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Sammendrag: 
 

Inn- og utflytting, eller migrasjon, har demografiske konsekvenser på mange områder: For 

stedet man flytter til, stedet man flytter fra, og for migranten selv. Noen konsekvenser er 

ganske opplagte, som økt folketall på stedet man flytter til og lavere folketall i opprinnelses-

området. Andre konsekvenser handler om hvordan fruktbarhet, dødelighet og migrasjons-

mønstrene påvirkes – både i destinasjons- og opprinnelsesområdet og for migranten selv. 

Denne avhandlingen består av fem artikler som belyser ulike demografiske konsekvenser av 

internasjonal og innenlands migrasjon. Artikkelen «Why immigrant fertility in Norway has 

declined» viser at innvandrerne i Norge har høyere fruktbarhet enn andre, men at den har 

blitt betydelig lavere siden år 2000. Det skyldes først og fremst at nyankomne innvandrer-

kvinner har en lavere fruktbarhet i dag enn de nyankomne hadde for femten år siden. 

Innvandring genererer ofte mer innvandring. Denne mekanismen kan brukes når man skal 

framskrive innvandring, sammen med andre drivkrefter for migrasjon - diskutert i artikkelen 

«Forecasting Immigration in Official Population Projections Using an Econometric Model». 

For opprinnelsesområdet kan migrasjon ha mange konsekvenser, både på makronivå og for 

familiene som berøres. Artikkelen «Father’s whereabouts and children’s welfare in Malawi» 

sammenligner forholdene for barn som enten lever sammen med faren eller har en far som er 

død, skilt fra moren eller som er migrant, og konkluderer med at barn som har en migrantfar 

kommer bedre ut enn barna med en død far eller skilte foreldre. 

Migranter preges av samfunnet de flytter inn i, og dette kan påvirke både demografisk adferd 

og preferanser. I India er det sterk preferanse for sønner, og mange jentefostre blir abortert.  

Funn fra andre vestlige land tyder på at dette også skjer blant indiske innvandrere der. 

Artikkelen «Changing trend? Sex ratios of children born to Indian immigrants in Norway 

revisited» viser derimot at dette ikke ser ut til å være tilfelle i dagens Norge, og diskuterer 

hvorfor. 

Å flytte kan være en belastning, og artikkelen «Childhood residential mobility and long-term 

outcomes» viser at mange flyttinger i barndommen kan gi større fare for tenåringsgraviditet, 

lav utdanning og lav inntekt senere i livet, særlig dersom flyttingene skjer i ungdomsalder. 


