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unge. Tidligere kunne høy fruktbarhet til 
en viss grad kompensere for virkninge-
ne av fraflyttingen fra disse områdene. 
Imidlertid har de regionale forskjellene 
i fruktbarhet nå jevnet seg ut. Og med 
fortsatt stor netto utflytting av yngre 
mennesker har utkantkommuner i alle 
landsdeler i dag fått en befolkning som 
preges av mange eldre. Omvendt har 
stor tilflytting av unge mennesker til det 
sentrale Østlandet og de store byene 
gitt disse områdene en overveiende ung 
befolkning. 

Disse aldersforskjellene har forøvrig en 
parallell i den lokale kjønnsbalansen. 
Mannsdominerte og kvinnedominerte  
arbeidsplasser er ikke jevnt fordelt rent 
geografisk. Kvinner er gjennomgående 
overrepresentert i byene og de sentrale 
deler av landet rent statistisk, mennene 
er overrepresentert på landsbygda og i 
periferien.gjennomsnitt hver tredje innbygger 15 

år eller yngre (i enkelte land er faktisk 
halvparten av befolkningen under 15 
år). I i-landene er bare i underkant av 
hver femte person 15 år eller yngre. 
Til gjengjeld har i-landene en relativt 
stor andel mennesker over 65 år (16 
%), mens u-landene bare har 6 % i 
denne aldersklassen. Vi kan noe for-
enklet si at i-landene preges av mange 
gamle og u-landene av mange unge. 
Denne aldersfordelingen forteller mye 
om hvilke utfordringer de ulike lande-
ne står overfor.

Alderssammensetningen til befolknin-
gen varierer også innenfor landegren-
sene, både i Norge og i andre land. De 
viktigste årsakene er regionale forskjel-
ler i fruktbarhet og flyttemønster både 
nå og tidligere. I vårt land har særlig 
Nord-Norge, men også utkantstrøk på 
Sørlandet og Vestlandet, tradisjonelt 
hatt høyere fødselsrater enn Østlan-
det, og dermed relativt mange barn og 

Land         0–14 år  15–64 år  >65 år
                  (%)        (%)        (%)  
Norge 19 66 15 
Danmark 19 64 17 
Sverige 17 65 18 
Island 21 67 12 
Tyskland 14 66  20 
Italia  14 66 20 
Russland  15 72  13 
Japan  13  64  23 
USA  20  67  13 
Mexico 29  65   6
Argentina  26  64 10 
Uganda  49  48    3 
India  32  63    5
Kina  18  74    8

befolknings-
pyramide
figur som viser 
hvor mange men-
nesker som finnes 
i et bestemt om-
råde, etter alder 
og kjønn

Befolkningspyramider
Ved å studere befolkningspyramider får 
vi et mer detaljert og dynamisk bilde av 
aldersstrukturen i en befolkning. I en 
slik pyramide viser den loddrette ak-
sen alder, ofte fordelt på femårsgrupper. 
Antall kvinner og menn i de forskjellige 
aldersgruppene er angitt på den vann-
rette aksen henholdsvis til høyre og til 
venstre for midten. Som regel er antal-
let angitt i prosent av hele befolkningen. 
Vi kan også sette inn for eksempel sivil-
stand og yrkesaktivitet på en slik figur.

Kontrollspørsmål

1. Hva mener vi med den næren-
de og den tærende del av be-
folkningen?

Figur 4.22.  Aldersfordelingen i noen ut-
valgte land, 2010. (Kilde: FN)
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