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Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag 

fra de fem kommunene Elverum, Hamar, Løten, 

Ringsaker og Stange samt Hedmark fylkeskom-

mune om å utarbeide informasjon om flytte-

mønstre til og fra regionkommunen samlet, hver 

for seg, mellom de fem kommunene og internt i 

den enkelte kommune.  

 

Sentrale elementer som belyses i rapporten er 

flyttevolumer og hvor det flyttes til og fra. I tillegg 

belyses kjennetegn ved inn-, ut- og internflyttere, 

som for eksempel landbakgrunn, aldersfordeling, 

boforhold, familietype, status på arbeidsmarkedet 

og utdanningsnivå.  

 

Folketilvekst og demografiske endringer påvirker 
kommunal planlegging 

Befolkningsmengden og befolkningens demo-

grafi endres over tid gjennom flyttebeslutninger, 

fødsler og dødsfall. Demografiske endringer inne-

bærer nye utfordringer knyttet til økonomistyring, 

planlegging og dimensjonering av det kommu-

nale tjenestetilbudet.  

 

Folketilveksten i de fem kommunene vi studerer 

er positiv, noen mer enn andre siste ti år, jf. figur 

1. Kommunene ellers i Hedmark opplever samlet 

sett nedgang i folkemengden. Samtidig er det 

verdt å merke seg at innvandring og innen-

landske flyttinger utgjør store deler av dem sam-

lede folketilveksten.  

 

Økt kunnskap om kjennetegn ved inn- og utflyt-

terne er viktig for å identifisere hvilke grupper av 

mennesker som flytter. Dette vil i nesten omgang 

gjøre kommunene i stand til å identifisere tiltak for 

å snu uønskede utviklingstrekk eller forsterke 

ønsket utvikling.  

 

 

 

Netto tilflytting skjuler store brutto flyttestrøm-
mer 

Tradisjonelle flytteanalyser tar utgangspunkt i 

netto innflytting. Netto innflytting er, som vi ser i 

figur 1, beskjeden med tanke på tidsperioden på 

ti år. Betydningen av flytting, og potensialet for 

kommunene i å påvirke disse, synliggjøres ved å 

se mer inngående på brutto flyttestrømmer.  

 

Summen av inn- og utflyttinger fra de fem kom-

munene spenner fra 7 700 for Løten til 35 700 for 

Hamar i perioden 2007-2016 (siste ti år). Dersom 

man inkluderer interne flyttere øker tallene til hen-

holdsvis 11 600 og 55 600.  

 

Som andel av befolkningen utgjør summen av 

flyttebevegelser en betydelig størrelse, mellom 

14 prosent (Ringsaker) og prosent 19 (Hamar) de 

siste ti årene.  

Sammendrag – Konklusjon – Anbefaling 

Figur 1  
Folketilvekst, fødselsoverskudd og netto innflytting 
i Hedmark. 2007-2016. 
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Med tanke på at opptil en femtedel av befolk-

ningen flytter på seg i løpet av en tiårsperiode så 

er det tydelig at det ligger et stort potensiale for 

kommunale planleggere i å påvirke disse til sin 

favør. Det er klart at dersom en kommune kan, 

gjennom ulike tiltak, tiltrekke seg flere mennesker 

så vil det legges til rette for økt verdiskaping i re-

gionen gjennom økt sysselsetting, skatteinntekter 

og lokal etterspørsel etter varer og tjenester. 

 

For å gi kommunene et bedre kunnskapsgrunn-

lag for å utforme målrettede tiltak så er det nyttig 

å se nærmere på kjennetegn ved flytterne. 

 

Innvandrere fra Norden og Øst-Europa flytter i 
mindre grad til, og reiser i større grad hjem  

Et gjennomgående funn for de fem kommunene 

er at innvandringen fra Øst-Europa særlig, og til 

dels også fra Norden, er i tilbakegang.  

 

Innvandringen fra Norden og Øst-Europa ut-

gjorde rundt fem prosent av innflytterne til de fem 

kommunene vi studerer i perioden 2008-2013. I 

perioden økte innflyttingen fra disse regionene 

med opp mot 40 prosent. I siste treårsperiode 

(2014-2016) viser det seg derimot at innflyttingen 

er tydelig redusert, og faller med rundt 20 prosent 

eller mer for de fleste kommuner.  

 

Oppbremsingen av innvandringen fra Norden og 

Øst-Europa henger trolig sammen med at ar-

beidsinnvandring til Norge ikke lenger er like at-

traktivt rent økonomisk i dag sammenlignet med 

for fem eller ti år siden. Den økonomiske veksten 

har tatt seg opp både i våre naboland og ellers i 

Europa, noe som reduserer den relative lønnsfor-

skjellen og demper gevinstene av arbeidsutvand-

ring til Norge. 

 

Redusert arbeidsinnvandring bekreftes også i at 

svensker, dansker, polakker og estlendere i 

større grad flytter ut av de fem kommunene mot 

slutten av perioden 2007-2016. Like fullt reiser 

ikke alle til sine respektive hjemland. For enkelte 

kommuner er det avvik i antall østeuropeere som 

flytter hjem og antall utflyttere til Øst-Europa. 

Dette kan tyde på at de flytter etter nye arbeids-

muligheter andre steder i Norge.  

 

Høy andel aleneboere både i eksisterende befolk-
ning og blant innflyttere 

En høy andel av befolkningen i Hedmark er ale-

neboende. Høyest andel er det i Hamar med 46 

prosent av befolkningen definert som alenebo-

ende. Lavest andel av de fem er i Ringsaker og 

Løten med 38 prosent aleneboende. 

 

Det er naturlig at aleneboende i størst grad trek-

kes mot Hamar. Hamar har flere leiligheter, samt 

et variert tjenestetilbud i byen med kulturliv og ka-

feer mv. I tillegg er det god tilgang til et attraktivt 

arbeidsmarked både i kommunen som sådan, 

men også i regionen gjennom pendling.  

 

Bildet forsterkes av flyttestrømmene, som for de 

fleste kommunene har en høyere andel alenebo-

ende innflyttere enn det som er status i befolk-

ningen. Det eneste unntaket er Løten som har en 

lavere andel innflyttede aleneboende enn det 

som er tilfellet i den eksisterende befolkningen.  

 

Vedvarende tilflytting og eventuell økning i alene-

boende i kommunene kan tilsi at boligpreferanser 

vris mot mer leiligheter og rekkehus heller enn 

eneboliger. Eneboliger er den klart mest fore-

trukne boligtypen i regionen i dag, noe som heller 

ikke er oppsiktsvekkende. Spørsmålet for kom-

munale planleggere vil være om det er ønskelig 

eller nødvendig å planlegge for flere rimelige lei-

ligheter i årene som kommer?  
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Attraktivitet som bo- og arbeidssted 

En kommunes evne til å tiltrekke seg mennesker 

avhenger av en lang rekke forhold. Mennesker 

preferanser for bosted og arbeidssted er mange 

og i kontinuerlig endring. Tilgang til relevant og 

interessant arbeid trekkes fram av blant annet 

Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) 

(Sørlie, Aure, & Langset, 2012) som en grunnleg-

gende forutsetning for valg av bosted. Et lokal-

samfunn som ikke kan tilby relevant arbeid, kan 

vanskelig tiltrekke en person som er ute etter en 

viss type arbeid med andre kvaliteter ved stedet. 

Arbeid er derfor ikke nødvendigvis den viktigste, 

eller eneste, faktoren for bostedsbeslutningen, 

men den utløsende faktoren i beslutningen om å 

flytte eller bli boende. Øvrige faktorer er potensielt 

utløsende først når arbeidstilbudet er avklart.  

  

Når valget om arbeidssted er tatt, rykker bosted 

opp som neste nødvendige betingelse for tilflyt-

ting. Da vil boligpriser og pendlingskostnader 

samt øvrig kvaliteter ved bostedet (nærhet til so-

siale nettverk, natur og kultur for eksempel) være 

avgjørende.  

 

Beslutningen om bosted og arbeidssted kan gjø-

res uavhengig av hverandre innenfor en arbeids-

markedsregion. Derfor er det interessante spørs-

målet hvor attraktiv arbeidsmarkedsregionen vi 

studerer er. Dersom regionen er attraktiv som ar-

beidssted, blir bosettingen internt bestemt av bo-

ligpreferanser og ønsker om tilgang til kultur, na-

tur og familie mv.  

 

Datagrunnlaget gjør det mulig å drøfte kommune-

nes attraktivitet som bosted og arbeidsted. Det er 

likevel ikke slik at vi med sikkerhet kan avdekke 

regionens attraktivitet. For å gjøre dette må mer 

inngående analyser og eventuelt spørreundersø-

kelser blant flyttere gjennomføres. Det er likevel 

interessant å drøfte de indikatorene vi har for å si 

noe om regionens attraktivitet.  

 

Regioner med et attraktivt arbeidsmarked forven-

tes å tiltrekke seg en høy andel mennesker uten 

annen tilknytning til regionen enn ønsket om til-

gang til relevant og interessant arbeid, sammen-

lignet med regioner uten et tilsvarende godt ar-

beidsmarked. Vi definerer fravær av tilhørighet 

som innflyttere til en region som ikke har vokst 

opp i regionen. Med dette kan vi studere andelen 

disse utgjør av innflytterne, og dermed tilnærme 

oss en indikator for arbeidsattraktivitet.  

 

Det er relativt små avvik i andelen innflyttere uten 

tilhørighet til kommunene vi studerer. I gjennom-

snitt har 73 prosent av innflyttere til de fem kom-

munene ikke vokst opp i kommunen de flytter til. 

Basert på tilgjengelig datamateriale har vi ikke 

grunnlag for å si om andelen er høy eller lav sam-

menlignet med tilsvarende i landet for øvrig. Det 

er like fullt interessant å undersøke variasjoner 

mellom de fem kommunene i Hedmark.  

 

Selv om avvikene fra gjennomsnittet er relativt 

små skiller særlig Ringsaker seg ut med en lav 

andel sammenlignet med de andre på 65 prosent. 

Dette indikerer at nærhet til familie og venner spil-

ler en større rolle i flyttebeslutningen for innflyt-

tere til Ringsaker enn tilgangen til arbeidstilbudet 

i kommunen, sammenlignet med hva det gjør for 

de andre kommunene. Indikatoren gir dermed 

grunnlag for å tro at arbeidsattraktiviteten er noe 

lavere i Ringsaker enn i de øvrige kommunene.  

 

Samtidig kan den lave andelen tilflyttere uten til-

hørighet til Ringsaker skyldes gode pendlingsmu-

lighetene slik at de med tilhørighet pendler til ar-

beid i Hamar, samtidig som innflyttere til regionen 

uten tilhørighet velger bosted nærmere 
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arbeidssted i for eksempel Hamar. Dette trenger 

ikke være tilfelle, men det er en mulig forklaring.  

 

Denne rapporten hadde ikke som ambisjon om 

entydig å belyse attraktiviteten til regionen som 

bosted og arbeidssted. Dette er derimot et inter-

essant spor å forfølge videre med ytterligere stu-

dier av både tilgjengelig datamateriale og mer de-

taljerte data. For eksempel hadde det vært inter-

essant å sammenligne andelen innflyttere uten til-

hørighet for alle norske kommuner for å gi et 

bedre anslag på hvorvidt andelene vi studerer for 

de fem kommunene i Hedmark er høye eller lave. 

Et slikt sammenligningsgrunnlag ville muliggjort 

en bedre drøfting av næringsattraktiviteten i re-

gionen.   

 

Framtidige flyttebeslutninger vil påvirkes av tren-
der og pågående prosjekter 

Denne rapporten beskriver den historiske utvik-

lingen av inn-, ut- og internflyttere i de fem kom-

munene Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og 

Stange. En rekke interessante karakteristikker 

dukker opp, og det vil være av interesse å følge 

med på noen av disse også framover. Dette kan 

gi kommunale planleggere mer innsikt i hvilke 

mennesker som flytter hvor, som igjen gir en mu-

lighet for å utforme tiltak for å påvirke flyttebeslut-

ninger i sin kommunes og/eller regionens favør.  

 

Samtidig er det viktig å understreke at sterke 

samfunnsmessige utviklingstrekk påvirker men-

neskers preferanser for bosted og arbeidssted. 

Urbanisering er ett eksempel som tilsier at men-

nesker i økende grad ønsker å bosette seg i og 

rundt de større byene. Dette kan bety at Hamar 

særlig vil få ytterligere styrket sin folketilvekst.  

 

Pågående forbedringer i infrastruktur, som ny 

jernbane samt utbedringer av både europavei, 

riksvei og fylkesvei, kommer til å redusere 

pendlingskostnader både internt og ut av regio-

nen. Dersom pendletid og -kostnad mellom Ha-

mar, og regionen for øvrig, til Oslo reduseres yt-

terligere kan bosted i regionen kombineres med 

arbeid i og rundt Oslo. Da vil det være nyttig for 

kommunale planleggere i Hedmark å tilrettelegge 

for boliger og transport internt for målgrupper som 

eventuelt har preferanser for dette. Kanskje ak-

tive mennesker som ønsker nærhet til natur og 

som samtidig har høy utdanning og tilgang til at-

traktive jobber i Osloområdet er en målgruppe?  

 

Lokalisering av et hovedsykehus vil normalt ha 

stor betydning for størrelse og utvikling av regio-

nalt næringsliv. Betydningen følger både av at et 

hovedsykehus vil være blant de største arbeids-

plassene i et regionalt arbeidsmarked og at et ho-

vedsykehus også generer betydelig aktivitet i 

andre virksomheter og næringer i regionen. Selv 

med gode pendlingsmuligheter så vil de fleste 

mennesker ønske å minimere eller eliminere 

pendlingskostnadene, særlig over tid. Hvor ho-

vedsykehuset lokaliseres vil derfor ha betydning 

ved at intern flytting må forventes å dras mot sy-

kehuset. I tillegg må attraktiviteten som arbeids-

sted forventes å øke, som igjen tiltrekker men-

nesker fra andre deler av Norge. Om, og i hvor 

stor grad, slike investeringer påvirker de utvikling-

strekkene vi historisk har sett vil vise seg først 

over tid. Kontroll på endringer bør uansett være 

ønskelig for kommunene slik at tiltak og juste-

ringer kan gjøres. 

 

Tiltak for å påvirke flyttebeslutninger basert på 
flytternes kjennetegn 

Ved å innhente mer og mer detaljert kunnskap 

om kjennetegn ved inn-, ut- og internflyttere kan 

kommunale planleggere på en bedre måte av-

grense potensielle målgrupper og utforme tilpas-

sede tiltak for å påvirke disse menneskenes flyt-

tebeslutning i sin favør.  
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Det er ikke gitt at tiltak kan påvirke beslutninger 

om å flytte til regionen. Folketilveksten til de fem 

kommunene i fokus er fortsatt relativt positiv, 

særlig sammenlignet med de øvrige kommunene 

i Hedmark. Samtidig kan preferanser snu og fol-

ketilveksten bremse for alle eller noen av kommu-

nene i regionen. Dette viser seg for arbeidsinn-

vandrere allerede. Preferansene til innenlandske 

flyttere og arbeidstakere må også forventes å 

være i endring med nye infrastrukturinvesteringer 

og lokalisering av nytt hovedsykehus blant annet.  

 

Ett moment som med fordel kan studeres mer 

inngående er koblingen mellom tilgangen til ar-

beid, og ulike typer av arbeid, og bosetting. Hvor-

vidt mennesker følger jobbene, eller jobbene føl-

ger menneskene, er et svært interessant spørs-

mål med store policy-implikasjoner.  
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Befolkningens demografi endres med flyttemønste-

ret og påvirker kommunenes befolkningssammen-

setning over tid. Demografiske endringer innebærer 

nye utfordringer knyttet til økonomistyring, planleg-

ging og dimensjonering av det kommunale tjeneste-

tilbudet. Økt kunnskap om kjennetegn ved inn- og 

utflytterne er viktig for å håndtere dette på en best 

mulig måte. 

 

Denne rapporten belyser kjennetegn ved inn- og ut-

flytterne fra fem utvalgte kommuner i Hedmark: 

Stange, Hamar, Løten, Ringsaker og Elverum. I til-

legg etableres det et statusbilde av samlet flytting 

så vel som demografiske kjennetegn ved befolk-

ningen.  

 

Folkemengden i Hedmark vokser, men relativt 
mindre enn i resten av Norge 

Per 1. januar 2017 var i overkant av 196 000 men-

nesker bosatt i Hedmark. Befolkningen har vokst 

med fem prosent siden 1992. Til sammenligning har 

folkemengden i Oslo vokst med 42 prosent, og lan-

det for øvrig (hele landet utenom Hedmark og Oslo) 

med 29 prosent i samme periode.  

 

Ringsaker, Hamar og Elverum er Hedmarks tre 

største kommuner og huser nesten halvparten av 

befolkningen i fylket (44 prosent) i 2017. Elverum, 

Hamar og Stange er derimot kommunene som har 

opplevd den største befolkningsveksten siden 1992, 

jf. figur 1.1. Befolkningen har også vokst i de to 

andre kommunene denne rapporten fokuserer på, 

Løten og Ringsaker..  

 

I Hedmark for øvrig1 er det Kongsvinger og Sør-

Odal, Åmot og Tynset som har hatt en positiv be-

folkningsutvikling siden 1992. Øvrige kommuner i 

 
 
                                                      
1 Alle kommuner i Hedmark med unntak av de fem kommunene vi fokuse-
rer særskilt på (Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange). Tilsva-
rende består ‘Norge for øvrig’ av alle fylker utenom Oslo og Hedmark. 

Hedmark har opplevd til dels sterkt redusert befolk-

ning. For eksempel er folkemengden i Stor-Elvdal, 

Rendalen og Engerdal redusert med om lag en fjer-

dedel i perioden 1992-2017.  

 

 

Som det framgår er befolkningsveksten i Hedmark 

primært en følge av veksten i de største kommu-

nene, jf. figur 1.1. Samtidig vokser folkemengden 

også i disse kommunene relativt mindre enn landet 

for øvrig. Oslo er et særtilfelle og har hatt en veldig 

sterk befolkningsvekst i flere tiår. 

 

Den relativt svakere befolkningsutviklingen i Hed-

mark sammenlignet med landet for øvrig betyr at fyl-

ket huser en fallende andel av den norske befolk-

ningen jf. figur 1.2. En fallende befolkningsandel i 

Hedmark er et uttrykk for en gradvis flytting av men-

nesker til de største byene og forsteder rundt disse 

1 Bakgrunn 

Figur 1.1 
Befolkningsvekst i Hedmark, Oslo og Norge for øvrig. 
1992-2017. Indeks (1992=100).  
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byene. Dette gjelder særlig Oslo, men også Trond-

heim, Bergen og Stavanger. Kommuner i pendleav-

stand til Oslo, slik som Ås og Vestby er noen av 

kommunene i Norge som kan skilte med den største 

veksten i perioden 2008-2016 for eksempel.  

 

 

Befolkningsvekst henger tett sammen med syssel-

settingsutviklingen. Regioner med sterk befolk-

ningsvekst kjennetegnes ofte av vekst i sysselset-

tingen, enten direkte i regionen eller i tilhørende ar-

beidsmarkedsregion.  

 

NIBR har studert nordmenns flyttemotiver inngå-

ende, senest i en rapport fra 2012 (Sørlie, Aure, & 

Langset, 2012). En rekke preferanser og forhold 

spiller inn i valg av bosted og arbeidssted i løpet av 

et langt liv, og preferansene endres over tid. Boset-

tingspreferanser formes med utgangspunkt i sosial 

 
 
                                                      
2 Sysselsatte definert i tråd med SSBs definisjon som personer som utførte 
inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka/-dagen. 

bakgrunn, oppvekststed, evner og interesser, og 

endres underveis i livsløpet.  

 

Tilgangen til inntektsgivende og relevant arbeid er 

en grunnleggende forutsetning for valg av bosted. 

Et lokalsamfunn som ikke kan tilby relevant arbeid, 

kan vanskelig tiltrekke en person som er ute etter 

en viss type arbeid med andre kvaliteter ved stedet. 

NIBR argumenterer dermed for at arbeid ikke nød-

vendigvis er den viktigste, eller eneste, faktoren for 

bostedsbeslutningen, men at arbeidstilgangen er 

den utløsende faktoren i beslutningen om å flytte el-

ler bli boende. Øvrige faktorer er potensielt utlø-

sende først når arbeidstilbudet er avklart. Arbeid 

fungerer som en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, 

betingelse som flyttemotiv  (Sørlie, Aure, & Langset, 

2012).  

  

Når valget om arbeidssted er tatt, rykker bosted opp 

som neste nødvendige betingelse for tilflytting. Her 

kommer boligpriser, pendlingskostnader og øvrige 

egenskaper ved stedet inn. Dersom en kan velge 

mellom flere likeverdige boliger (tilsvarende bolig-

pris og -type) vil andre faktorer som pendlingskost-

nad, nærhet til natur, nærhet til kulturtilbud og res-

tauranter, offentlige tjenester eller skolekvalitet 

være den utløsende faktoren for valg av bosted. 

 

Desto større valgfrihet i arbeidsmarkedet og i bolig-

markedet, desto mer vil andre faktorer som nærhet 

til natur, kulturtilbud mv. veie i befolkningens bo-

stedsvalg. Ved lav valgfrihet betyr arbeid og bolig 

mest. Derfor er det interessant å studere utviklingen 

i sysselsetting nøye for en mer inngående forståelse 

av flyttemønster og befolkningsutvikling. 

 

Andelen sysselsatte2 i Hedmark, Oslo og landet for 

øvrig utvikler seg tilnærmet identisk med andelen av 

Statistikken er basert på måling per 4. kvartal hvert år. Sysselsatte define-
res som summen av lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. 

Figur 1.2 
Andel av befolkningen i Hedmark, Oslo og Norge for 
øvrig. 1992-2017. Indeks (1992=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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befolkningen, jf. figur 1.3. Dette underbygger på-

standen om at tilgang til relevant arbeid er en viktig 

faktor i bostedsbeslutningene til folk flest. 

 

Selv om sysselsettingen som sådan vokser i alle de 

fem kommunene, så opplever de en redusert andel 

av sysselsettingen i landet. Like fullt er det interes-

sant å merke seg at Elverum og Stange spesielt har 

en tilnærmet like stor andel av sysselsettingen i slut-

ten av tiårsperioden vi studerer. Også Hamar og Lø-

ten opplever en bedring, selv om de ender opp med 

en lavere andel av sysselsettingen i 2016 sammen-

lignet med utgangspunktet i 2006.  

 

En fallende andel av sysselsettingen i de utvalgte 

kommunene, og i Hedmark for øvrig spesielt, er et 

uttrykk for at andre regioner er relativt mer attraktive 

som arbeidssted. Dette gjelder spesielt Oslo som vi 

ser av figur 1.3. Pendlekostnader ønskes redusert, 

eller eliminert, over tid, noe som vil dra med seg be-

folkningsveksten mot de attraktive arbeidsregio-

nene på lang sikt. Derfor er det interessant å stu-

dere utviklingen i sysselsettingsandelen. 

 

 
 
                                                      
Definisjonen gjelder all henvisning til sysselsetting eller sysselsatte gjen-
nomgående i denne rapporten så fremt annet ikke nevnes.  

 

Figur 1.3 
Andel av sysselsettingen i Hedmark, Oslo og Norge 
for øvrig. 1992-2017. Indeks (1992=100).  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 1.4 
Befolkningsvekst i perioden 1992-2017 i Hedmark. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Folketilveksten består av fødselsoverskudd og net-
toinnflytting 

Folketilvekst består av fødselsoverskudd og netto 

innflytting. Netto innflytting består av innenlandsk 

innflytting og innvandring.  

 

Folketilveksten i Hedmark kan i all hovedsak forkla-

res av innflytting, og særlig innvandring. Kun Rings-

aker og Elverum har hatt positive fødselsoverskudd 

i perioden 2007-2016, jf. Figur 1.5. Hamar hadde 

størst folketilvekst i antall mennesker etterfulgt av 

Elverum og Stange. 

 

Store variasjoner i nettoinnflyttingen mellom kom-
munene i Hedmark 

Nettoinnflyttingen samlet har, mye på grunn av po-

sitiv nettoinnvandring, vært positiv for Hamar, Lø-

ten, Ringsaker, Stange og Elverum siden 2010, jf. 

figur 1.6. Til sammenligning har de øvrige kommu-

nene i Hedmark sett en stabil fraflytting på rundt 600 

personer netto per år siden 2010. Tendensen med 

fraflytting ser også ut til å ha tiltatt noe de tre siste 

årene. 

 

De største kommunene har størst innenlandsk net-

toinnflytting. Hamar har i perioden 2010-2016 hatt 

en nettoinnflytting på 363 i gjennomsnitt per år. Lø-

ten er den av de fem kommunene vi studerer som 

har lavest nettoinnflytting, med om lag 54 personer 

årlig i perioden 2010-2016. 

 

Selv om nettoinnvandringen også er stor til Hamar, 

er den omtrent like stor til Ringsaker i tillegg til at 

den utgjør tilnærmet hele folketilveksten i perioden 

2010-2016. Ringsaker, Stange og Elverum har en 

gjennomsnittlig nettoinnvandring på henholdsvis 

180, 170 og 160 perioden. Hadde det ikke vært for 

innvandringen ville Hedmark for øvrig hatt en folke-

nedgang på i overkant av tusen personer de siste ti 

årene. 

 

 

 

 

Figur 1.5 
Folketilvekst, fødselsoverskudd og netto innflytting i Hedmark. 2007-2016. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

4 615 

653 

3 425 

2 618 2 727 

4 684 

-6 000

-4 000

-2 000

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

-6 000

-4 000

-2 000

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

Hamar Løten Ringsaker Stange Elverum Hedmark for øvrig

Fødselsoverskudd Innenlandsk nettoinnflytting

Nettoinnvandring Folketilvekst



 

 FLYTTESTRØMMER INN, UT OG INTERNT I ELVERUM, HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG STANGE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 17 

 

 

 

 

 

  

Figur 1.6 
Nettoinnflytting i Hedmark. 2010-2016. 

  

  

   

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Selv om nettoinnflyttingen er positiv for de fem stu-

die-kommunene de siste ti årene skjuler netto-tal-

lene betydelige bruttostørrelser av inn- og utflytting. 

Summen av inn- og utflyttere de siste ti årene (fra 

2007 til 2016) utgjorde for eksempel hele 31 727 

personer for Hamar, og 55 575 dersom vi inkluderer 

de interne flytterne, jf. tabell 1.7. Dette indikerer at 

et antall mennesker tilsvarende 12 prosent av Ha-

mars befolkning i samme periode flyttet inn- eller ut 

av kommunen, og 19 prosent av alle flyttinger (in-

kludert internflytting). Tallene er høyest for Hamar 

både i antall og som andel. Ringsaker hadde lavest 

andel av befolkningen som flyttet inn og ut av kom-

munen med åtte prosent, og 14 prosent dersom vi 

inkluderer internflyttere.  

 

Med tanke på at innflytting betyr såpass mye for fol-

ketilveksten er det et vesentlig poeng å se hva som 

kjennetegner inn- og utflytterne til regionen. Et for-

bedret kunnskapsgrunnlag kan gi kommunene og 

regionen som sådan nyttig informasjon med tanke 

på boligplanlegging eller andre tiltak for å øke net-

totilflyttingen. 

 

Før vi ser nærmere på hva som kjennetegner flyt-

terne er det nyttig å se hva som kjennetegner be-

folkningen i Hedmark, herunder de fem kommunene 

Hamar, Stange, Ringsaker, Løten og Elverum. Et ty-

delig innblikk i kjennetegn ved befolkningen slik den 

ser ut i dag er nødvendig for å si noe om hvorvidt 

flytterne skiller seg fra de som bor i regionen.  

 

Kjennetegn ved befolkningen drøftes i kapittel 2, før 

kjennetegn ved flytterne drøftes i kapittel 3 til 7 etter 

enkeltkommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.7  
Totale inn-, ut- og internflyttinger i Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange i perioden 2007-2016. 
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Elverum  202 933   9 769   8 288  15832  18 057  9 %  33 889  17 % 

Hamar  291 676   19 425   16 302  19848  35 727  12 %  55 575  19 % 

Stange  194 844   10 583   9 143  11558  19 726  10 %  31 284  16 % 

Ringsaker  331 014   13 631   12 029  20963  25 660  8 %  46 623  14 % 

Løten  74 406   4 027   3 641  3934  7 668  10 %  11 602  16 % 
 

Kilde: SSB 
1)Tabellen summerer årlige tall for den siste tiårsperioden (2007-2016). 
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Dette kapittelet har som formål å gi et statusbilde av 

demografiske kjennetegn ved befolkningen i Hed-

mark, herunder de fem kommunene Stange, Ha-

mar, Løten, Ringsaker og Elverum spesielt.  

 

2.1 En aldrende befolkning  

Befolkningens alderssammensetning indikerer en 

regions framtidige finansieringsevne samtidig som 

det er nyttig i planlegging av boliger og andre kom-

munale tjenestetilbud som skole, barnehager og 

helse- og omsorgstjenester. 

 

De fem fokuskommunene skiller seg fra Hedmark 

for øvrig ved at de har en noe yngre befolkning. An-

delen av befolkningen i de to eldste aldersgruppene 

er omtrent seks prosentpoeng lavere i fokuskommu-

nene. Aldersgruppen 20-44 år utgjør mellom tre og 

fem prosentpoeng større andel i fokuskommunene 

sammenlignet med Hedmark for øvrig. 

 

Den største andelen av befolkningen over 67 år fin-

ner vi i Hamar av de fem kommunene denne rapp-

orten fokuserer på, med 19 prosent. De fire øvrige 

kommunene finner 17 prosent av befolkningen i den 

eldste aldersgruppen. Dette er fire prosentpoeng la-

vere enn Hedmark for øvrig, men tre prosentpoeng 

høyere enn landet for øvrig, jf. figur 2.1.   

 

Elverum har den laveste andelen av befolkningen i 

aldersgruppen 45-66 år med 28 prosent. Dette er på 

linje med landet for øvrig, og fire prosentpoeng la-

vere enn i Hedmark for øvrig. De fire øvrige fokus-

kommunene har 30 (Hamar har 29) prosent av be-

folkningen i denne aldersgruppen.  

 

I underkant av 60 prosent av befolkningen i Norge 

utenom Hedmark er under 45 år. Fokuskommunene 

ligger nærmere 55 prosent, og Hedmark for øvrig 

like under 50 prosent, jf. figur 2.1. Dette tyder på at 

Hedmark står ovenfor større utfordringer med en 

aldrende befolkning i årene som kommer sammen-

lignet med hva landet for øvrig gjør. 

 

 

Utviklingen i alderssammensetningen har vært rela-

tivt lik mellom Hedmark og landet for øvrig siden 

1990-tallet. De to yngste aldersgruppene faller som 

andel av befolkningen på bekostning av de to 

eldste. Dette skjer i mer eller mindre grad både i 

Hedmark og i landet for øvrig.  

 

Aldersgruppen 45-66 år vokser klart mest som an-

del av befolkningen. De over 66 år vokser, som an-

del av befolkningen, relativt mye raskere i Hedmark 

sammenlignet med i landet for øvrig. Mens alders-

gruppen 67 år eller eldre vokste med én prosent i 

landet utenom Hedmark i perioden 1992-2017, 

vokste den med 7 prosent i Hamar (lavest i Hed-

mark) til 15 prosent i Ringsaker (høyest i Hedmark) 

i samme periode. 

 

 

 

2 Kjennetegn ved befolkningen i Hedmark 

Figur 2.1 
Alderssammensetning Hedmark og landet for øvrig 
per 1. januar 2017. Prosent.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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2.2 Omtrent tre av fire bor i enebolig 

I de fem fokuskommunene bor 73 prosent i enebo-

lig, men det er like fullt regionale forskjeller, jf. fi-

gur 2.4. Gjennomsnittet for Hedmark er 76 prosent, 

mens det på landsbasis er 55 prosent.  

 

Om lag seks av ti bor i enebolig i Hamar. Kommu-

nen er med dette den med lavest andel enebolig av 

de fem vi betrakter. Ringsaker har den høyeste an-

delen av befolkningen i enebolig, hvor over åtte av 

ti bor i enebolig.  

 

Hamar har også en relativt stor andel av befolk-

ningen bosatt i boligblokk med hele 18 prosent. 

Dette er på linje med landsgjennomsnittet. 

 

 

 

2.3 Små avvik i familieforhold 

Av de 145 000 husholdningene i Hedmark i 2016 

var 44 prosent aleneboende. Den nest mest ut-

bredte familietypen var par uten barn, som utgjorde 

i overkant av en firedel av husholdningene i Hed-

mark samme år. Andelen privathusholdninger med 

barn var noe lavere, på 22 prosent.  

 

Det er ikke de helt store forskjellene mellom fokus-

kommunene, Hedmark for øvrig og landet for øvrig 

i sammensetningen av familietyper, jf. figur 2.5. 

Samtidig er det verdt å merke seg at Løten, Rings-

aker og Stange har tilnærmet identisk andelsmessig 

fordeling av familietyper. Alle tre har for eksempel 

rundt fem prosentpoeng lavere andel enpersonsfa-

milier sammenlignet med Elverum, Hedmark for øv-

rig og landet for øvrig.  

 

 

Figur 2.2 
Boligtyper i Hedmark og Norge for øvrig 2015. Pro-
sent.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

*Rekkehus, kjedehus og andre småhus 

Figur 2.3 
Familietyper i Hedmark og Norge for øvrig 2015. Pro-
sent.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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2.4 Ni prosent av innbyggerne i Hedmark er inn-

vandrere 

Hedmark huset i 2017 totalt 17 200 innvandrere. 

Disse utgjorde ni prosent av innbyggerne samme 

år.  

 

Størst antall innvandrere, og andel av innbyggerne, 

finner vi i Hamar, jf. figur 2.6. I overkant av 3 000 

innvandrere utgjorde elleve prosent av befolkningen 

i kommunene i 2017. Til sammenligning var andelen 

på landsbasis 14 prosent. 

 

Nettoinnvandringen har vært betydelig, og forklarer 

som vi så over mye av befolkningsveksten både i 

Norge som sådan og kommunene i Hedmark. Inn-

vandrere utgjør nesten tre ganger større andel i 

2017 sammenlignet med situasjonen i 1990. Øk-

ningen har vært særlig sterk blant de som kommer 

fra Afrika og Europa (unntatt Tyrkia).  

 

Innvandrere fra Europa er den klart største gruppen, 

og utgjør fem prosent av befolkningen i Hedmark 

sett under ett. Asia inkludert Tyrkia er den nest 

største gruppen med to prosent, og Afrika utgjør én 

prosent av befolkningen i fylket i 2017. 

 

 

 

 

  

Figur 2.4 
Antall (venstre akse) og andel (høyre akse) innvand-
rere i Hedmark og Norge for øvrig per 1. januar 2017.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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2.5 Høyest sysselsettingsgrad i Ringsaker 

Det er flere gode grunner til å studere både syssel-

setting så vel som størrelsen på arbeidsstyrken og 

andelen av befolkningen som ikke tar, eller prøver å 

ta, del i arbeidslivet. Desto flere som ikke tilbyr sin 

arbeidskraft i det lokale næringsliv, desto mer press 

legges på kommune og stat gjennom utbetalinger 

av trygd og andre sosiale utfordringer som utenfor-

skap, rus, helse mv.  

 

I alt 93 000 sysselsatte hadde sitt bosted i Hedmark 

i 2016. Sysselsettingen i fylket utgjorde 3,6 prosent 

av norsk sysselsetting. Dette er tilnærmet like stor 

andel som er bosatt i fylket (3,7 prosent 1. januar 

2017). Med andre ord er sysselsettingsandelen i 

Hedmark som forventet.  

 

Sysselsettingsgraden i Hedmark er 80 prosent der-

som vi utelukkende betrakter befolkningen i alderen 

20 til 67 år i 2016. Til sammenligning er sysselset-

tingsgraden i Norge, foruten Hedmark, 83 prosent.  

 

Vi holder barn og pensjonister, samt unge studenter 

i alderen 16 til 20 år, utenfor definisjonen av befolk-

ningen i arbeidsfør alder. Dette for å ikke undervur-

dere sysselsettingsgraden. Det er et fåtall av befolk-

ningen over normal pensjonsalder som er yrkesak-

tive. Det samme er tilfellet med folk i aldersgruppen 

16-20 år. Aldersgruppen preges av studenter, men 

der også deltidsarbeid er utbredt. Like fullt er det 

studier som er hovedaktiviteten til denne befolk-

ningsgruppen.  

 

Ringsaker kommune har høyest sysselsettingsgrad 

blant de fem fokuskommunene, jf. figur 2.7. Hed-

mark for øvrig har tydelig lavere sysselsettingsgrad 

 
 
                                                      
3 Datagrunnlaget for å betrakte sysselsetting i norske kommuner er SSBs 
registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Registerbasert sysselsettingssta-
tistikk baseres fra og med 2015 på a-ordningsdata i stedet for det gamle 

med sine 78 prosent av befolkningen mellom 20 og 

67 år. Ringsaker kommune ligger på nivå med 

Norge foruten Hedmark. Hedmark for øvrig har en 

sysselsettingsandel på tre til fem prosentpoeng la-

vere enn landet for øvrig, jf. figur 2.7.  

 

Løten, Ringsaker og Hedmark for øvrig fikk alle sin 

sysselsettingsgrad økt med rund en halv prosent fra 

2015 til 2016. Elverum, Hamar, og Stange fikk, på 

lik linje med landet foruten Hedmark, redusert sys-

selsettingsgrad i samme periode. Elverum og Norge 

foruten Hedmark fikk sysselsettingsgraden redusert 

med 0,6 prosent i perioden 2015-2016.  

 

 

På grunn av et brudd i statistikkgrunnlagets tidsse-

rie forholder denne rapporten seg til de to siste til-

gjengelige årgangene.3 Dette til tross for at det 

hadde vært ønskelig å betrakte utviklingstrekkene 

over en lengre tidsperiode. 

aa-registeret. Dette øker kvaliteten på dataene, men medfører et brudd i 
tidsserien mellom 2014 og 2015. Se SSBs hjemmesider for utfyllende in-
formasjon om registerbasert sysselsettingsstatistikk.  

Figur 2.5 
Sysselsettingsgrad Hedmark og Norge for øvrig. 
2016, prosent av befolkningen mellom 20 og 67 år.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Ved å studere sysselsettingen etter bosted tar vi 

høyde for pendling innenfor arbeidsmarkedsregio-

ner. Samtidig kan utvikling i sysselsettingsandelen i 

en kommune bestemmes av forhold ved nærings-

aktivitet og arbeidsforhold i nabokommunene.  

 

Det er betydelig pendling på tvers av alle kommu-

nene i Hedmark, inkludert de fem kommunene vi 

studerer særskilt her. Hamar har den største ande-

len av arbeidsplasser besatt av personer som bor 

utenfor kommunen, med 48 prosent innpendling. 

Samtidig pendler nesten fire av ti sysselsatte perso-

ner i Hamar ut av kommunen.  

 

Størst utpendling har derimot Løten (69 prosent) og 

Stange (59 prosent). Såpass store utpendlingsan-

deler kan tyde på at kommunene er attraktive som 

bosted og samtidig tilgang til relevant og interessant 

arbeid for rimelige pendlingskostnader. 

 

 

2.6 Økende inntektsforskjeller mellom Hedmark 

og landsgjennomsnittet 

Bruttoinntekten i Hedmark ligger rundt 60 000 kro-

ner lavere enn landsgjennomsnittet i 2015. Det er 

like fullt noen regionale forskjeller, der særlig Hamar 

skiller seg fra resten av fylket med en relativt høy 

bruttoinntekt i 2015, jf. figur 2.7. Av de fire øvrige 

fokuskommunene har Løten lavest gjennomsnittlige 

bruttoinntekt med 370 000 kroner i 2015. Elverum 

hadde, etter Hamar, høyest inntektsnivå med 

391 000 samme år. 

 

Nivåforskjellene mellom kommunene i Hedmark, og 

internt i fylket, sammenlignet med landsgjennom-

snittet er tydelige. Løten hadde i 2015 hadde 84 pro-

sent av bruttoinntekten til gjennomsnittsnordman-

nen. Hamar på sin side tjente 95 prosent av lands-

gjennomsnittet. 

 

Inntektsnivåene har en avvikende utvikling dersom 

vi sammenligner Hedmarkskommunene med lands-

gjennomsnittet. Avviket mellom Hedmark og lands-

gjennomsnittet har omtrent doblet seg siden 1999, 

jf. figur 2.8. 

 

 

 

Figur 2.6 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt (tusen kroner) i Hed-
mark og Norge i 2015.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 2.7 
Avvik gjennomsnittlig bruttoinntekt mellom landsgjen-
nomsnittet og Hedmark. 1999-2015. Tusen kroner.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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2.7 Varierende utdanningsnivå mellom Hedmark 

for landet for øvrig 

En firedel av befolkningen i Hedmark over 15 år 

hadde fullført universitetsutdanning i 2016. Tilsva-

rende hadde en tredel fullført universitetsutdanning 

i landet foruten Hedmark samme år, jf. figur 2.9.  

 

Hamar er eneste kommune i Hedmark som har en 

høyere andel med universitetsutdanning enn landet 

for øvrig, med sine 36 prosent. Løten har lavest an-

del av de fem fokuskommunene med sine 21,5 pro-

sent. Dette er ett prosentpoeng høyere enn Hed-

mark foruten de fem fokuskommunene, jf. figur 2.9. 

 

En stadig økende andel av befolkningen fullfører 

høyere utdanning. I perioden 1992-2016 har ande-

len med kort eller lang universitetsutdanning mer 

enn doblet seg i Hedmark, fra 12 til 25 prosent av 

befolkningen over 15 år. Dette gjelder også de fem 

fokuskommunene i denne rapporten. Stange kom-

mune skiller seg ut med en nærmere tredobling av 

andelen med lang universitetsutdanning i perioden.  

 

Det er mindre variasjon i andelen av befolkningen 

over 15 år med fagskole som høyeste fullførte mel-

lom kommunene i Hedmark og landsgjennomsnittet 

for øvrig, jf. figur 2.10.  

 

Andelen av befolkningen med fagskole som høy-

este fullførte utdanning ligger i underkant av tre pro-

sent i landet foruten Hedmark. Hamar, Stange og 

Løten ligger nærmest landsgjennomsnittet med 

rundt 2,7 prosent, mens Elverum og Ringsaker lig-

ger noe under med rundt 2,4 prosent, jf. figur 2.10. 

Bildet er like fullt at avvikene ikke er store mellom 

kommunene i Hedmark sammenlignet med landet 

for øvrig.  

 

 

 

 

 

Figur 2.8 
Andel (v. akse) og relativ andel (h. akse) av befolk-
ningen over 15 år med universitetsutdanning* i Hed-
mark og Norge for øvrig i 2016.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

*Universitetsutdanning definert som summen av kort- (bachelor 
og master) og lang (doktorgrad) universitetsutdanning 

Figur 2.9 
Andel (v. akse) og relativ andel (h. akse) med fagsko-
leutdanning i Hedmark og Norge for øvrig per 1. ja-
nuar 2016.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Dette kapittelet belyser og studerer flyttestrømmene 

inn og ut av Elverum kommune fordelt på en rekke 

kjennetegn.  

 

Selv om mange preferanser og forhold spiller inn i 

bostedsbeslutninger, og endres over tid, trekkes til-

gangen til inntektsgivende og relevant arbeid fram 

som en grunnleggende forutsetning for valg av bo-

sted (Sørlie, Aure, & Langset, 2012). Et lokalsam-

funn som ikke kan tilby (nærhet til) relevant arbeid, 

kan vanskelig tiltrekke en person som er ute etter 

en viss type arbeid med andre kvaliteter ved stedet. 

Arbeid er ikke nødvendigvis den viktigste, eller 

eneste, faktoren for bostedsbeslutningen, men ar-

beidstilgangen er gjerne den utløsende faktoren i 

beslutningen om flytting. Øvrige faktorer er potensi-

elt utløsende først når arbeidstilbudet er avklart.  

 

Et gjennomgående resultat som er verdt å trekke 

fram er omfanget av bruttoflyttinger inn, ut og internt 

i kommunene. Over 18 000 flyttinger ble gjennom-

ført inn og ut av Elverum i perioden 2007-2016, og 

34 000 dersom vi tar med interne flyttinger. Det vil 

si at ni prosent av befolkningen i samme periode 

flyttet inn eller ut av kommunen. Netto innflytting til 

Elverum i samme periode på 1 500 skjuler med 

andre ord betydelige flyttestrømmer. 

 

Selv om over halvparten av innflytterne til Elverum 

mellom 15 og 74 år er sysselsatt, er nesten tre av ti 

enten utenfor arbeidsstyrken (24 prosent) eller regi-

strert som helt ledige (3 prosent). De to gruppene 

som ikke er i inntektsgivende arbeid vokser også re-

lativt mer enn den gruppen som er sysselsatt. Til-

svarende bilde ser vi blant utflytterne. Ser vi dette i 

sammenheng med flyttestrømmene fordelt etter 

landbakgrunn er det indikasjoner på at ledige polak-

ker flytter hjem, og ledige Elverumsinger flytter 

hjem. 

 

Den generelle oppbremsingen av innflytting fra Øst-

Europa og Norden, og veksten i utflytting til disse 

landene fra Elverum er interessant. Det kan tyde på 

at relativt bedre tider i både Øst-Europa og våre na-

boland gjør at innvandringen i mindre grad kommer 

til å bidra til befolkningsvekst sammenlignet med 

hva den har gjort, og særlig i distriktene. Utviklingen 

er ekstra utfordrende med tanke på at dette er ar-

beidsinnvandrere som bidrar med arbeidskraft og 

inntekter til både stat og kommune samt etterspør-

sel etter lokal vare- og tjenesteproduksjon.  

 

Det er indikasjoner i datagrunnlaget på et attraktivt 

næringsliv i Elverum gjennom at utflyttere velger å 

opprettholde arbeidssted, selv om pendlingskostna-

dene må forventes å øke. Samtidig er det indikasjo-

ner på at Elverum er attraktivt som bosted gjennom 

at innflyttere til kommunen velger å opprettholde ar-

beidssted, selv om pendlingskostnadene må for-

ventes å øke. Det er ikke mulig å fastslå bosteds- 

og næringsattraktiviteten entydig i tilgjengelige data, 

men med tanke på befolkningsveksten Elverum har 

hatt så er det rimelig å forvente at kommunen er at-

traktive som både arbeidssted og bosted.  

 

En høy andel innflyttere uten tilknytning til kommu-

nen (enten selv eller via partner) indikerer at andre 

egenskaper enn familie og sosiale nettverk, som til-

gang til relevant og interessant arbeid, ligger til 

grunn for flyttebeslutningen. Dermed er andelen 

innflyttere uten tilknytning til kommunen en indikator 

på et attraktivt arbeidsmarked. Elverum har en høy-

ere andel innflyttere som ikke er oppvokst i kommu-

nen (76 prosent), enn det som er gjennomsnittet for 

de fem fokuskommunene (73 prosent). Det er lite 

som tyder på at tilgangen til arbeid er dårligere i El-

verum sammenlignet med de andre kommunene. 

 

De påfølgende avsnittene beskriver og forklarer 

ulike dimensjoner av kjennetegn på flyttestrøm-

mene inn og ut av Elverum kommune. 

3 Elverum kommune 
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3.1 Elverum ligger sentralt plassert i Hedmark 

Elverum kommune befinner seg sentralt i Hedmark 

fylke, og grenser til Løten i vest. Elverum hadde 

21 086 innbyggere per 1. januar 2017, og var med 

dette Hedmark fylkes tredje største kommune etter 

Ringsaker og Hamar. Kommunen huset elleve pro-

sent av innbyggerne i Hedmark fylke i 2017. 

 

I den siste tiårsperioden har Elverum hatt den nest 

største folkeveksten med 8,3 prosent sett under ett. 

Kommunen er med dette kun slått av Hamar.  

 

Med sin beliggenhet har Elverum tilgang til et stort 

arbeidsmarked i regionen, både til de mest sentrale 

kommunene rundt Hamar og nordøstover mot Trysil 

samt sørover helt inn mot Oslo. Med utbygginger av 

infrastruktur må kommunens sentralitet forventes å 

bli ytterligere forbedret gjennom reduserte pend-

lingskostnader. 

 

3.2 Hjemflyttere og endringer i arbeidskommune  

Et interessant moment i studier av flyttestrømmer er 

omfanget av ‘hjemflyttere’. Med hjemflyttere i denne 

sammenhengen mener vi personer som flytter hjem 

til, eller i nærheten av, stedet de vokste opp etter en 

tid boende andre steder i landet. Et godt eksempel 

er personer som flytter hjem etter endte studier. 

 

Ved å definere oppvekstkommune som bosteds-

kommune det året man fyller 16 år, kan vi studere 

andel hjemflyttere.  

 

I siste treårsperiode 2014-2016 var 24 prosent av 

norskfødte innflytterne til Elverum kommune bosatt 

i kommunen det året de fylte 16 år, jf. tabell 3.2. 

Nesten hver fjerde norskfødte innflytter var med 

dette hjemflyttere. Tilsvarende andel av alle innflyt-

tere i samme periode var 11 prosent. I gjennomsnitt 

besto 14 prosent av innflyttingen av hjemflyttere i 

samme periode, altså noe høyere enn tilfellet for El-

verum.  

 

 

Tilgang til relevant og interessant arbeid er en viktig 

faktor i avgjørelsen om bosted. Det er rimelig å for-

vente at andelen flyttebeslutninger til regioner med 

et attraktivt arbeidsmarked i større grad bestemmes 

av tilgangen til relevant og interessant arbeid, enn 

av nærhet til familie og venner, natur eller andre 

Figur 3.1 
Elverums lokalisering i Hedmark.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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kulturtilbud. En høy andel innflyttere uten sosial til-

hørighet til kommunen eller regionen indikerer der-

med et attraktivt arbeidsmarked. Derfor studerer vi 

andelen innflyttere uten tilhørighet til kommunen, 

definert som personer som ikke har vokst opp i kom-

munen, som en indikator på et attraktivt arbeidsmar-

ked. 

 

Andelen innflyttere uten tilhørighet til Elverum (76 

prosent) er noe høyere enn for de fem fokuskom-

munene i gjennomsnitt siste treårsperiode (73 pro-

sent). Det er med dette rimelig å anta at en noe 

større andel av innflyttere til Elverum legger andre 

forhold til grunn i sin flyttebeslutning enn nærhet til 

familie og andre sosiale nettverk enn hva tilfellet er 

i de fem kommunene sett under ett. Dette kan tolkes 

videre som at flere legger tilgang til relevant og in-

teressant arbeid til grunn i sine flyttebeslutninger av 

de som flytter til Elverum enn det som er tilfellet til 

de fem fokuskommunene. 

 

Samtidig er det verdt å merke seg at nærhet til opp-

vekstkommune og -sted, og dermed familie, kan 

oppnås ved bosetting utenfor de administrative 

grensene til oppvekstkommunen. Nesten seks av ti 

innflyttere til Elverum har vokst opp i Hedmark, noe 

som betyr at en del av de som har vokst opp i Elve-

rum velger å bosette seg i nabokommuner når de 

flytter hjem. En mulig årsak kan være ønsket om å 

minimere transportkostnader, både for å besøke fa-

milie og venner så vel som pendling til arbeid.  

 

På samme måte begrenses ikke tilgangen til rele-

vant arbeid seg til de administrative kommunegren-

sene. Det interessante for en innflytter er om det er 

tilgang til relevant arbeid innenfor rimelig pendleav-

stand ved bosetting i kommunen. Det er også dette 

som er interessant for kommunene dersom en øns-

ker befolkningsvekst. 

 

Andelen hjemflyttere til Elverum har falt med seks 

prosentpoeng fra 2008-2010 til 2014-2016. Dette in-

dikerer styrket tro på at tilgangen til et godt arbeids-

marked er til stede i kommunen.  

 

Andelen personer med oppvekstkommune utenfor 

Hedmark som flytter til Elverum har vokst med rundt 

fem prosentpoeng fra første til siste treårsperiode, 

jf. tabell 3.2.  

 

Ved å studere omfanget av personer som også byt-

ter arbeidssted blant inn- og utflyttere kan vi belyse 

årsaker til flyttebeslutningen mer inngående.  

 

Innflyttere som ikke endrer arbeidssted indikerer at 

de pendler til den samme jobben, og at det er kvali-

teter ved stedet de flytter til, som familie eller natur, 

som oppveier for pendlekostnaden. Tilsvarende vil 

Tabell 3.2  
Norskfødte innflyttere til Elverum etter bostedskommune det året personen fylte 16 år. Andel, prosent. 2008-
2016 (treårs-perioder) 

Til/fra 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst 08/10– 

11/13 

Vekst 11/13- 

14/16 

Elverum1) 30 % 29 % 24 % -3.9 % -15.3 % 

Hamar 1 % 1 % 2 % -6.4 % 55.8 % 

Ringsaker 3 % 3 % 3 % -9.7 % -3.0 % 

Løten 3 % 3 % 3 % 7.7 % -16.7 % 

Stange 3 % 2 % 4 % -26.3 % 62.4 % 

Øvrige kommuner Hedmark 23 % 22 % 23 % -7.4 % 6.9 % 

Resten av landet 36 % 40 % 41 % 11.1 % 3.5 % 

Uoppgitt .. .. .. .. .. 

Totalt  1 250 1 252 1 393   
 

Kilde: SSB 
1) Hjemflyttere 
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utflyttere som heller ikke endrer arbeidssted vurdere 

verdien av eksisterende arbeid til minst å veie opp 

for pendlekostnader.  

 

Av de i overkant av 2 600 personene i alderen 15-

74 år som flyttet til Elverum i perioden 2014-2016 

endret 23 prosent arbeidssted, jf. tabell 3.3. I den 

siste treårsperioden endret altså omtrent 600 perso-

ner både bosted og arbeidssted til Elverum.  

 

Om enn noen færre, endret nesten like mange bo-

sted, men ikke arbeidssted, til Elverum i siste treårs-

periode.  

 

Beslutningen om bosted og arbeidssted tas ikke 

som separate avgjørelser, og det spiller en rolle 

både hva personer selv vektlegger og hva eventu-

elle partnere vektlegger. Gruppen av innflyttere som 

ikke endrer arbeidssted kan tenkes å enten bytte ar-

beidssted på et senere tidspunkt enn endringen i 

bosted, eller fortsette med pendling til arbeidssted 

fra nytt bosted. I dette tilfellet må det antas at det er 

kvaliteter ved bostedet som for eksempel nærhet til 

natur, tjenestetilbudet i kommunen (enten kommu-

nale eller private) eller nærhet til familie og venner 

som veier opp for pendlekostnader.  

 

Det er tilnærmet identisk antall utflyttere som opp-

rettholder og endrer arbeidssted fra Elverum, jf. ta-

bell 3.3.  

3.3 Hvor flyttes det fra og til? 

3.3.1 Innflytting 

Det var i alt 3 146 innflyttere til Elverum kommune i 

siste treårsperiode 2014-2016, jf. tabell 3.3. Det er 

dermed tydelig at netto innflytting siste treårspe-

riode på 469 skjuler betydelige bruttostørrelser. 

Som andel av befolkningen i samme periode ut-

gjorde bare innflyttere til Elverum fem prosent. 

 

Nesten fire av ti kom flyttende fra Norge utenom 

Østlandet. De andre regionene med betydelig utflyt-

ting var Sør-Østerdal og Oslo, som sto for henholds-

vis 13 og 11 prosent av innflytterne til Elverum siste 

treårsperiode.  

 

Selv om kun tre prosent av innflytterne til Elverum 

kom fra Stange, har omfanget av flyttere fra Stange 

til Elverum nesten doblet seg fra nest siste til siste 

treårsperiode, jf. tabell 3.4.  

 

Av andre avreiseregioner med voksende tilflytting til 

Elverum finner vi Gjøvikregionen og Oppland 

utenom Gjøvik- og Lillehammerregionen.  

 

Flest antall innvandrere kommer fra utenfor Europa 

og fra Øst-Europa. Innvandringen generelt synker i 

siste treårsperiode, noe som er interessant nok i 

seg selv med tanke på den store innvandringen som 

fant sted i 2016. Dette kan nok skyldes bedre tider i 

Tabell 3.3  
Antall inn- og utflyttere i alderen 15-74 år til Elverum etter endring i arbeidskommune. Andel, prosent. 2008-
2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Endring i arbeidskommune? 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016l 

Utflyttere Uoppgitt 43 % 45 % 46 % 5 % 2 % 990 

Nei 30 % 27 % 27 % -10 % -1 % 581 

Ja 27 % 28 % 27 % 3 % -2 % 594 

Innflyttere Uoppgitt 49 % 54 % 56 % 9 % 4 % 1 473 

Nei 23 % 22 % 21 % -4 % -4 % 567 

Ja 27 % 24 % 23 % -13 % -5 % 598 
 

Kilde: SSB 
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Europa, og kanskje særlig i våre naboland og Øst-

Europa sammenlignet med Norge. Norge er ikke 

lenger i en særklasse når det gjelder økonomisk 

vekst og inntekt sammenlignet med kanskje særlig 

Sverige, slik at svenske servicearbeidere i mindre 

grad finner det lønnsomt å jobbe i Norge i samme 

omfang som de gjorde i årene etter finanskrisen i 

2008/2009.  

 

Det er likevel innvandringen fra Øst-Europa som fal-

ler mest siste to treårsperioder. Fra 2011-2013 til 

2014-2016 ble innvandringen fra Øst-Europa redu-

sert med en femtedel. Mye av dette kan nok også 

forklares med relativt bedre økonomiske tider også 

i den delen av Europa.  

 

3.3.2 Utflytting 

Det var i alt 2 677 utflyttere fra Elverum kommune i 

siste treårsperiode 2014-2016, jf. tabell 3.4. Som for 

innflytting så er brutto utflytting av en betydelig stør-

relse sammenlignet med netto innflytting i samme 

periode på i underkant av 500. Utflyttingen som an-

del av befolkningen i siste treårsperiode var fire pro-

sent, en betydelig størrelse.  

 

Rundt hver fjerde utflytter flytter enten til Oslo (18 

prosent) eller til Norge utenom Østlandet (19 pro-

sent). Utflytterne for øvrig fordeler seg forholdsvis 

jevnt mellom kommunene i Hedmark, Oppland og 

Østlandet. Akershus utgjør ni prosent mens Hamar, 

Sør-Østerdal og Østlandet for øvrig følger etter med 

åtte prosent av utflytterne. 

 

Av de populære tilflyttingskommunene opplever 

Oslo sterk vekst i tilstrømmingen av utflyttere fra El-

verum. Utflyttere fra Elverum til Oslo vokste med 18 

prosent de siste seks årene, jf. tabell 3.4.  

 

Flyttingen fra Elverum til Løten har doblet seg i løpet 

av de siste seks årene, fra 52 til 112 personer. Det 

er ikke snakk om veldig mange mennesker, men 

veksten er like fullt betydelig.  

 

Samtidig er det verdt å merke seg at veksten fra 

første til andre treårsperiode var svært negativ, slik 

at strømmene mellom enkeltkommuner i Hedmark 

varierer mellom år uten at dette nødvendigvis påvi-

ser en tydelig trend.  
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Tabell 3.4  
Ut- og innflytting Elverum etter til- og fraflyttingssted. Antall personer (alle aldre). 2002-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Til/fra 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Til Hamar  163 166 220 2 % 33 % 8 % 

Til Ringsaker 54 51 55 -6 % 8 % 2 % 

Til Løten 114 103 115 -10 % 12 % 4 % 

Til Stange 85 52 112 -39 % 115 % 4 % 

Til Glåmdalen 108 88 84 -19 % -5 % 3 % 

Til Sør-Østerdal 243 286 224 18 % -22 % 8 % 

Til Nord-Østerdal 39 34 41 -13 % 21 % 2 % 

Til Lillehammerregionen 39 24 47 -38 % 96 % 2 % 

Til Gjøvikregionen 36 37 65 3 % 76 % 2 % 

Til Oppland for øvrig 33 29 47 -12 % 62 % 2 % 

Til Akershus 215 235 231 9 % -2 % 9 % 

Til Oslo 391 421 495 8 % 18 % 18 % 

Til Østlandet for øvrig 228 266 226 17 % -15 % 8 % 

Til Norge for øvrig 442 476 514 8 % 8 % 19 % 

Til Norden 75 89 62 19 % -30 % 2 % 

Til Øst-Europa 5 4 16 -20 % 300 % 1 % 

Til Vest-Europa ekskl. Norden 37 34 24 -8 % -29 % 1 % 

Til utlandet for øvrig 53 88 99 66 % 13 % 4 % 

Sum utflyttere 2 754 2 958 3 146 7 % 6 % 100 % 

Innflyttere Fra Hamar  93 125 123 34 % -2 % 4 % 

Fra Ringsaker 75 71 80 -5 % 13 % 3 % 

Fra Løten 81 110 117 36 % 6 % 4 % 

Fra Stange 54 49 91 -9 % 86 % 3 % 

Fra Glåmdalen 110 106 145 -4 % 37 % 5 % 

Fra Sør-Østerdal 378 360 421 -5 % 17 % 13 % 

Fra Nord-Østerdal 65 58 63 -11 % 9 % 2 % 

Fra Lillehammerregionen 36 39 52 8 % 33 % 2 % 

Fra Gjøvikregionen 36 54 79 50 % 46 % 3 % 

Fra Oppland for øvrig 50 34 48 -32 % 41 % 2 % 

Fra Akershus 261 251 239 -4 % -5 % 8 % 

Fra Oslo 330 377 356 14 % -6 % 11 % 

Fra Østlandet for øvrig 226 201 274 -11 % 36 % 9 % 

Fra Norge for øvrig 554 575 599 4 % 4 % 19 % 

Fra Norden 95 131 94 38 % -28 % 3 % 

Fra Øst-Europa 139 166 132 19 % -20 % 4 % 

Fra Vest-Europa ekskl. Norden 52 57 54 10 % -5 % 2 % 

Fra utlandet for øvrig 119 194 179 63 % -8 % 6 % 

Sum innflyttere 2 360 2 483 2 677 5 % 8 % 100 % 

Internflyttere Totalt  4 472 4 800 5 044 7 % 5 % - 
 

Kilde: SSB 
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Omfanget av utvandrere fra Elverum er marginalt, 

og utgjør samlet åtte prosent (201 personer) av ut-

flytterne i siste treårsperiode. Norden og utlandet 

utenfor Europa mottar flest utvandrere fra Elverum.  

 

3.3.3 Internflytting 

Det 5 044 interne flyttinger i siste treårsperiode i El-

verum, jf. tabell 3.4. Dette var rundt 800 færre enn 

summen av inn- og utflyttinger.  

 

Omfanget av interne flyttinger er over ti ganger så 

stort som netto innflytting i samme periode for Elve-

rum, og de interne flyttingene utgjorde hele åtte pro-

sent av befolkningen i kommunen i perioden 2014-

2016. 

 

Aldersfordelingen blant de interne flyttestrømmene 

studeres nærmere under.  

 

3.3.4 Nettoflytting 

Elverum kommune har (stor) netto utflytting til tre 

kommuner: Oslo, Hamar og Stange, jf. figur 3.5. 

Dette er ikke overraskende med tanke på mengden 

mennesker som trekkes til Oslo og Hamar som re-

gionalt senter.   

 

Netto innflytting til Elverum er spredd blant relativt 

mange kommuner i regionen, fra Engerdal og Tolga 

i nord til Akershus og Grue i sør. Størst netto innflyt-

ting ser derimot ut til å komme fra de nærmeste na-

bokommunene som Åmot, Våler og Trysil. De tre 

kommunene med størst netto innflytting til Elverum 

er Åmot, Åsnes og Våler blant nabokommunene, i 

tillegg til at det er en betydelig netto innflytting fra 

landet utenfor Østlandet (266) i siste treårsperiode. 

 

Interessant nok å se at også kommuner som Rings-

aker har netto innpendling til Elverum, selv om de 

kanskje mer naturlig flytter til Hamar. Samtidig kan 

nettoflyttingen forklares av få utflyttere heller enn 

mange innflyttere mellom kommunene.   

 

Samlet har Elverum en positiv netto innflytting på 

469 personer siste treårsperiode. Som drøftet over 

så skjuler derimot dette nettotallet betydelige flytte-

strømmer.  

 

 

 

 

 

  



 
 

32 FLYTTESTRØMMER INN, UT OG INTERNT I ELVERUM, HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG STANGE | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Figur 3.5 
Netto innflytting til Elverum kommune fra kommuner i Hedmark og Oppland samt Oslo og Akershus, antall perso-
ner. 2014-2016. . 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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3.4 Landbakgrunn 

Halvparten av innflytterne til Elverum i siste treårs-

periode hadde landbakgrunn fra land utenfor Eu-

ropa, Nord-Amerika og Oseania, jf. tabell 3.6.  

 

Nesten tre av ti innflyttere var Østeuropeere. Denne 

gruppen innflyttere talte 235 personer i perioden 

2014-2016. Det er interessant å merke seg den be-

tydelige stagneringen i innflyttingen blant denne 

gruppen. Fra å ha økt med 21 prosent fra første til 

andre treårsperiode, faller innvandringen blant 

denne gruppen med fire prosent fra andre til siste 

treårsperiode. Nedgangen skyldes trolig at den øko-

nomiske veksten tiltar i Øst-Europa sammenlignet 

med i Norge, slik at gevinstene ved migrasjon ikke 

lenger er like stor.  

 

Den samme tendensen ser vi ikke i like stor grad 

blant innvandringen fra våre naboland i Norden. An-

delen innvandrere fra Norden er riktignok kun 12 

prosent, men veksten er stabil på 23 prosent for 

begge periodene, jf. tabell 3.6. Svenskene som job-

ber i serveringsbransjen og på hoteller ser med 

andre ord ut til å i like stor grad migrere til Elverum 

nå som før.  

 

Det ser ikke bare ut til at Østeuropeere innvandrer 

til Elverum i mindre grad nå enn tidligere, de reiser i 

større grad hjem. Tre av fire utflyttere fra Elverum er 

Østeuropeer, og gruppen av utflyttere vokste med 

mer enn en tredel i siste periode.  

 

Den samme tendensen finner vi igjen blant utvand-

rere fra resten av Norden, som nesten doblet antal-

let utvandrere fra 2012 til 2015.  

 

Mye av forklaringen ligger nok i at det i de senere 

årene går relativt sett bedre i både Øst-Europa så 

vel som i våre naboland sammenlignet med i Norge, 

slik at gevinsten ved å arbeide hele eller deler av 

året i Norge ikke er like stor som før.  

 

Tabell 3.6  
Antall innvandrere som har flyttet til eller fra Elverum etter landbakgrunn. Antall innvandrere. 2008-2016 (tre-
års-perioder) 

Gruppe Landbakgrunn 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016 

Utflyttere Norden 44 45 65 2 % 44 % 13 % 

Sentral- og Øst-Europa 106 113 151 7 % 34 % 30 % 

Vest-Europa 44 39 44 -11 % 13 % 9 % 

Asia, Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika, Tyrkia, statsløse og 

uoppgitt 138 179 229 30 % 28 % 46 % 

Nord-Amerika, Oseania 3 15 11 400 % -27 % 2 % 

Sum utflytting 335 391 500 17 % 28 % - 

Innflyttere Norden 64 79 97 23 % 23 % 12 % 

Sentral- og Øst-Europa 204 246 235 21 % -4 % 28 % 

Vest-Europa 51 57 71 12 % 25 % 9 % 

Asia, Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika, Tyrkia, statsløse og 

uoppgitt 250 353 410 41 % 16 % 50 % 

Nord-Amerika, Oseania 16 14 14 -13 % 0 % 2 % 

Sum innflytting 585 749 827 28 % 10 % - 
 

Kilde: SSB 
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Dette reduserer nok også utlendingers tilbøyelighet 

til å bosette seg permanent både i regionen og i 

Norge som sådan.   

 

3.5 Aldersfordeling 

3.5.1 Innflyttere 

Det er 20- og 30-åringene som utgjør den største 

andelen av innflytterne til Elverum i siste treårspe-

riode, jf. tabell. 3.7. Faktisk utgjør denne gruppen 

over halvparten av innflytterne, eller om lag to tusen 

personer siste tre år. 

 

Størst innflytting er det blant personer mellom 20 og 

25 år, en gruppe som utgjorde 23 prosent av innflyt-

terne til kommunen i perioden 2014-2016. Dette er 

også gruppen som siden 2008 har hatt den største 

veksten i innflytting.  

 

Omfanget av innflyttere i aldersgruppene 30-39 og 

40-54 år ser ut til å ha gått fra en periode med vekst 

til en periode med nedgang i Elverum, jf. tabell. 4.4. 

Dette kan være en indikasjon på at personer i 

mindre grad flytter hjem etter endte studier eller at 

den generelle bostedsattraktiviteten til Elverum er 

redusert. Vi ser nærmere på omfanget av hjemflyt-

tere i kapittel 3.7.  

 

3.5.2 Utflyttere 

Relativt lik fordeling på alder blant utflyttere fra El-

verum som det vi så for innflytterne, jf. tabell 3.7.  

 

Det er personer mellom 20 og 24 år som også utgjør 

den største andelen av utflytterne.  

 

Størst vekst finner vi blant de som er i slutten av 

tjueårene. 

 

Tydelig endring i veksttakten blant utflyttere mellom 

20 og 24 år. Fra en vekst på nesten 40 prosent fra 

første til andre perioden, vokste utflyttingen fra 

denne gruppen bare med seks prosent fra andre til 

siste periode. Er dette en indikasjon på at færre flyt-

ter ut av kommunen for studier?  

 

3.5.3 Interne flyttere 

Ingen aldersgrupper skiller seg tydelig ut blant de 

interne flytterne.  

 

3.5.4 Nettoflytting 

Elverum har netto innflytting i alle aldersgrupper 

siste treårsperiode. Størst netto innflytting av 20-24-

åringer og 30-åringer.  
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Tabell 3.7  
Andel personer som har flyttet inn, ut eller internt i Elverum etter alder (femårs aldersgrupper). Antall perso-
ner (alle aldre). 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016 

Utflyttere 0-5 8 % 8 % 7 % 0 % -2 %  203  

6-12 6 % 4 % 5 % -24 % 23 %  134  

13-15 3 % 2 % 1 % -29 % -11 %  39  

16-19 7 % 6 % 6 % -5 % 8 %  171  

20-24 18 % 24 % 24 % 39 % 6 %  668  

25-29 18 % 19 % 21 % 16 % 21 %  607  

30-39 19 % 17 % 16 % -6 % 2 %  450  

40-54 14 % 13 % 12 % 1 % -1 %  333  

55-661) 5 % 5 % 5 % 10 % 11 %  135  

67-791) 3 % 3 % 3 % 0 % 25 %  85  

80 eller eldre 0 % 1 % 0 % 125 % -39 %  11  

Sum utflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 2 836 

Innflyttere 0-5 10 % 10 % 7 % 9 % -24 %  243  

6-12 5 % 6 % 5 % 28 % -3 %  175  

13-15 2 % 2 % 2 % -1 % -20 %  56  

16-19 7 % 7 % 8 % -1 % 28 %  264  

20-24 17 % 20 % 23 % 27 % 20 %  770  

25-29 18 % 16 % 19 % -1 % 23 %  633  

30-39 19 % 19 % 16 % 6 % -8 %  534  

40-54 13 % 13 % 11 % 6 % -8 %  381  

55-661) 4 % 3 % 4 % -14 % 35 %  147  

67-791) 3 % 3 % 4 % 5 % 52 %  123  

80 eller eldre 1 % 0 % 0 % -24 % 8 %  14  

Sum innflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 3 340  

Internflyttere 0-5 10 % 9 % 10 % -12 % 8 % 495 

6-12 9 % 8 % 8 % -8 % -1 % 409 

13-15 4 % 3 % 2 % -24 % -25 % 118 

16-19 6 % 5 % 5 % -7 % -13 % 234 

20-24 13 % 14 % 14 % 10 % 5 % 726 

25-29 11 % 12 % 13 % 7 % 5 % 654 

30-39 18 % 17 % 16 % -6 % -9 % 796 

40-54 15 % 17 % 15 % 11 % -8 % 771 

55-66 5 % 6 % 6 % 11 % 11 % 321 

67-79 3 % 3 % 5 % 12 % 40 % 239 

80 eller eldre 5 % 5 % 6 % -5 % 10 % 281 

Sum internflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 5 044 
 

Kilde: SSB 
1) Personer med alder 65 og 66 inngår i aldersgruppen 67-79 på grunn av avvikende aldersfordeling i Panda-tallene vi har beregnet og 

de tallene som er levert fra SSB 
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3.6 Boforhold og familietype 

3.6.1 Familietype 

Hvilke typer familier som flytter inn, ut og internt i en 

kommune eller region er interessant med tanke på 

hvordan framtidig befolkningsvekst kommer til å se 

ut samt at det gir informasjon om hvilke boligtyper 

som foretrekkes.  

 

Halvparten av innflytterne til Elverum kommune var 

enpersonfamilier i den siste treårsperioden, jf. tabell 

3.8. Rundt 43 prosent av den eksisterende befolk-

ningen i Elverum er enpersonfamilier, jf. drøftingen 

i kapittel 2.3. Dersom innflyttingen av enpersonfami-

lier fortsetter som i siste treårsperiode vil andelen 

gradvis øke.  

 

Over 70 prosent av innflyttere til Elverum har ikke 

barn. Noen av de 464 husholdningene uten barn 

kan tenkes å flytte til Elverum for å stifte familie.  

 

Enpersonfamilier preger utflyttere og interne flyttere 

også, hvor de utgjør henholdsvis 48 og 46 prosent i 

siste treårsperiode. Veksten i utflytting av enperson-

familier fra Elverum ser derimot ut til å flate noe ut 

og var tilnærmet uendret fra andre til siste treårspe-

riode.  

 

Stort, og eventuelt økende, omfang av enpersonfa-

milier kan tilsi et skift i boligpreferanser mot leilighe-

ter heller enn eneboliger for Elverum. 

 

Blant internflyttere er det, sammenlignet med for 

inn- og utflyttere, noe større andel husholdninger 

med voksne barn som flytter.  Denne gruppens an-

del av internflyttere ser derimot ut til å være i sterk 

nedgang, og ble redusert med omtrent en femtedel 

fra andre til siste treårsperiode.  

 

 

Tabell 3.8  
Antall inn-, ut- og internflyttere i Elverum etter familietype. Antall familier. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Enpersonfamilier  786   856   859  9 % 0 % 48 % 

Husholdninger uten barn  307   344   379  12 % 10 % 21 % 

Husholdninger med små1) barn  236   244   257  3 % 5 % 14 % 

Husholdninger med store2) barn  176   145   119  -18 % -18 % 7 % 

Husholdninger med voksne3) barn  147   168   173  14 % 3 % 10 % 

Sum utflyttere  1 652   1 757   1 787  6 % 2 % 100 % 

Innflyttere Enpersonfamilier  907   983   1 053  8 % 7 % 50 % 

Husholdninger uten barn  374   379   464  1 % 22 % 22 % 

Husholdninger med små1) barn  307   317   288  3 % -9 % 14 % 

Husholdninger med store2) barn  212   191   141  -10 % -26 % 7 % 

Husholdninger med voksne3) barn  140   168   154  20 % -8 % 7 % 

Sum innflyttere  1 940   2 038   2 100  5 % 3 % 100 % 

Internflyttere Enpersonfamilier  1 284   1 377   1 441  7 % 5 % 46 % 

Husholdninger uten barn  445   540   554  21 % 3 % 18 % 

Husholdninger med små1) barn  556   537   577  -3 % 7 % 18 % 

Husholdninger med store2) barn  572   505   382  -12 % -24 % 12 % 

Husholdninger med voksne3) barn  179   247   188  38 % -24 % 6 % 

Sum internflyttere  3 036   3 206   3 142  6 % -2 % 100 % 
 

Kilde: SSB  
1)Små barn definert i alderen 0-5 år  

2)Store barn definert i alderen 6-17 år  
3)Voksne barn definert som 18 år eller eldre 



 

 FLYTTESTRØMMER INN, UT OG INTERNT I ELVERUM, HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG STANGE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 37 

3.6.2 Boligtype 

Om lag seks av ti innflyttere til Elverum flytter inn i 

eneboliger, jf. tabell 3.9. Dette er ti prosentpoeng 

færre enn det er som bor i enebolig i Elverum i dag, 

jf. drøftingen i kapittel 2.2. 

 

Omfanget av innflyttere i eneboliger ser ut til å stag-

nere noe for Elverum. Andelen innflyttere til enebo-

liger var tilnærmet uendret fra andre til siste treårs-

periode.  

 

De resterende innflytterne fordeler seg relativt jevnt 

mellom tomannsboliger, rekkehus, boligblokker og 

andre boligbygg.4 

 

 
 
                                                      
4 Andre boligbygg består av fritidsboliger, boligbrakker, seterhus eller 
rorbu og garasje og uthus til boligformål.  

Boligblokker utgjør en sterkt voksende andel av inn-

flytterne til Elverum. Andelen innflyttere til boligblok-

ker vokste med nesten 40 prosent fra andre til siste 

treårsperiode, jf. tabell 3.9.  

 

En tredel av de interne flytterne i Elverum flytter fra 

og til eneboliger, jf. tabell 3.10. Andelen flyttinger 

mellom eneboliger har også vært forholdsvis stabil 

de siste ti årene. 

 

Den nest største andelen interne flyttinger skjer fra 

tomannsboliger til eneboliger, etterfulgt av flyttinger 

fra eneboliger til tomannsboliger, rekkehus, bolig-

blokker.   

 

 

Tabell 3.9  
Antall interne flyttere i Elverum etter fra/til bygningstype. Andel, prosent. 2014-2016 

Fra / Til 

U
o

p
p

gi
tt

 

En
e

b
o

lig
 

To
m

an
n

s-

b
o

lig
 

R
e

kk
e

h
u

s 

m
v.

 

B
o

lig
b

lo
kk

 

A
n

n
e

n
 

b
o

-

lig
b

yg
n

in
g 

Uoppgitt 1 % .. .. .. .. .. 

Enebolig 3 % 33 % 7 % 6 % 6 % 3 % 

Tomannsbolig 1 % 9 % 2 % 2 % 2 % 0 % 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 0 % 6 % 2 % 1 % 1 % 1 % 

Boligblokk 1 % 5 % 2 % 1 % 2 % 0 % 

Annen boligbygning 0 % 2 % .. .. 1 % .. 
 

Kilde: SSB 

Tabell 3.10  
Antall personer som har flyttet til Elverum etter bygningstype. Andel, prosent. 2008-2016 (treårs-perioder) 

 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst 

08/10– 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Andel 

2014-2016 

Uoppgitt  24   23   21  -4 % -9 % 1 % 

Enebolig  1 478   1 610   1 617  9 % 0 % 59 % 

Tomannsbolig  479   532   443  11 % -17 % 16 % 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus  240   309   379  29 % 23 % 14 % 

Boligblokk  307   266   371  -13 % 39 % 14 % 

Annen boligbygning  198   186   292  -6 % 57 % 11 % 

Sum innflytting  2 726   2 926   3 123  7 % 7 % 100 % 
 

Kilde: SSB 
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3.7 Arbeidsmarked og inntekt 

3.7.1 Status på arbeidsmarkedet 

I underkant av 60 prosent av utflytterne fra Elverum 

i siste treårsperiode var sysselsatt på arbeidsmar-

kedet, jf. tabell 3.11. Merk at populasjonen er per-

soner i alderen 15 til 74 år, og at den delen av po-

pulasjonen som er over 67 år i mindre grad er aktive 

på arbeidsmarkedet sammenlignet med resten. 

Personer i alderen 15 til 18 år registreres som sys-

selsatt dersom de har deltidsjobber parallelt med 

studier for eksempel.  

 

Kun tre prosent av utflytterne og innflytterne er helt 

ledige.  

 

Blant de som flytter ut av Elverum er 17 prosent 

utenfor arbeidsstyrken, mens tilsvarende andel for 

innflyttere er 24 prosent. Omfanget av innflyttere 

utenfor arbeidsstyrken vokser også kraftig fra andre 

til siste treårsperiode med en vekst på 24 prosent.  

 

Det kan se ut til at de ledige polakkene og svens-

kene nå vender hjem, og at ledige Elverumsinger 

flytter hjem. Tallgrunnlaget muliggjør ingen entydig 

sammenheng slik den vi skisserer, men flere forhold 

peker mot denne typen utvikling.  

 

Ingen innflyttere eller utflyttere var på arbeidsmar-

kedstiltak siste treårsperiode.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 3.11  
Antall inn- og utflyttere fra Elverum etter status på arbeidsmarkedet året for registrert flytting. Antall personer 
mellom 15 og 74 år. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Status på arbeidsmarkedet 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst* 

08/10 – 

11/13 

Vekst* 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Utenfor arbeidsstyrken1) 474 375 428 -21 % 14 % 20 % 

Sysselsatte2) 1708 1338 1422 -22 % 6 % 66 % 

Arbeidsledige3) 89 66 80 -26 % 21 % 4 % 

På arbeidsmarkedstiltak4) 8 0 0 -100 % .. 0 % 

Under ordinær utdanning 214 197 235 -8 % 19 % 11 % 

Sum utflyttere 2 977 2 369 2 638 -20 % 11 % 100 % 

Innflyttere Utenfor arbeidsstyrken1) 660 567 703 -14 % 24 % 27 % 

Sysselsatte2) 1911 1453 1507 -24 % 4 % 57 % 

Arbeidsledige3) 105 86 91 -18 % 6 % 3 % 

På arbeidsmarkedstiltak4) 9 0 0 -100 % .. 0 % 

Under ordinær utdanning 292 263 337 -10 % 28 % 13 % 

Sum innflyttere 2 493 1 976 2 165 -21 % 10 % 100 % 
 

Kilde: SSB (arbeidskraftundersøkelsen) 
* Vekst i antall 

1)Personer utenfor arbeidsstyrken er personer som verken var sysselsatte eller arbeidsledige i referanseuka 
2)Sysselsatte er personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka 

3)Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha påtatt seg 
arbeid i løpet av referanseuka eller de to påfølgende ukene 

4)Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte, til forskjell fra personer på andre typer tiltak (kvalifiserings-
tiltak), hvor det bare utbetales en kursstønad e.l. Ufrivillig helt permitterte, med sammenhengende varighet på inntil 3 måneder, blir regnet som sysselsatte, 

midlertidig fraværende. 
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3.7.2 Inntekt 

Den gjennomsnittlige samlede inntekten er høyest 

blant de som flytter fra Elverum til Stange, jf. tabell 

3.12.  Denne gruppen av flyttere hadde en gjennom-

snittlig inntekt i perioden på i underkant av 395 000 

kroner.5 At de med høyest inntekt flytter fra Elverum 

til Stange kan være et uttrykk for at de enten søker 

høyere boligstandard eller kortere reisevei til ar-

beidssted.  

 

Inntekten blant innflyttere til Elverum fra Sør-Øster-

dalen for øvrig og Nord-Østerdal vokser relativt mye 

i perioden. Begge grupper av innflyttere har økt sin 

inntekt med mellom 13 og 19 prosent fra første til 

andre, og andre til tredje treårsperiode.  

 

Innflyttere fra utlandet utenfor Europa har tilnærmet 

ingen inntekter, og den er samtidig fallende fra 

andre til siste treårsperioden.  

 

Det er varierende hvilken kommune de med høyest 

inntekt flytter til fra Elverum i perioden. I første tre-

årsperiode var det Hamar, i andre Akershus og i 

siste periode Stange. Den gjennomsnittlige inntek-

ten blant utflyttere til Hamar og Stange vokser fra 

andre til siste treårsperiode, med henholdsvis 15 og 

49 prosent. Inntekten blant utflyttere til Akershus på 

sin side er redusert med en femtedel til siste treårs-

periode.  

 

Endringer i gjennomsnittlig inntekt blant personene 

som utgjør flyttestrømmer inn og ut av kommunen 

bestemmes nødvendigvis av hvem det er som flytter 

i det enkelte året. Personer med veldig høy eller vel-

dig lav inntekt som flytter et år kan påvirke gjennom-

snittstallene.  

 

 

 
 
                                                      
5 Samlet inntekt er brutto inntekt og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, 
skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalenderåret 
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Tabell 3.12  
Gjennomsnittlig samlet inntekt1) blant inn-, utflyttere og internflyttere 15 til 74 år i Elverum. Kroner, løpende. 
2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Til/fra 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Utflyttere Til Hamar   357 833   309 600   357 467  -13 % 15 % 

Til Ringsaker  274 700   262 133   275 600  -5 % 5 % 

Til Løten  276 933   284 033   323 333  3 % 14 % 

Til Stange  242 300   264 950   394 800  9 % 49 % 

Til Glåmdalen  229 833   250 900   306 500  9 % 22 % 

Til Sør-Østerdal ekskl. Elverum  259 767   264 667   288 967  2 % 9 % 

Til Nord-Østerdal  291 700   297 033   323 600  2 % 9 % 

Til Lillehammerregionen  354 500   ..   253 967  .. .. 

Til Gjøvikregionen  282 767   225 700   240 733  -20 % 7 % 

Til Oppland for øvrig  ..   292 050   354 700  .. 21 % 

Til Akershus  298 367   379 033   303 933  27 % -20 % 

Til Oslo  262 433   306 600   321 333  17 % 5 % 

Til Østlandet for øvrig  278 133   307 367   316 467  11 % 3 % 

Til Norge for øvrig  276 233   313 700   309 933  14 % -1 % 

Til Norden  ..   170 300   175 850  .. 3 % 

Til Øst-Europa  ..   94 700   245 700  .. 159 % 

Til Vest-Europa ekskl. Norden  ..   ..   ..  .. .. 

Til utlandet for øvrig  41 750   58 767   159 250  41 % 171 % 

Innflyttere Fra Hamar   278 467   296 100   294 467  6 % -1 % 

Fra Ringsaker  257 667   252 433   247 300  -2 % -2 % 

Fra Løten  255 800   290 433   269 533  14 % -7 % 

Fra Stange  224 650   299 133   294 300  33 % -2 % 

Fra Glåmdalen  275 433   277 167   288 033  1 % 4 % 

Fra Sør-Østerdal ekskl. Elverum  269 200   304 333   342 633  13 % 13 % 

Fra Nord-Østerdal  241 450   286 750   322 000  19 % 12 % 

Fra Lillehammerregionen  ..   232 800   256 300  .. 10 % 

Fra Gjøvikregionen  302 550   230 567   227 333  -24 % -1 % 

Fra Oppland for øvrig  214 200   277 450   301 433  30 % 9 % 

Fra Akershus  299 200   305 233   290 433  2 % -5 % 

Fra Oslo  324 200   366 633   366 633  13 % 0 % 

Fra Østlandet for øvrig  268 733   269 300   263 533  0 % -2 % 

Fra Norge for øvrig  312 433   323 300   318 500  3 % -1 % 

Fra Norden  173 000   190 367   205 467  10 % 8 % 

Fra Øst-Europa  156 967   100 733   114 033  -36 % 13 % 

Fra Vest-Europa ekskl. Norden  125 800   106 200   124 100  -16 % 17 % 

Fra utlandet for øvrig  40 700   50 333   35 900  24 % -29 % 

Internflyttere Totalt   288 667   305 833   343 500  6 % 12 % 
 

Kilde: SSB  
1)Samlet inntekt er brutto inntekt og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalenderåret 
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3.8 Utdanning 

3.8.1 Igangværende utdanning 

Ni prosent av innflytterne til Elverum er registrert 

med sitt første år med igangværende utdanning på 

høgskole eller universitet i perioden 2014-2016, jf. 

tabell 3.13. Tilsvarende andel av utflyttere er elleve 

prosent.  

 

Andelen innflyttere som høyst sannsynlig flytter på 

grunn av studier til Elverum er derimot synkende, og 

har vært synkende som andel av innflyttere siden 

2008.  

 

Utflyttere med studier som motiv utgjør en større an-

del i siste treårsperiode sammenlignet med andre 

treårsperiode.  

 

Det er også verdt å tenke over at en andel av de 

som faktisk flytter ut, eller til, Elverum for å studere 

ikke nødvendigvis registrerer sin folkeregistrerte 

adresse. Dette medfører at det nok er et visst om-

fang av flyttebevegelser på grunn av studier som 

ikke fanges opp i statistikken.  

 

3.8.2 Høyeste fullførte utdanning 

Nesten tre av ti innflyttere i alderen 15-74 år til Elve-

rum hadde ungdomsskole som sin høyeste fullførte 

utdanning i siste treårsperiode, jf. tabell 3.14. Om 

lag 85 prosent av innflytterne til Elverum var i denne 

aldersgruppens samme år.   

 

Fem av ti innflyttere til Elverum er mellom 15 og 30 

år i perioden 2014-2016. Dermed er det heller ikke 

påfallende at 64 prosent av innflytterne i alderen 15 

til 74 år til kommunen har ungdomsskole eller vide-

regående opplæring som høyeste fullførte utdan-

ning.  

 

Personer med kort eller lang universitets- eller høg-

skoleutdanning utgjør 31 prosent av innflytterne i al-

dersgruppen 15-74 år til Elverum. Det er klart flest 

med kort høyere utdanning. Denne gruppen utgjør 

558 personer i siste treårsperiode, mot 191 med 

lang høyere utdanning.   

 

Det er tilnærmet ingen med fagskole-utdanning som 

hverken flytter inn eller ut av kommunen. Dette 

henger sammen med at få personer tar dette utdan-

ningsløpet sammenlignet med de øvrige.  

 

Blant utflytterne mellom 15 og 74 år utgjør de med 

kort høyere utdanning 28 prosent i perioden 2014-

2016. Dette er fem prosentpoeng høyere enn tilsva-

rende andel blant innflyttere. Det samme bildet teg-

ner seg for de med lang høyere utdanning.  

 

Indikerer dette at kommunen taper bosatte kloke 

hoder til fordel for andre kommuner?  

 

 

 

 

 

   

Tabell 3.13  
Antall inn-, utflyttere til Elverum som er registrert med første år på igangværende utdanning på høgskole eller 
universitet samme år som registrert flytting. Andel av inn- og utflyttere og vekst i andel. 2008-2016 (treårs-
perioder) 

Andel 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 2016 

Utflyttere 10 % 10 % 11 % -5 % 12 % 343 

Innflyttere 11 % 10 % 9 % -9 % -5 % 252 
 

Kilde: SSB 
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Tabell 3.14  
Andel av inn- og utflyttere fra Elverum etter høyeste fullførte utdanningsnivå. Antall personer i alderen 15 til 
74 år. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst* 

08/10 – 

11/13 

Vekst* 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016 

Utflyttere Uoppgitt 3 % 2 % 1 % -34 % -46 % 21 

Ingen utdanning, førskole- eller barneskole-

utdanning 
0 % 0 % 0 % 39 % -69 % 3 

Ungdomsskoleutdanning 28 % 29 % 27 % 4 % -6 % 599 

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer i vide-

regående opplæring2) 
13 % 13 % 12 % 0 % -7 % 258 

Videregående utdanningsprogrammer for 

øvrig 
20 % 19 % 21 % -4 % 8 % 450 

Fagskoleutdanning1) 0 % 0 % 1 % .. 51 % 13 

Universitet- og høgskoleutdanning (kort) 27 % 27 % 28 % -1 % 4 % 611 

Universitet- og høgskoleutdanning (lang) 9 % 9 % 10 % 6 % 11 % 224 

Innflyttere Uoppgitt 4 % 4 % 2 % -14 % -35 % 59 

Ingen utdanning, førskole- eller barneskole-

utdanning 
1 % 1 % 2 % -12 % 51 % 41 

Ungdomsskoleutdanning 27 % 28 % 28 % 3 % -1 % 676 

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer i vide-

regående opplæring2) 
14 % 13 % 13 % -9 % 2 % 324 

Videregående utdanningsprogrammer for 

øvrig 
21 % 21 % 23 % 0 % 7 % 551 

Fagskoleutdanning1) 0 % 0 % 0 % 63 % 66 % 9 

Universitet- og høgskoleutdanning (kort) 23 % 23 % 23 % -2 % 1 % 558 

Universitet- og høgskoleutdanning (lang) 8 % 9 % 8 % 21 % -14 % 191 
 

Kilde: SSB 
*Vekst i andel  

1)Fagskoleutdanning er utdanning fra fagskoler. Fagskoleutdanning er plassert med klassetrinn 14 - 15 i utdanningsstandarden som 
nivået "påbygging til videregående utdanning", i samme gruppe som utdanningsaktiviteter som har kompetanse fra videregående opp-

læring som opptakskrav men som ikke er godkjent som universitets-/høgskoleutdanning. Populasjonen er i tråd med SSB: Tabell: 
09400.  

2) Yrkesfag inkluderer følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, 
Medier og kommunikasjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon.  



 

 FLYTTESTRØMMER INN, UT OG INTERNT I ELVERUM, HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG STANGE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 43 

Dette kapittelet belyser og studerer flyttestrømmene 

inn og ut av Hamar kommune fordelt på en rekke 

kjennetegn.  

 

Selv om mange preferanser og forhold spiller inn i 

bostedsbeslutninger, og endres over tid, trekkes til-

gangen til inntektsgivende og relevant arbeid fram 

som en grunnleggende forutsetning for valg av bo-

sted (Sørlie, Aure, & Langset, 2012). Et lokalsam-

funn som ikke kan tilby (nærhet til) relevant arbeid, 

kan vanskelig tiltrekke en person som er ute etter 

en viss type arbeid med andre kvaliteter ved stedet. 

Arbeid er ikke nødvendigvis den viktigste, eller 

eneste, faktoren for bostedsbeslutningen, men ar-

beidstilgangen er gjerne den utløsende faktoren i 

beslutningen om flytting. Øvrige faktorer er potensi-

elt utløsende først når arbeidstilbudet er avklart.  

 

Et gjennomgående resultat som er verdt å trekke 

fram er omfanget av bruttoflyttinger inn, ut og internt 

i kommunene. Rundt 36 000 flyttinger ble gjennom-

ført inn og ut av Hamar i perioden 2007-2016, og 

nesten 56 000 dersom vi tar med interne flyttinger. 

Det vil si at tolv prosent av befolkningen i samme 

periode flyttet inn eller ut av kommunen. Netto inn-

flytting til Hamar i samme periode på 3 100 skjuler 

med andre ord betydelige flyttestrømmer. 

 

Selv om nesten to tredeler av innflytterne til Hamar 

mellom 15 og 74 år er sysselsatt, er nesten tre av ti 

enten utenfor arbeidsstyrken (23 prosent) eller regi-

strert som helt ledige (3 prosent). De to gruppene 

som ikke er i inntektsgivende arbeid vokser imidler-

tid mindre enn den gruppen som er sysselsatt. Blant 

utflytterne ser vi det motsatte; det er større vekst i 

utflyttingen blant de som er utenfor arbeidsstyrken 

og de som er helt ledige enn blant sysselsatte. Ser 

vi dette i sammenheng med flyttestrømmene fordelt 

etter landbakgrunn og tilflyttingsregion er det indika-

sjoner på at noe av dette skyldes ledige øst-europe-

ere som flytter som hjem, men dette er marginalt. 

Den generelle oppbremsingen av innflytting fra Øst-

Europa og Norden, og veksten i utflytting til disse 

landene fra Hamar er interessant. Det kan tyde på 

at relativt bedre tider i både Øst-Europa og våre na-

boland gjør at innvandringen i mindre grad kommer 

til å bidra til befolkningsvekst sammenlignet med 

hva den har gjort, og særlig i distriktene. Utviklingen 

er ekstra utfordrende med tanke på at dette er ar-

beidsinnvandrere som bidrar med arbeidskraft og 

inntekter til både stat og kommune samt etterspør-

sel etter lokal vare- og tjenesteproduksjon.  

 

Det er indikasjoner i datagrunnlaget på et attraktivt 

næringsliv i Hamar gjennom at flere utflyttere velger 

å opprettholde enn å endre arbeidssted, selv om 

pendlingskostnadene må forventes å øke. Det er 

ikke mulig å fastslå bosteds- og næringsattraktivite-

ten entydig i tilgjengelige data, men kommunens 

sentrale beliggenhet i arbeidsmarkedsregionen gjør 

den til et attraktivt bosted gjennom tilgang til arbeid 

både i kommunen og i nærhet til kommunen.  

 

En høy andel innflyttere uten tilknytning til kommu-

nen (enten selv eller via partner) indikerer at andre 

egenskaper enn familie og sosiale nettverk, som til-

gang til relevant og interessant arbeid, ligger til 

grunn for flyttebeslutningen. Dermed er andelen 

innflyttere uten tilknytning til kommunen en indikator 

på et attraktivt arbeidsmarked. Hamar har den høy-

este andelen innflyttere som ikke er oppvokst i kom-

munen (82 prosent), og klart høyere enn gjennom-

snittet for de fem fokuskommunene (73 prosent). 

Dette gir en klar indikasjon på at bosted i Hamar gir 

tilgang til et attraktivt arbeidsmarked. Dette er ikke 

overraskende med tanke på Hamars betydning som 

regionalt sentrum i dag og den befolknings- og sys-

selsettingsveksten kommunen viser. 

 

De påfølgende avsnittene beskriver og forklarer 

ulike dimensjoner av kjennetegn på flyttestrøm-

mene inn og ut av Hamar kommune. 

4 Hamar kommune 
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4.1 Hamar har hatt den største befolkningsveks-

ten siste ti år 

Hamar ligger mer eller mindre midt mellom de fem 

kommunene vi studerer i denne rapporten, og sen-

tralt lokalisert i Hedmark fylke. Hamar grenser til 

Ringsaker, regionens største kommune, i vest og 

Løten i øst.  

 

Hamar hadde 30 598 innbyggere per 1. januar 

2017, og var med dette Hedmark nest største kom-

mune etter Ringsaker. Kommunen huset 16 prosent 

av innbyggerne i fylket samme år. 

 

I den siste tiårsperioden har Hamar hatt den største 

folkeveksten med 9,4 prosent sett under ett. Dette 

er bedre enn noen av de andre kommunene i Hed-

mark i perioden 2008-2017.  

 

Hamar har direkte togforbindelse til Oslo i sørgå-

ende retning, og Trondheim i nordgående retning. 

Dette gjør pendling, hovedsakelig inn til Oslo og 

nærliggende områder tilgjengelig. Samtidig vil ut-

bedringer av både togforbindelser, riksveier og eu-

ropaveier til kommunen forbedre denne tilgangen 

ytterligere i årene som kommer.  

 

4.2 Hjemflyttere og endringer i arbeidskommune  

Et interessant moment i studier av flyttestrømmer er 

omfanget av ‘hjemflyttere’. Med hjemflyttere i denne 

sammenhengen mener vi personer som flytter hjem 

til, eller i nærheten av, stedet de vokste opp etter en 

tid boende andre steder i landet. Et godt eksempel 

er personer som flytter hjem etter endte studier.  

 

Ved å definere oppvekstkommune som bosteds-

kommune det året man fyller 16 år, kan vi studere 

andel hjemflyttere.  

 

I siste treårsperiode 2014-2016 var 19 prosent av 

norskfødte innflytterne til Hamar kommune bosatt i 

kommunen det året de fylte 16 år, jf. tabell 4.11. 

Nesten hver femte norskfødte innflytter var altså 

hjemflyttere. Tilsvarende andel av alle innflyttere i 

samme periode var 9 prosent. Andelen hjemflyttere 

har vært relativt stabil over perioden 2008-2016. 

 

 

Tilgang til relevant og interessant arbeid er en viktig 

faktor i avgjørelsen om bosted. Det er rimelig å 

Figur 4.1 
Hamars lokalisering i Hedmark.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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forvente at andelen flyttebeslutninger til regioner 

med et attraktivt arbeidsmarked i større grad be-

stemmes av tilgangen til relevant og interessant ar-

beid, enn av nærhet til familie og venner, natur eller 

andre kulturtilbud. En høy andel innflyttere uten so-

sial tilhørighet til kommunen eller regionen indikerer 

dermed et attraktivt arbeidsmarked. Derfor studerer 

vi andelen innflyttere uten tilhørighet til kommunen, 

definert som personer som ikke har vokst opp i kom-

munen, som en indikator på et attraktivt arbeidsmar-

ked. 

 

Andelen innflyttere uten tilhørighet til Hamar (82 

prosent) den høyeste blant de fem fokuskommu-

nene vi studerer i denne rapporten. Det er derfor ri-

melig å anta at en større andel av innflyttere til Ha-

mar legger andre forhold til grunn i sin flyttebeslut-

ning enn nærhet til familie og andre sosiale nettverk 

enn hva tilfellet er i de fem kommunene sett under 

ett. Dette kan tolkes videre som at flere legger til-

gang til relevant og interessant arbeid til grunn i sine 

flyttebeslutninger av de som flytter til Hamar enn det 

som er tilfellet til de fire andre fokuskommunene. 

 

Samtidig er det verdt å merke seg at nærhet til opp-

vekstkommune og -sted, og dermed familie, kan 

oppnås ved bosetting utenfor de administrative 

grensene til oppvekstkommunen. Nesten to tredeler 

av norskfødte innflytterne til Hamar har vokst opp i 

Hedmark, noe som betyr at en del av de som har 

vokst opp i Hamar velger å bosette seg i nabokom-

muner når de flytter hjem. En mulig årsak kan være 

ønsket om å minimere transportkostnader, både for 

å besøke familie og venner så vel som pendling til 

arbeid.  

 

På samme måte begrenses ikke tilgangen til rele-

vant arbeid seg til de administrative kommunegren-

sene. Det interessante for en innflytter er om det er 

tilgang til relevant arbeid innenfor rimelig pendleav-

stand ved bosetting i kommunen. Det er også dette 

som er interessant for kommunene dersom en øns-

ker befolkningsvekst. 

 

Andelen personer med oppvekstkommune utenfor 

Hedmark som flytter til Hamar er bortimot uendret 

fra første til siste treårsperiode, jf. tabell 4.3, men 

var lav (34 prosent) i treårsperioden 2011-2013, 

sammenlignet med de andre periodene.  

 

Ved å studere omfanget av personer som også byt-

ter arbeidssted blant inn- og utflyttere kan vi belyse 

årsaker til flyttebeslutningen mer inngående.  

 

Innflyttere som ikke endrer arbeidssted indikerer at 

de pendler til den samme jobben, og at det er kvali-

teter ved stedet de flytter til, som familie eller natur, 

som oppveier for pendlekostnaden. Tilsvarende vil 

Tabell 4.2  
Norskfødte innflyttere til Hamar etter bostedskommune det året personen fylte 16 år. Andel, prosent. 2008-
2016 (treårs-perioder) 

Oppvekstkommune 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst 08/10– 

11/13 

Vekst 11/13- 

14/16 

Elverum 3 % 3 % 3 % 5,0 % 0,2 % 

Hamar1) 18 % 20 % 19 % 12,7 % -4,7 % 

Ringsaker 14 % 14 % 13 % -5,6 % -6,1 % 

Løten 6 % 5 % 5 % -15,9 % 15,8 % 

Stange 13 % 13 % 13 % 2,4 % -0,3 % 

Øvrige kommuner Hedmark 9 % 10 % 10 % 14,3 % -4,2 % 

Resten av landet 37 % 34 % 36 % -6,1 % 4,4 % 

Uoppgitt 0,5 % 0,3 % 0,3 %   

Totalt  2 600 2 623 2 909   
 

Kilde: SSB 
1) Hjemflyttere 
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utflyttere som heller ikke endrer arbeidssted vurdere 

verdien av eksisterende arbeid til minst å veie opp 

for pendlekostnader.  

 

Av de i overkant av 5 400 personene i alderen 15-

74 år som flyttet til Hamar i perioden 2014-2016 

endret 18 prosent arbeidssted, jf. tabell 4.3. I den 

siste treårsperioden endret altså i underkant av tu-

sen personer både bosted og arbeidssted til Hamar.  

 

Hele 30 prosent endret bosted, men ikke arbeids-

sted, til Hamar i siste treårsperiode.  

 

Beslutningen om bosted og arbeidssted tas ikke 

som separate avgjørelser, og det spiller gjerne en 

rolle både hva personer selv vektlegger og hva 

eventuelle partnere vektlegger. Gruppen av innflyt-

tere som ikke endrer arbeidssted kan tenkes å en-

ten bytte arbeidssted på et senere tidspunkt enn 

endringen i bosted, eller fortsette med pendling til 

arbeidssted fra nytt bosted. I dette tilfellet må det 

antas at det er kvaliteter ved bostedet som for ek-

sempel nærhet til natur, tjenestetilbudet i kommu-

nen (enten kommunale eller private) eller nærhet til 

familie og venner som veier opp for pendlekostna-

der.  

 

Kun 19 prosent av sysselsatte utflyttere fra Hamar i 

alderen 15-74 år i den siste treårsperioden endret 

arbeidskommune, mens 35 prosent endret ikke ar-

beidskommune.  

 

4.3 Hvor flyttes det fra og til? 

4.3.1 Innflytting 

Det var i alt 6 420 innflyttere til Hamar kommune i 

siste treårsperiode 2014-2016, jf. tabell 4.4. Det er 

dermed tydelig at netto innflytting siste treårspe-

riode på 1 198 skjuler betydelige bruttostørrelser. 

Som andel av befolkningen i samme periode ut-

gjorde bare innflyttere til Hamar syv prosent. 

 

Omtrent tolv prosent kom flyttende til Hamar fra 

Norge utenom Østlandet. De andre kommunene 

med betydelig utflytting var Stange og Ringsaker, 

som sto for henholdsvis 16 og 13 prosent av innflyt-

terne til Hamar siste treårsperiode. Om lag tolv pro-

sent av innflytterne kom fra Oslo kommune.  

 

Veksten i antall innflytterne fra nest siste til siste tre-

årsperiode er høyest fra kommunene Løten og El-

verum, samt Gjøvikregionen med vekst på i under-

kant av 30 prosent, jf. tabell 4.4. Disse utgjør likevel 

ikke de viktigste fraflyttingsregionene når det gjelder 

innflytterne til Hamar; disse ble nevnt i forrige av-

snitt.  

 

Av andre avreiseregioner med voksende tilflytting til 

Hamar finner vi Lillehammerregionen, Oppland 

Tabell 4.3  
Antall inn- og utflyttere i alderen 15-74 år til Hamar etter endring i arbeidskommune. Andel av sysselsatte inn- 
og utflyttere, prosent. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Endring i arbeidskommune? 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016 

Utflyttere Nei 38 % 36 % 35 % -5 % -2 % 2010 

Ja 22 % 20 % 19 % -9 % -7 % 1550 

Uoppgitt 40 % 44 % 46 % 10 % 5 % 820 

Innflyttere Nei 30 % 29 % 30 % -5 % 5 % 2810 

Ja 21 % 18 % 18 % -13 % 2 % 1614 

Uoppgitt 49 % 54 % 52 % 9 % -3 % 992 
 

Kilde: SSB 
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utenom Gjøvik- og Lillehammerregionen og «Øst-

landet for øvrig», dvs. utenom Hedmark, Oppland, 

Akershus og Oslo, altså Vestfold, Østfold, Buskerud 

og Telemark.  

 

Flest antall innvandrere kommer fra utenfor Europa. 

Innvandringen fra utlandet i sin helhet synker i siste 

treårsperiode, noe som er interessant nok i seg selv 

med tanke på den store innvandringen som fant 

sted i 2016. Dette kan nok skyldes bedre tider i Eu-

ropa, kanskje særlig i våre naboland og i Øst-Eu-

ropa, sammenlignet med Norge. Norge er ikke 

lenger i en særklasse når det gjelder økonomisk 

vekst og inntekt, særlig sammenlignet med Sverige, 

slik at svenske servicearbeidere i mindre grad finner 

det lønnsomt å jobbe i Norge i samme omfang som 

de gjorde i årene etter finanskrisen i 2008/2009.  

 

Det er innvandringen fra Norden som faller mest de 

siste to treårsperioder. Fra 2011-2013 til 2014-2016 

ble innvandringen fra Norden redusert med om lag 

en femtedel. Mye av dette kan nok forklares med 

relativt bedre økonomiske tider i Sverige. Innvand-

ringen fra Øst-Europa faller mest i siste treårspe-

riode sammenlignet med forrige treårsperiode, nær-

mere bestemt 22 prosent.  

 

4.3.2 Utflytting 

Det var i alt 5 222 utflyttere fra Hamar kommune i 

siste treårsperiode 2014-2016, jf. tabell 4.4. Som for 

innflytting så er brutto utflytting av en betydelig stør-

relse sammenlignet med netto innflytting i samme 

periode som var på 1 200. Utflyttingen som andel av 

befolkningen i Hamar i siste treårsperiode var hele 

seks prosent. 

 

Rundt hver femte utflytter flyttet til Stange, mens 

Ringsaker (15 prosent) og Oslo (16 prosent) er 

andre kommuner det ble flyttet mye til. Løten, 

Akershus og Østlandet for øvrig utgjør seks prosent 

hver, mens elleve prosent flyttet til Norge for øvrig 

(utenom Hedmark og Oppland). Resten av utflyt-

terne fordeler seg forholdsvis jevnt mellom de res-

terende regionene i Hedmark og Oppland.  

 

Løten opplevde sterk vekst i tilstrømmingen av ut-

flyttere fra Hamar. Antall utflyttere fra Hamar til Lø-

ten vokste med 30 prosent i siste treårsperiode 

sammenlignet med forrige, jf. tabell 4.1. Dette er 

den høyeste veksten i perioden når det gjelder flyt-

ting fra Hamar til andre steder i Norge, både målt i 

prosent og antall personer.  

 

Samtidig er det verdt å merke seg at veksten fra 

første til andre treårsperiode var bare fire prosent. 

Altså varierer strømmene mellom enkeltkommuner 

i Hedmark mellom år uten at dette nødvendigvis på-

viser en tydelig trend.  

 

I hele perioden har det vært stor vekst i utflytting til 

Øst-Europa. Dette er i tråd med diskusjonen ovenfor 

om bedre tider i økonomien i de øst-europeiske lan-

dene som Norge har opplevd relativt stor innvand-

ring fra. Omfanget av denne utflyttingen er imidlertid 

svært marginal.  

 

Omfanget av utvandrere fra Hamar er i det hele tatt 

marginalt, og utgjør samlet sju prosent (357 perso-

ner) av utflytterne i siste treårsperiode. Norden og 

utlandet utenfor Europa mottar flest utvandrere fra 

Hamar.  
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Tabell 4.4  
Ut- og innflytting Hamar etter til- og fraflyttingssted. Antall personer (alle aldre). 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Til/fra 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016 

Utflyttere Til Elverum  122 156 158 28 % 1 % 3 % 

Til Ringsaker 717 713 770 -1 % 8 % 15 % 

Til Løten 241 251 326 4 % 30 % 6 % 

Til Stange 904 993 1030 10 % 4 % 20 % 

Til Glåmdalen 88 81 84 -8 % 4 % 2 % 

Til Sør-Østerdal 70 83 98 19 % 18 % 2 % 

Til Nord-Østerdal 41 47 36 15 % -23 % 1 % 

Til Lillehammerregionen 109 104 123 -5 % 18 % 2 % 

Til Gjøvikregionen 131 118 125 -10 % 6 % 2 % 

Til Oppland for øvrig 67 53 59 -21 % 11 % 1 % 

Til Akershus 272 281 312 3 % 11 % 6 % 

Til Oslo 719 824 829 15 % 1 % 16 % 

Til Østlandet for øvrig 284 266 327 -6 % 23 % 6 % 

Til Norge for øvrig 516 573 568 11 % -1 % 11 % 

Til Norden 150 110 143 -27 % 30 % 3 % 

Til Øst-Europa 7 13 27 86 % 108 % 1 % 

Til Vest-Europa ekskl. Norden 24 33 50 38 % 52 % 1 % 

Til utlandet for øvrig 124 153 157 23 % 3 % 3 % 

Sum utflyttere 4 586 4 852 5 222 6 % 8 % 100 % 

Innflyttere Fra Elverum  184 196 251 7 % 28 % 3,9 % 

Fra Ringsaker 685 727 837 6 % 15 % 13,0 % 

Fra Løten 230 257 326 12 % 27 % 5,1 % 

Fra Stange 791 933 1027 18 % 10 % 16,0 % 

Fra Glåmdalen 133 149 133 12 % -11 % 2 % 

Fra Sør-Østerdal 126 168 170 33 % 1 % 3 % 

Fra Nord-Østerdal 66 76 85 15 % 12 % 1 % 

Fra Lillehammerregionen 105 128 155 22 % 21 % 2 % 

Fra Gjøvikregionen 174 154 196 -11 % 27 % 3 % 

Fra Oppland for øvrig 87 107 123 23 % 15 % 2 % 

Fra Akershus 359 373 430 4 % 15 % 7 % 

Fra Oslo 646 764 748 18 % -2 % 12 % 

Fra Østlandet for øvrig 260 262 337 1 % 29 % 5 % 

Fra Norge for øvrig 560 652 737 16 % 13 % 11 % 

Fra Norden 188 177 140 -6 % -21 % 2 % 

Fra Øst-Europa 244 262 204 7 % -22 % 3 % 

Fra Vest-Europa ekskl. Norden 102 96 116 -6 % 21 % 2 % 

Fra utlandet for øvrig 371 429 405 16 % -6 % 6 % 

Sum innflyttere 5 311 5 910 6 420 11 % 9 % 100 % 

Internflyttere Totalt  5722 5916 6279 3 % 6 % - 
 

Kilde: SSB 
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4.3.3 Internflytting 

Det var i underkant av 6 300 interne flyttinger i siste 

treårsperiode i Hamar, jf. tabell 4.4. Dette var rundt 

5 363 færre enn summen av inn- og utflyttinger. 

Nesten like mange flyttet internt som inn til kommu-

nen utenfra (6 420) i samme periode.  

 

Den interne flyttingen utgjorde syv prosent av be-

folkningen i Hamar i perioden 2014-2016.  

 

Aldersfordelingen blant de interne flyttestrømmene 

studeres nærmere under.  

 

4.3.4 Nettoflytting 

Hamar kommune har størst netto utflytting til Oslo, 

jf. figur 4.5. Oslo tiltrekker seg mennesker fra hele 

landet, også fra Hedmark. Selv om Hamar må sies 

å være det regionale bysentret i Hedmark, er det så-

pass mye inn- og utflytting til Stange og Løten at 

netto innflytting fra Stange og Løten til Hamar blir 

tilnærmet lik null. Det er samtidig nettoinnflytting til 

Hamar fra Ringsaker, Elverum og Akershus, hen-

holdsvis om lag 70, 90 og 120 personer for perioden 

2014-2016.  

 

Samlet netto innflytting til Hamar siste treårsperiode 

var som nevnt over 1 198 personer.  
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Figur 4.5 
Netto innflytting til Hamar kommune fra kommuner i Hedmark og Oppland samt Oslo og Akershus, antall personer. 
2014-2016. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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4.4 Landbakgrunn 

Blant innflytterne til Hamar i siste treårsperiode som 

ikke hadde norsk landbakgrunn, var om lag halvpar-

ten fra land utenfor Europa, Nord-Amerika og Osea-

nia, jf. tabell 4.6.  

 

Nesten 30 prosent av innvandrere var øst-europe-

ere. Denne gruppen innflyttere talte 492 personer i 

perioden 2014-2016. Det er interessant å merke 

seg den betydelige stagneringen i innflyttingen blant 

denne gruppen. Fra å ha økt med 23 prosent fra 

første til andre treårsperiode, øker innvandringen 

blant denne gruppen kun med fire prosent fra andre 

til siste treårsperiode. Den reduserte veksten skyl-

des trolig at den økonomiske veksten tiltar i Øst-Eu-

ropa sammenlignet med i Norge, slik at gevinstene 

ved migrasjon ikke lenger er like stor.  

 

Den samme tendensen ser vi i større stor grad blant 

innvandringen fra våre naboland i Norden. Andelen 

innvandrere fra Norden er riktignok kun 9 prosent, 

men veksten er 32 prosent i mellom første og andre 

periode, etterfulgt av en negativ vekst på 18 prosent 

for siste treårsperiode sammenlignet med den fore-

gående. Svenskene som jobber i serveringsbran-

sjen og på hoteller ser med andre ord ut til å i mindre 

grad migrere til Hamar nå enn tidligere.  

 

Det ser ikke bare ut til at Østeuropeere innvandrer 

til Hamar i mindre grad nå enn tidligere, de reiser 

nemlig i større grad hjem eller andre steder. Én av 

fire utflyttere fra Hamar er Østeuropeer, og denne 

gruppen av utflyttere vokste med 18 prosent i siste 

periode.  

 

Den samme tendensen finner vi ikke igjen blant ut-

vandrere fra resten av Norden, da denne gruppen 

utflyttere har sunket i antall gjennom hele perioden.  

 

Tabell 4.6  
Antall innvandrere som har flyttet til eller fra Hamar etter landbakgrunn. Antall innvandrere. 2008-2016 (tre-
års-perioder) 

Gruppe Landbakgrunn 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016 

Utflyttere Norden 135 120 112 -11 % -7 % 10 % 

Sentral- og Øst-Europa 272 266 313 -2 % 18 % 27 % 

Vest-Europa 62 74 78 19 % 5 % 7 % 

Asia, Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika, Tyrkia, statsløse og 

uoppgitt 373 451 597 21 % 32 % 52 % 

Nord-Amerika, Oseania 4 22 43 450 % 95 % 4 % 

Sum utflyttere 846 933 1 143 10 % 23 % - 

Innflyttere Norden 139 184 151 32 % -18 % 9 % 

Sentral- og Øst-Europa 383 472 492 23 % 4 % 29 % 

Vest-Europa 100 101 119 1 % 18 % 7 % 

Asia, Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika, Tyrkia, statsløse og 

uoppgitt 598 776 890 30 % 15 % 52 % 

Nord-Amerika, Oseania 15 23 53 53 % 130 % 3 % 

Sum innflyttere 1 235 1 556 1 705 26 % 10 % - 
 

Kilde: SSB 
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4.5 Aldersfordeling 

4.5.1 Innflyttere 

Det er 20- og 30-åringene som utgjør den største 

andelen av innflytterne til Hamar i siste treårspe-

riode, jf. tabell. 4.7. Faktisk utgjør denne gruppen 

over halvparten av innflytterne, eller om lag 3 700 

personer de siste tre år.  

 

Størst innflytting er det blant personer som er 20-24 

år, en gruppe som utgjorde 20 prosent av innflyt-

terne til kommunen i perioden 2014-2016.  

 

Aldersgruppen med størst vekst blant innflytterne er 

de som er 67-79 år, som er i vekst gjennom hele 

perioden. Omfanget av innflyttere i aldersgruppen 

0-5 år ser ut til å ha gått fra en periode med vekst til 

en periode med nedgang i Hamar. Innflyttere i alde-

ren 6-12 falt mellom første og andre periode, men 

økte til siste periode. Eldre barnekull har samme for-

løp når det gjelder fortegnet i endringene fra periode 

til periode. Ser man over hele perioden er det vekst 

i andelen som befinner seg i aldergruppen 55-79 og 

reduksjon i andelen 0-15, men økning i andelen i vi-

deregående skolealder.  

 

4.5.2 Utflyttere 

Det var relativt lik fordeling på alder blant utflyttere 

fra Hamar som det vi så for innflytterne, jf. tabell 4.7.  

 

Det er personer mellom 20 og 24 år som også utgjør 

den største andelen av utflytterne.  

 

Størst vekst finner vi blant de som var i alderen 13-

15 år, dvs. ungdomsskolealder.  

 

Det var en tydelig endring i veksttakten blant utflyt-

tere mellom 55 og 79 år og når man sammenligner 

veksten til andre periode og veksten til siste peri-

ode. Gruppen 55-66 sank svakt mellom første og 

andre periode, men økte med 45 prosent i siste 

periode sammenlignet med andre periode. Gruppen 

67-79 år tiltok i veksten, fra først 19 prosent til 41 

prosent i siste periode.  

 

4.5.3 Interne flyttere 

Ingen aldersgrupper skiller seg tydelig ut blant de 

interne flytterne. De største gruppene befant seg i 

aldersspennet 20-54, jf. tabell 4.7.  

 

4.5.4 Nettoflytting 

Hamar har netto innflytting i alle aldersgrupper siste 

treårsperiode. Størst var nettoinnflyttingen blant de 

som var 30-39 år, nærmere bestemt 306 personer.  
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Tabell 4.7  
Andel personer som har flyttet inn, ut eller internt i Hamar etter alder (femårs aldersgrupper). Antall personer 
(alle aldre). 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst2) 

08/10 – 

11/13 

Vekst2) 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016 

Utflyttere 0-5 7 % 7 % 6 % -3 % -14 %  312  

6-12 4 % 4 % 3 % -8 % -18 %  162  

13-15 1 % 1 % 2 % 12 % 34 %  105  

16-19 5 % 5 % 5 % -1 % 7 %  286  

20-24 22 % 24 % 23 % 7 % -3 %  1 206  

25-29 21 % 21 % 22 % 1 % 2 %  1 145  

30-39 19 % 18 % 17 % -4 % -2 %  914  

40-54 13 % 13 % 12 % 1 % -5 %  650  

55-661) 5 % 4 % 6 % -12 % 35 %  294  

67-791) 2 % 2 % 3 % 12 % 32 %  165  

80 eller eldre 1 % 0 % 0 % -19 % -21 %  17  

Sum utflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 5 256 

Innflyttere 0-5 9 % 9 % 7 % 0 % -18 %  477  

6-12 5 % 5 % 4 % -15 % -1 %  290  

13-15 3 % 2 % 2 % -28 % 3 %  121  

16-19 7 % 6 % 7 % -15 % 21 %  450  

20-24 19 % 20 % 20 % 9 % -3 %  1 270  

25-29 18 % 19 % 19 % 5 % 0 %  1 194  

30-39 20 % 19 % 19 % -3 % -1 %  1 220  

40-54 13 % 13 % 13 % -4 % 2 %  828  

55-661) 5 % 5 % 5 % 1 % 6 %  314  

67-791) 2 % 4 % 4 % 47 % 12 %  263  

80 eller eldre 0 % 0 % 0 % -28 % 24 %  27  

Sum innflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 6 454 

Internflyttere 0-5 10 % 10 % 10 % 1 % -6 % 486 

6-12 10 % 9 % 10 % -13 % 13 % 483 

13-15 4 % 4 % 3 % -14 % -11 % 166 

16-19 7 % 6 % 5 % -13 % -12 % 273 

20-24 17 % 16 % 15 % -10 % -2 % 781 

25-29 16 % 17 % 16 % 10 % -5 % 824 

30-39 22 % 21 % 23 % -3 % 7 % 1153 

40-54 21 % 19 % 20 % -10 % 4 % 984 

55-66 9 % 9 % 9 % -6 % 6 % 463 

67-79 4 % 5 % 6 % 17 % 23 % 326 

80 eller eldre 7 % 7 % 7 % 8 % -9 % 340 

Sum internflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 6 279 
 

Kilde: SSB 
1) Personer med alder 65 og 66 inngår i aldersgruppen 67-79 på grunn av avvikende aldersfordeling  

i Panda-tallene vi har beregnet og de tallene som er levert fra SSB  
2)Vekst i andel 
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4.6 Boforhold og familietype 

4.6.1 Familietype 

Hvilke typer familier som flytter inn, ut og internt i en 

kommune eller region er interessant med tanke på 

hvordan framtidig befolkningsvekst kommer til å se 

ut samt at det gir informasjon om hvilke boligtyper 

som foretrekkes.  

 

Over halvparten av innflytterne til Hamar kommune 

var enpersonfamilier i den siste treårsperioden, jf. 

tabell 4.8. Dette var om lag syv prosentpoeng høy-

ere enn andelen enpersonfamilier i den eksiste-

rende befolkningen i Hamar, jf. drøftingen i kapittel 

2.3. Dersom innflyttingen av enpersonfamilier fort-

setter som i siste treårsperiode vil andelen gradvis 

øke.  

 

Over 70 prosent av innflyttere til Hamar har ikke 

barn. Noen av de 801 husholdningene uten barn 

kan tenkes å flytte til Hamar for å stifte familie.  

 

Enpersonfamilier preger utflyttere og interne flyttere 

også, hvor de utgjør henholdsvis 51 og 49 prosent i 

siste treårsperiode.  

 

Stort, og eventuelt økende, omfang av enpersonfa-

milier kan tilsi et skift i boligpreferanser mot leilighe-

ter heller enn eneboliger for Hamar. 

 

Blant internflyttere er det, sammenlignet med for 

inn- og utflyttere, noe større andel husholdninger 

med voksne barn som flytter.  Denne gruppens an-

del av internflyttere ser derimot ut til å være i ned-

gang, selv om den ble redusert relativt mindre fra 

andre til siste treårsperiode sammenlignet med de 

to første.  

Tabell 4.8  
Antall inn-, ut- og internflyttere i Hamar etter familietype. Antall familier. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Enpersonfamilier  1 741   1 789   1 846  3 % 3 % 51 % 

Husholdninger uten barn  654   739   857  13 % 16 % 24 % 

Husholdninger med små1) barn  443   471   408  6 % -13 % 11 % 

Husholdninger med store2) barn  313   285   231  -9 % -19 % 6 % 

Husholdninger med voksne3) barn  277   285   284  3 % 0 % 8 % 

Sum utflyttere  3 428   3 569   3 626  4 % 2 % 100 % 

Innflyttere Enpersonfamilier  2 052   2 223   2 278  8 % 2 % 53 % 

Husholdninger uten barn  643   793   801  23 % 1 % 19 % 

Husholdninger med små1) barn  527   605   585  15 % -3 % 14 % 

Husholdninger med store2) barn  429   376   298  -12 % -21 % 7 % 

Husholdninger med voksne3) barn  236   286   313  21 % 9 % 7 % 

Sum innflyttere  3 887   4 283   4 275  10 % 0 % 100 % 

Internflyttere Enpersonfamilier  1 865   2 019   1 997  8 % -1 % 49 % 

Husholdninger uten barn  682   712   772  4 % 8 % 19 % 

Husholdninger med små1) barn  574   618   569  8 % -8 % 14 % 

Husholdninger med store2) barn  714   527   480  -26 % -9 % 12 % 

Husholdninger med voksne3) barn  257   276   244  7 % -12 % 6 % 

Sum internflyttere  4 092   4 152   4 062  1 % -2 % 100 % 
 

Kilde: SSB  
1)Små barn definert i alderen 0-5 år  

2)Store barn definert i alderen 6-17 år  
3)Voksne barn definert som 18 år eller eldre 
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4.6.2 Boligtype 

Nesten halvparten av innflytterne til Hamar kom-

mune flytter inn i enebolig, jf. tabell 4.9. Dette er 

nesten ti prosentpoeng færre enn hva som er tilfellet 

i Hamar i dag, da 57 prosent bodde i enebolig i 

2016, jf. kapittel 2.2.  

 

Hamar har den laveste eneboligandelen blant kom-

munene vi ser nærmere på i denne rapporten, men 

den høyeste boligblokkandelen. Dette er naturlig 

med tanke på Hamar rolle som regionsenter.  

 

Boligblokkandelen blant innflytterne er 22 prosent, 

noe som er fire prosent høyere enn gjennomsnittet 

blant Hamars innbyggere.  

 

Boligtypeandelene blant Hamars innflyttere har 

vært relativt stabile over perioden. Ser man på vekst 

over perioden er det rekkehus, kjedehus og andre 

småhus som er bygningstypen med størst vekst, 

men vi ser vekst i alle boligtyper blant innflytterne til 

Hamar.  

 

Den klart største delen av interne flyttere i Hamar 

flytter mellom eneboliger, jf. tabell 4.10. Dette gjel-

der 20 prosent av interne flyttere i siste treårspe-

riode 2014-2016. Andelen har vært stabil gjennom 

alle periodene. Elleve prosent flyttet fra enebolig til 

boligblokk i samme periode.  

 

Alle flyttekombinasjoner som utgjør en betydelig an-

del inkluderer eneboliger, noe som ikke er påfal-

lende med tanke på at en så stor del av befolk-

ningen bor i enebolig.  

  

Tabell 4.9  
Antall personer som har flyttet til Hamar etter bygningstype. Andel, prosent. 2008-2016 (treårs-perioder) 

 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst1) 

08/10– 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Andel 

2014-2016 

Uoppgitt  69   27   31  -61 % 15 % 0 % 

Enebolig  2 513   2 662   2 857  6 % 7 % 45 % 

Tomannsbolig  471   557   600  18 % 8 % 9 % 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus  625   797   846  28 % 6 % 13 % 

Boligblokk  1 116   1 261   1 398  13 % 11 % 22 % 

Annen boligbygning  480   569   644  19 % 13 % 10 % 

Sum antall innflyttinger  5 274   5 873   6 376  11 % 9 % 100 % 
 

Kilde: SSB  
1)Vekst i antall 

Tabell 4.10  
Antall interne flyttere i Hamar etter fra/til bygningstype. Andel, prosent. 2014-2016 

Fra / Til 

U
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B
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n
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b
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-

lig
b

yg
n
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Uoppgitt 1 % 0 % .. .. 0 % .. 

Enebolig 2 % 20 % 4 % 5 % 11 % 3 % 

Tomannsbolig 1 % 6 % 2 % 1 % 2 % 1 % 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 1 % 5 % 2 % 2 % 3 % 1 % 

Boligblokk 2 % 6 % 2 % 2 % 6 % 1 % 

Annen boligbygning 0 % 3 % 1 % 1 % 2 % 1 % 
 

Kilde: SSB 
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4.7 Arbeidsmarked og inntekt 

4.7.1 Status på arbeidsmarkedet 

Nesten to av tre innflytterne til Hamar i siste treårs-

periode var sysselsatt på arbeidsmarkedet, jf. tabell 

4.11. Dette utgjorde 3 412 personer. Merk at popu-

lasjonen er personer i alderen 15 til 74 år, og at den 

delen av populasjonen som er over 67 år i mindre 

grad er aktive på arbeidsmarkedet sammenlignet 

med resten. Personer i alderen 15 til 18 år registre-

res som sysselsatt dersom de har deltidsjobber pa-

rallelt med studier for eksempel. 

 

Tre prosent av både utflytterne og innflytterne er 

helt ledige. Om lag én av ti inn- og utflyttere fra Ha-

mar er under ordinær utdanning.  

 

En betydelig andel av både inn- og utflytterne er 

utenfor arbeidsstyrken. En annen interessant obser-

vasjon ved denne gruppen av flyttere er at omfanget 

ble tydelig redusert fra 2008-2010 til 2011-2013, 

men økte litt mindre enn tilsvarende blant utflytterne 

fra 2011-2013 til 2014-2016.  

 

Omfanget av ledige utflyttere vokser med åtte pro-

sent fra andre til siste treårsperiode, mens antall le-

dige innflyttere vokste med ti prosent.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 4.11  
Antall inn- og utflyttere fra Hamar etter status på arbeidsmarkedet året for registrert flytting. Antall personer 
mellom 15 og 74 år. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Status på arbeidsmarkedet 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst* 

08/10 – 

11/13 

Vekst* 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Utenfor arbeidsstyrken1) 875 744 864 -15 % 16 % 20 % 

Sysselsatte2) 3593 2738 2916 -24 % 7 % 67 % 

Arbeidsledige3) 171 136 147 -20 % 8 % 3 % 

På arbeidsmarkedstiltak4) 14 0 0 -100 % .. 0 % 

Under ordinær utdanning 426 398 453 -7 % 14 % 10 % 

Sum utflyttere 5079 4016 4380 -21 % 9 % 100 % 

Innflyttere Utenfor arbeidsstyrken1) 1286 1197 1220 -7 % 2 % 23 % 

Sysselsatte2) 3869 3050 3412 -21 % 12 % 63 % 

Arbeidsledige3) 197 165 181 -16 % 10 % 3 % 

På arbeidsmarkedstiltak4) 34 0 0 -100 % .. 0 % 

Under ordinær utdanning 581 489 603 -16 % 23 % 11 % 

Sum innflyttere 5967 4901 5416 -18 % 11 % 100 % 
 

Kilde: SSB (arbeidskraftundersøkelsen) 
* Vekst i antall 

1)Personer utenfor arbeidsstyrken er personer som verken var sysselsatte eller arbeidsledige i referanseuka 
2)Sysselsatte er personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka 

3)Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha påtatt seg 
arbeid i løpet av referanseuka eller de to påfølgende ukene 

4)Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte, til forskjell fra personer på andre typer tiltak (kvalifiserings-
tiltak), hvor det bare utbetales en kursstønad e.l. Ufrivillig helt permitterte, med sammenhengende varighet på inntil 3 måneder, blir regnet som sysselsatte, 

midlertidig fraværende. 
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4.7.2 Inntekt 

Den gjennomsnittlige samlede inntekten er høyest 

blant de som flytter fra Oslo til Hamar, jf. tabell 4.12.  

Denne gruppen av flyttere hadde en gjennomsnittlig 

inntekt i den siste perioden på om lag 363 000 kro-

ner.6 

 

At de med høyest inntekt flytter fra Oslo til Hamar er 

ikke overraskende siden relativt mange jobber som 

krever høy kompetanse og gjerne god avlønning fin-

nes i Oslo. Flytting til Hamar fra Oslo kan være grun-

net ønske om høyere boligstandard og/eller mer 

plass.  

 

Inntekten blant innflyttere til Hamar fra Sør-Østerda-

len ekskl. Elverum vokser relativt mye i perioden. 

Disse innflyttere har økt sin inntekt med mellom 16 

og 11 prosent fra første til andre, og andre til tredje 

treårsperiode.  

 

Innflyttere fra utlandet utenfor Europa har tilnærmet 

ingen inntekter, men den er samtidig økende fra 

andre til siste treårsperioden.  

 

De siste to periodene er det Stange kommune de 

med høyest inntekt flytter til fra Hamar. I første tre-

årsperiode var det imidlertid Akershus. Den gjen-

nomsnittlige inntekten blant utflyttere til Løten og 

Stange vokser fra andre til siste treårsperiode, med 

henholdsvis 15 og 12 prosent. Inntekten blant utflyt-

tere til Lillehammerregionen på sin side er redusert 

med en 12 prosent til siste treårsperiode. Utflytterne 

til Oppland utenom Lillehammer- og Gjøvikregio-

nene fikk redusert sin inntekt med hele 24 prosent 

til siste treårsperiode.  

 

Endringer i gjennomsnittlig inntekt blant personene 

som utgjør flyttestrømmer inn og ut av kommunen 

 
 
                                                      
6 Samlet inntekt er brutto inntekt og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, 
skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalenderåret 

bestemmes nødvendigvis av hvem det er som flytter 

i det enkelte året. Personer med veldig høy eller vel-

dig lav inntekt som flytter et år kan påvirke gjennom-

snittstallene.  
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Tabell 4.12  
Gjennomsnittlig samlet inntekt1) blant inn-, utflyttere og internflyttere 15 til 74 år i Hamar. Kroner, løpende. 
2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Til/fra 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Utflyttere Til Elverum   268 200   283 167   280 367  6 % -1 % 

Til Ringsaker  285 333   309 467   332 900  8 % 8 % 

Til Løten  250 900   291 067   334 667  16 % 15 % 

Til Stange  294 300   309 967   346 100  5 % 12 % 

Til Glåmdalen  240 733   250 550   278 133  4 % 11 % 

Til Sør-Østerdal ekskl. Elverum  244 467   188 467   265 533  -23 % 41 % 

Til Nord-Østerdal  172 200   269 933   ..  57 % .. 

Til Lillehammerregionen  285 933   281 433   246 467  -2 % -12 % 

Til Gjøvikregionen  259 467   222 267   269 400  -14 % 21 % 

Til Oppland for øvrig  284 433   294 850   225 300  4 % -24 % 

Til Akershus  300 767   286 667   294 733  -5 % 3 % 

Til Oslo  287 067   288 167   304 600  0 % 6 % 

Til Østlandet for øvrig  248 000   280 767   273 667  13 % -3 % 

Til Norge for øvrig  241 067   261 233   277 833  8 % 6 % 

Til Norden  ..   152 800   401 350  .. 163 % 

Til Øst-Europa  ..   143 000   174 000  .. 22 % 

Til Vest-Europa ekskl. Norden  ..   ..   145 000  .. .. 

Til utlandet for øvrig  87 767   50 467   94 450  -42 % 87 % 

Innflyttere Fra Elverum   339 867   299 667   339 600  -12 % 13 % 

Fra Ringsaker  280 900   288 167   341 533  3 % 19 % 

Fra Løten  280 700   280 400   329 300  0 % 17 % 

Fra Stange  278 900   299 600   331 467  7 % 11 % 

Fra Glåmdalen  291 833   249 033   240 733  -15 % -3 % 

Fra Sør-Østerdal ekskl. Elverum  247 867   288 067   319 933  16 % 11 % 

Fra Nord-Østerdal  268 200   302 000   283 533  13 % -6 % 

Fra Lillehammerregionen  293 933   307 133   312 367  4 % 2 % 

Fra Gjøvikregionen  245 733   253 333   294 467  3 % 16 % 

Fra Oppland for øvrig  237 467   271 600   269 667  14 % -1 % 

Fra Akershus  354 800   323 533   318 067  -9 % -2 % 

Fra Oslo  335 800   352 600   363 067  5 % 3 % 

Fra Østlandet for øvrig  256 433   278 900   252 367  9 % -10 % 

Fra Norge for øvrig  250 600   293 967   284 500  17 % -3 % 

Fra Norden  163 867   207 133   204 867  26 % -1 % 

Fra Øst-Europa  132 733   83 533   139 133  -37 % 67 % 

Fra Vest-Europa ekskl. Norden  121 500   98 333   114 233  -19 % 16 % 

Fra utlandet for øvrig  63 000   54 567   45 067  -13 % -17 % 

Internflyttere Totalt   288 367   316 400   353 000  10 % 12 % 
 

Kilde: SSB 

1) Samlet inntekt er brutto inntekt og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet 
av kalenderåret 
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4.8 Utdanning 

4.8.1 Igangværende utdanning 

Åtte prosent av innflytterne til Hamar er registrert 

med sitt første år med igangværende utdanning på 

høgskole eller universitet i perioden 2014-2016, jf. 

tabell 4.13. Tilsvarende andel av utflyttere er også 

åtte prosent.  

 

Andelen innflyttere som høyst sannsynlig flytter på 

grunn av studier til Hamar falt til siste treårsperiode 

med tre prosentpoeng, men var lik for første og 

andre periode. Samme andel blant utflyttere har noe 

man kan kalle en fallende trend. Andelen blant disse 

har falt ett prosentpoeng for hver periode.  

 

Det er også verdt å tenke over at en andel av de 

som faktisk flytter ut, eller til, Hamar for å studere 

ikke nødvendigvis registrerer sin folkeregistrerte 

adresse. Dette medfører at det nok er et visst om-

fang av flyttebevegelser på grunn av studier som 

ikke fanges opp i statistikken.  

 

4.8.2 Høyeste fullførte utdanning 

Nesten tre av ti innflyttere i alderen 15-74 år til Ha-

mar hadde ungdomsskole som sin høyeste fullførte 

utdanning i siste treårsperiode, jf. tabell 4.14. Om 

lag 87 prosent av innflytterne til Hamar var i denne 

aldersgruppen samme år.  

 

Nesten fem av ti innflyttere til Hamar er mellom 15 

og 30 år i perioden 2014-2016. Dermed er det heller 

ikke påfallende at 59 prosent av innflytterne i alde-

ren 15 til 74 år til kommunen har ungdomsskole eller 

videregående opplæring som høyeste fullførte ut-

danning.  

 

Personer med kort eller lang universitets- eller høg-

skoleutdanning utgjør 37 prosent av innflytterne i al-

dersgruppen 15-74 år til Hamar. Det er klart flest 

med kort høyere utdanning. Denne gruppen utgjør 

25 prosent eller 1 247 personer i siste treårsperiode, 

mot 587 med lang høyere utdanning.   

 

Det er tilnærmet ingen med fagskoleutdanning som 

hverken flytter inn eller ut av kommunen. Dette 

henger nok sammen med at få personer tar dette 

utdanningsløpet sammenlignet med de øvrige.  

 

Blant utflytterne mellom 15 og 74 år utgjør de med 

kort høyere utdanning 27 prosent i perioden 2014-

2016. Dette er to prosentpoeng høyere enn tilsva-

rende andel blant innflyttere. Det omvendte bildet 

tegner seg for de med lang høyere utdanning.  

 

Over hele perioden er det nettoinnflytting av perso-

ner med lang høyere utdanning og nettoutflytting av 

personer med kort høyere utdanning. Begge netto-

størrelser er imidlertid marginale.  

 

 

 

 

 

   

Tabell 4.13  
Antall inn-, utflyttere til Hamar som er registrert med første år på igangværende utdanning på høgskole eller 
universitet samme år som registrert flytting. Andel av inn- og utflyttere og vekst i andel. 2008-2016 (treårs-
perioder) 

Andel 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 2016 

Utflyttere 10 % 9 % 8 % -13 % -4 % 542 

Innflyttere 11 % 11 % 8 % -6 % -21 % 438 
 

Kilde: SSB 
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Tabell 4.14  
Andel av inn- og utflyttere fra Hamar etter høyeste fullførte utdanningsnivå. Antall personer i alderen 15 til 74 
år. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst* 

08/10 – 

11/13 

Vekst* 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016 

Utflyttere Uoppgitt 3 % 3 % 2 % -5 % -22 % 85 

Ingen utdanning, førskole- eller barneskole-

utdanning 
1 % 1 % 1 % -41 % 80 % 45 

Ungdomsskoleutdanning 29 % 28 % 27 % -3 % -2 % 1185 

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer i vide-

regående opplæring2) 
14 % 13 % 13 % -6 % -1 % 578 

Videregående utdanningsprogrammer for 

øvrig 
21 % 19 % 18 % -11 % -6 % 761 

Fagskoleutdanning1) 0 % 1 % 1 % 89 % 88 % 49 

Universitet- og høgskoleutdanning (kort) 24 % 26 % 27 % 9 % 6 % 1192 

Universitet- og høgskoleutdanning (lang) 8 % 11 % 10 % 26 % -2 % 450 

Innflyttere Uoppgitt 5 % 4 % 2 % -28 % -36 % 118 

Ingen utdanning, førskole- eller barneskole-

utdanning 
1 % 1 % 1 % 16 % -30 % 49 

Ungdomsskoleutdanning 28 % 26 % 28 % -5 % 5 % 1378 

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer i vide-

regående opplæring2) 
13 % 13 % 13 % 0 % -1 % 644 

Videregående utdanningsprogrammer for 

øvrig 
19 % 19 % 18 % -2 % -5 % 883 

Fagskoleutdanning1) 0 % 1 % 1 % 187 % -2 % 40 

Universitet- og høgskoleutdanning (kort) 23 % 24 % 25 % 4 % 5 % 1247 

Universitet- og høgskoleutdanning (lang) 10 % 12 % 12 % 15 % 1 % 587 
 

Kilde: SSB 
*Vekst i andel  

1)Fagskoleutdanning er utdanning fra fagskoler. Fagskoleutdanning er plassert med klassetrinn 14 - 15 i utdanningsstandarden som 
nivået "påbygging til videregående utdanning", i samme gruppe som utdanningsaktiviteter som har kompetanse fra videregående opp-

læring som opptakskrav men som ikke er godkjent som universitets-/høgskoleutdanning. Populasjonen er i tråd med SSB: Tabell: 
09400.  

2) Yrkesfag inkluderer følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, 
Medier og kommunikasjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon. 
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Dette kapittelet belyser og studerer flyttestrømmene 

inn og ut av Løten kommune fordelt på en rekke 

kjennetegn.  

 

Selv om mange preferanser og forhold spiller inn i 

bostedsbeslutninger, og endres over tid, trekkes til-

gangen til inntektsgivende og relevant arbeid fram 

som en grunnleggende forutsetning for valg av bo-

sted (Sørlie, Aure, & Langset, 2012). Et lokalsam-

funn som ikke kan tilby (nærhet til) relevant arbeid, 

kan vanskelig tiltrekke en person som er ute etter 

en viss type arbeid med andre kvaliteter ved stedet. 

Arbeid er ikke nødvendigvis den viktigste, eller 

eneste, faktoren for bostedsbeslutningen, men ar-

beidstilgangen er gjerne den utløsende faktoren i 

beslutningen om flytting. Øvrige faktorer er potensi-

elt utløsende først når arbeidstilbudet er avklart.  

 

Et gjennomgående resultat som er verdt å trekke 

fram er omfanget av bruttoflyttinger inn, ut og internt 

i kommunene. Nesten 8 000 flyttinger ble gjennom-

ført inn og ut av Løten i perioden 2007-2016, og 

11 600 dersom vi tar med interne flyttinger. Det vil 

si at ti prosent av befolkningen i samme periode flyt-

tet inn eller ut av kommunen. Netto innflytting til Lø-

ten i samme periode på i underkant av 400 skjuler 

med andre ord betydelige flyttestrømmer. 

 

Over seks av ti innflyttere til Løten mellom 15 og 74 

år var sysselsatt i perioden 2014-2016, men tre av 

ti var like fullt enten utenfor arbeidsstyrken (24 pro-

sent) eller registrert som helt ledige (5 prosent). An-

delen av innflyttere som er sysselsatt var uendret 

siste treårsperiode, mens andelen utenfor arbeids-

markedet ble redusert og andelen helt ledige økte. 

Blant utflyttere fra Løten var det en betydelig vekst i 

andelen helt ledige og de utenfor arbeidsstyrken, 

mens andelen sysselsatte utflyttere ble redusert. 

Ser vi utviklingen i sammenheng med flyttestrøm-

mene fordelt etter landbakgrunn og tilflyttingsregion 

er det indikasjoner på at færre arbeidsinnvandrere 

fra Øst-Europa strømmer til og flere ledige Østeuro-

peere flytter hjem. Samtidig ser Løten ut til å klare å 

holde på de sysselsatte i større grad nå enn for ti år 

siden.  

 

Den generelle oppbremsingen av innflytting fra Øst-

Europa og Norden, og veksten i utflytting til disse 

landene fra Løten er interessant. Relativt bedre 

økonomisk vekst i både Øst-Europa og våre nabo-

land gjør at innvandringen i mindre grad kommer til 

å bidra til befolkningsvekst sammenlignet med hva 

den har gjort, og særlig i distriktene. Utviklingen er 

ekstra utfordrende med tanke på at dette er arbeids-

innvandrere som bidrar med arbeidskraft og inntek-

ter til både stat og kommune samt etterspørsel etter 

lokal vare- og tjenesteproduksjon.  

 

Det er indikasjoner i datagrunnlaget på et relativt at-

traktivt næringsliv i Løten sammenlignet med de 

andre kommunene vi studerer gjennom at flere ut-

flyttere velger å opprettholde arbeidssted, selv om 

pendlingskostnadene må forventes å øke. Samtidig 

velger relativt færre innflyttere til Løten sammenlig-

net med i de andre kommunene å endre arbeids-

sted, selv om pendlingskostnadene må forventes å 

øke. Dette tyder på at Løten er et attraktivt bosted. 

 

En høy andel innflyttere uten tilknytning til kommu-

nen (enten selv eller via partner) indikerer at andre 

egenskaper enn familie og sosiale nettverk, som til-

gang til relevant og interessant arbeid, ligger til 

grunn for flyttebeslutningen. Dermed er andelen 

innflyttere uten tilknytning til kommunen en indikator 

på et attraktivt arbeidsmarked. Andelen innflyttere 

som ikke er oppvokst i Løten (72 prosent) er på linje 

med gjennomsnittet for de fem fokuskommunene 

(73 prosent). 

  

De påfølgende avsnittene beskriver og forklarer 

ulike dimensjoner av kjennetegn på flyttestrøm-

mene inn og ut av Løten kommune. 

5 Løten kommune 
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5.1 Løten befinner seg midt mellom de fem fo-

kuskommunene 

Løten ligger midt mellom de fem kommunene vi stu-

derer i denne rapporten, og sentralt lokalisert i Hed-

mark fylke. Løten grenser til Hamar i vest og Stange 

i sør og Elverum i øst.  

 

Løten hadde 7 633 innbyggere per 1. januar 2017, 

og var med dette den minste av de fem kommunene 

denne rapporten studerer. Løten var den syvende 

største kommunen, etter de fire fokuskommunene i 

tillegg til Kongsvinger og Sør-Odal, og huser med 

dette fire prosent av fylkets innbyggere i 2017.  

 

I den siste tiårsperioden har Løten hatt den femte 

største folkeveksten med 5,3 prosent sett under ett. 

Dette var på linje med veksten Ringsaker hadde i 

samme periode.  

 

5.2 Hjemflyttere og endringer i arbeidskommune  

Et interessant moment i studier av flyttestrømmer er 

omfanget av ‘hjemflyttere’. Med hjemflyttere i denne 

sammenhengen mener vi personer som flytter hjem 

til, eller i nærheten av, stedet de vokste opp etter en 

tid boende andre steder i landet. Et godt eksempel 

er personer som flytter hjem etter endte studier.  

 

Ved å definere oppvekstkommune som bosteds-

kommune det året man fyller 16 år, kan vi studere 

andel hjemflyttere.  

 

I siste treårsperiode 2014-2016 var 28 prosent av 

norskfødte innflytterne til Løten kommune bosatt i 

kommunen det året de fylte 16 år, jf. tabell 5.2. Nes-

ten tre av ti norskfødte innflytter var med dette hjem-

flyttere.  

 

 

Tilgang til relevant og interessant arbeid er en viktig 

faktor i avgjørelsen om bosted. Det er rimelig å for-

vente at andelen flyttebeslutninger til regioner med 

et attraktivt arbeidsmarked i større grad bestemmes 

av tilgangen til relevant og interessant arbeid, enn 

av nærhet til familie og venner, natur eller andre kul-

turtilbud. En høy andel innflyttere uten sosial tilhø-

righet til kommunen eller regionen indikerer dermed 

et attraktivt arbeidsmarked. Derfor studerer vi ande-

len innflyttere uten tilhørighet til kommunen, definert 

Figur 5.1 
Løtens lokalisering i Hedmark.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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som personer som ikke har vokst opp i kommunen, 

som en indikator på et attraktivt arbeidsmarked. 

 

Andelen innflyttere uten tilhørighet til Løten (72 pro-

sent) ligger på linje med gjennomsnittet for de fem 

fokuskommunene vi studerer i denne rapporten (73 

prosent). Det blir dermed vanskelig å tolke denne 

indikatoren til at arbeidsmarkedet i Løten er mer el-

ler mindre attraktivt sammenlignet med de andre 

kommunene vi ser på. Det er heller ikke mulig å 

konkludere med at nærhet til familie og venner i 

større eller mindre grad påvirker bostedsbeslut-

ningen for de som flytter til Løten kontra de andre 

fire kommunene. 

 

Samtidig er det verdt å merke seg at nærhet til opp-

vekstkommune og -sted, og dermed familie, kan 

oppnås ved bosetting utenfor de administrative 

grensene til oppvekstkommunen. Tre av fire norsk-

fødte innflytterne til Løten har vokst opp i Hedmark, 

noe som betyr at en del av de som har vokst opp i 

Løten velger å bosette seg i nabokommuner når de 

flytter hjem. En mulig årsak kan være ønsket om å 

minimere transportkostnader, både for å besøke fa-

milie og venner så vel som pendling til arbeid.  

 

På samme måte begrenses ikke tilgangen til rele-

vant arbeid seg til de administrative kommunegren-

sene. Det interessante for en innflytter er om det er 

tilgang til relevant arbeid innenfor rimelig pendleav-

stand ved bosetting i kommunen. Det er også dette 

som er interessant for kommunene dersom en øns-

ker befolkningsvekst. 

 

Ved å studere omfanget av personer som også byt-

ter arbeidssted blant inn- og utflyttere kan vi belyse 

årsaker til flyttebeslutningen mer inngående.  

 

Innflyttere som ikke endrer arbeidssted indikerer at 

de pendler til den samme jobben, og at det er kvali-

teter ved stedet de flytter til, som familie eller natur, 

som oppveier for pendlekostnaden. Tilsvarende vil 

utflyttere som ikke endrer arbeidssted vurdere ver-

dien av eksisterende arbeid til minst å veie opp for 

pendlekostnader.  

 

Av de i overkant av 655 sysselsatte innflytterne til 

Løten i perioden 2014-2016 endret 22 prosent ar-

beidssted, jf. tabell 5.3. I den siste treårsperioden 

endret altså 132 personer både bosted og arbeids-

sted til Løten.  

 

I gjennomsnitt for de fem kommunene endrer 29 

prosent av de sysselsatte innflytterne arbeidssted til 

kommunen de flytter til. Løten har med dette noe la-

vere andel som bytter arbeidssted enn det som er 

tilfellet for de andre fokuskommunene. Dette kan 

være en indikasjon på at det er andre egenskaper 

Tabell 5.2  
Norskfødte innflyttere til Løten etter bostedskommune det året personen fylte 16 år. Andel, prosent. 2008-
2016 (treårs-perioder) 

Oppvekstkommune 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst 08/10– 

11/13 

Vekst 11/13- 

14/16 

Elverum 7 % 7 % 7 % 4.9 % -2.2 % 

Hamar 9 % 10 % 10 % 19.3 % -0.7 % 

Ringsaker 7 % 8 % 6 % 14.9 % -16.1 % 

Løten1) 29 % 27 % 28 % -6.5 % 4.5 % 

Stange 14 % 12 % 12 % -15.8 % -0.3 % 

Øvrige kommuner Hedmark 8 % 10 % 11 % 15.6 % 13.9 % 

Resten av landet 26 % 25 % 24 % -2.2 % -4.6 % 

Uoppgitt 0 % 0 % 1 % - 24.8 % 

Totalt  559 631 674 12.9 % 6.8 % 
 

Kilde: SSB 
1) Hjemflyttere 
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enn arbeidstilbudet som er attraktivt, eller at disse 

personene har en pendlekostnad de kan bære uten 

å endre arbeidssted.  

 

Det er verdt å merke seg at en innflytter som ikke 

endrer arbeidssted, kan ha arbeidssted i Løten før 

bostedsendring. Derfor vil noen av de 382 innflyt-

terne som ikke endrer arbeidssted mest sannsynlig 

arbeide i Løten. Dette er personer som reduserer 

pendlekostnaden ved å flytte nærmere arbeidssted 

mest sannsynlig.   

 

Blant utflytterne er det relativt flere som oppretthol-

der arbeidsstedet (61 prosent for Løten kontra 53 

prosent for de fem kommunene i gjennomsnitt) og 

relativt færre som endrer arbeidssted (23 prosent 

mot 29 prosent for gjennomsnittet). Dette indikerer 

at det er egenskaper ved Løten kommune som gjør 

dem attraktive som arbeidssted.  

 

Beslutningen om bosted og arbeidssted tas ikke 

som separate avgjørelser, og det spiller gjerne en 

rolle både hva personer selv vektlegger og hva 

eventuelle partnere vektlegger i bo- og arbeids-

stedsbeslutningen. Gruppen av innflyttere som ikke 

endrer arbeidssted kan tenkes å enten bytte ar-

beidssted på et senere tidspunkt enn endringen i 

bosted, eller fortsette med pendling til arbeidssted 

fra nytt bosted. I dette tilfellet må det antas at det er 

kvaliteter ved bostedet som for eksempel nærhet til 

natur, tjenestetilbudet i kommunen (enten 

kommunale eller private) eller nærhet til familie og 

venner som veier opp for pendlekostnader.  

 

5.3 Hvor flyttes det fra og til? 

5.3.1 Innflytting 

Det var i alt 1 213 innflyttere til Løten kommune i 

siste treårsperiode 2014-2016, jf. tabell 5.4. Det er 

dermed tydelig at netto utflytting siste treårsperiode 

fra Løten på 72 skjuler betydelige bruttostørrelser. 

Som andel av befolkningen i samme periode ut-

gjorde bare innflyttere til Løten fem prosent. 

 

Løten har størst andel innflytting fra Nabokommu-

nene i Hedmark, og særlig Hamar (22 prosent), 

Stange (16 prosent) og Elverum (10 prosent). Res-

terende innflyttere er relativt jevnt fordelt mellom en 

rekke kommuner og regioner, med Akershus som 

fjerde største avreiseregion til Løten med syv pro-

sent i siste treårsperiode.  

 

Det er størst innflytting fra Hamar til Løten siste tre-

årsperiode. Innflyttingen fra Hamar har også vist 

størst vekst fra andre til siste treårsperiode med 30 

prosent. Ser vi bort fra kommuner med under 30 inn-

flyttere siste treårsperiode så hadde Østlandet 

utenom Akershus, Oppland, Hedmark og Oslo den 

største veksten i innflyttere til Løten med 64 pro-

sent. Det flyttet like fullt bare 64 personer fra regio-

nen til Løten siste treårsperiode.  

 

Tabell 5.3  
Antall inn- og utflyttere i alderen 15-74 år til Løten etter endring i arbeidskommune. Andel av sysselsatte inn- 
og utflyttere, prosent. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Endring i arbeidskommune? 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst1) 

08/10 – 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016l 

Utflyttere Nei 40 % 55 % 61 % 38 % 12 % 349 

Ja 22 % 27 % 23 % 23 % -14 % 130 

Uoppgitt 38 % 18 % 16 % -52 % -13 % 90 

Innflyttere Nei 39 % 55 % 58 % 41 % 7 % 382 

Ja 19 % 24 % 20 % 22 % -15 % 132 

Uoppgitt 42 % 22 % 22 % -48 % -1 % 141 
 

Kilde: SSB  
1)Vekst i andel 
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Blant innflyttere fra utenfor Norge er det Øst-Europa 

som utgjør den største andelen innflyttere til Løten 

siste treårsperiode med seks prosent, jf. tabell 5.3. 

Regionen har, som for de andre kommunene i Hed-

mark, opplevd en betydelig oppbremsing i innflyt-

tingen i analyseperioden. Fra nesten en dobling 

(selv om det ‘bare’ var fra 38 til 75 mennesker) fra 

første til andre treårsperiode, vokste innflyttingen fra 

Øst-Europa med beskjedne 7 prosent til siste peri-

ode. Like fullt er dette nå den eneste utenlandske 

regionen med positiv vekst, alle de andre regionene 

har negativ, og dels svært negativ, vekst i innflyt-

tingen til Løten. Størst oppbremsing finner vi blant 

innflyttere fra Norden og Vest-Europa for øvrig. 

Begge regionen gikk fra i underkant av 50 prosent 

vekst til en nedgang på henholdsvis 36 og 55 pro-

sent.  

 

Mye av forklaringen på redusert innflytting fra våre 

naboland og fra Øst-Europa kan forklares med at 

dette hovedsakelig er arbeidsinnvandrere som nå 

opplever relativt sett bedre økonomiske tider i sine 

respektive hjemland kontra det som var situasjonen 

for ti år siden. Denne gruppen av innvandrere finner 

det med andre ord relativt mindre lønnsomt å flytte 

til Norge, og Løten, i hele eller deler av året for å 

arbeide mot slutten av perioden kontra i starten av 

perioden 2008-2016. 

 

5.3.2 Utflytting 

Det var i alt 1 285 utflyttere fra Løten kommune i 

siste treårsperiode 2014-2016, jf. tabell 5.4. Som for 

innflytting så er brutto utflytting av en betydelig stør-

relse sammenlignet med netto utflytting i samme 

periode (72). Utflyttingen som andel av befolk-

ningen i Løten i siste treårsperiode var hele seks 

prosent. 

 

 

 

Nesten hver fjerde flytter til Hamar, og er dermed 

den største utflyttingskommunen for Løten. Det er 

også en betydelig innflytting fra Hamar til Løten, noe 

som betyr at det skjer en kontinuerlig utskifting av 

befolkningen mellom de to. Her kan man tenke seg 

at det er visse deler av befolkningen som søker et 

mer landlig liv i Løten, eller andre faktorer som nær-

het til natur eller andre bokvaliteter, som styrer 

strømmen fra Hamar til Løten, mens det er andre 

faktorer som arbeidstilbud eller mer bymessige kva-

liteter som trekker folk fra Løten til Hamar.  

 

Stange (17 prosent), Elverum (12 prosent) og 

Ringsaker (6 prosent) er de nest mest populære til-

flyttingskommunene for mennesker fra Løten. Øv-

rige utflyttinger er spredt mellom øvrige kommuner i 

Hedmark så vel som Østlandet for øvrig.   
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Tabell 5.4  
Ut- og innflytting Løten etter til- og fraflyttingssted. Antall personer (alle aldre). 2002-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Til/fra 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst1) 

08/10 – 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Til Elverum  96 132 140 38 % 6 % 12 % 

Til Hamar  200 230 287 15 % 25 % 24 % 

Til Ringsaker 68 86 68 26 % -21 % 6 % 

Til Stange 177 181 204 2 % 13 % 17 % 

Til Glåmdalen 25 34 31 36 % -9 % 3 % 

Til Sør-Østerdal 28 42 44 50 % 5 % 4 % 

Til Nord-Østerdal 16 14 8 -13 % -43 % 1 % 

Til Lillehammerregionen 19 25 23 32 % -8 % 2 % 

Til Gjøvikregionen 27 26 24 -4 % -8 % 2 % 

Til Oppland for øvrig 5 0 24 -100 % - 2 % 

Til Akershus 63 67 76 6 % 13 % 6 % 

Til Oslo 68 83 77 22 % -7 % 6 % 

Til Østlandet for øvrig 40 65 52 63 % -20 % 4 % 

Til Norge for øvrig 79 62 76 -22 % 23 % 6 % 

Til Norden 16 16 20 0 % 25 % 2 % 

Til Øst-Europa 0 0 8 - - 1 % 

Til Vest-Europa ekskl. Norden 7 17 9 143 % -47 % 1 % 

Til utlandet for øvrig 15 16 42 7 % 163 % 3 % 

Sum utflyttere 1097 1287 1285 17 % 0 % 100 % 

Innflyttere Fra Elverum  131 116 131 -11 % 13 % 10 % 

Fra Hamar  212 222 288 5 % 30 % 22 % 

Fra Ringsaker 73 81 78 11 % -4 % 6 % 

Fra Stange 190 210 207 11 % -1 % 16 % 

Fra Glåmdalen 27 37 30 37 % -19 % 2 % 

Fra Sør-Østerdal 45 62 51 38 % -18 % 4 % 

Fra Nord-Østerdal 8 9 12 13 % 33 % 1 % 

Fra Lillehammerregionen 17 23 22 35 % -4 % 2 % 

Fra Gjøvikregionen 38 26 12 -32 % -54 % 1 % 

Fra Oppland for øvrig 6 6 20 0 % 233 % 2 % 

Fra Akershus 75 84 85 12 % 1 % 7 % 

Fra Oslo 41 67 52 63 % -22 % 4 % 

Fra Østlandet for øvrig 39 42 69 8 % 64 % 5 % 

Fra Norge for øvrig 72 114 73 58 % -36 % 6 % 

Fra Norden 17 25 16 47 % -36 % 1 % 

Fra Øst-Europa 38 75 80 97 % 7 % 6 % 

Fra Vest-Europa ekskl. Norden 21 31 14 48 % -55 % 1 % 

Fra utlandet for øvrig 47 57 45 21 % -21 % 4 % 

Sum innflyttere 949 1096 1213 15 % 11 % 100 % 

Internflyttere Totalt  1118 1240 1214 11 % -2 % - 
 

Kilde: SSB  
1) Vekst i antall 
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Av de innenlandske tilflyttingskommunene er det 

Hamar som har hatt den største veksten siste to tre-

årsperioder med 25 prosent. Veksten har medført 

tre prosentpoengs økning i andelen utflyttere fra Lø-

ten i perioden, fra 21 til 24 prosent av utflytterne.  

 

Utflyttingen til Ringsaker ser ut til å stagnere med 

en reduksjon på 21 prosent siste to treårsperioder. 

Den samme utviklingen ser vi for flytting til Østlan-

det utenfor Innlandet, Oslo og Akershus. Utflyt-

tingen til Nord-Østerdal fra Løten er også i tilbake-

gang, og er mer eller mindre fraværende (8 utflyt-

tere) siste treårsperiode 2014-2016.  

 

Interessant å legge merke til at det tilnærmet ikke er 

noen som flytter til Øst-Europa. Arbeidsinnvandrere 

fra regionen ser altså ut til å flytte ut av Løten (78 

Østeuropeere i siste treårsperiode), men ikke til 

hjemlandene sine, slik vi ser på i kapittel 5.3. Dette 

betyr at de fleste av arbeidsinnvandrerne som flytter 

ut av Løten mest sannsynlig flytter til andre deler av 

Norge.  

 

5.3.3 Internflytting 

Det var 1 214 interne flyttinger i siste treårsperiode 

i Løten, jf. tabell 5.4. Det gjennomføres altså om-

trent like mange flere interne flyttinger som inn- og 

utflyttinger i Løten siste treårsperiode.  

 

Den interne flyttingen utgjorde fem prosent av be-

folkningen i Løten i perioden 2014-2016.  

 

Aldersfordelingen blant de interne flyttestrømmene 

studeres nærmere under.  

 

5.3.4 Nettoflytting 

Løten kommune har størst netto utflytting til: Oslo, 

og Gjøvik, jf. figur 5.5. Oslo tiltrekker seg mennes-

ker fra hele landet, også fra Hedmark. Selv om Ha-

mar må sies å være det regionale bysentrum i 

Hedmark, er det såpass mye inn- og utflytting til Ha-

mar at netto innflytting fra Hamar til Løten nulles ut.   

Av kommunene i Innlandet er det hovedsakelig 

Stor-Elvdal (10), Ringsaker (8) og Stange (7) som 

har netto innflytting til Løten. Nettoflyttingen skjuler 

med dette relativt store brutto flyttestrømmer.  
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Figur 5.5 
Netto innflytting til Løten kommune fra kommuner i Hedmark og Oppland samt Oslo og Akershus, antall personer. 
2014-2016. . 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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5.4 Landbakgrunn 

Omtrent halvparten (49 prosent) av innvandrerne til 

Løten i siste treårsperiode hadde landbakgrunn fra 

Øst-Europa, jf. tabell 5.6. Gruppen besto med dette 

av 135 personer i perioden 2014-2016. 

 

Som vi så over av studier av tilflyttingsregioner så 

stagnerer innflyttingen av Østeuropeere i perioden 

2008-2016. Fra en vekst på 82 prosent fra første til 

andre treårsperiode, vokste innflyttingen av Østeu-

ropeere med beskjedne 5 prosent fra andre til siste 

treårsperiode. Nedgangen skyldes trolig at den øko-

nomiske veksten tiltar i Øst-Europa sammenlignet 

med i Norge, slik at gevinstene ved migrasjon ikke 

lenger er like stor.  

 

Innflyttingen fra Norden og Vest-Europa for øvrig 

har sett en mer nedadgående utvikling gjennom 

hele perioden. Særlig innflyttingen fra Norden har 

blitt redusert betydelig helt siden første treårspe-

riode med reduksjon i antall innflyttinger på 10 og 

17 prosent. Fra å utgjøre elleve prosent av innflyt-

tingen blant innvandrere i første treårsperiode, ut-

gjorde innflyttere fra Norden kun fem prosent i siste 

treårsperiode. Tilsvarende er andelen innvandrere 

fra Vest-Europa for øvrig blitt redusert fra 14 til 9 

prosent.  

 

Det ser ikke bare ut til at Østeuropeere innvandrer 

til Løten i mindre grad nå enn tidligere, de reiser i 

betydelig større grad hjem. Fire av ti utflyttede inn-

vandrer fra Løten er Østeuropeer, og gruppen av ut-

flyttere er omtrent tredoblet i perioden 2008-2016 

sett under ett. 

 

Utvandringen av svensker og dansker er derimot 

beskjeden, og faller i siste treårsperiode med ti pro-

sent. Det kan med andre ord se ut til at polske ar-

beidsinnvandrere i mindre grad strømmer til, og 

større grad flytter hjem enn tilfellet er for innvand-

rere fra våre naboland. Samtidig er det verdt å 

merke seg, som også drøftet over, at Østeurope-

erne ikke nødvendigvis flytter hjem. Dette leser vi ut 

Tabell 5.6  
Antall innvandrere som har flyttet til eller fra Løten etter landbakgrunn. Antall innvandrere. 2008-2016 (treårs-
perioder) 

Gruppe Landbakgrunn 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst1) 

08/10 – 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016 

Utflyttere Norden 12 20 18 67 % -10 % 10 % 

Sentral- og Øst-Europa 24 48 78 100 % 63 % 42 % 

Vest-Europa 13 25 20 92 % -20 % 11 % 

Asia, Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika, Tyrkia, statsløse og 

uoppgitt 

25 45 71 80 % 58 % 38 % 

Nord-Amerika, Oseania 0 0 0 - - 0 % 

Sum utflyttere 74 138 187 86 % 36 % - 

Innflyttere Norden 20 18 15 -10 % -17 % 5 % 

Sentral- og Øst-Europa 71 129 135 82 % 5 % 49 % 

Vest-Europa 26 28 24 8 % -14 % 9 % 

Asia, Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika, Tyrkia, statsløse og 

uoppgitt 

70 96 101 37 % 5 % 37 % 

Nord-Amerika, Oseania 0 0 0 - - 0 % 

Sum innflyttere 187 271 275 45 % 1 % - 
 

Kilde: SSB  
1) Vekst i antall 
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av at det er 70 flere Østeuropeere som flytter ut av 

Løten enn det er personer som flytter til Øst-Europa, 

jf. tabell 5.4. 

 

5.5 Aldersfordeling 

5.5.1 Innflyttere 

Det er 20- og 30-åringene som utgjør den største 

andelen av innflytterne til Løten i siste treårspe-

riode, jf. tabell. 5.7. Denne aldersgruppen utgjør 52 

prosent av innflytterne, eller 705 personer siste tre 

år. 20-åringene utgjør 35 prosent, 30-åringene ut-

gjør 17 prosent av innflytterne.  

 

Den prosentvise veksten i innflyttere er størst blant 

den eldste aldersgruppen med 33 prosent fra andre 

til siste treårsperiode. Gruppen utgjør like fullt under 

én prosent av innflytterne i perioden.  

 

Av de aldersgruppene som utgjør en betydelig an-

del av innflytterne er det interessant å legge merke 

til stagneringen blant innflyttere i aldersgruppen 20-

24 år. Fra en vekst på 23 prosent fra første til andre 

treårsperioden, vokste gruppen med beskjedne tre 

prosent fra andre til siste treårsperiode.  

 

Barn i alderen 0-5 år faller også, både i antall og 

som andel av innflytterne i perioden. Dette kan være 

et uttrykk for at Løten er mindre attraktive relativt til 

alternative bosted for barnefamilier. I tillegg er det 

interessant at andelen innflyttede barn går fra en 

periode med vekst på 21 prosent til en nedgang på 

9 prosent. Utviklingen henger tett sammen med ut-

viklingen i innflyttere i aldersgruppen 40-54, naturlig 

nok med tanke på at dette mest sannsynlig er bar-

nas foreldre. 

 

5.5.2 Utflyttere 

Det er en relativt lik aldersfordeling blant utflytterne 

fra Løten og innflyttere, jf. drøftingen over og tabell 

5.7. 20-åringene utgjør 36 prosent og 30-åringene 

15 prosent av utflytterne i siste treårsperiode.  

 

Størst avvik i andeler finner vi blant barn i alderen 

0-5 år, som utgjør en relativt større andel av innflyt-

tere (10 prosent) enn utflyttere (7 prosent).  

 

Veksten i utflytting har vært stabilt høy for alders-

gruppen 25-29, med 22 prosent i begge de to siste 

treårsperiodene. Samtidig er det en nedgang i antall 

utflyttere i aldersgruppen 20-24 med fem prosent fra 

andre til siste treårsperiode. Dette kan tyde på at det 

ikke er flere som flytter ut for å studere enn før fra 

Løten, eller at de som flytter ut for studier er eldre 

enn før. Som vi skal se i kapittel 5.6 var 115 utflyt-

tere fra Løten under ordinær utdanning i siste tre-

årsperiode. 

 

Det er også interessant å se at andelen, og antall, 

barn i alderen 0-5 år blant utflyttere faller fra andre 

til siste treårsperiode. Aldersgrupper i typisk for-

eldre-alder (25-29, 30-39 og 40-54) vokser, og til 

vokser til dels mye, i både antall og andel i samme 

periode. Kan det være at barnefamiliene som først 

er bosatt i Løten i mindre grad flytter ut? Spesielt de 

med unge barn. Som vi skal se på nærmere under 

er andelen innflyttede barnefamilier relativt høy i Lø-

ten sammenlignet med noen av de andre kommu-

nene. 

 

Omfanget av utflyttede barn i barneskolealder øker. 

Er det slik at foreldre flytter med barn ut av Løten 

basert med et mål om bedre skoletilbud? 

 

5.5.3 Interne flyttere 

Den største andelen av interne flyttinger i Løten gjø-

res av personer i 30-årene. Personer i aldersgrup-

pen 30-39 år sto for 17 prosent av de interne flyt-

tingene i kommunen i siste treårsperiode, jf. tabell 

5.7. Det er også størst vekst i interne flyttinger i 
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denne aldersgruppen, med 22 prosent fra andre til 

siste treårsperiode.  

 

 

5.5.4 Nettoflytting 

Løten kommune har netto innflytting på 79 personer 

i perioden 2014-2016. Den positive nettoinnflyt-

tingen er mye takket være innflyttingen av barn i al-

deren 0-5 år på 44 og personer i aldersgruppen 25-

29 og 30-39 år. Netto innflytting av barn fører gjerne 

med seg foreldre i etableringsfasen, typisk i 20-30 

årene.  

 

Kommunen opplever størst netto utflytting av 20-24 

åringer med 20 personer i perioden 2014-2016. Øv-

rige aldersgrupper har netto flyttestrømmer rundt 

null, med unntak av unge pensjonister som hadde 

en netto utflytting på 15 personer i siste treårspe-

riode. 
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Tabell 5.7  
Andel personer som har flyttet inn, ut eller internt i Løten etter alder (femårs aldersgrupper). Antall personer 
(alle aldre). 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst2) 

08/10 – 

11/13 

Vekst2) 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016 

Utflyttere 0-5 7 % 8 % 7 % 7 % -15 %  87  

6-12 6 % 5 % 6 % -18 % 10 %  73  

13-15 3 % 3 % 2 % -7 % -18 %  29  

16-19 8 % 8 % 7 % -4 % -5 %  93  

20-24 22 % 23 % 19 % 1 % -14 %  251  

25-29 14 % 15 % 16 % 6 % 10 %  209  

30-39 16 % 14 % 15 % -11 % 4 %  188  

40-54 16 % 15 % 18 % -5 % 18 %  229  

55-661) 6 % 6 % 5 % 3 % -18 %  65  

67-791) 1 % 4 % 4 % 182 % 23 %  57  

80 eller eldre 0 % 0 % 1 % -42 % 217 %  7  

Sum utflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 1 288 

Innflyttere 0-5 10 % 11 % 10 % 3 % -9 %  131  

6-12 7 % 6 % 6 % -16 % 3 %  88  

13-15 2 % 3 % 2 % 20 % -24 %  29  

16-19 6 % 6 % 6 % -5 % 5 %  82  

20-24 16 % 16 % 17 % 5 % 3 %  231  

25-29 15 % 16 % 18 % 2 % 14 %  241  

30-39 19 % 17 % 17 % -10 % -1 %  233  

40-54 14 % 17 % 16 % 20 % -7 %  222  

55-661) 6 % 5 % 5 % -13 % -7 %  64  

67-791) 4 % 3 % 3 % -17 % 5 %  42  

80 eller eldre 1 % 0 % 0 % -57 % 33 %  4  

Sum innflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 1 367 

Internflyttere 0-5 9 % 9 % 10 % 2 % 14 % 122 

6-12 9 % 9 % 10 % 3 % 8 % 118 

13-15 4 % 4 % 3 % 10 % -31 % 34 

16-19 4 % 4 % 5 % 1 % 10 % 58 

20-24 12 % 12 % 10 % -3 % -16 % 122 

25-29 12 % 12 % 12 % 1 % -2 % 140 

30-39 14 % 14 % 17 % -2 % 25 % 211 

40-54 14 % 16 % 15 % 11 % -8 % 179 

55-66 5 % 7 % 6 % 33 % -11 % 76 

67-79 7 % 6 % 6 % -9 % -3 % 71 

80 eller eldre 10 % 7 % 7 % -31 % -3 % 83 

Sum internflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 1 214 
 

Kilde: SSB 
1) Personer med alder 65 og 66 inngår i aldersgruppen 67-79 på grunn av avvikende aldersfordeling i  

Panda-tallene vi har beregnet og de tallene som er levert fra SSB 
2) Vekst i andel 



 
 

74 FLYTTESTRØMMER INN, UT OG INTERNT I ELVERUM, HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG STANGE | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

5.6 Boforhold og familietype 

5.6.1 Familietype 

Hvilke typer familier som flytter inn, ut og internt i en 

kommune eller region er interessant med tanke på 

hvordan framtidig befolkningsvekst kommer til å se 

ut samt at det gir informasjon om hvilke boligtyper 

som foretrekkes.  

 

Nesten hver fjerde innflytter til Løten kommune var 

enpersonfamilier i den siste treårsperioden, jf. tabell 

5.8. Dette var på linje med andelen enpersonfami-

lier i den eksisterende befolkningen i Løten (38 pro-

sent), jf. drøftingen i kapittel 2.3. Andelen innflyttede 

enpersonfamilier er betydelig lavere enn tilfellet for 

de to kommunene Elverum og Hamar som vi så på 

over for eksempel.  

 

Andelen innflyttede småbarnsfamilier er 21 prosent 

siste treårsperiode, også dette høyere enn for de 

større kommunene Elverum og Hamar blant annet. 

Dette kan indikere at denne typen familier søker ri-

meligere boligalternativer utenfor pressområder. 

Pendlingsmuligheter gjør at bo- og arbeidsstedsbe-

slutningen kan isoleres på denne måten.   

 

Enpersonfamilier utgjør også den største andelen 

utflyttere og interne flyttere også, hvor de utgjør 

henholdsvis 49 og 42 prosent i siste treårsperiode.  

 

Blant innflyttere er det husholdninger med voksne 

barn som vokser mest, og utgjorde ti prosent av inn-

flyttede familier i siste treårsperiode. Dette kan indi-

kere at også etablerte familier søker roligere og mer 

bolig etter at barn gjerne har flyttet ut for seg selv. 

Denne gruppen er gjerne kjøpesterke sammenlig-

net med småbarnsfamilier, og kan tenkes både å 

søke eneboliger så vel som leiligheter.  

 

Tabell 5.8  
Antall inn-, ut- og internflyttere i Løten etter familietype. Antall familier. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Enpersonfamilier  347   389   383  12 % -2 % 49 % 

Husholdninger uten barn  129   148   160  15 % 8 % 20 % 

Husholdninger med små1) barn  97   97   99  0 % 2 % 13 % 

Husholdninger med store2) barn  93   81   71  -13 % -12 % 9 % 

Husholdninger med voksne3) barn  44   62   68  41 % 10 % 9 % 

Sum utflyttere  710   777   781  9 % 1 % 100 % 

Innflyttere Enpersonfamilier  295   359   301  22 % -16 % 37 % 

Husholdninger uten barn  162   183   168  13 % -8 % 20 % 

Husholdninger med små1) barn  148   172   171  16 % -1 % 21 % 

Husholdninger med store2) barn  96   74   85  -23 % 15 % 10 % 

Husholdninger med voksne3) barn  75   101   99  35 % -2 % 12 % 

Sum innflyttere  776   889   824  15 % -7 % 100 % 

Internflyttere Enpersonfamilier  368   353   300  -4 % -15 % 42 % 

Husholdninger uten barn  97   140   116  44 % -17 % 16 % 

Husholdninger med små1) barn  116   137   147  18 % 7 % 20 % 

Husholdninger med store2) barn  131   111   102  -15 % -8 % 14 % 

Husholdninger med voksne3) barn  37   56   53  51 % -5 % 7 % 

Sum internflyttere  749   797   718  6 % -10 % 100 % 
 

Kilde: SSB  
1)Små barn definert i alderen 0-5 år  

2)Store barn definert i alderen 6-17 år  
3)Voksne barn definert som 18 år eller eldre 
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Intern- og innflyttingen reduseres tydelig fra andre 

til tredje treårsperiode. Utflyttingen går noe opp. 

Blant internflyttere er det spesielt husholdninger 

uten barn som har redusert sine flyttebevegelser, 

med en nedgang på 17 prosent fra andre til siste 

treårsperiode.  

  

5.6.2 Boligtype 

Åtte av ti innflyttere til Løten kommune flytter inn i 

enebolig, jf. tabell 5.9. Dette er to prosentpoeng 

færre enn hva som er tilfellet i Løten i dag, da nær-

mere 82 prosent bodde i enebolig i Løten i 2015, jf. 

kapittel 2.2. At en såpass stor andel av befolkningen 

og innflyttere til Løten bor i enebolig henger naturlig 

nok sammen med at bokostnadene er lave. 

 

Antall innflyttinger til enebolig i Løten ser ut til å 

stagnere. Veksten i innflyttinger til enebolig i kom-

munen ble redusert fra 20 prosent til 5 prosent fra 

andre til tredje treårsperiode. Andelen innflyttinger 

til eneboliger i Løten øker like fullt, fra 74 prosent i 

første til altså 80 prosent i siste treårsperiode.  

 

De nest mest foretrukne boligtypene blant innflyt-

tere til Løten er tomannsboliger og rekkehus, og ut-

gjør sammen 13 prosent av innflyttingene i perioden 

2014-2016.  

 

Den klart største delen av interne flyttere i Løten flyt-

ter mellom eneboliger. Dette gjelder 56 prosent av 

interne flyttere i siste treårsperiode 2014-2016. An-

delen har økt med to prosentpoeng fra 54 prosent i 

perioden 2008-2010.  

 

Alle flyttekombinasjoner som utgjør en betydelig an-

del inkluderer eneboliger, noe som ikke er påfal-

lende med tanke på at en så stor del av befolk-

ningen bor i enebolig. Ut over enebolig til enebolig 

Tabell 5.9  
Antall personer som har flyttet til Løten etter bygningstype. Andel, prosent. 2008-2016 (treårs-perioder) 

 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst1) 

08/10– 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Andel 

2014-2016 

Uoppgitt  14   3   7  -79 % 133 % 1 % 

Enebolig  817   984   1 029  20 % 5 % 80 % 

Tomannsbolig  125   133   89  6 % -33 % 7 % 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus  73   79   81  8 % 3 % 6 % 

Boligblokk  24   37   31  54 % -16 % 2 % 

Annen boligbygning  44   44   42  0 % -5 % 3 % 

Sum antall innflyttinger  1 097   1 280   1 279  17 % 0 % 100 % 
 

Kilde: SSB  
1)Vekst i antall 

Tabell 5.10  
Antall interne flyttere i Løten etter fra/til bygningstype. Andel, prosent. 2014-2016 

Fra / Til 

U
o

p
p

gi
tt

 

En
e

b
o

lig
 

To
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R
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kk
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B
o
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b
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kk

 

A
n

n
e

n
 

b
o

-

lig
b

yg
n

in
g 

Uoppgitt .. .. .. .. .. .. 

Enebolig 7 % 56 % 5 % 7 % .. 3 % 

Tomannsbolig 1 % 7 % 2 % .. .. .. 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 1 % 5 % 1 % .. .. .. 

Boligblokk .. 1 % .. .. .. .. 

Annen boligbygning 2 % 2 % .. .. .. .. 
 

Kilde: SSB 
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er de mest vanlige flyttingene fra enebolig til to-

mannsbolig og rekkehus. Det er også noe flytting 

inn i eneboliger fra både tomannsboliger og rekke-

hus. Øvrige flyttekombinasjoner har ikke tilstrekkelig 

med observasjoner til å kunne rapporteres her.   

 

5.7 Arbeidsmarked og inntekt 

5.7.1 Status på arbeidsmarkedet 

Mer enn seks av ti innflytterne til Løten i siste treårs-

periode var sysselsatt på arbeidsmarkedet, jf. tabell 

5.11. Dette utgjorde 655 personer. Merk at popula-

sjonen er personer i alderen 15 til 74 år, og at den 

delen av populasjonen som er over 67 år i mindre 

grad er aktive på arbeidsmarkedet sammenlignet 

med resten. Personer i alderen 15 til 18 år registre-

res som sysselsatt dersom de har deltidsjobber pa-

rallelt med studier for eksempel. 

 

Fire prosent av utflytterne og fem prosent av innflyt-

terne er helt ledige. Åtte prosent av innflyttere, og 

tolv prosent av utflyttere, er under ordinær utdan-

ning.  

 

Omtrent en fjerdedel av både inn- og utflytterne er 

utenfor arbeidsstyrken. Omfanget av utflyttere kate-

gorisert som utenfor arbeidsstyrken øker, men om-

fanget av innflyttere som er utenfor arbeidsstyrken 

synker. Det trenger ikke være samsvar mellom 

disse tallene, men for Løten kommune isolert så er 

det gunstig om så mange som mulig av innbyggere 

er i arbeidsstyrken og helst sysselsatt.  

 

Omfanget av ledige utflyttere økte med hele 58 pro-

sent fra andre til siste treårsperiode. Ledige utgjør 

fire prosent av utflytterne i siste treårsperiode. En 

mulig forklaring på økningen er at ledige Østeuro-

peere nå har begynt å flytte ut av Løten, og hjem til 

Polen, Estland mv. Vi vet fra kapittel 5.3 at det var 

78 Østeuropeere som flyttet ut av kommunen i siste 

treårsperiode, og mange av de 41 ledige utflytterne 

finner vi nok igjen der. 

Tabell 5.11  
Antall inn- og utflyttere fra Løten etter status på arbeidsmarkedet året for registrert flytting. Antall personer 
mellom 15 og 74 år. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Status på arbeidsmarkedet 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst* 

08/10 – 

11/13 

Vekst* 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Utenfor arbeidsstyrken1) 237 209 246 -12 % 18 % 25 % 

Sysselsatte2) 709 569 569 -20 % 0 % 59 % 

Arbeidsledige3) 31 26 41 -16 % 58 % 4 % 

På arbeidsmarkedstiltak4) 7 0 0 -100 % .. 0 % 

Under ordinær utdanning 89 86 115 -3 % 34 % 12 % 

Sum utflyttere 1073 890 971 -17 % 9 % 100 % 

Innflyttere Utenfor arbeidsstyrken1) 346 269 254 -22 % -6 % 24 % 

Sysselsatte2) 755 644 655 -15 % 2 % 63 % 

Arbeidsledige3) 59 45 50 -24 % 11 % 5 % 

På arbeidsmarkedstiltak4) 6 0 0 -100 % .. 0 % 

Under ordinær utdanning 71 67 87 -6 % 30 % 8 % 

Sum innflyttere 1237 1025 1046 -17 % 2 % 100 % 
 

Kilde: SSB (arbeidskraftundersøkelsen) 
* Vekst i antall 

1)Personer utenfor arbeidsstyrken er personer som verken var sysselsatte eller arbeidsledige i referanseuka 
2)Sysselsatte er personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka 

3)Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha påtatt seg 
arbeid i løpet av referanseuka eller de to påfølgende ukene 

4)Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte, til forskjell fra personer på andre typer tiltak (kvalifiserings-
tiltak), hvor det bare utbetales en kursstønad e.l. Ufrivillig helt permitterte, med sammenhengende varighet på inntil 3 måneder, blir regnet som sysselsatte, 

midlertidig fraværende 



 

 FLYTTESTRØMMER INN, UT OG INTERNT I ELVERUM, HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG STANGE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 77 

5.7.2 Inntekt 

Den gjennomsnittlige samlede inntekten er høyest 

blant de som flyttet fra Akershus til Løten, i siste tre-

årsperiode 2014-2016, jf. tabell 5.12.  Denne grup-

pen av flyttere hadde en gjennomsnittlig inntekt i pe-

rioden på 363 200 kroner.7 Innflyttere fra Hamar 

hadde den nest høyeste inntekten med i underkant 

av 350 000 kroner samme år. 

 

Inntekten blant innflyttere fra Akershus vokser rela-

tivt stabilt med rundt ni prosent gjennom perioden. 

Veksten er noe høyere blant de som flytter fra Ha-

mar til Løten, med vekst på henholdsvis 16 og 17 

prosent gjennom analyseperioden. Den høye inn-

tekten blant tilflyttere fra Hamar kan være et uttrykk 

for en gruppe mennesker som søker økt boligstan-

dard. Datamaterialet kan derimot ikke identifisere 

entydige årsaker til flyttemønsteret. 

 

De som flytter ut av Løten med høyest inntekt velger 

også Hamar eller Akershus. Utflyttere til Akershus 

hadde en gjennomsnittlig inntekt på 353 000 kroner, 

og utflyttere til Hamar en snittinntekt på 342 000. 

Begge flyttestrømmenes inntekter økte med i over-

kant av 20 prosent fra andre til siste treårsperiode. 

 

Størst vekst i inntekt hadde derimot utflyttere fra Lø-

ten til Ringsaker, med 33 prosent. Den gjennom-

snittlige inntekten for denne gruppen var dermed 

312 000 kroner siste treårsperiode. Ønsker om å 

minimere eller eliminere pendlingskostnader er en 

trolig forklaring på dette. 

 

Innflyttere fra utlandet utenfor Europa har tilnærmet 

ingen inntekter, og den er samtidig fallende fra 

andre til siste treårsperioden. 

 

 
 
                                                      
7 Samlet inntekt er brutto inntekt og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, 
skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalenderåret 

Endringer i gjennomsnittlig inntekt blant personene 

som utgjør flyttestrømmer inn og ut av kommunen 

bestemmes nødvendigvis av hvem det er som flytter 

i det enkelte året. Personer med veldig høy eller vel-

dig lav inntekt som flytter et år kan påvirke gjennom-

snittstallene. Det er likevel nyttig å følge utviklingen 

i gjennomsnittlig inntekt blant de som flytter inn og 

ut av kommunene, men det er samtidig viktig å ta 

hensyn til at årlige variasjoner vil forekomme som 

ikke nødvendigvis er et uttrykk for underliggende 

trender.  
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Tabell 5.12  
Gjennomsnittlig samlet inntekt1) blant inn-, utflyttere og internflyttere 15 til 74 år i Løten. Kroner, løpende. 
2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Til/fra 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Utflyttere Til Hamar   294 467   281 133   341 733  -5 % 22 % 

Til Ringsaker  210 767   235 100   312 400  12 % 33 % 

Til Elverum  261 250   279 567   273 433  7 % -2 % 

Til Stange  244 700   277 767   297 733  14 % 7 % 

Til Glåmdalen  ..   358 500   254 600  .. -29 % 

Til Sør-Østerdal ekskl. Elverum  267 800   212 100   260 250  -21 % 23 % 

Til Nord-Østerdal  ..   ..   ..  .. .. 

Til Lillehammerregionen  ..   351 200   ..  .. .. 

Til Gjøvikregionen  ..   ..   ..  .. .. 

Til Oppland for øvrig  ..   ..   ..  .. .. 

Til Akershus  271 400   287 233   353 000  6 % 23 % 

Til Oslo  271 833   303 167   281 367  12 % -7 % 

Til Østlandet for øvrig  240 000   221 200   214 133  -8 % -3 % 

Til Norge for øvrig  231 567   257 267   266 400  11 % 4 % 

Til Norden  ..   ..   ..  .. .. 

Til Øst-Europa  ..   ..   ..  .. .. 

Til Vest-Europa ekskl. Norden  ..   ..   ..  .. .. 

Til utlandet for øvrig  ..   ..   ..  .. .. 

Innflyttere Fra Hamar   257 133   299 100   348 533  16 % 17 % 

Fra Ringsaker  227 900   307 933   286 900  35 % -7 % 

Fra Elverum  283 067   280 900   317 600  -1 % 13 % 

Fra Stange  261 233   286 700   297 800  10 % 4 % 

Fra Glåmdalen  ..   526 700   ..  .. .. 

Fra Sør-Østerdal ekskl. Elverum  184 400   267 633   300 000  45 % 12 % 

Fra Nord-Østerdal  ..   ..   ..  .. .. 

Fra Lillehammerregionen  ..   ..   ..  .. .. 

Fra Gjøvikregionen  ..   ..   ..  .. .. 

Fra Oppland for øvrig  ..   ..   ..  .. .. 

Fra Akershus  307 267   336 267   363 200  9 % 8 % 

Fra Oslo  178 500   345 667   314 867  94 % -9 % 

Fra Østlandet for øvrig  300 150   263 800   286 200  -12 % 8 % 

Fra Norge for øvrig  259 267   263 567   245 300  2 % -7 % 

Fra Norden  ..   110 600   ..  .. .. 

Fra Øst-Europa  ..   ..   ..  .. .. 

Fra Vest-Europa ekskl. Norden  118 300   82 500   125 200  -30 % 52 % 

Fra utlandet for øvrig  78 650   58 900   48 600  -25 % -17 % 

Internflyttere Totalt   262 400   300 633   309 300  15 % 3 % 
 

Kilde: SSB 

1) Samlet inntekt er brutto inntekt og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet 
av kalenderåret 
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5.8 Utdanning 

5.8.1 Igangværende utdanning 

To prosent av innflytterne til Løten er registrert med 

sitt første år med igangværende utdanning på høg-

skole eller universitet i perioden 2014-2016, jf. tabell 

5.13. Tilsvarende andel av utflyttere er seks pro-

sent.  

 

Andelen innflyttere som høyst sannsynlig flytter på 

grunn av studier til Løten faller derimot med hele 23 

prosent fra andre til siste treårsperiode.  

 

Det er også verdt å tenke over at en andel av de 

som faktisk flytter ut, eller til, Løten for å studere ikke 

nødvendigvis registrerer sin folkeregistrerte 

adresse. Dette medfører at det nok er et visst om-

fang av flyttebevegelser på grunn av studier som 

ikke fanges opp i statistikken.  

 

5.8.2 Høyeste fullførte utdanning 

Nesten fire av ti innflyttere (38 prosent) i alderen 15-

74 år til Løten hadde ungdomsskole som sin høy-

este fullførte utdanning i siste treårsperiode, jf. ta-

bell 5.14. Mer enn åtte av ti innflytterne til Løten var 

i denne aldersgruppen i samme periode. 

 

Fire av ti (41 prosent) innflyttere til Løten var mellom 

15 og 30 år i perioden 2014-2016. Dermed er det 

heller ikke påfallende at 38 prosent av innflytterne i 

alderen 15 til 74 år til kommunen har ungdomsskole 

eller videregående opplæring som høyeste fullførte 

utdanning.  

 

Personer med kort eller lang universitets- eller høg-

skoleutdanning utgjør 23 prosent av innflytterne i al-

dersgruppen 15-74 år til Løten. Dette er hovedsake-

lig personer med kort høyere utdanning, med 19 

prosent, og utgjør 180 innflyttere i siste treårspe-

riode, mot 35 med lang høyere utdanning. 

 

Det er tilnærmet ingen med fagskole-utdanning som 

hverken flytter inn eller ut av Løten. Dette henger 

nok sammen med at få personer tar dette utdan-

ningsløpet sammenlignet med de øvrige.  

 

Noen flere med kort og lang høyere utdanning flytter 

ut av Løten siste treårsperiode enn det flytter inn. 

Løten kommune bør med fordel følge med på denne 

utviklingen, slik at tiltak kan settes inn mot å stoppe 

en eventuell uttømming av høyt utdannede perso-

ner fra kommunen og regionen.  

 

 

 

 

 

 

   

Tabell 5.13  
Antall inn-, utflyttere til Løten som er registrert med første år på igangværende utdanning på høgskole eller 
universitet samme år som registrert flytting. Andel av inn- og utflyttere og vekst i andel. 2008-2016 (treårs-
perioder) 

Andel 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst1) 

08/10 – 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 2016 

Utflyttere 3 % 3 % 2 % -10 % -22 % 31 

Innflyttere 9 % 7 % 6 % -19 % -13 % 74 
 

Kilde: SSB  
1)Vekst i andel 
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Tabell 5.14  
Andel av inn- og utflyttere fra Løten etter høyeste fullførte utdanningsnivå. Antall personer i alderen 15 til 74 
år. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Utdanningsnivå 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst* 

08/10 – 

11/13 

Vekst* 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016 

Utflyttere Uoppgitt 2 % 2 % 1 % -12 % -55 % 8 

Ingen utdanning, førskole- eller barneskole-

utdanning 
0 % 0 % 0 % .. .. 3 

Ungdomsskoleutdanning 39 % 40 % 37 % 4 % -8 % 360 

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer i vide-

regående opplæring2) 
20 % 18 % 19 % -12 % 5 % 180 

Videregående utdanningsprogrammer for 

øvrig 
17 % 17 % 16 % 4 % -6 % 158 

Fagskoleutdanning1) 0 % 1 % 1 % .. 3 % 8 

Universitet- og høgskoleutdanning (kort) 19 % 18 % 20 % -5 % 15 % 197 

Universitet- og høgskoleutdanning (lang) 4 % 5 % 6 % 13 % 27 % 56 

Innflyttere Uoppgitt 3 % 2 % 2 % -34 % -22 % 16 

Ingen utdanning, førskole- eller barneskole-

utdanning 
1 % 1 % 0 % -49 % -100 % 0 

Ungdomsskoleutdanning 42 % 36 % 38 % -14 % 5 % 351 

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer i vide-

regående opplæring2) 
20 % 20 % 21 % 2 % 4 % 197 

Videregående utdanningsprogrammer for 

øvrig 
14 % 17 % 15 % 19 % -10 % 143 

Fagskoleutdanning1) 0 % 1 % 1 % .. 63 % 8 

Universitet- og høgskoleutdanning (kort) 14 % 17 % 19 % 18 % 14 % 180 

Universitet- og høgskoleutdanning (lang) 4 % 6 % 4 % 35 % -37 % 35 
 

Kilde: SSB 
*Vekst i andel  

1)Fagskoleutdanning er utdanning fra fagskoler. Fagskoleutdanning er plassert med klassetrinn 14 - 15 i utdanningsstandarden som 
nivået "påbygging til videregående utdanning", i samme gruppe som utdanningsaktiviteter som har kompetanse fra videregående opp-

læring som opptakskrav men som ikke er godkjent som universitets-/høgskoleutdanning. Populasjonen er i tråd med SSB: Tabell: 
09400.  

2) Yrkesfag inkluderer følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, 
Medier og kommunikasjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon. 
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Dette kapittelet belyser og studerer flyttestrømmene 

inn og ut av Ringsaker kommune fordelt på en 

rekke kjennetegn.  

 

Selv om mange preferanser og forhold spiller inn i 

bostedsbeslutninger, og endres over tid, trekkes til-

gangen til inntektsgivende og relevant arbeid fram 

som en grunnleggende forutsetning for valg av bo-

sted (Sørlie, Aure, & Langset, 2012). Et lokalsam-

funn som ikke kan tilby (nærhet til) relevant arbeid, 

kan vanskelig tiltrekke en person som er ute etter 

en viss type arbeid med andre kvaliteter ved stedet. 

Arbeid er ikke nødvendigvis den viktigste, eller 

eneste, faktoren for bostedsbeslutningen, men ar-

beidstilgangen er gjerne den utløsende faktoren i 

beslutningen om flytting. Øvrige faktorer er potensi-

elt utløsende først når arbeidstilbudet er avklart.  

 

Et gjennomgående resultat som er verdt å trekke 

fram er omfanget av bruttoflyttinger inn, ut og internt 

i kommunene. Over 25 600 flyttinger ble gjennom-

ført inn og ut av Ringsaker i perioden 2007-2016, og 

46 600 dersom vi tar med interne flyttinger. Det vil 

si at ti prosent av befolkningen i samme periode flyt-

tet inn eller ut av kommunen. Netto innflytting til 

Ringsaker i samme periode på 1 600 skjuler med 

andre ord betydelige flyttestrømmer. 

 

Selv om 62 prosent av innflytterne til Ringsaker mel-

lom 15 og 74 år er sysselsatt, er tre av ti enten uten-

for arbeidsstyrken (26 prosent) eller registrert som 

helt ledige (4 prosent). Andelen av innflyttere som 

ikke er sysselsatt vokser særlig i siste treårsperiode. 

Motsatt utvikling observeres blant de som flytter ut 

av Ringsaker. Andelen sysselsatte øker, andelen 

som ikke er sysselsatt reduseres. Ser vi dette i sam-

menheng med flyttestrømmene fordelt etter land-

bakgrunn og tilflyttingsregion er det indikasjoner på 

at færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa strøm-

mer til og flere ledige Østeuropeere flytter hjem.  

 

Den generelle oppbremsingen av innflytting fra Øst-

Europa og Norden, og veksten i utflytting til disse 

landene fra Ringsaker er interessant. Relativt bedre 

økonomisk vekst i både Øst-Europa og våre nabo-

land gjør at innvandringen i mindre grad kommer til 

å bidra til befolkningsvekst sammenlignet med hva 

den har gjort, og særlig i distriktene. Utviklingen er 

ekstra utfordrende med tanke på at dette er arbeids-

innvandrere som bidrar med arbeidskraft og inntek-

ter til både stat og kommune samt etterspørsel etter 

lokal vare- og tjenesteproduksjon.  

 

Det er indikasjoner i datagrunnlaget på et attraktivt 

næringsliv i Ringsaker gjennom at utflyttere velger 

å opprettholde arbeidssted, selv om pendlingskost-

nadene må forventes å øke. Samtidig er det indika-

sjoner på at Ringsaker er attraktivt som bosted gjen-

nom at innflyttere til kommunen velger å opprett-

holde arbeidssted, selv om pendlingskostnadene 

må forventes å øke. Selv om vi ikke kan trekke en-

delige konklusjoner fra datagrunnlaget, er det indi-

kasjoner på at kommunen er attraktiv som bo- og 

arbeidssted. Særlig sett opp mot befolknings- og 

sysselsettingsveksten de siste årene. 

 

En høy andel innflyttere uten tilknytning til kommu-

nen (enten selv eller via partner) indikerer at andre 

egenskaper enn familie og sosiale nettverk, som til-

gang til relevant og interessant arbeid, ligger til 

grunn for flyttebeslutningen. Høy andel innflyttere 

uten tilknytning til kommunen indikerer et attraktivt 

arbeidsmarked. Ringsaker har en lavere andel inn-

flyttere som ikke er oppvokst i kommunen (65 pro-

sent), enn det som er gjennomsnittet for de fem fo-

kuskommunene (73 prosent), en indikasjon på at 

sosiale nettverk spiller en relativt stor rolle i flyttebe-

slutninger til Ringsaker.  

 

De påfølgende avsnittene beskriver og forklarer 

ulike dimensjoner av kjennetegn på flyttestrøm-

mene inn og ut av Ringsaker kommune. 

6 Ringsaker kommune 
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6.1 Ringsaker er Hedmarks største kommune 

Ringsaker kommuner ligger plassert langs Mjøsa på 

grensen mot Oppland og Lillehammer og Gjøvik. 

Ringsaker grenser til Hamar i Sør-Øst av kommu-

nene i Hedmark.  

 

Ringsaker hadde 33 842 innbyggere per 1. januar 

2017, og var med dette den største kommunen i 

Hedmark. Kommunen huser 17 prosent av innbyg-

gerne i 2017.  

 

I den siste tiårsperioden har Ringsaker hatt den 

fjerde største folkeveksten med 5,3 prosent sett un-

der ett. Dette var på linje med veksten Løten hadde 

i samme periode.  

 

6.2 Hjemflyttere og endringer i arbeidskommune  

Et interessant moment i studier av flyttestrømmer er 

omfanget av ‘hjemflyttere’. Med hjemflyttere i denne 

sammenhengen mener vi personer som flytter hjem 

til, eller i nærheten av, stedet de vokste opp etter en 

tid boende andre steder i landet. Et godt eksempel 

er personer som flytter hjem etter endte studier.  

 

Ved å definere oppvekstkommune som bosteds-

kommune det året man fyller 16 år, kan vi studere 

andel hjemflyttere.  

 

I siste treårsperiode 2014-2016 var 35 prosent av 

norskfødte innflytterne til Ringsaker kommune bo-

satt i kommunen det året de fylte 16 år, jf. tabell 6.2. 

Over en tredjedel av de norskfødte innflytter var 

med dette hjemflyttere.  

 

Tilgang til relevant og interessant arbeid er en viktig 

faktor i avgjørelsen om bosted. Det er rimelig å for-

vente at andelen flyttebeslutninger til regioner med 

et attraktivt arbeidsmarked i større grad bestemmes 

av tilgangen til relevant og interessant arbeid, enn 

av nærhet til familie og venner, natur eller andre kul-

turtilbud. En høy andel innflyttere uten sosial tilhø-

righet til kommunen eller regionen indikerer dermed 

et attraktivt arbeidsmarked. Derfor studerer vi ande-

len innflyttere uten tilhørighet til kommunen, definert 

som personer som ikke har vokst opp i kommunen, 

som en indikator på et attraktivt arbeidsmarked. 

 

 

 

Figur 6.1 
Ringsakers lokalisering i Hedmark.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Andelen innflyttere uten tilhørighet til Ringsaker (65 

prosent) ligger godt under gjennomsnittet for de fem 

fokuskommunene vi studerer i denne rapporten (73 

prosent). Dette kan tyde på at nærhet til familie og 

venner er relativt viktig for innflyttere til Ringsaker 

og at arbeidsattraktivitet spiller en mindre rolle sam-

menlignet med de andre kommunene. Samtidig kan 

nærhet til interessante arbeidsplasser i regionen 

kombineres med nærhet til familie og venner ved å 

betale en pendlingskostnad. Det kan være at ande-

len hjemflyttere er høy på grunn av at pendlingsmu-

lighetene er gode, og at de som utelukkende priori-

terer arbeid og søker seg til regionen bosetter seg i 

Hamar.  

 

Samtidig er det verdt å merke seg at nærhet til opp-

vekstkommune og -sted, og dermed familie, kan 

oppnås ved bosetting utenfor de administrative 

grensene til oppvekstkommunen. Fire av ti norsk-

fødte innflytterne til Ringsaker har vokst opp i Hed-

mark, noe som betyr at en del av de som har vokst 

opp i Ringsaker velger å bosette seg i nabokommu-

ner når de flytter hjem. En mulig årsak kan være 

ønsket om å minimere transportkostnader, både for 

å besøke familie og venner så vel som pendling til 

arbeid.  

 

På samme måte begrenses ikke tilgangen til rele-

vant arbeid seg til de administrative 

kommunegrensene. Det interessante for en innflyt-

ter er om det er tilgang til relevant arbeid innenfor 

rimelig pendleavstand ved bosetting i kommunen. 

Det er også dette som er interessant for kommu-

nene dersom en ønsker befolkningsvekst. 

 

Andelen hjemflyttere til Ringsaker er noe redusert i 

hele perioden siden 2008, men hovedsakelig fra 

første til treårsperiode, jf. tabell 6.2.Andelen hjem-

flyttere av alle innflyttere til Ringsaker i perioden 

2014-2016 var 16 prosent, en nedgang på to pro-

sentpoeng fra første treårsperiode. I gjennomsnitt 

for de fem kommunene besto 12 prosent av innflyt-

tingen av hjemflyttere i perioden 2014-2016, altså 

noe lavere enn tilfellet for Ringsaker. 

 

Ved å studere omfanget av personer som også byt-

ter arbeidssted blant inn- og utflyttere kan vi belyse 

årsaker til flyttebeslutningen mer inngående.  

 

Innflyttere som ikke endrer arbeidssted indikerer at 

de pendler til den samme jobben, og at det er kvali-

teter ved stedet de flytter til, som familie eller natur, 

som oppveier for pendlekostnaden. Tilsvarende vil 

utflyttere som heller ikke endrer arbeidssted vurdere 

verdien av eksisterende arbeid til minst å veie opp 

for pendlekostnader.  

 

Tabell 6.2  
Norskfødte innflyttere til Ringsaker etter bostedskommune det året personen fylte 16 år. Andel, prosent. 
2008-2016 (treårs-perioder) 

Oppvekstkommune 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst 08/10– 

11/13 

Vekst 11/13- 

14/16 

Elverum 2 % 2 % 1 % -0.8 % -25.6 % 

Hamar 5 % 6 % 8 % 14.6 % 26.2 % 

Ringsaker1) 37 % 35 % 35 % -5.4 % -0.4 % 

Løten 3 % 3 % 2 % 14.5 % -35.0 % 

Stange 7 % 7 % 6 % -1.9 % -17.2 % 

Øvrige kommuner Hedmark 6 % 5 % 7 % -11.1 % 31.4 % 

Resten av landet 40 % 41 % 41 % 3.6 % -0.6 % 

Uoppgitt 0 % 0 % 0 % 83.5 % -55.9 % 

Totalt  1 914 1 877 1 891 -1.9 % 0.7 % 
 

Kilde: SSB 
1) Hjemflyttere 
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Av de 2 113 sysselsatte innflytterne til Ringsaker i 

perioden 2014-2016 endret 28 prosent arbeidssted. 

I den siste treårsperioden endret 583 personer både 

bosted og arbeidssted til Ringsaker.  

 

I gjennomsnitt for de fem kommunene endrer 29 

prosent av de sysselsatte innflytterne arbeidssted til 

kommunen de flytter til. Ringsaker befinner seg med 

dette mer eller mindre på linje med de andre fokus-

kommunene. Dette gir derfor ingen indikasjon på at 

Ringsaker er mindre attraktivt som arbeidssted 

sammenlignet med de fem andre kommunene vi 

studerer i denne rapporten.  

 

Det er verdt å merke seg at en innflytter som ikke 

endrer arbeidssted, kan ha arbeidssted i Ringsaker 

før bostedsendring. Derfor vil noen av de 1 043 inn-

flytterne som ikke endrer arbeidssted mest sann-

synlig arbeide i Ringsaker allerede. Dette er perso-

ner som i så fall har et ønske om å redusere pend-

lekostnaden ved å flytte nærmere arbeidssted.   

 

Blant utflytterne er det omtrent like mange som opp-

rettholder arbeidsstedet (54 prosent for Ringsaker 

kontra 53 prosent for de fem kommunene i gjen-

nomsnitt) og som endrer arbeidssted (30 prosent 

mot 29 prosent for gjennomsnittet). Det er lite som 

indikerer at det er egenskaper ved Ringsaker kom-

mune som gjør dem mer eller mindre attraktive som 

arbeidssted sammenlignet med gjennomsnittet for 

de fem kommunene.  

Gruppen av innflyttere som ikke endrer arbeidssted 

kan tenkes å enten bytte arbeidssted på et senere 

tidspunkt enn endringen i bosted, eller fortsette med 

pendling til arbeidssted fra nytt bosted. I dette tilfel-

let må det antas at det er kvaliteter ved bostedet 

som for eksempel nærhet til natur, tjenestetilbudet i 

kommunen (enten kommunale eller private) eller 

nærhet til familie og venner som veier opp for pend-

lekostnader.  

 

6.3 Hvor flyttes det fra og til? 

6.3.1 Innflytting 

Det var i alt 4 163 innflyttere til Ringsaker kommune 

i siste treårsperiode 2014-2016, jf. tabell 6.4. Det er 

dermed tydelig at netto innflytting siste treårspe-

riode fra Ringsaker på 354 skjuler betydelige brut-

tostørrelser. Som andel av befolkningen i samme 

periode utgjorde bare innflyttere til Ringsaker fire 

prosent. 

 

Sammenlignet med de fire andre kommunene er 

innflyttingen til Ringsaker kommune relativt jevnt 

fordelt mellom mange kommuner. Størst andel inn-

flytting fra en enkeltkommune er det Hamar som 

står for med sine 16 prosent i siste treårsperiode. 

Etter følger Lillehammerregionen (10 prosent) og 

Norge utenom Østlandet (11 prosent).  

 

Betydningen av Hamar som avreisekommune 

vokser også i betydning gjennom en vekst i antall 

Tabell 6.3  
Antall inn- og utflyttere i alderen 15-74 år til Ringsaker etter endring i arbeidskommune. Andel av sysselsatte 
inn- og utflyttere, prosent. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Endring i arbeidskommune? 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst1) 

08/10 – 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016l 

Utflyttere Nei 42 % 51 % 54 % 21 % 7 % 1 097 

Ja 23 % 29 % 30 % 26 % 2 % 601 

Uoppgitt 35 % 20 % 16 % -42 % -20 % 331 

Innflyttere Nei 36 % 46 % 49 % 26 % 8 % 1 043 

Ja 20 % 26 % 28 % 30 % 5 % 583 

Uoppgitt 43 % 28 % 23 % -36 % -18 % 487 
 

Kilde: SSB  
1)Vekst i andel 
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innflyttere fra andre til siste treårsperiode på ni pro-

sent, og en dermed en vekst i andelen av innflyttere 

til Ringsaker med elleve prosent. Størst vekst blant 

avreiseregionene med et visst omfang av innflyttere 

til Ringsaker finner vi derimot for Oppland ut over 

Lillehammer- og Gjøvikregionen, med en vekst på 

32 prosent siste treårsperiode. Innflyttingen fra 

Nord-Østerdal vokste til orientering med nærmere 

50 prosent, men utgjorde like fullt bare to prosent av 

innflyttingen til Ringsaker siste treårsperiode.  

 

Innflyttingen fra Stange utgjorde syv prosent av inn-

flyttingen til Ringsaker siste treårsperiode, men opp-

levde en reduksjon på ti prosent fra andre til tredje 

treårsperiode, jf. tabell 6.3.  

 

Flest antall innvandrere kommer fra utenfor Øst-Eu-

ropa med syv prosent av innflytterne til Ringsaker i 

siste treårsperiode. Som for de andre kommunene 

vi studerer i denne rapporten går denne gruppen av 

innflyttere til Ringsaker fra sterk vekst fra første til 

andre treårsperiode (46 prosent) til sterk nedgang 

(34 prosent reduksjon). Dette er et tydelig tegn på 

at innvandrere fra Øst-Europa hovedsakelig er ar-

beidsinnvandrere, og at den økonomiske veksten i 

Norge nå er relativt dårligere sammenlignet med 

hva situasjonen var for ti år siden. Østeuropeerne 

vender dermed hjem for å ta opp arbeidet der, eller 

til andre mer attraktive arbeidsmarkeder. 

 

Selv om innflyttingen fra våre naboland i Norden 

også faller siste treårsperiode, utgjør denne grup-

pen en betydelig mindre andel av innflyttingen til 

Ringsaker. De bakenforliggende årsakene er trolig 

de samme som for Østeuropeerne, sammenlignet 

med situasjonen for ti år siden så er det mindre 

gunstig å flytte til Norge for å arbeide i dag.  

 

Innflyttingen fra regioner utenfor Europa er den 

eneste innflyttergruppen fra utenfor Norge som vi-

ser vekst siste treårsperiode med tre prosent, jf. 

tabell 6.3. Gruppen utgjør dermed seks prosent av 

innflyttingen til Ringsaker siste treårsperiode.  

 

6.3.2 Utflytting 

Det var i alt 3 809 utflyttere fra Ringsaker kommune 

i siste treårsperiode 2014-2016, jf. tabell 6.4. Som 

for innflytting så er brutto utflytting av en betydelig 

størrelse sammenlignet med netto utflytting i 

samme periode (354). Utflyttingen som andel av be-

folkningen i Ringsaker i siste treårsperiode var fire 

prosent. 

 

Som for innflytterne, så flytter personer fra Rings-

aker til en rekke kommuner og regioner. Hamar er 

den enkeltkommunen som mottar flest utflyttere fra 

Ringsaker, i underkant av hver femte utflytter siste 

treårsperiode. De nest mest populære destinasjo-

ner er Lillehammerregionen, Oslo og Norge foruten 

Østlandet. Alle disse står for tolv prosent av utflyt-

tingen fra Ringsaker.  

 

Det er betydelig inn- og utflytting fra Ringsaker til 

Hamar. Det kan tenkes at det er visse deler av be-

folkningen søker boligkvaliteter i Ringsaker i bytte 

med urbane tjenestetilbud og nærhet til arbeidsplas-

ser i Hamar. Dynamikken gjelder begge veier. 

 

Ser vi på den innenlandske utflyttingen styrker også 

Hamar sin rolle som største mottakerkommune for 

utflyttere fra Ringsaker med en vekst på 14 prosent 

siste treårsperiode. Også Elverum står for en 

økende andel av utflyttere fra Ringsaker, men en 

vekst på 24 prosent siste periode. Likevel flytter en 

beskjeden andel (tre prosent) av utflyttere fra Rings-

aker til Elverum.  

 

Utflyttingen til Lillehammerregionen vokste også 

med ni prosent, mens Gjøvikregionen hadde en noe 

mer beskjeden vekst på to prosent siste treårspe-

riode. 
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Åtte prosent av utflytterne fra Ringsaker flytter ut av 

landet, jf. tabell 6.3. I alt utgjorde denne flyttestrøm-

men 317 personer i perioden 2014-2016.  

 

Størst utvandring er det til Øst-Europa, som også 

viser betydelig vekst i omfang i hele perioden siden 

2008. Selv om det ikke er flere enn 84 personer som 

flyttet fra Ringsaker til Øst-Europa i siste treårspe-

riode, så var dette en tredobling fra treårsperioden 

før. Flere forhold kan forklare veksten, både redu-

sert etterspørsel i Ringsaker og i regionen, samt at 

det er relativt mindre gunstig å flytte på seg for Øst-

europeere til Norge i dag sammenlignet med situa-

sjonen for ti år siden.  

 

6.3.3 Internflytting 

Det var 6 513 interne flyttinger i siste treårsperiode 

i Ringsaker, jf. tabell 6.4. Det gjennomføres altså 

flere interne flyttinger enn både inn- og utflyttinger i 

Ringsaker siste treårsperiode.  

 

Den interne flyttingen utgjorde seks prosent av be-

folkningen i Ringsaker i perioden 2014-2016.  

 

Aldersfordelingen blant de interne flyttestrømmene 

studeres nærmere under.  

 

6.3.4 Nettoflytting 

Ringsaker kommune har størst netto utflytting til: 

Oslo, Hamar og Lillehammer, jf. figur 6.4. Oslo til-

trekker seg mennesker fra hele landet, også fra 

Hedmark. På samme måte kan man tenke på Ha-

mar som et regionalt sentrum for næringsliv og ar-

beidsplasser, som over tid også vil tiltrekke seg be-

folkningsvekst som en konsekvens av et ønske om 

å minimere pendlekostnader. 

 

Størst netto innflytting kommer fra Gjøvik og Akers-

hus. Her kan det tenkes innflytting av personer med 

et ønske om en kombinasjon av nærhet til natur og 

andre boligkvaliteter samtidig som man har nærhet 

til attraktive arbeidsmarkeder både i Hamar og Lille-

hammerregionen.  

 

Samlet netto innflytting siste treårsperiode 2014-

2016 var på beskjedne 354 til Ringsaker kommune.  
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Tabell 6.4  
Ut- og innflytting Ringsaker etter til- og fraflyttingssted. Antall personer (alle aldre). 2002-2016 (treårs-perio-
der) 

Gruppe Til/fra 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst1) 

08/10 – 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Til Elverum  91 78 97 -14 % 24 % 3 % 

Til Hamar  602 642 732 7 % 14 % 19 % 

Til Ringsaker 85 99 84 16 % -15 % 2 % 

Til Løten 210 304 297 45 % -2 % 8 % 

Til Glåmdalen 91 77 48 -15 % -38 % 1 % 

Til Sør-Østerdal 52 76 43 46 % -43 % 1 % 

Til Nord-Østerdal 43 25 28 -42 % 12 % 1 % 

Til Lillehammerregionen 371 421 458 13 % 9 % 12 % 

Til Gjøvikregionen 283 277 282 -2 % 2 % 7 % 

Til Oppland for øvrig 86 82 75 -5 % -9 % 2 % 

Til Akershus 196 232 202 18 % -13 % 5 % 

Til Oslo 388 458 448 18 % -2 % 12 % 

Til Østlandet for øvrig 222 256 242 15 % -5 % 6 % 

Til Norge for øvrig 421 467 456 11 % -2 % 12 % 

Til Norden 80 109 61 36 % -44 % 2 % 

Til Øst-Europa 16 28 84 75 % 200 % 2 % 

Til Vest-Europa ekskl. Norden 22 27 29 23 % 7 % 1 % 

Til utlandet for øvrig 78 96 143 23 % 49 % 4 % 

Sum utflyttere 3337 3754 3809 12 % 1 % 100 % 

Innflyttere Til Elverum  65 60 69 -8 % 15 % 2 % 

Til Hamar  609 605 659 -1 % 9 % 16 % 

Til Ringsaker 80 99 76 24 % -23 % 2 % 

Til Løten 311 320 288 3 % -10 % 7 % 

Fra Glåmdalen 91 71 66 -22 % -7 % 2 % 

Fra Sør-Østerdal 47 65 69 38 % 6 % 2 % 

Fra Nord-Østerdal 37 45 66 22 % 47 % 2 % 

Fra Lillehammerregionen 403 423 429 5 % 1 % 10 % 

Fra Gjøvikregionen 249 306 348 23 % 14 % 8 % 

Fra Oppland for øvrig 98 85 112 -13 % 32 % 3 % 

Fra Akershus 290 236 229 -19 % -3 % 6 % 

Fra Oslo 311 336 360 8 % 7 % 9 % 

Fra Østlandet for øvrig 266 250 239 -6 % -4 % 6 % 

Fra Norge for øvrig 442 476 476 8 % 0 % 11 % 

Fra Norden 108 106 78 -2 % -26 % 2 % 

Fra Øst-Europa 310 452 300 46 % -34 % 7 % 

Fra Vest-Europa ekskl. Norden 72 79 59 10 % -25 % 1 % 

Fra utlandet for øvrig 167 232 240 39 % 3 % 6 % 

Sum innflyttere 3956 4246 4163 7 % -2 % 100 % 

Internflyttere Totalt  6085 6204 6513 2 % 5 % - 
 

Kilde: SSB  
1) Vekst i antall 
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Figur 6.5 
Netto innflytting til Ringsaker kommune fra kommuner i Hedmark og Oppland samt Oslo og Akershus, antall perso-
ner. 2014-2016. . 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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6.4 Landbakgrunn 

Halvparten (49 prosent) av innvandrerne til Rings-

aker i siste treårsperiode kom fra Øst-Europa, jf. ta-

bell 6.6. Innflyttere fra Øst-Europa utgjorde 555 per-

soner i perioden 2014-2016.  

 

Selv om andelen innvandrere fra Øst-Europa har 

holdt seg stabil i perioden, så er det interessant å 

merke seg reduksjonen i antall innvandrere herfra 

fra andre til siste treårsperiode på 14 prosent. Ned-

gangen kommer altså etter en periode med 47 pro-

sent. Nedgangen skyldes trolig at den økonomiske 

veksten tiltar i Øst-Europa sammenlignet med i 

Norge, slik at gevinstene ved migrasjon ikke lenger 

er like stor.  

 

Det samme bildet tegner seg også for innvandrere 

fra våre naboland i Norden, jf. tabell 6.5. Etter en 

periode med vekst, nærmere en dobling fra første til 

andre treårsperiode, ble veksten redusert med rundt 

en tredjedel i perioden fram til siste treårsperiode.  

Interessant nok ser det derimot ut til at omfanget av 

utflyttere til nabolandene reduseres også, det er 

færre som flytter fra Ringsaker til Norden i siste tre-

årsperiode sammenlignet med andre treårsperiode. 

Dette er i strid med hva en skulle forvente.  

 

Østeuropeerne på sin side flytter i tiltakende grad ut 

av Ringsaker. Både fra første til andre, og fra andre 

til siste treårsperiode øker utflyttingen fra Ringsaker 

til Øst-Europa. Nesten halvparten av utflytterne fra 

kommunen er i siste periode til Øst-Europa, en øk-

ning på 13 prosentpoeng fra første periode. Denne 

utviklingen er i tråd med hva en skulle forvente gitt 

den økonomiske situasjonen i Norge og Øst-Europa 

i dag kontra for ti år siden.  

 

 

 

 

Tabell 6.6  
Antall innvandrere som har flyttet til eller fra Ringsaker etter landbakgrunn. Antall innvandrere. 2008-2016 
(treårs-perioder) 

Gruppe Landbakgrunn 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst1) 

08/10 – 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016 

Utflyttere Norden 48 92 87 92 % -5 % 12 % 

Sentral- og Øst-Europa 125 221 334 77 % 51 % 46 % 

Vest-Europa 45 65 54 44 % -17 % 7 % 

Asia, Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika, Tyrkia, statsløse og 

uoppgitt 

151 201 252 33 % 25 % 34 % 

Nord-Amerika, Oseania 10 6 6 -40 % 0 % 1 % 

Totalt 379 585 733 54 % 25 % - 

Innflyttere Norden 98 114 75 16 % -34 % 7 % 

Sentral- og Øst-Europa 440 647 555 47 % -14 % 49 % 

Vest-Europa 98 87 88 -11 % 1 % 8 % 

Asia, Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika, Tyrkia, statsløse og 

uoppgitt 

283 355 422 25 % 19 % 37 % 

Nord-Amerika, Oseania 3 16 4 433 % -75 % 0 % 

Totalt 922 1 219 1 144 32 % -6 % - 
 

Kilde: SSB  
1) Vekst i antall 
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6.5 Aldersfordeling 

6.5.1 Innflyttere 

Det er 20- og 30-åringene som utgjør den største 

andelen av innflytterne til Ringsaker i siste treårspe-

riode, jf. tabell. 6.7. Aldersgruppen utgjør 53 prosent 

av innflytterne, eller 2 333 personer siste tre år. 20-

åringene utgjør 34 prosent, 30-åringene utgjør 20 

prosent av innflytterne.  

 

Den største veksten i innflytting finner vi derimot i 

den eldste delen av arbeidsstyrker, personer i al-

dersgruppen 55-66 år, som i siste treårsperiode 

hadde en vekst på 16 prosent. Også de yngste pen-

sjonistene mellom 67og 79 år økte sitt omfang av 

innflytting til Ringsaker med 11 prosent fra andre til 

siste treårsperiode.  

 

Omfanget av den største aldersgruppen, 30-åring-

ene, hadde nullvekst fra andre til siste treårspe-

riode, og men fikk med dette sin andel av innflyttere 

økt med to prosent.  

 

Den mest negative utviklingen ser det ut til å være 

for personer i aldersgruppen 40 til 54, der antall inn-

flyttere til Ringsaker ble redusert med 13 prosent i 

siste periode. Reduksjonen i innflytting i denne al-

dersgruppen kan sees i sammenheng med reduk-

sjonen i innflyttingen av videregåendeelever i al-

dersgruppen 15-19 år, samt reduksjonen på åtte 

prosent av barn i alderen 0-5 år.   

 

Redusert innflytting blant barnefamilier, selv om 

dette ikke er en tydelig trend for Ringsaker, kan in-

dikere at kommunenes bostedsattraktivitet ikke er 

noe bedre enn alternativene i Innlandet eller i Norge 

for øvrig. Kanskje er det slik at kommunen er attrak-

tiv som bosted for eldre og enpersonfamilier som 

søker boligkvalitet og nærhet til naturskjønne omgi-

velser? 

6.5.2 Utflyttere 

Personer i tidlig 20-årene skiller seg ut med en rela-

tivt høyere andel av utflyttere enn innflyttere, jf. ta-

bell 6.6. Gruppen utgjør 17 prosent av innflyttere, og 

23 prosent av utflyttere i siste treårsperiode. Dette 

kan tyde på en midlertidig utflytting av studenter. 

Som vi skal se nærmere på under så var 308 utflyt-

tere fra Ringsaker i ordinær utdanning, mens 163 

registrert med første år i utdanning i siste treårspe-

riode. Hvorvidt disse studentene velger å flytte hjem 

til Ringsaker etter endte studier er derimot et åpent 

spørsmål.  

 

Utflyttingen av alle aldersgrupper opp til 24 år faller 

i omfang, mens alle aldersgrupper over dette øker i 

omfang, jf. tabell 6.7. Dette kan indikere at barnefa-

milier som først har bosatt seg i regionen blir væ-

rende, og at eldre enslige flytter ut. 

 

Størst reduksjon i utflytting finner vi i aldersgruppen 

15-19 år, samt 6-12 år. Den største veksten kommer 

blant unge pensjonister og 30-åringer.  

 

6.5.3 Interne flyttere 

Aldersfordelingen blant de interne flytterne er rela-

tivt lik den vi ser for innflytterne, jf. tabell 6.7. Størst 

andel av de interne flyttingene blir gjennomført av 

aldersgruppen 40-54 år.  

 

De eldste i arbeidsfør alder (55-66 år) og de yngste 

pensjonistene (67-79 år) er de to aldersgruppene 

som øker sine interne flyttinger i Ringsaker mest i 

siste periode. Barn i alderen 0-5 år har redusert sine 

interne flyttinger mest. Dette indikerer at de fleste av 

disse barnas foreldre må befinne seg i 30-årene, da 

dette er den eneste aldersgruppen i foreldrealder 

som også reduserer sin interne flytting i perioden.  

 



 

 FLYTTESTRØMMER INN, UT OG INTERNT I ELVERUM, HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG STANGE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 91 

6.5.4 Nettoflytting 

Ringsaker kommune har netto innflytting samlet på 

354 i perioden 2014-2016. Den positive netto inn-

flyttingen er mye takket være innflytting av barn i al-

deren 0-5 år (110) og det som må antas å være de-

res foreldre i alderen 30-39 år (219).  

 

Kommunen har en betydelig netto utflytting av unge 

20-åringer i siste treårsperiode (175), som kan for-

klares med (forhåpentligvis for Ringsaker kom-

mune) midlertidige utflyttinger på grunn av studier.  
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Tabell 6.7  
Andel personer som har flyttet inn, ut eller internt i Ringsaker etter alder (femårs aldersgrupper). Antall per-
soner (alle aldre). 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst2) 

08/10 – 

11/13 

Vekst2) 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016 

Utflyttere 0-5 8 % 7 % 7 % -7 % -6 %  265  

6-12 4 % 5 % 4 % 9 % -13 %  158  

13-15 2 % 2 % 2 % 1 % -9 %  78  

16-19 8 % 8 % 6 % 9 % -21 %  258  

20-24 22 % 23 % 23 % 6 % -4 %  898  

25-29 18 % 16 % 17 % -9 % 2 %  659  

30-39 16 % 14 % 16 % -10 % 13 %  649  

40-54 15 % 16 % 16 % 9 % -2 %  625  

55-661) 5 % 5 % 6 % 4 % 10 %  220  

67-791) 3 % 3 % 4 % -9 % 46 %  159  

80 eller eldre 0 % 0 % 0 % 67 % 35 %  18  

Sum utflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 3 987 

Innflyttere 0-5 9 % 9 % 9 % -2 % -6 %  375  

6-12 6 % 5 % 5 % -14 % 6 %  236  

13-15 2 % 2 % 2 % -18 % 13 %  99  

16-19 6 % 6 % 6 % 1 % -8 %  254  

20-24 16 % 16 % 17 % 3 % 2 %  723  

25-29 15 % 16 % 17 % 4 % 5 %  742  

30-39 20 % 20 % 20 % -4 % 2 %  868  

40-54 17 % 18 % 16 % 2 % -12 %  677  

55-661) 4 % 5 % 6 % 8 % 18 %  241  

67-791) 2 % 3 % 3 % 26 % 12 %  141  

80 eller eldre 0 % 0 % 0 % 0 % -20 %  11  

Sum innflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 4 367 

Internflyttere 0-5 14 % 13 % 11 % -3 % -18 % 547 

6-12 13 % 11 % 11 % -20 % 3 % 556 

13-15 5 % 5 % 4 % -16 % -7 % 212 

16-19 8 % 7 % 7 % -10 % -8 % 340 

20-24 18 % 17 % 17 % -1 % 0 % 872 

25-29 14 % 14 % 16 % 1 % 9 % 795 

30-39 22 % 20 % 19 % -9 % -8 % 942 

40-54 21 % 22 % 22 % 1 % 1 % 1 098 

55-66 9 % 9 % 10 % -6 % 20 % 527 

67-79 5 % 6 % 7 % 12 % 16 % 352 

80 eller eldre 6 % 5 % 5 % -8 % 5 % 272 

Sum internflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 6 513 
 

Kilde: SSB 
1) Personer med alder 65 og 66 inngår i aldersgruppen 67-79 på grunn av avvikende aldersfordeling i  

Panda-tallene vi har beregnet og de tallene som er levert fra SSB 
2) Vekst i andel 
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6.6 Boforhold og familietype 

6.6.1 Familietype 

Hvilke typer familier som flytter inn, ut og internt i en 

kommune eller region er interessant med tanke på 

hvordan framtidig befolkningsvekst kommer til å se 

ut samt at det gir informasjon om hvilke boligtyper 

som foretrekkes.  

 

Nesten halvparten av innflytterne til Ringsaker kom-

mune var enpersonfamilier i den siste treårsperio-

den, jf. tabell 6.8. Dette godt over de 38 prosent av 

den eksisterende befolkningen i Ringsaker definert 

som enpersonfamilier, jf. drøftingen i kapittel 2.3.  

 

Andelen innflyttede småbarnsfamilier er 16 prosent 

siste treårsperiode. Dette er en noe høyere andel 

enn innflyttede småbarnsfamilier til for eksempel 

nabokommunen Hamar.   

 

Enpersonfamilier utgjør også den største andelen 

utflyttere og interne flyttere også, hvor de utgjør 

henholdsvis 55 og 42 prosent i siste treårsperiode.  

 

Blant innflyttere er det husholdninger uten barn som 

vokser mest, og utgjorde 21 prosent av innflyttede 

familier i siste treårsperiode.  

 

Husholdninger med barn i alle aldre er i sterk tilba-

kegang blant utflyttere fra Ringsaker. Nedgangen er 

gjennomgående for utflyttingen som samlet ble re-

dusert med syv prosent fra andre til siste treårspe-

riode. Også innflyttingen ble redusert siste periode, 

noe som kan indikere at omfanget av flyttebevegel-

ser de siste seks årene er noe redusert til og fra 

Ringsaker.  

 

Tabell 6.8  
Antall inn-, ut- og internflyttere i Løten etter familietype. Antall familier. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Enpersonfamilier  1 314   1 429   1 406  9 % -2 % 55 % 

Husholdninger uten barn  475   499   520  5 % 4 % 20 % 

Husholdninger med små1) barn  302   349   279  16 % -20 % 11 % 

Husholdninger med store2) barn  244   261   183  7 % -30 % 7 % 

Husholdninger med voksne3) barn  158   192   163  22 % -15 % 6 % 

Sum utflyttere  2 493   2 730   2 551  10 % -7 % 100 % 

Innflyttere Enpersonfamilier  1 189   1 443   1 256  21 % -13 % 45 % 

Husholdninger uten barn  563   569   589  1 % 4 % 21 % 

Husholdninger med små1) barn  490   450   439  -8 % -2 % 16 % 

Husholdninger med store2) barn  346   307   218  -11 % -29 % 8 % 

Husholdninger med voksne3) barn  251   296   265  18 % -10 % 10 % 

Sum innflyttere  2 839   3 065   2 767  8 % -10 % 100 % 

Internflyttere Enpersonfamilier  1 587   1 784   1 657  12 % -7 % 42 % 

Husholdninger uten barn  714   688   845  -4 % 23 % 21 % 

Husholdninger med små1) barn  736   757   667  3 % -12 % 17 % 

Husholdninger med store2) barn  762   589   548  -23 % -7 % 14 % 

Husholdninger med voksne3) barn  240   278   242  16 % -13 % 6 % 

Sum internflyttere  4 039   4 096   3 959  1 % -3 % 100 % 
 

Kilde: SSB  
1)Små barn definert i alderen 0-5 år  

2)Store barn definert i alderen 6-17 år  
3)Voksne barn definert som 18 år eller eldre 
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6.6.2 Boligtype 

Syv av ti innflyttere til Ringsaker kommune flytter inn 

i enebolig, jf. tabell 6.9. Dette er likevel hele tolv pro-

sentpoeng færre enn hva som er tilfellet i Ringsaker 

i dag, da 83 prosent bodde i enebolig i 2016, jf. ka-

pittel 2.2. Den høye andelen av befolkningen som 

bor i enebolig i Ringsaker kan forklares med relativt 

lave bokostnader. Samtidig så er det indikasjoner 

på at preferansene, særlig blant innflyttere, ser ut til 

å skifte over til andre boligtyper. 

 

Omfanget av innflyttere til eneboliger ser i tillegg ut 

til å reduseres i Ringsaker. Andelen innflyttere til 

enebolig var ‘73 prosent i første treårsperiode 2008-

2010, to prosentpoeng høyere enn hva tilfellet er i 

perioden 2014-2016.    

 

Den nest mest foretrukne boligtypen blant innflyt-

tere til Ringsaker er rekkehus, med en andel på ti 

prosent i perioden 2014-2016. Dette er også den 

boligtypen som vokser mest i popularitet blant inn-

flytterne til Ringsaker.  

 

Den klart største delen av interne flyttere i Rings-

aker flytter mellom eneboliger, jf. tabell 6.10. Dette 

gjelder 49 prosent av interne flyttere i siste treårs-

periode 2014-2016. Andelen er noe redusert de 

siste ti årene, ned fra 53 prosent i første treårspe-

riode 2008-2010.  

 

Ut over enebolig til enebolig er de mest vanlige flyt-

tingene fra enebolig til tomannsbolig og rekkehus. 

Andelen som flytter fra enebolig til rekkehus har økt 

fra seks til ni prosent av de interne flyttingene i pe-

rioden, og underbygger indikasjonen om at det er et 

skifte i boligpreferansene blant innbyggere i Rings-

aker kommune de siste ti årene. 

 

Tabell 6.9  
Antall personer som har flyttet til Ringsaker etter bygningstype. Andel, prosent. 2008-2016 (treårs-perioder) 

 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst1) 

08/10– 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Andel 

2014-2016 

Uoppgitt  35   38   30  9 % -21 % 1 % 

Enebolig  2 864   3 013   2 938  5 % -2 % 71 % 

Tomannsbolig  295   318   342  8 % 8 % 8 % 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus  319   367   427  15 % 16 % 10 % 

Boligblokk  131   124   127  -5 % 2 % 3 % 

Annen boligbygning  283   334   264  18 % -21 % 6 % 

Sum antall innflyttinger  3 927   4 194   4 128  7 % -2 % 100 % 
 

Kilde: SSB  
1)Vekst i antall 

Tabell 6.10  
Antall interne flyttere i Ringsaker etter fra/til bygningstype. Andel, prosent. 2014-2016 

Fra / Til 

U
o

p
p

gi
tt

 

En
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b
o

lig
 

To
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s-

b
o
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R
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kk
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h
u

s 

m
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B
o
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b
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kk

 

A
n

n
e

n
 

b
o

-

lig
b

yg
n

in
g 

Uoppgitt 0 % 1 % 0 % .. .. 0 % 

Enebolig 2 % 49 % 7 % 9 % 2 % 4 % 

Tomannsbolig 0 % 6 % 1 % 1 % 0 % 0 % 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 1 % 6 % 1 % 2 % 0 % 1 % 

Boligblokk 0 % 1 % .. 0 % .. 0 % 

Annen boligbygning 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 1 % 
 

Kilde: SSB 
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6.7 Arbeidsmarked og inntekt 

6.7.1 Status på arbeidsmarkedet 

Over 60 prosent av innflytterne til Ringsaker i siste 

treårsperiode var sysselsatt på arbeidsmarkedet, jf. 

tabell 6.11. Dette utgjorde 2 113 personer. Merk at 

populasjonen er personer i alderen 15 til 74 år, og 

at den delen av populasjonen som er over 67 år i 

mindre grad er aktive på arbeidsmarkedet sammen-

lignet med resten. Personer i alderen 15 til 18 år re-

gistreres som sysselsatt dersom de har deltidsjob-

ber parallelt med studier for eksempel. 

 

Fire prosent av både inn- og utflytterne var helt le-

dige i siste treårsperiode. Om lag en av ti inn- og 

utflyttere fra Ringsaker er under ordinær utdanning.  

 

I overkant av en av fem innflyttere til Ringsaker var 

utenfor arbeidsstyrken i siste treårsperiode. Dette er 

en betydelig andel. Omfanget av innflyttere utenfor 

arbeidsstyrken ble redusert med 19 prosent fra 

første til andre treårsperiode, og ser ut til å ha 

stabilisert seg der ut perioden. En vedvarende eller 

økende andel innflyttere som ikke er i arbeidsstyr-

ken, eller er helt ledige, kan resultere i økt press på 

kommunale tjenester og finansieringsevne over tid.  

 

Selv om det er netto innflytting av sysselsatte, så 

utgjør de sysselsatte en noe større andel av utflyt-

terne enn innflytterne. Samtidig er det en netto ut-

flytting av personer utenfor arbeidsstyrken og helt 

ledige sett under ett fra Ringsaker. Isolert indikerer 

dette at kommunen eksporterer en potensiell belast-

ning for tjenestetilbud og finansiering til nabokom-

muner og andre regioner hvor disse menneskene 

velger å bosette seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6.11  
Antall inn- og utflyttere fra Ringsaker etter status på arbeidsmarkedet året for registrert flytting. Antall perso-
ner mellom 15 og 74 år. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Status på arbeidsmarkedet 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst* 

08/10 – 

11/13 

Vekst* 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Utenfor arbeidsstyrken1) 767 633 635 -17 % 0 % 21 % 

Sysselsatte2) 2461 1989 2029 -19 % 2 % 66 % 

Arbeidsledige3) 135 131 115 -3 % -12 % 4 % 

På arbeidsmarkedstiltak4) 21 0 0 -100 % .. 0 % 

Under ordinær utdanning 312 301 308 -4 % 2 % 10 % 

Sum utflyttere 3696 3054 3087 -17 % 1 % 100 % 

Innflyttere Utenfor arbeidsstyrken1) 1100 894 891 -19 % 0 % 26 % 

Sysselsatte2) 2749 2189 2113 -20 % -3 % 62 % 

Arbeidsledige3) 204 132 144 -35 % 9 % 4 % 

På arbeidsmarkedstiltak4) 16 0 0 -100 % .. 0 % 

Under ordinær utdanning 273 236 266 -14 % 13 % 8 % 

Sum innflyttere 4342 3451 3414 -21 % -1 % 100 % 
 

Kilde: SSB (arbeidskraftundersøkelsen) 
* Vekst i antall 

1)Personer utenfor arbeidsstyrken er personer som verken var sysselsatte eller arbeidsledige i referanseuka 
2)Sysselsatte er personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka 

3)Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha påtatt seg 
arbeid i løpet av referanseuka eller de to påfølgende ukene 

4)Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte, til forskjell fra personer på andre typer tiltak (kvalifiserings-
tiltak), hvor det bare utbetales en kursstønad e.l. Ufrivillig helt permitterte, med sammenhengende varighet på inntil 3 måneder, blir regnet som sysselsatte, 

midlertidig fraværende. 
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6.7.2 Inntekt 

Blant de innenlandske flyttestrømmene var den 

gjennomsnittlige samlede inntekten høyest blant de 

som flyttet fra Ringsaker til Sør-Østerdal utenom El-

verum i siste treårsperiode 2014-2016, jf. tabell 

6.12. Denne gruppen av flyttere hadde en gjennom-

snittlig inntekt i perioden på i 406 800 kroner.8  

 

Ser vi på alle flyttestrømmer, var den høyeste inn-

tekten registrert for flyttinger begge veier fra Norden 

i siste treårsperiode. Det ser derimot ut til registre-

ringer av inntekter i 2016 er påfallende avvikende 

fra de øvrige årene, slik at det er særskilte forhold 

ved flytterne som gir disse utslagene i gjennom-

snittstallene.  

 

Blant regioner med et stort antall innflyttinger til 

Ringsaker, som Hamar, finner vi relativt høy gjen-

nomsnittlig inntekt, og en økende inntekt i perioden. 

Det samme mønsteret finner vi for utflyttere til Ha-

mar.  

 

Utflyttere til Oslo har en gjennomsnittlig samlet inn-

tekt på i underkant av 280 000 i siste treårsperiode. 

Dette er om lag 100 000 kroner mindre enn hva inn-

flyttere fra Oslo til Ringsaker tjente i samme peri-

ode. Veksten i inntekten blant innflyttere fra Oslo til 

Ringsaker er også betydelig høyere (17 prosent) 

enn for gruppen som flytter motsatt vei (5 prosent) i 

siste periode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                      
8 Samlet inntekt er brutto inntekt og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, 
skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalenderåret 
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Tabell 6.12  
Gjennomsnittlig samlet inntekt1) blant inn-, utflyttere og internflyttere 15 til 74 år i Stange. Kroner, løpende. 
2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Til/fra 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Utflyttere Fra Hamar   289 700   292 067   351 100  1 % 20 % 

Fra Løten  218 100   301 700   287 533  38 % -5 % 

Fra Stange  261 367   302 400   347 433  16 % 15 % 

Fra Elverum  256 400   241 233   249 600  -6 % 3 % 

Til Glåmdalen  234 233   193 667   255 550  -17 % 32 % 

Til Sør-Østerdal ekskl. Elverum  276 367   216 767   406 800  -22 % 88 % 

Til Nord-Østerdal  276 000   ..   ..  .. .. 

Til Lillehammerregionen  279 433   290 100   323 233  4 % 11 % 

Til Gjøvikregionen  246 067   269 400   290 633  9 % 8 % 

Til Oppland for øvrig  242 367   279 600   259 133  15 % -7 % 

Til Akershus  253 967   283 533   291 833  12 % 3 % 

Til Oslo  257 333   270 033   284 667  5 % 5 % 

Til Østlandet for øvrig  237 733   257 900   255 867  8 % -1 % 

Til Norge for øvrig  259 800   256 133   252 133  -1 % -2 % 

Til Norden  ..   153 167   474 450  .. 210 % 

Til Øst-Europa  ..   ..   ..  .. .. 

Til Vest-Europa ekskl. Norden  ..   ..   135 350  .. .. 

Til utlandet for øvrig  50 950   60 850   48 300  19 % -21 % 

Innflyttere Fra Hamar   301 800   319 867   340 733  6 % 7 % 

Fra Løten  208 600   231 467   311 000  11 % 34 % 

Fra Stange  270 300   279 833   307 900  4 % 10 % 

Fra Elverum  264 200   262 267   268 500  -1 % 2 % 

Fra Glåmdalen  225 300   255 933   280 133  14 % 9 % 

Fra Sør-Østerdal ekskl. Elverum  203 950   222 133   282 033  9 % 27 % 

Fra Nord-Østerdal  205 500   311 350   399 333  52 % 28 % 

Fra Lillehammerregionen  303 500   304 900   329 733  0 % 8 % 

Fra Gjøvikregionen  255 867   280 367   314 700  10 % 12 % 

Fra Oppland for øvrig  266 400   275 267   272 667  3 % -1 % 

Fra Akershus  276 233   316 367   312 933  15 % -1 % 

Fra Oslo  314 267   326 500   380 667  4 % 17 % 

Fra Østlandet for øvrig  240 200   267 100   288 567  11 % 8 % 

Fra Norge for øvrig  238 000   272 800   286 133  15 % 5 % 

Fra Norden  156 200   159 600   448 867  2 % 181 % 

Fra Øst-Europa  147 600   105 833   153 000  -28 % 45 % 

Fra Vest-Europa ekskl. Norden  165 600   138 600   152 133  -16 % 10 % 

Fra utlandet for øvrig  43 133   37 467   37 933  -13 % 1 % 

Internflyttere Totalt   269 733   298 600   331 600  11 % 11 % 
 

Kilde: SSB 

1) Samlet inntekt er brutto inntekt og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet 
av kalenderåret 



 
 

98 FLYTTESTRØMMER INN, UT OG INTERNT I ELVERUM, HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG STANGE | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

6.8 Utdanning 

6.8.1 Igangværende utdanning 

Fire prosent av innflytterne til Ringsaker er registrert 

med sitt første år med igangværende utdanning på 

høgskole eller universitet i perioden 2014-2016, jf. 

tabell 6.13. Tilsvarende andel av utflyttere er åtte 

prosent.  

 

Omfanget av både inn- og utflyttere registrert med 

første året på høyere utdanning er synkende gjen-

nom hele perioden. Noen av de som flytter ut fra, 

eller til, Ringsaker for å studere trenger ikke nød-

vendigvis endre folkeregistrert adresse. Dette med-

fører trolig at noen flyttebevegelser på grunn av stu-

dier ikke fanges opp i statistikken. Det er ikke mulig 

å fastslå hvor mange dette gjelder, men dette påvir-

ker uansett ikke sammenligninger mellom kommu-

ner eller regioner da vi forventer at det påvirker alle 

kommuner likt.  

 

6.8.2 Høyeste fullførte utdanning 

En tredjedel av innflyttere i alderen 15-74 år til 

Ringsaker hadde ungdomsskole som sin høyeste 

fullførte utdanning i siste treårsperiode, jf. tabell 

6.14. I overkant av 80 prosent av innflytterne til 

Ringsaker var i denne aldersgruppens samme år.   

 

Fire av ti (40 prosent, eller rundt 1 700 personer) 

innflyttere til Ringsaker er mellom 15 og 30 år i pe-

rioden 2014-2016. Dermed er det heller ikke påfal-

lende at 34 prosent (1 012 personer) av innflytterne 

i alderen 15 til 74 år til kommunen har ungdoms-

skole eller videregående opplæring som høyeste 

fullførte utdanning. En stor del av aldersgruppen har 

ikke hatt mulighet til å fullføre mer skolegang på det 

tidspunktet tellingen skjer.  

 

Personer med kort (22 prosent) eller lang (7 pro-

sent) universitets- eller høgskoleutdanning utgjør 29 

prosent av innflytterne i aldersgruppen 15-74 år til 

Ringsaker, jf. figur 6.13. Det er klart flest med kort 

høyere utdanning. Denne gruppen utgjør 6501 per-

soner i siste treårsperiode, mot 208 med lang høy-

ere utdanning.  

 

I motsetning til flere av de andre kommunene vi stu-

derer her er det et visst innslag av inn- og utflyttere 

med fagskole-utdanning til Ringsaker, jf. tabell 6.13. 

Selv om det ikke er mange, så er det en betydelig 

vekst i omfanget av disse utdanningsretningene 

både blant inn- og utflyttere i den siste tiårsperioden 

vi studerer. 

 

Ringsaker kommune har en netto utflytting blant 

personer med kort høyere utdanning på i underkant 

av hundre personer siste treårsperiode. Dersom ut-

viklingen, enten den er positiv eller negativ, for en-

keltgrupper vedvarer over tid er det interessant for 

kommunale planleggere å undersøke nærmere 

hvorfor. Å holde et øye med statistikker som dette 

kan hjelpe å avgrense søken etter svar og relevante 

tiltak for å snu en uønsket, eller forsterke en ønsket, 

utvikling.  

 

Tabell 6.13  
Antall inn-, utflyttere til Ringsaker som er registrert med første år på igangværende utdanning på høgskole 
eller universitet samme år som registrert flytting. Andel av inn- og utflyttere og vekst i andel. 2008-2016 (tre-
års-perioder) 

Andel 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst1) 

08/10 – 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 2016 

Utflyttere 5 % 4 % 4 % -21 % -4 % 163 

Innflyttere 10 % 8 % 8 % -18 % -10 % 289 
 

Kilde: SSB  
1)Vekst i andel 
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Tabell 6.14  
Andel av inn- og utflyttere fra Ringsaker etter høyeste fullførte utdanningsnivå. Antall personer i alderen 15 til 
74 år. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Utdanningsnivå 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst* 

08/10 – 

11/13 

Vekst* 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016 

Utflyttere Uoppgitt 2 % 2 % 1 % 10 % -44 % 33 

Ingen utdanning, førskole- eller barneskole-

utdanning 
0 % 1 % 1 % 116 % -34 % 19 

Ungdomsskoleutdanning 34 % 34 % 32 % 0 % -7 % 961 

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer i vide-

regående opplæring2) 
17 % 15 % 14 % -14 % -5 % 431 

Videregående utdanningsprogrammer for 

øvrig 
19 % 20 % 20 % 8 % 1 % 616 

Fagskoleutdanning1) 0 % 1 % 1 % 391 % 70 % 37 

Universitet- og høgskoleutdanning (kort) 21 % 20 % 24 % -5 % 22 % 738 

Universitet- og høgskoleutdanning (lang) 7 % 7 % 6 % 12 % -12 % 197 

Innflyttere Uoppgitt 3 % 3 % 1 % -11 % -57 % 36 

Ingen utdanning, førskole- eller barneskole-

utdanning 
1 % 2 % 1 % 64 % -37 % 30 

Ungdomsskoleutdanning 33 % 33 % 34 % -1 % 3 % 1012 

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer i vide-

regående opplæring2) 
17 % 15 % 16 % -10 % 9 % 481 

Videregående utdanningsprogrammer for 

øvrig 
19 % 18 % 17 % -3 % -4 % 520 

Fagskoleutdanning1) 0 % 1 % 1 % 631 % 78 % 39 

Universitet- og høgskoleutdanning (kort) 21 % 22 % 22 % 8 % -2 % 651 

Universitet- og høgskoleutdanning (lang) 7 % 6 % 7 % -2 % 8 % 208 
 

Kilde: SSB 
*Vekst i andel  

1)Fagskoleutdanning er utdanning fra fagskoler. Fagskoleutdanning er plassert med klassetrinn 14 - 15 i utdanningsstandarden som 
nivået "påbygging til videregående utdanning", i samme gruppe som utdanningsaktiviteter som har kompetanse fra videregående opp-

læring som opptakskrav men som ikke er godkjent som universitets-/høgskoleutdanning. Populasjonen er i tråd med SSB: Tabell: 
09400.  

2) Yrkesfag inkluderer følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, 
Medier og kommunikasjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon. 
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Dette kapittelet belyser og studerer flyttestrømmene 

inn og ut av Stange kommune fordelt på en rekke 

kjennetegn.  

 

Selv om mange preferanser og forhold spiller inn i 

bostedsbeslutninger, og endres over tid, trekkes til-

gangen til inntektsgivende og relevant arbeid fram 

som en grunnleggende forutsetning for valg av bo-

sted (Sørlie, Aure, & Langset, 2012). Et lokalsam-

funn som ikke kan tilby (nærhet til) relevant arbeid, 

kan vanskelig tiltrekke en person som er ute etter 

en viss type arbeid med andre kvaliteter ved stedet. 

Arbeid er ikke nødvendigvis den viktigste, eller 

eneste, faktoren for bostedsbeslutningen, men ar-

beidstilgangen er gjerne den utløsende faktoren i 

beslutningen om flytting. Øvrige faktorer er potensi-

elt utløsende først når arbeidstilbudet er avklart.  

 

Et gjennomgående resultat som er verdt å trekke 

fram er omfanget av bruttoflyttinger inn, ut og internt 

i kommunene. Nesten 20 000 flyttinger ble gjen-

nomført inn og ut av Stange i perioden 2007-2016, 

og 31 000 dersom vi tar med interne flyttinger. Det 

vil si at ti prosent av befolkningen i samme periode 

flyttet inn eller ut av kommunen. Netto innflytting til 

Stange i samme periode på 1 400 skjuler med 

andre ord betydelige flyttestrømmer. 

 

Seks av ti innflyttere til Stange mellom 15 og 74 år 

var sysselsatt i siste treårsperiode, men tre av ti er 

like fullt enten utenfor arbeidsstyrken (27 prosent) 

eller registrert som helt ledige (3 prosent).  

 

Andelen av innflyttere som er sysselsatt og de uten-

for arbeidsstyrken vokser i siste treårsperiode, med 

henholdsvis 17 og 10 prosent. Dette medfører at an-

delen innflyttere utenfor arbeidsstyrken øker, og an-

delen sysselsatte innflyttere reduseres for Stange i 

perioden 2014-2016. Ser vi utviklingen i sammen-

heng med flyttestrømmene fordelt etter landbak-

grunn og tilflyttingsregion er det indikasjoner på at 

færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa strømmer 

til og flere ledige Østeuropeere flytter hjem.  

 

Den generelle oppbremsingen av innflytting fra Øst-

Europa og Norden, og veksten i utflytting til disse 

landene fra Stange er interessant. Relativt bedre 

økonomisk vekst i både Øst-Europa og våre nabo-

land gjør at innvandringen i mindre grad kommer til 

å bidra til befolkningsvekst sammenlignet med hva 

den har gjort, og særlig i distriktene. Utviklingen er 

ekstra utfordrende med tanke på at dette er arbeids-

innvandrere som bidrar med arbeidskraft og inntek-

ter til både stat og kommune samt etterspørsel etter 

lokal vare- og tjenesteproduksjon.  

 

Andelen inn- og utflytterne fra Stange som bytter ar-

beidssted er noe lavere enn gjennomsnittet for de 

fem kommunene vi studerer. Sammenlignet med de 

øvrige fire kommunene indikerer dette at nærings-

attraktiviteten er relativt lav ved at flere velger å opp-

rettholde arbeidssted ved innflytting til Stange (mot 

en pendlekostnad), og færre enn gjennomsnittet 

velger å opprettholde arbeidssted i Stange ved ut-

flytting (mot en pendlingskostnad).  

 

En høy andel innflyttere uten tilknytning til kommu-

nen (enten selv eller via partner) indikerer at andre 

egenskaper enn familie og sosiale nettverk, som til-

gang til relevant og interessant arbeid, ligger til 

grunn for flyttebeslutningen. Dermed er andelen 

innflyttere uten tilknytning til kommunen en indikator 

på et attraktivt arbeidsmarked. Andelen innflyttere 

som ikke er oppvokst i Stange (73 prosent) er på 

linje med gjennomsnittet for de fem fokuskommu-

nene (73 prosent), og gir med dette ingen indikasjon 

på et mer attraktivt arbeidsmarked sammenlignet 

med de fem andre kommunene. 

 

De påfølgende avsnittene beskriver og forklarer 

ulike dimensjoner av kjennetegn på flyttestrøm-

mene inn og ut av Stange kommune. 

7 Stange kommune 
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7.1 Hedmarks fjerde største kommune 

Stange kommune befinner seg sentralt i Hedmark 

fylke som nabo til det regionale sentrumet Hamar. 

Samtidig er kommunen den sørligste, og dermed 

nærmest det nasjonale sentrumet Oslo, av de fem 

kommunene vi studerer her.  

 

Stange hadde 20 317 innbyggere per 1. januar 

2017, og var med dette Hedmark fylkes fjerde 

største kommune. Kommunen huset ti prosent av 

innbyggerne i Hedmark fylke i 2017. 

 

I den siste tiårsperioden har Stange hatt den tredje 

største folkeveksten med 7,9 prosent perioden 

2008-2017sett under ett.  

 

7.2 Hjemflyttere og endringer i arbeidskommune  

Et interessant moment i studier av flyttestrømmer er 

omfanget av ‘hjemflyttere’. Med hjemflyttere i denne 

sammenhengen mener vi personer som flytter hjem 

til, eller i nærheten av, stedet de vokste opp etter en 

tid boende andre steder i landet. Et godt eksempel 

er personer som flytter hjem etter endte studier.  

 

Ved å definere oppvekstkommune som bosteds-

kommune det året man fyller 16 år, kan vi studere 

andel hjemflyttere.  

 

I siste treårsperiode 2014-2016 var 27 prosent av 

norskfødte innflytterne til Stange kommune bosatt i 

kommunen det året de fylte 16 år, jf. tabell 7.2. I 

overkant av hver fjerde norskfødte innflytter var med 

dette hjemflyttere.  

 

Andelen hjemflyttere til Stange ligger på gjennom-

snittet for de fem kommunene som studeres her for 

siste treårsperiode. Det er dermed vanskelig å 

konkludere med at nærhet til familie og venner i 

større eller mindre grad påvirker 

bostedsbeslutningen for de som flytter til Stange 

kontra de andre fire kommunene. Samtidig er det 

verdt å merke seg at nærhet til oppvekstkommune 

og -sted, og dermed familie, kan oppnås ved boset-

ting utenfor de administrative grensene til oppvekst-

kommunen. 

 

 

 

Figur 7.1 
Stanges lokalisering i Hedmark.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Tilgang til relevant og interessant arbeid er en viktig 

faktor i avgjørelsen om bosted. Det er rimelig å for-

vente at andelen flyttebeslutninger til regioner med 

et attraktivt arbeidsmarked i større grad bestemmes 

av tilgangen til relevant og interessant arbeid, enn 

av nærhet til familie og venner, natur eller andre kul-

turtilbud. En høy andel innflyttere uten sosial tilhø-

righet til kommunen eller regionen indikerer dermed 

et attraktivt arbeidsmarked. Derfor studerer vi ande-

len innflyttere uten tilhørighet til kommunen, definert 

som personer som ikke har vokst opp i kommunen, 

som en indikator på et attraktivt arbeidsmarked. 

 

Andelen innflyttere uten tilhørighet til Stange (73 

prosent) på gjennomsnittet for de fem fokuskommu-

nene vi studerer i denne rapporten (73 prosent). Det 

er dermed vanskelig å si at Stange har en avvikende 

arbeidsattraktivitet sammenlignet med de øvrige 

kommunene vi studerer. Uavhengig av om andelen 

er høy eller lav, så kan nærhet til interessante ar-

beidsplasser i regionen kombineres med nærhet til 

familie og venner ved å betale en pendlingskostnad. 

Det kan være at andelen hjemflyttere er høy på 

grunn av at pendlingsmulighetene er gode, og at de 

som utelukkende prioriterer arbeid og søker seg til 

regionen bosetter seg i Hamar der de får tilgang til 

et relativt variert tjenestetilbud.  

 

Samtidig er det verdt å merke seg at nærhet til opp-

vekstkommune og -sted, og dermed familie, kan 

oppnås ved bosetting utenfor de administrative 

grensene til oppvekstkommunen. En tredjedel 

norskfødte innflytterne til Stange har vokst opp i 

Hedmark, noe som betyr at en del av de som har 

vokst opp i Stange velger å bosette seg i nabokom-

muner når de flytter hjem. En mulig årsak kan være 

ønsket om å minimere transportkostnader, både for 

å besøke familie og venner så vel som pendling til 

arbeid.  

 

På samme måte begrenses ikke tilgangen til rele-

vant arbeid seg til de administrative kommunegren-

sene. Det interessante for en innflytter er om det er 

tilgang til relevant arbeid innenfor rimelig pendleav-

stand ved bosetting i kommunen. Det er også dette 

som er interessant for kommunene dersom en øns-

ker befolkningsvekst. 

 

Andelen hjemflyttere har falt relativt kraftig for 

Stange i hele perioden siden 2008, med 10 og 12 

prosent fra første treårsperiode. Over to tredeler av 

innflytterne til Stange i siste treårsperiode har vokst 

opp i Hedmark.  

 

Andelen hjemflyttere av alle innflyttere i perioden 

2014-2016 var 12 prosent, en nedgang på fire pro-

sentpoeng fra første treårsperiode. I gjennomsnitt 

Tabell 7.2  
Norskfødte innflyttere til Stange etter bostedskommune det året personen fylte 16 år. Andel, prosent. 2008-
2016 (treårs-perioder) 

Oppvekstkommune 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst 08/10– 

11/13 

Vekst 11/13- 

14/16 

Elverum 2 % 2 % 4 % -7.5 % 68.9 % 

Hamar 11 % 13 % 13 % 12.0 % 1.0 % 

Ringsaker 7 % 9 % 9 % 36.6 % -1.3 % 

Løten 5 % 5 % 6 % -1.9 % 36.3 % 

Stange1) 34 % 31 % 27 % -10.3 % -12.2 % 

Øvrige kommuner Hedmark 9 % 8 % 8 % -7.5 % 2.4 % 

Resten av landet 31 % 32 % 32 % 4.3 % 0.5 % 

Uoppgitt 1 % 0 % 0 % -69.2 % 41.7 % 

Totalt  1 360 1 471 1 557   
 

Kilde: SSB 
1) Hjemflyttere 
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for de fem kommunene besto 14 prosent av innflyt-

tingen av hjemflyttere i perioden 2014-2016, altså 

noe høyere enn tilfellet for Stange. 

 

Ved å studere omfanget av personer som også byt-

ter arbeidssted blant inn- og utflyttere kan vi belyse 

årsaker til flyttebeslutningen mer inngående.  

 

Innflyttere som ikke endrer arbeidssted indikerer at 

de pendler til den samme jobben, og at det er kvali-

teter ved stedet de flytter til, som familie eller natur, 

som oppveier for pendlekostnaden. Tilsvarende vil 

utflyttere som heller ikke endrer arbeidssted vurdere 

verdien av eksisterende arbeid til minst å veie opp 

for pendlekostnader.  

 

Av de i overkant av 1 700 sysselsatte innflytterne til 

Stange i perioden 2014-2016 endret 27 prosent ar-

beidssted, jf. tabell 7.3. I den siste treårsperioden 

endret 456 personer både bosted og arbeidssted til 

Stange.  

 

I gjennomsnitt for de fem kommunene endrer 29 

prosent av de sysselsatte innflytterne arbeidssted til 

kommunen de flytter til. Stange har med dette noe 

lavere andel som bytter arbeidssted enn det som er 

tilfellet for de andre fokuskommunene. Dette kan 

være en indikasjon på at det er andre egenskaper 

enn arbeidstilbudet som er attraktivt, eller at disse 

personene har en pendlekostnad de kan bære uten 

å endre arbeidssted.  

Det er verdt å merke seg at en innflytter som ikke 

endrer arbeidssted, kan ha arbeidssted i Stange før 

bostedsendring. Derfor vil noen av de 967 innflyt-

terne som ikke endrer arbeidssted mest sannsynlig 

arbeide i Stange. Dette er personer som reduserer 

pendlekostnaden ved å flytte nærmere arbeidssted 

mest sannsynlig.   

 

Blant utflytterne er det relativt flere som oppretthol-

der arbeidsstedet (56 prosent for Stange kontra 53 

prosent for de fem kommunene i gjennomsnitt) og 

relativt færre som endrer arbeidssted (26 prosent 

mot 29 prosent for gjennomsnittet). Dette indikerer 

at det er egenskaper ved Stange kommune som 

gjør dem attraktive som arbeidssted.  

 

Beslutningen om bosted og arbeidssted tas ikke 

som separate avgjørelser, og det spiller gjerne en 

rolle både hva personer selv vektlegger og hva 

eventuelle partnere vektlegger i bo- og arbeids-

stedsbeslutningen. Gruppen av innflyttere som ikke 

endrer arbeidssted kan tenkes å enten bytte ar-

beidssted på et senere tidspunkt enn endringen i 

bosted, eller fortsette med pendling til arbeidssted 

fra nytt bosted. I dette tilfellet må det antas at det er 

kvaliteter ved bostedet som for eksempel nærhet til 

natur, tjenestetilbudet i kommunen (enten kommu-

nale eller private) eller nærhet til familie og venner 

som veier opp for pendlekostnader.  

 

Tabell 7.3  
Antall inn- og utflyttere i alderen 15-74 år til Stange etter endring i arbeidskommune. Andel av sysselsatte inn- 
og utflyttere, prosent. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Endring i arbeidskommune? 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016l 

Utflyttere Nei 42 % 54 % 56 % 31 % 3 % 880 

Ja 21 % 26 % 26 % 25 % 0 % 407 

Uoppgitt 38 % 20 % 18 % -48 % -9 % 280 

Innflyttere Nei 40 % 57 % 56 % 40 % -1 % 967 

Ja 20 % 25 % 26 % 27 % 6 % 456 

Uoppgitt 40 % 18 % 18 % -54 % -4 % 306 
 

Kilde: SSB 
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7.3 Hvor flyttes det fra og til? 

7.3.1 Innflytting 

Det var i alt 3 545 innflyttere til Stange kommune i 

siste treårsperiode 2014-2016, jf. tabell 7.4. Det er 

dermed tydelig at netto innflytting siste treårspe-

riode til Stange på 460 skjuler betydelige bruttostør-

relser. Som andel av befolkningen i samme periode 

utgjorde bare innflyttere til Stange seks prosent. 

 

En av fire flyttet til Stange fra Hamar, noe som ut-

gjorde nesten 900 personer i siste treårsperiode. 

Flyttestrømmen fra Hamar til Stange vokste med 13 

prosent fra første til andre treårsperiode, men har 

vært relativt stabil til tredje treårsperiode med en 

vekst på bare to prosent. Som andel utgjør også ‘be-

tydningen’ av Hamar som avreisekommune mindre 

for tilflyttingen til Stange gjennom perioden, vist 

gjennom en fallende andel på åtte prosent fra andre 

til siste treårsperiode.  

 

Resterende innflyttere er relativt jevnt fordelt mel-

lom kommuner i Hedmark så vel som resten av lan-

det. Nest størst innflytting er det fra Norge utenom 

Østlandet, med 11 prosent av innflytterne til Stange 

i siste treårsperiode. Ringsaker, Akershus og Oslo 

er de tre neste på listen over andeler av innflyttere 

til Stange.  

 

Størst vekst i innflyttingen finner vi fra Elverum, Gjø-

vikregionen og utlandet utenom Europa. Omfanget 

av innflyttere fra disse avreiseregionene har mer el-

ler mindre doblet seg fra perioden 2010-2013 til 

2014-2016.  

 

Flest antall innvandrere kommer fra utenfor Europa 

og fra Øst-Europa med henholdsvis åtte og fire pro-

sent av innflytterne til Stange i siste treårsperiode. 

Innvandringen generelt synker i siste treårsperiode, 

noe som er interessant nok i seg selv med tanke på 

den store innvandringen som fant sted i 2016. Med 

tanke på at innvandring fra Øst-Europa hovedsake-

lig er arbeidsinnvandrere, så skyldes nok ned-

gangen tider i Europa, og kanskje særlig i våre na-

boland og Øst-Europa sammenlignet med Norge.  

 

Innvandringen fra Norden og Øst-Europa faller.  

Norge er ikke lenger i en særklasse når det gjelder 

økonomisk vekst og inntekt sammenlignet med kan-

skje særlig Sverige, slik at svenske servicearbei-

dere i mindre grad finner det lønnsomt å jobbe i 

Norge i samme omfang som de gjorde i årene etter 

finanskrisen i 2008/2009.  

 

Det er likevel innvandringen fra Øst-Europa som fal-

ler mest siste to treårsperioder. Fra 2011-2013 til 

2014-2016 ble innvandringen fra Øst-Europa redu-

sert med en 17 prosent. Innvandringen fra Norden 

bærer mer preg av en oppbremsing enn tilbakegang 

med reduserte andeler av innflyttingen til Stange i 

de to siste treårsperiodene. 

 

7.3.2 Utflytting 

Det var i alt 3 085 utflyttere fra Stange kommune i 

siste treårsperiode 2014-2016, jf. tabell 7.3. Som for 

innflytting så er brutto utflytting av en betydelig stør-

relse sammenlignet med netto innflytting i samme 

periode (460). Utflyttingen som andel av befolk-

ningen i Stange i siste treårsperiode var fem pro-

sent. 
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Tabell 7.4  
Ut- og innflytting Stange etter til- og fraflyttingssted. Antall personer (alle aldre). 2002-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Til/fra 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Til Elverum  94 62 120 -34 % 94 % 3 % 

Til Hamar  764 863 883 13 % 2 % 25 % 

Til Ringsaker 179 271 260 51 % -4 % 7 % 

Til Løten 160 150 172 -6 % 15 % 5 % 

Til Glåmdalen 86 86 93 0 % 8 % 3 % 

Til Sør-Østerdal 85 59 63 -31 % 7 % 2 % 

Til Nord-Østerdal 34 39 34 15 % -13 % 1 % 

Til Lillehammerregionen 31 49 45 58 % -8 % 1 % 

Til Gjøvikregionen 54 56 106 4 % 89 % 3 % 

Til Oppland for øvrig 44 53 60 20 % 13 % 2 % 

Til Akershus 208 258 269 24 % 4 % 8 % 

Til Oslo 283 279 319 -1 % 14 % 9 % 

Til Østlandet for øvrig 128 173 176 35 % 2 % 5 % 

Til Norge for øvrig 305 348 405 14 % 16 % 11 % 

Til Norden 61 62 67 2 % 8 % 2 % 

Til Øst-Europa 142 163 136 15 % -17 % 4 % 

Til Vest-Europa ekskl. Norden 51 79 59 55 % -25 % 2 % 

Til utlandet for øvrig 144 147 278 2 % 89 % 8 % 

Sum utflytting 2536 2661 3085 5 % 16 % 100 % 

Innflyttere Til Elverum  64 56 103 -13 % 84 % 3 % 

Til Hamar  685 826 907 21 % 10 % 29 % 

Til Ringsaker 287 288 259 0 % -10 % 8 % 

Til Løten 168 182 177 8 % -3 % 6 % 

Fra Glåmdalen 66 54 70 -18 % 30 % 2 % 

Fra Sør-Østerdal 52 49 36 -6 % -27 % 1 % 

Fra Nord-Østerdal 19 13 20 -32 % 54 % 1 % 

Fra Lillehammerregionen 32 46 44 44 % -4 % 1 % 

Fra Gjøvikregionen 56 50 63 -11 % 26 % 2 % 

Fra Oppland for øvrig 39 23 41 -41 % 78 % 1 % 

Fra Akershus 148 161 197 9 % 22 % 6 % 

Fra Oslo 301 314 357 4 % 14 % 12 % 

Fra Østlandet for øvrig 173 123 199 -29 % 62 % 6 % 

Fra Norge for øvrig 284 273 407 -4 % 49 % 13 % 

Fra Norden 54 58 60 7 % 3 % 2 % 

Fra Øst-Europa 0 25 40 - 60 % 1 % 

Fra Vest-Europa ekskl. Norden 18 45 33 150 % -27 % 1 % 

Fra utlandet for øvrig 90 75 72 -17 % -4 % 2 % 

Sum innflytting 2853 3197 3545 12 % 11 % 100 % 

Internflyttere Totalt  3 112 3 598 3 741 16 % 4 % - 
 

Kilde: SSB 
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Nesten tre av ti utflyttere flytter til Hamar, og er der-

med helt klart den største utflyttingskommunen for 

Stange. Det er også en betydelig innflytting fra Ha-

mar til Stange, noe som betyr at det skjer en konti-

nuerlig utskifting av befolkningen mellom de to. Her 

kan man tenke seg at det er visse deler av befolk-

ningen som søker et roligere liv i Stange, eller andre 

faktorer som nærhet til natur eller andre bokvalite-

ter, som styrer strømmen fra Hamar til Stange, 

mens det er andre faktorer som arbeidstilbud eller 

mer bymessige kvaliteter som trekker folk fra 

Stange til Hamar.  

 

De andre store utreiseregionene er Oslo og Norge 

utenom Østlandet, som utgjør henholdsvis 13 og 12 

prosent av utflytterne fra Stange i perioden 2014-

2016, jf. tabell 7.4.  

 

Den sterkeste veksten finner vi i utflyttingen til Elve-

rum, Oppland utenom Lillehammer og Gjøvikregio-

nen og Østlandet for øvrig. Elverum har, som for 

innflyttingen, sterk vekst med 84 prosent økning fra 

andre til siste treårsperiode. Utflytterne fra Stange 

til Elverum utgjør like fullt kun tre prosent i siste tre-

årsperiode.   

 

Utflytting fra Stange til utlandet er lite i omfang, men 

veksten er relativt sterk til Øst-Europa. Dette 

henger, som drøftet over, sammen med relativt 

bedre økonomiske tider i Europa sammenlignet 

med Norge. Behovet for arbeidskraft i Norge er ikke 

like stort, og den relative inntekten er ikke like stor. 

Dette er faktorer som bidrar til å dempe innflyttingen 

og øke utflyttingen, av polakker og svensker.  

 

7.3.3 Internflytting 

Det var 3 741 interne flyttinger i siste treårsperiode 

i Stange, jf. tabell 7.4. Det gjennomføres altså flere 

interne flyttinger enn både inn- og utflyttinger i 

Stange siste treårsperiode.  

 

Den interne flyttingen utgjorde seks prosent av be-

folkningen i Stange i perioden 2014-2016.  

 

Aldersfordelingen blant de interne flyttestrømmene 

studeres nærmere under.  

 

7.3.4 Nettoflytting 

Stange kommune har størst netto utflytting til: Oslo, 

Lunner og Løten, jf. figur 7.4. Oslo tiltrekker seg 

mennesker fra hele landet, også fra Hedmark. Selv 

om Hamar må sies å være det regionale bysenteret 

i Hedmark, er det såpass mye inn- og utflytting til 

Hamar at netto innflytting fra Hamar til Stange blir 

tilnærmet lik null (to for å være presis).   

 

Den største netto utflyttingen skjer til regioner uten-

for Østlandet, med en netto utflytting på 344 i perio-

den 2014-2016. Ellers er det stor netto innflytting fra 

Akershus (80) og Elverum (26). I tillegg er det sann-

synlig at flyttinger fra Gjøvik til Stange gjør at Gjøvi-

kregionen dukker opp blant de regionene med 

størst innflytting til Stange.  

 

Netto innflytting for øvrig er relativt nært null, og er 

spredd på alle kommuner på Østlandet og øvrige 

regioner i Norge.  

 

Netto innflytting til Stange samlet for siste treårspe-

riode var 460, et lite tall tatt i betraktning de store 

bruttostrømmene.  
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Figur 7.5 
Netto innflytting til Stange kommune fra kommuner i Hedmark og Oppland samt Oslo og Akershus, antall perso-
ner. 2014-2016. . 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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7.4 Landbakgrunn 

Over halvparten (54 prosent) av innvandrerne til 

Stange i siste treårsperiode hadde landbakgrunn fra 

land utenfor Europa, Nord-Amerika og Oseania, jf. 

tabell 7.6.  

 

Nesten tre av ti (28 prosent) innflyttere var øst-eu-

ropeere. Denne gruppen innflyttere talte 267 perso-

ner i perioden 2014-2016. Det er interessant å 

merke seg den betydelige stagneringen i innflyt-

tingen blant denne gruppen. Veksten blant denne 

gruppen av innvandrere ble mer enn halvert fra 15 

til 6 prosent fra andre til tredje treårsperiode. Ned-

gangen skyldes trolig at den økonomiske veksten 

tiltar i Øst-Europa sammenlignet med i Norge, slik 

at gevinstene ved migrasjon ikke lenger er like stor.  

 

Vi ser ikke den tilsvarende tydelig bilde for våre nær-

meste naboland i Norden, noe vi i utgangspunktet 

kunne forventet. Denne gruppen innvandrer utgjør 

riktignok en relativt liten andel av innvandrerne til 

Stange med sine åtte prosent. Veksten av innflyt-

tere fra Norden øker faktisk fra andre til tredje tre-

årsperiode, fra 13 til 18 prosent. 

 

Det ser ikke bare ut til at Østeuropeere innvandrer 

til Stange i mindre grad nå enn tidligere, de reiser i 

betydelig større grad hjem. En tredjedel av utflyt-

tede innvandrer fra Stange er Østeuropeer, og grup-

pen av utflyttere vokste med hele 54 prosent i siste 

treårsperiode, jf. tabell 7.5. Omfanget og veksten i 

utflyttingen av innvandrere fra utenfor Europa og 

Nord-Amerika og Oseania utgjør like fullt en større 

andel (halvparten) og vokser enda kraftigere (122 

prosent) enn tilfellet er for Østeuropeerne. 

 

Utvandringen av Svensker og Dansker derimot fal-

ler i siste treårsperiode. Det kan med andre ord se 

ut til at polske arbeidsinnvandrere i mindre grad 

strømmer til, og større grad flytter hjem enn tilfellet 

er for innvandrere fra våre naboland.  

 

 

Tabell 7.6  
Antall innvandrere som har flyttet til eller fra Stange etter landbakgrunn. Antall innvandrere. 2008-2016 (tre-
års-perioder) 

Gruppe Landbakgrunn 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst1) 

08/10 – 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016 

Utflyttere Norden 39 60 52 54 % -13 % 8 % 

Sentral- og Øst-Europa 122 142 219 16 % 54 % 32 % 

Vest-Europa 47 53 67 13 % 26 % 10 % 

Asia, Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika, Tyrkia, statsløse og 

uoppgitt 132 156 346 18 % 122 % 50 % 

Nord-Amerika, Oseania 20 15 4 -25 % -73 % 1 % 

Sum utflyttere 360 426 688 18 % 62 % - 

Innflyttere Norden 55 62 73 13 % 18 % 8 % 

Sentral- og Øst-Europa 218 251 267 15 % 6 % 28 % 

Vest-Europa 67 97 87 45 % -10 % 9 % 

Asia, Afrika, Sør- og Mellom-

Amerika, Tyrkia, statsløse og 

uoppgitt 227 327 518 44 % 58 % 54 % 

Nord-Amerika, Oseania 26 16 21 -38 % 31 % 2 % 

Sum innflyttere 593 753 966 27 % 28 % - 
 

Kilde: SSB  
1) Vekst i antall 
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7.5 Aldersfordeling 

7.5.1 Innflyttere 

Det er aldersgruppene 20-29 år og 30-39 år som ut-

gjør den største andelen av innflytterne til Stange i 

siste treårsperiode, jf. tabell. 7.7. Faktisk utgjør 

denne gruppen over 51 prosent av innflytterne, eller 

om lag to tusen personer siste tre år. Personer i 20-

årene utgjør 32 prosent, personer i 30-årene utgjør 

19 prosent av innflytterne.  

 

Den største veksten i innflytting finner vi derimot i 

de eldre aldersgruppene, med de over 80 og grup-

pen 67-79 år som leder an med henholdsvis 38 pro-

sent og 20 prosent vekst i andelen av innflyttingen 

siste treårsperiode. Nå utgjør denne gruppen av 

innflyttere bare fire prosent av innflyttingen, slik at 

det ikke påvirker aldersfordelingen i stor grad. Sam-

tidig er det interessant å se at andelen 20-åringer 

blant innflytterne faller fra andre til siste treårspe-

riode.  

 

Det sterkeste fallet i andel finner vi faktisk blant bar-

neskolebarn i alderen 6-12 år. Nedgangen i andelen 

barneskoleelever kan henge sammen med ned-

gangen i 20-åringer (unge foreldre) og/eller fallet i 

innflyttingen av personer i aldersgruppen 40-54 år.  

 

Også andelen barn i alderen 13-15 og 15-19 faller 

eller stagnerer også i siste treårsperioden etter be-

tydelig vekst fra 2008-2010 til 2011-2013.  

 

Redusert andel innflyttede barn kan indikere at 

Stange på sikt får utfordringer med en skjev alders-

fordeling. Samtidig kan man håpe at trenden vi skal 

se på med at barn i alderen 0-5 år i mindre grad 

flytter ut av kommunen kan veie opp for tendensen 

med fallende innflytting.  

 

 

7.5.2 Utflyttere 

Det er en relativt lik aldersfordeling blant utflytterne 

fra Stange som det vi så for innflytterne, jf. drøf-

tingen over og tabell 7.6. 20-åringene utgjør 36 pro-

sent og 30-åringene 16 prosent av utflytterne i siste 

treårsperiode.  

 

Samtidig er det interessant å legge merke til at det 

er gruppen av personer i alderen 15-19 år som øker 

klart mest i andel av utflytterne. Dette er mest sann-

synlig studenter som flytter til kommuner i regionen 

eller til Oslo for å studere. Håpet får være at de flyt-

ter hjem igjen etter endt studieløp, og kanskje med 

partner fra utenfor regionen.  

 

Mer oppløftende er det kanskje at andelen utflyttere 

fra Stange i alderen 20-24 og 25-29 reduseres tyde-

lig i siste treårsperiode. Kanskje er det mindre at-

traktivt for denne aldersgruppen å reise ut av kom-

munen for å starte studier?  

 

Fra å få sin andel utflyttere redusert med 22 prosent 

fra perioden 2008-2010 til 2011-2013, økte andelen 

30-åringer av utflyttere med 16 prosent fra andre til 

siste treårsperiode. Dette kan forklares med utflyt-

ting av personer i etableringsfasen. Dersom men-

nesker flytter ut av en kommune for å etablere fami-

lie, enten i regionen eller et helt annet sted, så er 

det på langt sikt utfordrende for kommunens inntek-

ter. Veksten i andelen utflyttere i denne aldersgrup-

pen kan også sees i sammenheng med økningen i 

utflytting av barn i alderen 6-12 år.  

 

Andelen utflyttere over 80 år øker også kraftig i siste 

treårsperiode, med en vekst på 50 prosent. Det er 

likevel snakk om marginale 19 personer i siste tre-

årsperiode.  
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7.5.3 Interne flyttere 

Flest interne flyttere befinner seg i alderen 30-54 år, 

og utgjør 31 prosent i siste treårsperiode, jf. tabell 

7.7. Om lag 24 prosent er 20-åringer.  

 

Den største veksten finner vi blant de unge pensjo-

nistene i aldersgruppen 67-79 år, som i siste treårs-

periode besto av 219 personer, jf. tabell 7.6. Grup-

pen har sett sin andel av interne flyttere vokse med 

to prosentpoeng i perioden samlet, fra fire til seks 

prosent.  

 

Betydelig vekst blant internflyttere finner vi også i al-

dersgruppen 25-29 år, som hadde en vekst i ande-

len internflyttere på 12 prosent fra andre til siste tre-

årsperiode. Med dette utgjør de også 12 prosent av 

internflytterne i siste treårsperiode. 

 

7.5.4 Nettoflytting 

Stange kommune har netto innflytting samlet på 460 

i perioden 2014-2016, mye takket være en netto 

innflytting av barn i alderen 0-5 år på 182. I tillegg er 

det betydelig netto innflytting av 30-åringer, noe 

som gjerne henger sammen med innflyttingen av 

barn.   

 

Kommunen opplever kun netto utflytting av 16-19 

åringer, 20-24 åringer og personer mellom 45 og 49 

år. De yngste aldersgruppene kan være en indika-

sjon på midlertidige bostedsendringer som følger av 

studier.  

 

 

 

 

 

 



 

 FLYTTESTRØMMER INN, UT OG INTERNT I ELVERUM, HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG STANGE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 111 

 

 

 

  

Tabell 7.7  
Andel personer som har flyttet inn, ut eller internt i Stange etter alder (femårs aldersgrupper). Antall personer 
(alle aldre). 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst2) 

08/10 – 

11/13 

Vekst2) 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016 

Utflyttere 0-5 8 % 8 % 6 % -6 % -21 %  201  

6-12 5 % 4 % 5 % -12 % 4 %  154  

13-15 2 % 2 % 2 % 21 % 12 %  73  

16-19 7 % 7 % 11 % -3 % 63 %  376  

20-24 21 % 23 % 19 % 6 % -16 %  642  

25-29 17 % 19 % 17 % 7 % -10 %  560  

30-39 18 % 14 % 16 % -22 % 16 %  537  

40-54 14 % 14 % 13 % 5 % -8 %  443  

55-661) 5 % 5 % 6 % 5 % 11 %  184  

67-791) 3 % 4 % 4 % 56 % 10 %  143  

80 eller eldre 0 % 0 % 1 % -6 % 50 %  19  

Sum utflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 3 332 

Innflyttere 0-5 10 % 10 % 10 % -2 % 0 %  383  

6-12 6 % 6 % 5 % -8 % -14 %  185  

13-15 2 % 3 % 2 % 27 % -8 %  91  

16-19 6 % 7 % 8 % 31 % 9 %  313  

20-24 17 % 15 % 15 % -11 % -1 %  596  

25-29 16 % 17 % 17 % 6 % 0 %  655  

30-39 19 % 18 % 19 % -4 % 2 %  727  

40-54 15 % 15 % 14 % 2 % -6 %  562  

55-661) 6 % 5 % 6 % -4 % 4 %  215  

67-791) 3 % 3 % 3 % 3 % 20 %  126  

80 eller eldre 0 % 0 % 1 % 4 % 38 %  23  

Sum innflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 3 876 

Internflyttere 0-5 9 % 10 % 9 % 10 % -4 % 342 

6-12 10 % 8 % 8 % -14 % -3 % 305 

13-15 4 % 4 % 3 % -8 % -2 % 129 

16-19 6 % 5 % 5 % -5 % -2 % 195 

20-24 12 % 11 % 12 % -7 % 3 % 431 

25-29 10 % 11 % 12 % 6 % 12 % 443 

30-39 16 % 17 % 15 % 5 % -9 % 576 

40-54 15 % 16 % 15 % 8 % -4 % 571 

55-66 7 % 7 % 7 % 4 % 2 % 257 

67-79 4 % 5 % 6 % 16 % 13 % 219 

80 eller eldre 8 % 7 % 7 % -20 % 9 % 273 

Sum internflyttere 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 3 741 
 

Kilde: SSB 
1) Personer med alder 65 og 66 inngår i aldersgruppen 67-79 på grunn av avvikende aldersfordeling i  

Panda-tallene vi har beregnet og de tallene som er levert fra SSB 
2) Vekst i andel 
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7.6 Boforhold og familietype 

7.6.1 Familietype 

Hvilke typer familier som flytter inn, ut og internt i en 

kommune eller region er interessant med tanke på 

hvordan framtidig befolkningsvekst kommer til å se 

ut samt at det gir informasjon om hvilke boligtyper 

som foretrekkes.  

 

Mer enn fire av ti innflytter til Stange kommune var 

enpersonfamilier i den siste treårsperioden, jf. tabell 

7.8. Dette var fire prosentpoeng høyere enn ande-

len enpersonfamilier i den eksisterende befolk-

ningen i Stange (40 prosent), jf. drøftingen i kapittel 

2.3. Andelen innflyttede enpersonfamilier er lavere 

enn tilfellet var for Hamar der over halvparten av 

innflyttere er enpersonfamilier.  

 

Andelen innflyttede småbarnsfamilier er 23 prosent 

siste treårsperiode, også dette høyere enn større 

kommuner som Hamar og Elverum som hadde 14 

prosent småbarnsfamilier blant sine innflyttere. 

Dette kan indikere at denne typen familier søker ri-

meligere boligalternativer utenfor pressområder. 

Pendlingsmuligheter gjør at bo- og arbeidsstedsbe-

slutningen kan isoleres på denne måten.   

 

Enpersonfamilier utgjør også den største andelen 

utflyttere og interne flyttere også, hvor de utgjør 

henholdsvis 54 og 46 prosent i siste treårsperiode.  

 

Blant innflyttere er det husholdninger uten barn som 

vokser mest, og utgjorde 23 prosent av innflyttede 

familier i siste treårsperiode. Dette kan indikere at 

også etablerte familier søker roligere og mer bolig 

etter at barn gjerne har flyttet ut for seg selv. Denne 

gruppen er gjerne kjøpesterke sammenlignet med 

småbarnsfamilier, og kan tenkes både å søke ene-

boliger så vel som leiligheter.  

 

Tabell 7.8  
Antall inn-, ut- og internflyttere i Stange etter familietype. Antall familier. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Alder 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Enpersonfamilier  914   971   1 113  6 % 15 % 54 % 

Husholdninger uten barn  331   389   410  18 % 5 % 20 % 

Husholdninger med små1) barn  272   233   232  -14 % 0 % 11 % 

Husholdninger med store2) barn  188   158   167  -16 % 6 % 8 % 

Husholdninger med voksne3) barn  139   127   149  -9 % 17 % 7 % 

Sum utflyttere  1 844   1 878   2 071  2 % 10 % 100 % 

Innflyttere Enpersonfamilier  910   954   1 010  5 % 6 % 44 % 

Husholdninger uten barn  378   433   525  15 % 21 % 23 % 

Husholdninger med små1) barn  338   392   373  16 % -5 % 16 % 

Husholdninger med store2) barn  237   238   194  0 % -18 % 8 % 

Husholdninger med voksne3) barn  165   202   190  22 % -6 % 8 % 

Sum innflyttere  2 028   2 219   2 292  9 % 3 % 100 % 

Internflyttere Enpersonfamilier  883   959   1 061  9 % 11 % 46 % 

Husholdninger uten barn  344   446   375  30 % -16 % 16 % 

Husholdninger med små1) barn  333   400   420  20 % 5 % 18 % 

Husholdninger med store2) barn  421   387   301  -8 % -22 % 13 % 

Husholdninger med voksne3) barn  104   153   143  47 % -7 % 6 % 

Sum internflyttere  2 085   2 345   2 300  12 % -2 % 100 % 
 

Kilde: SSB  
1)Små barn definert i alderen 0-5 år  

2)Store barn definert i alderen 6-17 år  
3)Voksne barn definert som 18 år eller eldre 
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Omfanget av utflyttere vokser, og særlig blant en-

personfamilier (15 prosent) og husholdninger med 

voksne barn (17 prosent) siste treårsperiode.  

 

7.6.2 Boligtype 

Seks av ti innflyttere til Stange kommune flytter inn 

i enebolig, jf. tabell 7.9. Dette er 18 prosentpoeng 

færre enn hva som er tilfellet i Stange i dag, da 78 

prosent bodde i enebolig i 2016, jf. kapittel 2.2. Der-

som en såpass mye lavere andel av innflytterne fo-

retrekker eneboliger må man forvente en endring i 

boligmassen over tid i kommunen, og kanskje vur-

dere å planlegge for andre boligtyper i nyboligbyg-

gingen.  

 

Omfanget av innflyttere i eneboliger ser i tillegg ut til 

falle noe for Stange. Andelen innflyttere til enebolig 

var 63 prosent i første treårsperiode 2008-2010.    

 

Den nest mest foretrukne boligtypen blant innflyt-

tere til Stange er rekkehus, med en andel på 14 pro-

sent i perioden 2014-2016. Dette er også den bolig-

typen som vokser mest i popularitet med en vekst 

på 41 prosent fra andre til siste treårsperiode.  

 

Den klart største delen av interne flyttere i Stange 

flytter mellom eneboliger, jf. tabell 7.10. Dette gjel-

der 35 prosent av interne flyttere i siste treårspe-

riode 2014-2016. Andelen er noe redusert i perio-

den siden 2008, fra 41 prosent i første treårsperiode 

2008-2010.  

 

Alle flyttekombinasjoner som utgjør en betydelig an-

del inkluderer eneboliger, noe som ikke er påfal-

lende med tanke på at en så stor del av befolk-

ningen bor i enebolig. Ut over enebolig til enebolig 

er de mest vanlige flyttingene fra enebolig til to-

mannsbolig, rekkehus eller boligblokk. Flyttinger fra 

Tabell 7.9  
Antall personer som har flyttet til Stange etter bygningstype. Andel, prosent. 2008-2016 (treårs-perioder) 

 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst1) 

08/10– 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Andel 

2014-2016 

Uoppgitt  28   42   38  50 % -10 % 1 % 

Enebolig  1 788   2 045   2 126  14 % 4 % 60 % 

Tomannsbolig  253   276   332  9 % 20 % 9 % 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus  333   347   489  4 % 41 % 14 % 

Boligblokk  194   190   220  -2 % 16 % 6 % 

Annen boligbygning  237   257   314  8 % 22 % 9 % 

Sum antall innflyttinger  2 833   3 157   3 519  11 % 11 % 100 % 
 

Kilde: SSB  
1)Vekst i antall 

Tabell 7.10  
Antall interne flyttere i Stange etter fra/til bygningstype. Andel, prosent. 2014-2016 

Fra / Til 

U
o

p
p
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tt

 

En
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o
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B
o
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b
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A
n

n
e

n
 

b
o

-

lig
b

yg
n
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g 

Uoppgitt 1 % .. .. .. .. .. 

Enebolig 3 % 35 % 7 % 6 % 6 % 4 % 

Tomannsbolig 0 % 5 % 2 % 1 % 1 % 1 % 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 1 % 6 % 2 % 2 % .. 1 % 

Boligblokk 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % .. 

Annen boligbygning 3 % 4 % 1 % 1 % 0 % 2 % 
 

Kilde: SSB 
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enebolig til tomannsbolig, rekkehus eller boligblokk 

utgjør derimot ikke mer enn i underkant av 20 pro-

sent av de interne flyttingene. 

 

7.7 Arbeidsmarked og inntekt 

7.7.1 Status på arbeidsmarkedet 

Seks av ti innflytterne til Stange i siste treårsperiode 

var sysselsatt på arbeidsmarkedet, jf. tabell 7.11. 

Dette utgjorde 1 567 personer. Merk at populasjo-

nen er personer i alderen 15 til 74 år, og at den de-

len av populasjonen som er over 67 år i mindre grad 

er aktive på arbeidsmarkedet sammenlignet med 

resten. Personer i alderen 15 til 18 år registreres 

som sysselsatt dersom de har deltidsjobber parallelt 

med studier for eksempel. 

 

Fire prosent av utflytterne og tre prosent av innflyt-

terne er helt ledige. Om lag en av ti inn- og utflyttere 

fra Stanger er under ordinær utdanning.  

 

En betydelig andel av både inn- og utflytterne er 

utenfor arbeidsstyrken, jf. tabell 7.11. En annen in-

teressant observasjon ved denne gruppen av flyt-

tere er at omfanget ble tydelig redusert fra 2008-

2010 til 2011-2013, men økte mer enn tilsvarende 

fra 2011-2013 til 2014-2016. Det kan være verdt å 

følge med på utviklingen slik at kommunen kan 

planlegge for en eventuell økning i andelen av be-

folkningen som er utenfor arbeidsstyrken som 

sådan.  

 

Omfanget av ledige utflyttere vokser med 12 pro-

sent fra andre til siste treårsperiode. Ledige utgjør 

fire prosent av utflytterne i siste treårsperiode. En 

mulig forklaring på økningen er at ledige Østeuro-

peere nå har begynt å flytte ut av Stange, og hjem 

til Polen, Estland mv.   

 

Omfanget av ledige øker ikke i samme grad blant 

innflyttere, men det er likevel indikasjoner på at an-

delen innflyttere som ikke er sysselsatt øker.  

 

Tabell 7.11  
Antall inn- og utflyttere fra Stange etter status på arbeidsmarkedet året for registrert flytting. Antall personer 
mellom 15 og 74 år. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Status på arbeidsmarkedet 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst* 

08/10 – 

11/13 

Vekst* 

11/13- 

14/16 

Andel  

2014 - 

2016l 

Utflyttere Utenfor arbeidsstyrken1) 775 666 778 -14 % 17 % 27 % 

Sysselsatte2) 1961 1573 1729 -20 % 10 % 60 % 

Arbeidsledige3) 120 100 99 -17 % -1 % 3 % 

På arbeidsmarkedstiltak4) 10 0 0 -100 % .. 0 % 

Under ordinær utdanning 216 214 262 -1 % 22 % 9 % 

Sum utflyttere 2832 2140 2531 -24 % 18 % 100 % 

Innflyttere Utenfor arbeidsstyrken1) 553 431 562 -22 % 30 % 22 % 

Sysselsatte2) 1938 1396 1567 -28 % 12 % 62 % 

Arbeidsledige3) 103 92 103 -11 % 12 % 4 % 

På arbeidsmarkedstiltak4) 15 0 0 -100 % .. 0 % 

Under ordinær utdanning 223 221 299 -1 % 35 % 12 % 

Sum innflyttere 3082 2553 2868 -17 % 12 % 100 % 
 

Kilde: SSB (arbeidskraftundersøkelsen) 
* Vekst i antall 

1)Personer utenfor arbeidsstyrken er personer som verken var sysselsatte eller arbeidsledige i referanseuka 
2)Sysselsatte er personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka 

3)Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid som forsøkte å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha påtatt seg 
arbeid i løpet av referanseuka eller de to påfølgende ukene 

4)Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte, til forskjell fra personer på andre typer tiltak (kvalifiserings-
tiltak), hvor det bare utbetales en kursstønad e.l. Ufrivillig helt permitterte, med sammenhengende varighet på inntil 3 måneder, blir regnet som sysselsatte, 

midlertidig fraværende. 
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7.7.2 Inntekt 

Den gjennomsnittlige samlede inntekten er høyest 

blant de som flyttet fra Nord-Østerdal ekskl. Elve-

rum til Stange i siste treårsperiode 2014-2016, jf. ta-

bell 7.12.  Denne gruppen av flyttere hadde en gjen-

nomsnittlig inntekt i perioden på i underkant av 464 

200 kroner.9 Det er derimot ting som tyder på at 

dette er et uttrykk for noen ekstraordinære kjenne-

tegn ved de som flyttet denne perioden, da de to 

første treårsperiodene hadde gjennomsnittlige inn-

tekter på rundt 210 000 kroner.  

 

Innflyttere fra Akershus ti Stange har en høy, og har 

hatt en økende, inntekt i perioden. Denne gruppen 

av innflyttere hadde en gjennomsnittlig inntekt siste 

treårsperiode på 432 600 kroner. En mulig forkla-

ring på den høye inntekten er tilflytting av leger og 

annet høyt utdannede personer som søker mer 

nærhet til natur og lavere bokostnader. Pendlings-

muligheter til Oslo er en faktor som kan være med 

på å forklare at denne typen mennesker velger bo-

sted langs Mjøsa, men samtidig opprettholder ar-

beidssted (som også gjerne betaler mer enn mange 

arbeidsplasser i Stange som sådan og ellers i regio-

nen).  

 

Blant utflyttere fra Stange er det de som flytter til 

Hamar som har den høyeste gjennomsnittlige inn-

tekten i siste treårsperiode. Den gruppen som vel-

ger å flytte til Hamar hadde en inntekt på i underkant 

av 440 000 kroner. En mulig forklaring på dette er et 

attraktivt arbeidsmarked i kommunen og et ønske 

om å minimere pendlekostnaden. Et tilleggsmoment 

kan være at det er de med den høyeste inntekten 

som tar seg råd, og som har råd, til å flytte til et bo-

ligmarked i Hamar med høye priser.  

 

 
 
                                                      
9 Samlet inntekt er brutto inntekt og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, 
skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalenderåret 

Den gruppen av mennesker som flytter motsatt vei, 

til Stange fra Hamar, har i underkant av 100 000 

kroner lavere gjennomsnittsinntekt enn gruppen 

som flytter motsatt vei. Dette kan derfor være et ut-

trykk for personer som flytter ut av et vanskelig bo-

ligmarked i Hamar, og søker større bolig i Stange. 

 

Endringer i gjennomsnittlig inntekt blant personene 

som utgjør flyttestrømmer inn og ut av kommunen 

bestemmes nødvendigvis av hvem det er som flytter 

i det enkelte året. Personer med veldig høy eller vel-

dig lav inntekt som flytter et år kan påvirke gjennom-

snittstallene.  

 

Innflyttere fra utlandet utenfor Europa har tilnærmet 

ingen inntekter, og den er samtidig fallende fra 

andre til siste treårsperioden.  
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Tabell 7.12  
Gjennomsnittlig samlet inntekt1) blant inn-, utflyttere og internflyttere 15 til 74 år i Stange. Kroner, løpende. 
2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Til/fra 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst 

08/10 – 

11/13 

Vekst 

11/13- 

14/16 

Utflyttere Til Hamar   284 533   305 067   339 000  7 % 11 % 

Til Ringsaker  274 700   287 533   309 767  5 % 8 % 

Til Løten  265 067   297 233   302 867  12 % 2 % 

Til Elverum  231 600   288 467   282 767  25 % -2 % 

Til Glåmdalen  248 267   221 933   227 067  -11 % 2 % 

Til Sør-Østerdal ekskl. Elverum  256 233   255 300   238 350  0 % -7 % 

Til Nord-Østerdal  ..   ..   ..  .. .. 

Til Lillehammerregionen  249 800   277 150   270 500  11 % -2 % 

Til Gjøvikregionen  282 250   217 750   262 233  -23 % 20 % 

Til Oppland for øvrig  ..   ..   437 900  .. .. 

Til Akershus  266 667   276 200   297 533  4 % 8 % 

Til Oslo  258 967   255 033   318 833  -2 % 25 % 

Til Østlandet for øvrig  227 833   223 133   275 133  -2 % 23 % 

Til Norge for øvrig  225 967   222 967   204 100  -1 % -8 % 

Til Norden  ..   149 300   119 100  .. -20 % 

Til Øst-Europa  ..   85 100   ..  .. .. 

Til Vest-Europa ekskl. Norden  ..   ..   36 200  .. .. 

Til utlandet for øvrig  59 700   44 600   109 000  -25 % 144 % 

Innflyttere Fra Hamar   306 300   317 533   356 067  4 % 12 % 

Fra Ringsaker  265 767   317 567   367 800  19 % 16 % 

Fra Løten  247 333   291 967   302 467  18 % 4 % 

Fra Elverum  256 500   266 733   381 933  4 % 43 % 

Fra Glåmdalen  240 567   210 967   277 167  -12 % 31 % 

Fra Sør-Østerdal ekskl. Elverum  217 800   232 267   299 700  7 % 29 % 

Fra Nord-Østerdal  217 950   220 000   464 200  1 % 111 % 

Fra Lillehammerregionen  276 300   241 900   316 600  -12 % 31 % 

Fra Gjøvikregionen  255 550   232 533   296 967  -9 % 28 % 

Fra Oppland for øvrig  232 600   225 850   267 100  -3 % 18 % 

Fra Akershus  334 767   316 400   432 600  -5 % 37 % 

Fra Oslo  313 833   318 900   395 200  2 % 24 % 

Fra Østlandet for øvrig  217 933   264 767   264 833  21 % 0 % 

Fra Norge for øvrig  245 200   264 433   301 567  8 % 14 % 

Fra Norden  174 367   105 700   243 267  -39 % 130 % 

Fra Øst-Europa  749 300   80 833   68 067  -89 % -16 % 

Fra Vest-Europa ekskl. Norden  116 333   103 000   135 000  -11 % 31 % 

Fra utlandet for øvrig  64 900   46 167   27 267  -29 % -41 % 

Internflyttere Totalt   269 000   297 067   340 300  10 % 15 % 
 

Kilde: SSB 
1) Samlet inntekt er brutto inntekt og omfatter yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalenderåret 
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7.8 Utdanning 

7.8.1 Igangværende utdanning 

Seks prosent av innflytterne til Stange er registrert 

med sitt første år med igangværende utdanning på 

høgskole eller universitet i perioden 2014-2016, jf. 

tabell 7.13. Tilsvarende andel av utflyttere er fire 

prosent.  

 

Andelen innflyttere som høyst sannsynlig flytter på 

grunn av studier til Stange er derimot synkende, og 

særlig fra andre til siste treårsperiode.  

 

Det er også verdt å tenke over at en andel av de 

som faktisk flytter ut, eller til, Løten for å studere ikke 

nødvendigvis registrerer sin folkeregistrerte 

adresse. Dette medfører at det nok er et visst om-

fang av flyttebevegelser på grunn av studier som 

ikke fanges opp i statistikken.  

 

7.8.2 Høyeste fullførte utdanning 

Nesten tre av ti innflyttere i alderen 15-74 år til 

Stange hadde ungdomsskole som sin høyeste full-

førte utdanning i siste treårsperiode, jf. tabell 7.14. I 

overkant av 80 prosent av innflytterne til Stange var 

i denne aldersgruppens samme år.   

 

Fire av ti (40 prosent) innflyttere til Stange er mellom 

15 og 30 år i perioden 2014-2016. Dermed er det 

heller ikke påfallende at 59 prosent av innflytterne i 

alderen 15 til 74 år til kommunen har ungdomsskole 

eller videregående opplæring som høyeste fullførte 

utdanning.  

 

Personer med kort eller lang universitets- eller høg-

skoleutdanning utgjør 35 prosent av innflytterne i al-

dersgruppen 15-74 år til Stange. Det er klart flest 

med kort høyere utdanning. Denne gruppen utgjør 

626 personer i siste treårsperiode, mot 249 med 

lang høyere utdanning. 

 

Det er tilnærmet ingen med fagskole-utdanning som 

hverken flytter inn eller ut av kommunen. Dette 

henger nok sammen med at få personer tar dette 

utdanningsløpet sammenlignet med de øvrige.  

 

Blant utflytterne mellom 15 og 74 år utgjør de med 

kort høyere utdanning 22 prosent i perioden 2014-

2016. De med lang høyere utdanning utgjør bare 

åtte prosent av utflytterne, men har en andel som er 

sterkt voksende. Fra andre til siste treårsperiode 

økte andelen fra sek til åtte prosent, en økning på 

21 prosent. Stange kommune bør med fordel følge 

med på denne utviklingen, slik at tiltak kan settes 

inn mot å stoppe en eventuell uttømming av høyt 

utdannede personer fra kommunen og regionen.  

 

 

 

 

 

 

   

Tabell 7.13  
Antall inn-, utflyttere til Stange som er registrert med første år på igangværende utdanning på høgskole eller 
universitet samme år som registrert flytting. Andel av inn- og utflyttere og vekst i andel. 2008-2016 (treårs-
perioder) 

Andel 2008-2010 2011-2013 2014-2016 Vekst1) 

08/10 – 

11/13 

Vekst1) 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 2016 

Utflyttere 6 % 4 % 4 % -29 % -8 % 130 

Innflyttere 9 % 9 % 6 % -1 % -29 % 200 
 

Kilde: SSB  
1)Vekst i andel 
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Tabell 7.14  
Andel av inn- og utflyttere fra Stange etter høyeste fullførte utdanningsnivå. Antall personer i alderen 15 til 74 
år. 2008-2016 (treårs-perioder) 

Gruppe Utdanningsnivå 2008-

2010 

2011-

2013 

2014-

2016 

Vekst* 

08/10 – 

11/13 

Vekst* 

11/13- 

14/16 

Antall 

2014 - 

2016 

Utflyttere Uoppgitt 2 % 2 % 3 % 3 % 42 % 64 

Ingen utdanning, førskole- eller barneskole-

utdanning 1 % 0 % 2 % -40 % 363 % 47 

Ungdomsskoleutdanning 34 % 30 % 31 % -13 % 5 % 769 

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer i vide-

regående opplæring2) 17 % 16 % 15 % -5 % -10 % 356 

Videregående utdanningsprogrammer for 

øvrig 18 % 21 % 19 % 19 % -11 % 467 

Fagskoleutdanning1) 0 % 2 % 1 % 711 % -29 % 28 

Universitet- og høgskoleutdanning (kort) 22 % 22 % 22 % -1 % -2 % 533 

Universitet- og høgskoleutdanning (lang) 6 % 6 % 8 % 11 % 21 % 187 

Innflyttere Uoppgitt 4 % 3 % 2 % -8 % -32 % 56 

Ingen utdanning, førskole- eller barneskole-

utdanning 1 % 1 % 3 % 27 % 88 % 67 

Ungdomsskoleutdanning 31 % 32 % 29 % 4 % -11 % 729 

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer i vide-

regående opplæring2) 15 % 15 % 15 % 1 % 0 % 390 

Videregående utdanningsprogrammer for 

øvrig 21 % 18 % 15 % -16 % -15 % 386 

Fagskoleutdanning1) 0 % 0 % 1 % 147 % 177 % 32 

Universitet- og høgskoleutdanning (kort) 21 % 22 % 25 % 5 % 10 % 626 

Universitet- og høgskoleutdanning (lang) 6 % 7 % 10 % 11 % 46 % 249 
 

Kilde: SSB 
*Vekst i andel  

1)Fagskoleutdanning er utdanning fra fagskoler. Fagskoleutdanning er plassert med klassetrinn 14 - 15 i utdanningsstandarden som 
nivået "påbygging til videregående utdanning", i samme gruppe som utdanningsaktiviteter som har kompetanse fra videregående opp-

læring som opptakskrav men som ikke er godkjent som universitets-/høgskoleutdanning. Populasjonen er i tråd med SSB: Tabell: 
09400.  

2) Yrkesfag inkluderer følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, 
Medier og kommunikasjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon. 
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