
Demografi
• Sveriges befolkning – svenskens överlevnad och försörjning hänger inte bara på familjen, 

detta tack vare det svenska välfärdssamhället. 

Den demografiska transitionen (befolkningslära) – en modell för att studera hur och varför 
befolkningen i ett område förändras.  

Fyra faser
• Fas 1 – Många föds och många dör, Sverige runt 1750
• Fas 2 – Många föds och färre dör, Sverige runt 1825
• Fas 3 – Ganska många föds och få dör, Sverige runt 1930
• Fas 4 – Få föds och få dör, Sverige runt 2002

Att studera befolkningsfrågor, ord. 
• Nativitet – antal som föds
• Mortalitet – antal som dör
• Immigration – inflyttning
• Emigration – utflyttning 

Jordens befolkning
• Jordbrukssamhället - 
• Industrisamhället - 

Idag – jordens befolkning ökar pga ett högt födelsetal i de fattiga länderna. Detta pga kvinnans 
ställning i samhället, brist på utbildning, inget socialt skyddsnät, religion och tillgången/viljan till 
att använda preventiv medel. 

Migration – folkomflyttning. Push och pullfaktorer
• Push – krig, arbetslöshet och dåliga bostäder (negativa)
• Pull – arbetstillfällen, större trygghet och utbildningsmöjligheter

Större rörlighet i ex EU och den rika världen. 

Flyttningsmönster (hur och varför människor kan och vill flytta) 
• Fas 1 – 
• Fas 2 – 
• Fas 3 – 
• Fas 4 – 

• Överbefolkning – ett lands resurser räcker inte till att försörja befolkningen
Undersökningar visar att det inte behöver att vara så, fokus på rätt odlingssaker kan göra så att detta 
motverkas 
 

• Familjeplanering – minska barnafödandet ex Kina

Befolkning i stad och på landsbyggd
• Landsbyggd – större familjer, kvar i ett jordbrukssamhälle. Hjälpa varandra och ta hand om 

varandra. 
• Stad – annorlunda jobb, barn behövs inte lika mycket kring arbetssituationen. 

Åldringsexplosion – jordens befolkning blir för gammal och det blir svårt för de unga att ”ta hand” 
om den allt åldrande befolkningen.
Fas 5 – lägre födelsetal än dödstal. Föds för få.


