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let i yrkesaktiv alder bare fordoblet, og 
antall barn under 15 år var om lag det 
samme i år 2000 som 100 år tidligere.

Utover i vårt århundre vil bildet være 
noe mer komplisert fordi barnekullene 
som etter hvert vil nå pensjonsalderen, 
varierer mye i størrelse. På grunn av de 
små kullene fra 1920- og 1930-årene 
har faktisk antall pensjonister (67 år el-
ler eldre) gått litt ned etter 1995. Men 
fra 2015 går de store barnekullene fra 
1945 til 1970 inn i alderdommen. Det vil 
føre til en sterk økning i antall pensjo-
nister fram til 2040, da noe lavere fød-
selstall fra 1970-årene vil gi en litt sva-
kere eldrebølge. Tallet på de aller eldste, 
80 år eller mer, vil først stige omkring 
2025. Til sammen kan tallet på pensjo-
nister i Norge mer enn fordobles, fra  
614 000 i dag til vel 1,5 millioner i 2060 
(figur 4.26). 

Figur 4.26.  Prognose for antall eldre (over 67 år) i Norge 2010–2060 (personer i millioner). 
(Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2010)
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Forklaringen på denne utviklingen finner 
vi både i økt levealder, synkende frukt-
barhet og størrelsen på ulike årsklas-
ser som vi gjorde rede for i forrige av-
snitt, altså små kull gjennom 1920- og 
1930-tallet, store kull fra 1945 og en ge-
nerasjon framover. De som skal trygge 
tilværelsen for den voksende skare av el-
dre etter 2015, hører derimot til de små 
alderskullene fra 1970- til 1990-årene.

Når eldrebølgen har blitt et viktig disku-
sjonstema, både i Norge og i mange an-
dre vestlige land, skyldes det frykten for 
de økonomiske konsekvensene. Hva vil 
skje med samfunnsøkonomien når stør-
relsesforholdet mellom tallet på yrkes-
aktive og antall pensjonister forrykkes? 
Hvordan skal vi få råd til å betale de el-
dres pensjoner når det blir så mange flere 
av dem? Og vil det være nok mennesker 
i arbeid til å pleie og stelle alle de eldre?

Samfunnsgeografi.indd   134 31.01.2011   14:26:59


