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Prognosen forutsetter at fruktbarheten 
for verden som helhet etter hvert synker 
til 2,1 barn pr. kvinne, eller det vi kaller 
reproduksjonsnivået. I dag ligger frukt-
barheten på 2,5 barn pr. kvinne.  Ifølge 
denne prognosen blir landene i Sentral-
Afrika de siste som når reproduksjons-
nivået.

Det er viktig å være klar over at selv 
om fruktbarheten med øyeblikkelig 
virkning skulle synke til reproduksjons-
nivået på 2,1 barn pr. kvinne, ville fol-
ketallet i verden likevel øke med 2–3 
milliarder før det blir nullvekst om 
50–100 år. Dette illustrerer det vi kan 
kalle demografisk treghet, det vil si at 
folketallet kan vokse selv med en frukt-
barhet på eller under reproduksjons-
nivået. Årsaken er at fruktbarheten i 
u-landene tidligere har vært så høy at 
svært store barnekull med kvinner nå 
er kommet i eller er på vei inn i sin fø-
dedyktige alder. I Afrika, for eksempel, 
er nesten halvparten av befolkningen 
under 15 år. Vi kan sammenligne denne 
demografiske tregheten med et stort 
skip i fart. Skipet siger framover lenge 
etter at farten er redusert og maski-
nene slått av.

Befolkningsutviklingen i Norge
Norge er et lite land med ca. 4,9 mil-
lioner innbyggere. Det er mindre enn én 
promille (1 ‰) av jordas befolkning. 
Hvis vi skal tro prognosene til Statistisk 
sentralbyrå, vil det bo 5 millioner men-
nesker i Norge i 2013, mens 6 millioner 
vil passeres omkring 2035. I 2060 vil 
folketallet ifølge byrået trolig ligge rundt 
7 millioner.

Den sterke befolkningsveksten som 
ventes i de kommende tiårene skyldes 
ikke høye fødselstall. Som vi skal se i 
et seinere avsnitt føder norske kvinner 
i gjennomsnitt 2,0 barn, og selv om vi 
med dette ligger nær toppen i Europa, 

Snart er vi dobbelt så mange
Tabellen viser hvor raskt en be-
folkning fordobler seg ved ulike 
vekstrater. Dersom befolknings-
veksten er 1 % i året, tar det 70 
år før folketallet er fordoblet. Er 
veksten på 2 % pr. år, er fordob-
lingstiden bare 35 år. 

 Årlig vekst    Fordoblingstid 
  (prosent)        (antall år)

 0,5 140 
 0,8 87 
 1,0 70 
 2,0 35 
 2,5 28 
 3,0 23 
 3,5 20

(En enkel måte å regne ut fordob-
lingstiden på er å ta 70:p, der p er 
vekstprosenten.)

en måte som kommer alle til gode, er 
langt fra enkel!

Prognoser som FN har laget, tyder at 
verdens folketall vil passere 9 mil-
liarder omkring år 2050. Mot slutten 
av 2000-tallet eller begynnelsen av 
2100-tallet kan befolkningsmengden 
muligens stabilisere seg på 10–12 mil-
liarder. Verdens befolkning blir da sta-
sjonær og har altså nullvekst. Det kan til 
og med tenkes at folketallet kan minske 
noe. 

Som vi ser av figur 4.3, vil befolknings-
veksten fordele seg svært forskjellig 
på ulike verdensdeler og ulike typer 
av land. Så godt som hele veksten vil 
komme i u-landene, mens dagens i-
land vil ha tilnærmet nullvekst sett un-
der ett.

reproduksjons-
nivå
det antall barn 
hver kvinne må 
føde for å opprett-
holde befolknin-
gen over tid
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