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Hvordan framskrives befolkningen?

Tall for 
dagens 

befolkning

Forutsetninger: 
Fruktbarhet
Levealder

Innenlandsk flytting
Nettoinnvandring

Framtidens 
befolkning



Kohort-komponent-modellen

• Anerkjent modell 

• Utnytter persistens i 

befolkningsm ønsteret

◦ Neste år: de fleste av oss er ett år eldre og 

bor på samme sted

◦ På lengre sikt: mer usikkert



Noen trender er mer 
sikre enn andre
• Sentralisering

• Tydelig aldring – med sterkest 

aldring i distriktene  



Befolkning i tettsteder (prosent)
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Økende levealder



Sterkest aldring i 
distriktene
• Sentralisering og aldring

◦ Unge flytter til byene, får sine barn der

◦ Eldre blir igjen på bygda

◦ Innvandrere bosetter seg ofte i byene

• Høy aldring framover i innlandet, langs 

svenskegrensen og i nord

◦ Hver 4. person 70+ i de minst sentrale kommunene

Andel 70+ i 2040 
(MMMM)



Befolkning i de minst sentrale 
kommunene

Siste datapunkt for registrert befolkning er 3. 
kvartal 2019.
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Modellresultatene er et utgangspunkt for 
politikkutforming
• Resultatene er usikre og bygger på en enkel modell

• Kommuner har ofte mer detaljert informasjon om framtidige 

endringer som kan påvirke demografien:

◦ Boligbygging

◦ Næringsutbygging eller nedleggelse av hjørnesteinsbedrifter

◦ Samferdselsprosjekter

• Vi oppfordrer kommunene til å gjøre selvstendige vurderinger 

og justere tallene basert på lokal kunnskap 



Takk!
• Neste publisering av regionale framskrivinger er i 2020
• Utvikling av ny og mer transparent modell pågår
• Kontakt oss:

• Nettside: www.ssb.no/folkfram
• E-mail: regfram@ssb.no

http://www.ssb.no/folkfram
mailto:regfram@ssb.no
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