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Hva er et motiv?

• Et subjektivt fenomen…
– Begrunnelse for egen atferd
– Formes av valgmuligheter og rammer

• Mulighetsrommet virker inn på hvordan 
man tenker om de ulike faktorene:
– Hva blir tatt for gitt?
– Hva blir tillagt motiverende betydning?

• Ikke alle har de samme valgmulighetene



Motiver og kjønnsforskjeller
(flest menn blå, flest kvinner rød) 

00100100SUM

0121 9 Sted/miljø

042529 Bolig

1132 Helse

892713 Familie

9620 37 Arbeid

014 10 Utdanning

FL1972Flytt1972



Fem grunner til at arbeidsmotivet 
trådte sterkere fram i 1972 enn i 2008
• Arbeidet tas i større grad for gitt

– pga høykonjunktur og flere valgmuligheter
– fordi arbeidet i større grad kan tilpasses andre 

behov og gjøremål (kortere / fleksibel arb.tid)
• Mer sentralisert bosetting, større del av 

flyttingene over korte avstander i byomr.
• Kvinnene la i større grad vekt på mannens 

arbeid tidligere – familien ble tatt for gitt
• Forskjellig undersøkelsesopplegg: nå livsfase



Og hvorfor blir det flere 
familiemotiver?

• Tidligere var familien en fastere ramme
• Ved flytting var det selvsagt at alle i 

familien ble med
• Ved skilsmisse og med mer kompliserte 

familiemønstre er det blitt det flere som 
aktivt søker seg nærmere barn, foreldre og 
andre slektninger



Flyttemotiver, fylkesoversikt

12Akershus
13Hed / Opp

13Agder

17Busk / Tele

17Sogn / Møre

20Trøndelag

21Øst/Vestfold

21Hordaland

24Rogaland

31Oslo

34N-Norge

2125327204 Landet
STED/MBOLIGHELSEFAMARBUTD



Flyttemotiver, fylkesoversikt

121Akershus
132Hed / Opp

135Agder

172Busk / Tele

173Sogn / Møre

206Trøndelag

212Øst/Vestfold

216Hordaland

246Rogaland

3112Oslo

344N-Norge

2125327204 Landet
STED/MBOLIGHELSEFAMARBUTD



Flyttemotiver, fylkesoversikt

43121Akershus
23132Hed / Opp

20135Agder

30172Busk / Tele

14173Sogn / Møre

24206Trøndelag

25212Øst/Vestfold

21216Hordaland

18246Rogaland

213112Oslo

11344N-Norge

2125327204 Landet
STED/MBOLIGHELSEFAMARBUTD



Flyttemotiver, fylkesoversikt

2343121Akershus
2623132Hed / Opp

2220135Agder

2130172Busk / Tele

2214173Sogn / Møre

1724206Trøndelag

2425212Øst/Vestfold

1921216Hordaland

2118246Rogaland

14213112Oslo

2011344N-Norge

2125327204 Landet
STED/MBOLIGHELSEFAMARBUTD



Flyttemotiver, fylkesoversikt

23433121Akershus
26233132Hed / Opp

22203135Agder

21304172Busk / Tele

22145173Sogn / Møre

17243206Trøndelag

24252212Øst/Vestfold

19212216Hordaland

21182246Rogaland

142113112Oslo

20113344N-Norge

2125327204 Landet
STED/MBOLIGHELSEFAMARBUTD



Flyttemotiver, fylkesoversikt

2343318121Akershus
2623333132Hed / Opp

2220337135Agder

2130426172Busk / Tele

2214539173Sogn / Møre

1724330206Trøndelag

2425226212Øst/Vestfold

1921231216Hordaland

2118229246Rogaland

14211213112Oslo

2011328344N-Norge

2125327204 Landet
STED/MBOLIGHELSEFAMARBUTD



Flyttehistorie, landsnivå: Familie
Fem årskull fulgt fra de var 15 til 40 år

16 11 m/ familiemotiv 

7070I egen/partn kom
3030- Ikke i partn kom
2315- i partners kom
5345Fraflyttede
2018Tilbakeflyttere
2737Bofaste

KvinnerMennPer 100 
ungdommer 



De styrende dimensjonene i 
undersøkelsen

• om man bor i den kommunen man har 
vokst opp i, eller ikke 

• livsfaser (sjuårige, 7 årskull født med 7 års 
mellomrom:1977,1970,1963,1956,1949,1942,1935)

• om man har flyttet inn i kommunen man 
bor i løpet av inneværende sjuårsfase, 
eller ikke (perioden 1/1 1999 til 1/1 2006)

• kjønn 



Utvalget er basert på info fra SSBs 
flyttehistoriemateriale (1964-2006)

• Ikke flyttet over kommunegrense siste sju år:
– Bofaste i kommunen fra de var 15 år
– Tilbakeflyttere, kommet tilbake før 1999
– Innflyttere til kommunen, kommet før 1999

• Flyttet til kommunen i sjuårsperioden:
– Tilbakeflyttere til oppvekstkommunen
– Innflyttere fra andre kommuner, innen og mellom 24 

geografiske soner
– Innvandrere
>> Siste flytting i perioden over kommunegrense



Flyttet eller blitt boende siste sju år ?

38 %68 %Regionflyttere: Bor i annen 
region enn oppvekststedet

9 %14 %Internflyttere: Bor i annen 
kommune i oppvekstregion

16 %18 %Tilbakeflyttere til
oppvekstkommunen

38 %-------Bofaste
i oppvekstkommunen

Blitt boendeFlyttet



24 regioner etter landsdel og 
sentralitet

• Landsdeler
– Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag, 

Nord-Norge

• Sentralitet
– Storbyer (6)
– Omlandsregion til storbyer (7)
– Små og mellomstore byregioner (7)
– Periferiregioner (4)





To typer av spørsmål

• Situasjonskartlegging: hovedaktivitet, familie, 
bolig, helse, næringseiendom i slekt/familie
– ”nåsituasjon”, 1/1 2006 for alle
– situasjon rett før flytting (hvis flyttet i fasen)
– situasjon rett etter flytting    ( -----”------)

• Årsaker knyttet til motiver 
– Hva var de viktigste grunnene til at du 

• flyttet til kommunen i sjuårsperioden?
• er blitt boende i kommunen i sjuårsperioden?



Hvor mange og hvem har 
næringseiendom i familien?

• Blant de som har flyttet er det 7 % med 
næringseiendom i familie/slekt

• Blant de som er blitt boende i minst sju år 
er det 14 %: menn 16 %, kvinner 13 %.

• Spesielle eiendomsrike grupper: 
– Bofaste og personer i periferien

• For bofaste i periferien: 37 %
• For bofaste i periferien med arbeid som motiv for 

aldri å ha flyttet: 49 %



Andel med eiendomstilknytning etter 
bomotiv og bakgrunn/sentralitet

914131914Uspes

813131713Sted
717181814Bolig
4572913Helse
912151613Fam
619232618Arb
60251410Utd

2716146815161914Alle

perifsmbyoml.st-byRegIntTbfBofTot

SentralitetOppvekstbakgrunn



Andel med eiendomstilknytning etter 
bomotiv og bakgrunn/sentralitet

2714158914131914Uspes

2316126813131713Sted
2816136717181814Bolig
2016874572913Helse
2514127912151613Fam
3420216619232618Arb
131326660251410Utd
2716146815161914Alle

perifsmbyoml.st-byRegIntTbfBofTot

SentralitetOppvekstbakgrunn



Bo- og flyttemotiver: Hovedmønstre

-11011Uspesifikt

+1-632153121 9 Sted/miljø

-3-11424172529 Bolig

-1-112232 Helse

+1+32030192713 Familie

+1+620261920 37 Arbeid

+2-13314 10 Utdanning

ForskjellerInnvandrereBoFlytt1972



Motiver og kjønnsforskjeller

1 11Uspesifikt

103121 Sted/miljø

101725Bolig

0123Helse

581927Familie

491920 Arbeid

0014 Utdanning

BoFlyttBoFlytt



Rangering av inntil tre årsaker

• Oppfølgingsspørsmål under de fleste tema for 
flytterne: Var årsakene knyttet til situasjonen
– Før flyttingen? (push)
– Etter flyttingen? (pull)
– Begge deler?

• Ikke-flytterne
– noen spørsmål knyttet til sted og miljø (alle)
– noen familiespørsmål følges opp (hvis familiemotiv)
– til de andre temaene svares her kun ”ja” eller ”nei”



Arbeidsmotiver av ulik type

• Spørsmål knyttet til situasjon 
– før flytting
– etter flytting

• I forbindelse med flyttingen: 
– gått inn i jobb
– gått ut av jobb
– skiftet jobb
– beholdt jobb



Mer om arbeidsmotivene og 
arbeidsmarkedet senere

Kommer nærmere tilbake til arbeidsmotivene 
i oppsummeringen

• Er det mange som bor i byområdene, fordi det er 
mangel på arbeid i distriktene? 

• Regionalpolitiske implikasjoner mer generelt
– Hva kan det gjøres noe med?
– Hvor mye av motivmengden er upåvirkelig?
– Forholdet mellom motiver, rammer og valgmuligheter
– Arbeidsmarkedets rolle



Familiemotiver

1. Endring i husholdningssammen-
setning før og etter flytting

– familiedannelse 
– familieforøkelse
– barn flyttet ut, selv flyttet fra foreldrehjemmet
– familieoppløsning / dødsfall (enke/enkemann)

2. Familietilknytning på stedet før og etter 
flytting

– hadde ikke lenger familietilknytning på stedet 
– ønsket å bo nærmere barn, foreldre eller annen familie pga 

kontakt, omsorg, praktisk hjelp



Boligmotiver

• Knyttet til selve boligen, boområdet/strøket 
eller begge deler?

• Ville eller måtte flytte?
– Måtte: tvang av ulike typer
– Ville, knyttet til fraflyttingsbolig 

• størrelse, eieform, nærmiljø, naboskap
– Hva ble vektlagt knyttet til ny bolig:

• størrelse, boligform, eieform, nærmiljø



Sted og miljø, fem motivgrupper

• Tilgang på varer/tjenester, kulturtilbud  
• Avstander og kommunikasjoner  
• Fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet 

eller bostedet
• Forhold ved det sosiale nærmiljøet
• Stedstilhørighet     



Flyttere - sted og miljø (1)

• Flyttet du pga mangel på eller dårlig til-
gang på varer/tjenester eller andre tilbud?

• Valgte du stedet pga bedre tilgang til varer  
og tjenester, aktivitetsmuligheter, tilbud?
– butikker og forretninger
– offentlige tjenester: helse/skole/barnehage
– kulturtilbud – kino, teater, kafeer 
– natur, muligheter for friluftsliv
– mulighet til å dyrke spesielle fritidsinteresser



Flyttere - sted og miljø (2)

• Flyttet du pga lange avstander eller dårlige 
kommunikasjoner?

• Valgte du stedet fordi du fikk kortere reise-
avstander eller bedre kommunikasjoner?
– arbeidsreise
– avstand/reisetid til familie/venner
– kollektivtransport / kollektivtilbud
– avstand til senter eller større steder



Flyttere - sted og miljø (3).
Inngår også i boligbolken.

• Flyttet du pga fysiske forhold ved strøket, 
nærmiljøet eller bostedet?

• Valgte du stedet/kommunen pga forhold 
ved strøk, nærmiljø eller selve bostedet?
– bebyggelsen eller type strøk
– muligheter for lek og utfoldelse
– sol, utsikt eller andre naturgitte forhold
– støy, forurensning eller noe lignende
– klima 



Flyttere - sted og miljø (4).
Inngår også i boligbolken.

• Flyttet du på grunn av forhold ved det 
sosiale miljøet på stedet?

• Valgte du sted/kommune ut fra forhold ved 
det sosiale miljøet der?
– innsyn, innblanding, unngå sosial kontroll
– kontakt med folk i nabolaget, strøket, stedet
– aksept (for annerledeshet)
– trygghet i nærmiljøet (trafikk, kriminalitet, 

barnevennlighet)



Flyttere - sted og miljø (5-før)

• Flyttet du fordi du ikke følte deg 
tilstrekkelig hjemme på stedet? 
– Skyldtes det noe ved strøket eller nærmiljøet?
– Skyldtes det forhold knyttet til kommunen eller 

regionen?
– Hadde det sammenheng med mangel på

tilhørighet til fylket eller landsdelen?



Flyttere - sted og miljø (5-etter)

• Valgte du å flytte pga tilhørighet til stedet, 
regionen eller landsdelen du flyttet til?
– Boligen eller eiendommen hadde tilhørt 

familien eller slekten
– Erfaringer eller opplevelser på stedet som 

hadde skapt en tilknytning
– Har sans for denne type byer/steder (urban)
– Har sans for den type natur som omgir 

bostedet (fjell, skog, sjø, kyst)
– Har identitet knyttet til fylket eller landsdelen



Motivknipper

• Går motivene på bekostning av hverandre 
eller kommer de i tillegg til hverandre?
– F.eks: blir det færre arbeidsmotiver nå enn i 

1972 fordi mange andre ting kommer i tillegg?
– Flyttemotivene er mer sammensatte nå, 

gjelder halvparten av svarene mot en tredel i 
1972.

– Men gjelder ikke først og fremst arbeid…



Motiver, vektet og uvektet 

0 1111Uspesifikt

265731214221 Sted/miljø

213817174225Bolig

132363Helse

224119164327Familie

183719133320 Arbeid

121484 Utdanning

diffInkl. 
innom

BodiffInkl. 
innom

Flytt



Hvordan sammensatte motiver 
vektes i fordelingene

• Flyttemotivene:
– To motiver:

• Det viktigste teller 2/3, det nest viktigste 1/3

– Tre motiver:
• Det viktigste teller 1/2, det nest viktigste 1/3 og det 

tredje viktigste 1/6

• Bomotivene:
– Ingen rangering, motivene teller 1/2 når det er 

to, og 1/3 hver når det er tre. 



Avsluttende preferansespørsmål 

• Hvor ville du helst ha bodd om du fikk 
velge fritt?
– landsbygd, tettsted, småby, mellomstor by,   

storby, forstad
• Bor du i den kommunen du ønsker å bo i?

– ja, nei, ingen betydning
– Hvis nei: hvilken kommune ville du helst ha 

bodd i?
• >> Hvor mange bor der de faktisk vil bo?



Motiver. Andel som sier seg  
”ikke fornøyd” med bostedet sitt.

615Alle:11Uspesifikt

4133121 9 Sted/miljø

414172529 Bolig

813232 Helse

713192713 Familie

7181920 37 Arbeid

151814 10 Utdanning

BoFlyttBoFlytt1972



Andel flyttere som sier seg  ”ikke fornøyd”
med bostedet, etter flyttemotiv og sentralitet.

1214151515ALLE

13Sted/miljø

14Bolig

13Helse

13Familie

18Arbeid

18Utdanning

Peri-
feri

Små/
m-by

Om-
land

Stor-
by

Landet



Andel flyttere som sier seg  ”ikke fornøyd”
med bostedet, etter flyttemotiv og sentralitet.

1214151515ALLE

813141313Sted/miljø

612131914Bolig

8229713Helse

1714131113Familie

1716211818Arbeid

010361918Utdanning

Peri-
feri

Små/
m-by

Om-
land

Stor-
by

Landet



Om motivfordelingene etter hvert..

* Hva finner vi når vi ser på
– Oppvekstbakgrunn og sentralitet
– Sosiale bakgrunnsvariable
– Flyttestrømmer som går hver sin vei

• Motivenes ulike roller  
• Hvilke motiver er politisk påvirkelige?

– Potensielle og utløsende faktorer 
– Nødvendige og tilstrekkelige betingelser
– Valgfrihet skaper mer individuelt spillerom


