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Slide 1  

Fertiliteten er en af de tre ”demografiske komponenter”, som man kalder de faktorer, 

der tilsammen former befolkningens udvikling: mortalitet, fertilitet og migration. Demo-

grafiens genstand er befolkningens udvikling (vækst og sammensætning) og det er der-

for, fertiliteten baseres på udelukkende levendefødte børn. Når jeg bruger begrebet 

fertilitet i det følgende, er det i den demografiske forstand: levendefødte børn. 

Slide 2 

Helt aktuelt har en stigning i fødselstallet og et fald i antallet af døde i 2014 sat journali-

sterne i gang med den forunderlige fertilitet. Kort efter var meldingen, at der nu var sket 

en stigning i ’danskernes fertilitet’. For første gang i fire år, steg antallet af fødte, lød 

det. Jeg skal ikke komme nærmere ind på dødeligheden, men med hensyn til de 

levendefødte er der tale om en stigning på 997 levendefødte.  

Jeg blev opmærksom på dette, fordi en journalist ringede for at høre noget om: 

”..hvorfor der ses denne udvikling”. En væsentlig pointe er at være opmærksom på, om 

der tales om fødselstal eller en rate – fertilitetsrate eller fødselsrate. Fødselstallet er det 

absolutte antal børn – og det kan aldrig sige noget om, hvorvidt kvinder og mænd nu i 

højere eller mindre grad får børn. Men det er vigtigt at kende antallet i (størrelsen af) 

fødselsårgangene af hensyn til planlægning. En rate, der er et relativt mål, kan derimod 

sige noget om, hvorvidt der fx er en stigning eller et fald i den andel, der får børn, ud-

trykt pr. 100 eller pr. 1.000 o.s.v.  

Fertiliteten, fødselstallet, barnløse kvinder og par, det formår at sætte sindene i 

kog. Der er en blanding af, at det er synd for de mennesker, der ikke får / ikke kan få 

børn, og så en følelse af, at der er noget galt, hvis fertiliteten på samfundsniveau ikke 

lever op til den demografiske definition af en fertilitet, som kan vedligeholde befolknin-

gen. Endelig er det jo heller ikke godt, hvis samfundet er sådan indrettet, at parrene ikke 

ønsker at få børn til at leve i det samfund. 

 

Jeg vil her i mit oplæg koncentrere mig om de demografiske mål - hvordan man kan 

følge udviklingen demografisk og hvad demografien kan sige om den aktuelle udvikling. 

Det er en vigtig pointe, at man bør kende både begrænsninger i de enkelte mål, man 

præsenteres for og deres styrker. Ligesom i alle andre videnskaber, kan man noget, men 

ikke alt. Og man skal klargøre, hvad man ser efter – fx ydre miljøfaktorer, medicinske 

faktorer, eller om vi ønsker at analysere menneskenes beslutninger og til- eller fravalg af 

børn, eller måske hvilke overordnede samfundsmæssige forhold, der lægger nogle be-

tingelser for valget at få barn.  

Det er det, jeg vil forsøge at illustrere her. 
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Slide 3 

Den omtalte stigning, der blev omtalt indledningsvist i antallet af fødte, ses også i det 

relative mål, der kaldes den samlede fertilitet. Grafen viser udviklingen og tallene. Den 

aktuelle ”stigning” fra 2013 til 2014 udgør 0,02, og udgør 997 nyfødte. Læg mærke til, at 

der kan være voldsomme udsving år for år, da den samlede fertilitet beregnes ud fra 

fødslerne i ét enkelt kalenderår.  

Slide 4 

Den samlede fertilitet beregnes ved at addere fertilitetsraten i hver aldersgruppe fra 15 

til og med 49 år, som de er i det pågældende kalenderår. Definitionen af samlet fertilitet 

kan virke kompleks. Det er det tal, der oftest anvendes for at sige noget om niveauet af 

fertiliteten, om reproduktionsniveauet. Under de nuværende dødeligheds- og 

fertilitetsforhold skal reproduktionsniveauet være ca. 2,1, for at befolkningen ikke går 

tilbage i størrelse.  

Slide 6 

Der kan være forskellige vurderinger af, hvornår fertiliteten er ’for lav’, og hvordan man 

kan anskue det. Samfundsmæssigt kan man anlægge en vurdering af, om/at befolknin-

gen ikke må på tilbage – det er til dels en gammeldags demografisk tankegang. Der kan 

også være bekymringer om arbejdskraftens størrelse.  

 Måske ser man det som et problem, at kvinder og mænd ikke får de børn, de gerne 

vil have – det kan også være en sociologisk interesse – hvorfor får de ikke det? Hvilke 

faktorer er det, der forhindrer, der hæmmer fertiliteten? Samfundsmæssige og også de 

medicinske, miljømæssige faktorer kan spille ind.  

 Demografiens rolle her kan være først og fremmest at give en god beskrivelse og 

hjælpe med at afklare, om der ’er’ et aktuelt problem, hvis der fx kan lokaliseres et fald i 

fertiliteten. Derefter må man i gang med at se nærmere på, hvor der er sket ændringer, 

og kombinere med anden viden (lægevidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt mm.) for 

at lokalisere forandringer og årsager.      

Slide 7 

Her vises en graf over andelen (det relative tal) af kvinder, der har fået mindst ét barn. 

Andelen uden barn er den reciprokke – regnet fra 100% og ned. Selvom kvinderne i de 

yngre fødselsårgange (kohorter) får første barn senere (ses ved at kurverne først 

begynder at stige ved en stadig højere alder) har en næsten lige stor andel af kvinderne 

fra de viste fødselsårgange født mindst én gang, når de når til slutningen af det fertile 

aldersinterval (50 år).  

 Den lodrette streg viser, hvor stor en andel, der har fået mindst ét barn før de fylder 

25 år: I årgang 1980 er det ca. ca. 16 %, mens det var 60 % (600 ud af 1.000) i årgang 

1945. Dette illustrerer det stærke fertilitetsfald blandt yngre kvinder.  

   



3 

 

Slide 8 

Denne viser den kumulerede fertilitet, dvs. det kumulerede antal børn, kvinderne i 

forskellige fødselsårgange har fået i alt, når de er nået til en vis alder. Der antydes en 

udsættelse af første fødsel, samt at timingen (tidspunkterne for fødslerne) og spacingen 

(afstanden mellem børnene) ændres over kohorterne. Igen er der større forskelle 

undervejs, end når kvinderne afslutter deres fertilitet.  

 Det kan siges at være gradvis samlet fertilitet – altså antal børn pr. 1.000 kvinder. 

Disse opgørelser viser, at der er en senere førstefødsel i de yngre kohorter, men igen: 

Der er mindre ændringer, når man ser på den slutlige kumulerede fertilitet i kohorterne 

end der ses undervejs. 

Slide 9 

De aldersspecifikke fertilitetsrater angiver antal børn født af 1.000 kvinder i en given 

aldersklasse. I denne figur er raterne angivet for hver fødselsårgang, så man kan følge 

fertiliteten efterhånden, som kvinderne bliver ældre. Vi kan se, at der i de ældste 

kohorter er større aldersspænd, hvor der er relativ høj fertilitet – kvinderne begyndte 

tidligt og sluttede sent med fødsler, - altså dem, der fik børn. Tidspunktet for fødslerne 

er i dag mere komprimeret; vi ved der er en alderseffekt – jo ældre ved første barns 

fødsel, jo kortere afstand til det næste, hvis de vel at mærke får et til.  

Slide 10 

Den nordiske artikel, hvorfra disse figurer er hentet, giver sammenligninger mellem 

fertilitetsudviklingen i kohorter i de nordiske lande. De valgte figurer illustrerer 

forskellen mellem et tværsnitsperspektiv (den samlede fertilitetsrate) og et kohorte- 

(generations-) perspektiv. Som vi så i slide 7 og 8 udligner forskellene sig, når kvinderne 

nærmer sig afslutningen af det fertile aldersinterval. Derfor er der langt større udsving i 

den tværsnitsopgørelse, som den samlede fertilitet afbilder end i den viste 

kohortefertilitet.  

Slide 11, 12 & 13 

Disse slides giver en opsamling og en fremstilling af kompleksiteten inden for feltet. Det 

er vigtigt, at vi er nødt til at acceptere, at vi i dag lever i et samfund (det senmoderne 

samfund), hvor der leves efter en planlægning af livet.  

 Det, man ikke kan se i de aggregerede, ofte registerbaserede demografiske 

opgørelser, er individernes egne begrundelser for den demografiske adfærd, vi har 

observeret. 

Slide 14 

Angiver relevant og anvendt litteratur i oplægget.  

Og ellers er I velkomne til at kontakte mig.  lbk@socsci.aau.dk 

 

Lbk, 6.3.2015 


