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bilde av en befolkning i fase 2 av den 
demografiske overgangen. 

Den stasjonære typen viser en situasjon 
der fødselshyppigheten og dødeligheten 
er omtrent like stor. Det kan være tale 
om høy fødselshyppighet og høy dødelig-
het, som i Europa før den industrielle re-
volusjonen (fase 1), eller lav fødselshyp-
pighet og lav dødelighet, som er typisk 
for mange i-land i dag (fasene 3 og 4). 
Selv om veksten er lav i begge tilfeller, 
er befolkningspyramidene svært ulike.

Den regressive typen viser en situa-
sjon der fødselshyppigheten er sterkt 
fallende, slik at befolkningsveksten blir 
lav eller til og med negativ (fase 4 og 
5). Også den regressive befolknings- 
pyramiden kan ha ulike former, avhen-
gig av om befolkningen er gammel (Nor-
ge i 2000-årene) eller ung.

Pyramiden er et resultat av befolknings-
utviklingen i de siste 80 til 100 årene. 
Nedgang i fødselstallet fører til at pyra-
miden blir smalere i bunnen enn i top-
pen. Brudd på pyramideformen kan 
komme av hungerkatastrofer, epidemier, 
innvandring, utvandring eller variasjoner 
i fødselshyppigheten. Og ikke minst kan 
slike avvik i pyramideformen skyldes kri-
ger; i land som har vært innblandet i krig 
kan mannsunderskuddet i visse alders-
klasser bli betydelig og kvinneoverskud-
det tilsvarende stort.

Vi kan gruppere befolkningspyramidene 
i tre hovedtyper (figur 4.23):

Den progressive typen er karakteris-
tisk for de fleste u-land (og Norge på 
1800-tallet). Befolkningen er dominert 
av unge, først og fremst på grunn av 
stor fødselshyppighet. Pyramiden gir et 
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Figur 4.23.  Karakteristiske befolkningspyramider for land eller mindre områder med  
forskjellig utvikling.
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