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Andre stadium: Dødeligheten synker, mens 
fruktbarheten fortsetter å være høy. Det 
blir da en rask vekst i befolkningen. 

Tredje stadium: Også fruktbarheten be-
gynner å synke, og befolkningsveksten 
reduseres. 

Fjerde stadium: Både fruktbarheten og 
dødeligheten har kommet ned på et lavt 
nivå, og befolkningsveksten er lav.

Femte stadium: Fruktbarheten blir så 
lav at folketallet synker (hvis vi ser bort 
fra effekten av innvandring). Dette gjel-
der særlig befolkninger med en høy an-
del eldre mennesker.

Demografisk overgang i Norge
Norge befant seg i første stadium fram 
til begynnelsen av 1800-tallet. Landet 
vårt var i denne perioden et fattig jord-
brukssamfunn. Dødeligheten varierte 
sterkt og kunne i korte perioder enda-
til bli større enn fødselstallene, først og 
fremst på grunn av epidemier som pest 
og kolera og sviktende avlinger i jord-
bruket. Med uår fulgte hungersnød og 

dermed nedsatt motstandskraft overfor 
vanlige infeksjonssykdommer. Den høye 
dødeligheten rammet særlig spedbarn. 
Nær en femdel av alle nyfødte fikk ikke 
oppleve ettårsdagen sin, og den gjen-
nomsnittlige levealderen var knapt 40 år.

Synkende dødelighet og 
økende befolkningsvekst
Dødeligheten begynte å gå ned i de 
fleste industriland i løpet av 1800-tallet.  
I Norge skjedde overgangen til dette  
andre stadiet omkring 1815. 

Hos oss, som andre steder, var årsa-
ken først og fremst en tydelig bedring 
av levestandarden. Produksjonsmeto-
dene i jordbruket ble bedre og avkast-
ningen større. Folk fikk mer å spise, og 
kostholdet ble også mer variert, blant 
annet med innføringen av poteten (fra 
1750-årene). Den ble en viktig nærings-
kilde for fattigfolk.

Bedre kosthold ga i sin tur bedre mot-
standskraft overfor sykdommer. Etter  
hvert forsto folk også at god hygiene 
kunne hindre smittespredning og døds-

Figur 4.18. Modell for demografisk overgang.
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