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Framskrevne tall er usikre

Framtiden er usikker
• Vi kjenner ikke framtidens 

samfunn, kultur, teknologi eller 
medisinske nyvinninger



Hovedtrender

Befolkningsvekst – men lavere enn det siste tiåret

Tydelig aldring – snart flere eldre enn barn og unge

Sterkest befolkningsvekst i sentrale strøk – sterkest aldring i distriktene

Flere (eldre) innvandrere i Norge



Forutsetninger om 

fruktbarhet



• Samlet fruktbarhetstall (SFT) 
har falt med 0,36 barn per 
kvinne siden 2009

◦ Fra 1,98 barn per kvinne i 2009 
til 1,62 i 2017

• Laveste SFT i Norge 
noensinne

• Hovedalternativet synker til
rundt 1,60 på kort sikt

• Øker gradvis mot et 
langsiktig nivå på 1,76 

Framskrevet fruktbarhet
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Forutsetninger 

om levealder
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Framskrevet levealder

• Historisk utvikling (1990-
2017) til grunn for 
modellbaserte 
forutsetninger

• I 2060

• + 7,5 (5-10) år for menn

• + 6 (4-8) år for kvinner

• +5-6 år for 60-åringer

• +4-5 år for 70-åringer

• +3 år for 80-åringer

85 
år

88 år
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Forutsetninger om

inn- og utvandring



Landgruppe 1: Vest-Europa, USA, 
Canada, Australia, New Zealand
Landgruppe 2: Østeuropeiske EU-land
Landgruppe 3: Resten av verden

Framtidig innvandring beregnes ved hjelp av en egen modell, som tar 

hensyn til ulike drivkrefter bak innvandring

• Inntektsforskjeller

• Arbeidsledighet 

• Nettverkseffekt 

• Befolkningsutvikling i opprinnelsesområdene

Framtidig utvandring beregnes ved hjelp av

utvandringssannsynligheter

• Basert på siste ti års utvandring

• Ulike utvandringssannsynligheter for ulike grupper



Ulike scenarier for inntektsforskjeller og 
befolkningsutvikling i landgruppene

Landgruppe 1: Vest-Europa, USA, 
Canada, Australia, New Zealand
Landgruppe 2: Østeuropeiske EU-land
Landgruppe 3: Resten av verden

Inntektsforskjeller mellom 

Norge og de tre landgruppene

Befolkning i 

verden

Hovedalternativet 

(M)

Gradvis mindre forskjeller i 

inntektsnivå, blant annet fordi de 

norske petroleumsinntekter avtar

FNs 

hovedalternativ

(10 mrd i 2060)

Lavalternativet

(L)

Som M-alternativet på kort sikt, likt 

inntektsnivå som landgruppe 1 på 

lang sikt 

FNs lavalternativ

(9 mrd i 2060)

Høyalternativet 

(H)

Fortsatt like store 

inntektsforskjeller 

som i dag

FNs høyalternativ

(12 mrd i 2060)



Framtidig innvandring
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Flere innvandrere og 
flere med 

innvandrerforeldre



Andel innvandrere 
øker fra 14 prosent i 
dag til 20 prosent i 
2060

Antall norskfødte med 
to innvandrerforeldre 
tredobles, andelen 
øker fra 3 til 8 prosent



Landbakgrunn Botid

Flere fra landgruppe 3, flere med lang botid



Flere eldre innvandrere
Innvandrere i Norge Innvandrere blant alle 70+

25 
%
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Flere eldre



Aldring i alle alternativer



Vekst i både antallet og 
andelen eldre

Det blir tre ganger så 
mange som er 80 år og 
eldre i 2060

Og mer enn fire ganger 
så mange 90 år og 
eldre





De eldste blir også eldre

Gjennomsnittsalderen 

blant de eldste øker mot 

2060

Alle: 40 til 45 år

70+: 78 til 81 år



Dødstidspunktet flyttes til høyere alder, 
og blir mer komprimert

Tallene er for menn, og fra hovedalternativet



Om 15 år vil det være 

like mange eldre (65+) 

som barn/unge (0-19)

I 2060, 400 000 flere 

eldre enn barn og unge



Landsdelssentrene er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.

Flytting 2008-2017: 

Vi flytter mot sentrale strøk



• Sterk sammenheng mellom regional 

aldersstruktur og sentralisering

◦ Unge flytter til byene, får sine barn der

◦ Innvandrere (med lav snittalder) bosetter seg ofte i 

byene

◦ Eldre blir igjen på bygda

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

• Høy aldring i innlandet, langs 

svenskegrensen og i nord framover

Sterkest aldring i distriktene

Andel 70+ i 2040 
(MMMM)



Eldres helse i framtiden

• Vil framtidens eldre være i bedre helse og ha mer ressurser?

◦ ‘Framtidens eldre vil være sprekere og friskere enn gårsdagens eldre’ (Regjeringen 2016)

◦ Forskningen mindre entydig (Langballe & Strand 2017, Zeng mfl 2017, Jagger mfl 2016, Chatterji mfl 2015)

• I hvilken grad framtidens eldre vil være friske, selvstendige og i stand til å 
bidra, har stor betydning for deres velvære og for lokalsamfunnene de lever i

◦ Eldre bidrar både i og utenfor arbeidslivet, i frivillig arbeid og i uformell omsorg for partnere, venner, 
barnebarn mv

◦ Samtidig er de også storforbrukere av helse- og velferdstjenester



Tre scenarioer for framtidig helse

• Folk er i snitt sykere de siste årene av livet

• Komprimert sykelighet

◦ Antallet friske år øker mer enn antallet leveår

• Utsatt sykelighet

◦ Sykeligheten kommer senere, og antallet friske år øker like 
mye som antall leveår

• Forlenget sykelighet

◦ Når levetiden øker, øker også tiden folk er syke

Ikke helt gjensidig utelukkende – mange nyanser. Se blant annet:
Thorslund & Parker (2005): Hur mår egentligen de äldre? Läkartidningen 102(43)
Langset (2006): Arbeidskraftbehov i pleie- og omsorgssektoren mot år 2050. Økonomiske analyser 4/2006
Chatterji mfl (2015) Health, functioning, and disability in older adults—present status and future implications. Lancet 385(9967)



Hva sier forskningen?

• Ved forlenget sykelighet vil flere eldre trenge helse-, pleie- og 
omsorgstjenester, og færre kan antas å leve selvstendig

◦ Med unntak av demens- og kreftoppfølging, lite forskning som tyder på at slikt scenario er 
rimelig for Norges del

• Ved utsatt sykelighet vil eldre ha helse til å arbeide lenger, og 
dermed delvis kompensere for økte pensjonsutgifter

◦ For Norges del er det mye som tyder på (minst) utsatt sykelighet

• Ved komprimert sykelighet kan de fleste eldre greie seg hjemme 
uten offentlig bistand, og i større grad være en ressurs 

◦ Komprimering av tidspunkt for død i Norge

◦ Gjelder det også sykelighet?



Mulige konsekvenser
• På nasjonalt nivå har en lenge forutsett befolkningsaldring og iverksatt 

tiltak

• Om disse er tilstrekkelige vil avhenge av framtidens eldres helse og 
funksjon

• Langsiktig og konkret planlegging nødvendig – prioriteringsdiskusjoner

• Komprimert sykelighet vil gi færrest negative konsekvenser

◦ Gode muligheter for økt arbeidsdeltakelse i eldre år, frivillighets- og likemannsarbeid

◦ Eldre selv vil kunne oppleve mestring og selvstendighet i høye aldre

• Om sykeligheten utsettes og eldre arbeider lengre, forventes økt behov for 
pleie og omsorg, men vil kunne møtes adekvat mange steder

◦ Eldre kan bistå i uformell omsorg og på andre samfunnsarenaer

• Om sykeligheten forlenges, vanskelig å øke arbeidstilbudet blant eldre, og 
behovet for tjenester relatert til helse, pleie og omsorg vil øke markant

◦ Vanskelig å møte behov ift personell i helse, pleie og omsorg

◦ Forverret økonomisk handlingsrom

◦ Dårligere livskvalitet for eldre?



Konklusjon

• Flere eldre, høyere andel eldre og eldre eldre

- Eldre bidrar i dag både i og utenfor arbeidslivet, i frivillig arbeid og i uformell omsorg

- Samtidig er de også storforbrukere av helse- og velferdstjenester

◦ Eldres helse og velferd vil ha stor betydning for mulighetene til å bidra i samfunnet, og for 
behov for tjenester fra andre

• Større andel eldre med innvandringsbakgrunn

◦ Flere innvandrere med lang botid – og flere fra land med annen kultur/språk (landgruppe 3)

◦ Flest innvandrere i sentrale strøk?

• Usikker helseutvikling bland eldre

◦ Bedre funksjon, men mer kronisk sykdom?

• Aldringen og eldres ressurser antas bli svært ujevnt fordelt geografisk

◦ Fylker med svak aldring vil få ressurssterke eldre  - motsatt for fylker med sterk aldring

◦ Fylker med svak aldring vil mest sannsynlig få en større andel innvandrere, mens fylker med 
sterk aldring vil se en relativ nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder



◦Basert på hovedalternativet i 2018-framskrivingenene og en rapport med 

beskrivelser av framtidens eldre

◦Lenke til framskrivingene: ssb.no/folkfram

◦Lenke til rapporten: ssb.no/befolkning/ artikler-og-publikasjoner/framtidens-eldre-i-by-og-bygd


