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34 år. Videre ser vi at kvinner i Botswa-
na har høyere fruktbarhet enn de norske 
kvinnene – uansett alder, og at forskjel-
len er størst for de yngste og de eldste 
årsklassene. Hvis figuren også hadde 
vist eldre tall for den alderbestemte 
fruktbarheten i de to landene, ville vi 
ha sett at fruktbarheten i Norge i løpet 
av de siste 20–30 årene har sunket for 
kvinner under 25 år, mens den har økt 
noe for kvinner over 30 år. I Botswana 
har imidlertid fruktbarheten gått sterkt 
tilbake i alle aldersklasser i tilsvarende 
periode.

slå fødselsmønsteret for disse kvinnene 
med sikkerhet. 

Samlet fruktbarhetstall kan knyttes til 
hva som skal til for å opprettholde fol-
ketallet i et land. Hvis folketallet skal 
holdes oppe på lang sikt, må hver ge-
nerasjon av kvinner føde like mange 
jenter som de selv utgjør. Ettersom det 
blir født litt flere gutter enn jenter, og 
noen kvinner ikke kan få barn, og andre 
kvinner dør før de har gjennomlevd hele 
sin fruktbare periode, må hver kvinne i 
gjennomsnitt føde noe mer enn to barn. 
I Norge og i store deler av den vestlige 
verden svarer dette til et SFT på ca. 2,1 
barn. Et gjennomsnittlig barnetall på 2,1 
blir derfor ofte kalt for reproduksjons-
nivået (se side 111). Men der dødsra-
tene ligger høyere enn i dagens i-land, 
er reproduksjonsnivået også høyere. I 
enkelte u-land må kvinner føde 2,5 barn 
i snitt for at befolkningen skal opprett-
holdes over tid.  Dette svarer omtrent til 
reproduksjonsnivået i Norge for hundre 
år siden.

Samlet fruktbar-
hetstall (SFT)
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Figur 4.11.  Samlet fruktbarhetstall (SFT) i 
ulike verdensdeler, 2010. (Kilde: FN)
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Kontrollspørsmål

1. Hva menes med fruktbarhet 
(fertilitet)?

Samlet fruktbarhetstall, SFT
Et annet – og enklere – mål for fødsels-
hyppigheten er samlet fruktbarhetstall, 
SFT. Det viser hvor mange barn hver 
kvinne i gjennomsnitt kommer til å føde 
i løpet av sin fruktbare alder (15–49 
år) hvis fruktbarhetsmønsteret holder 
seg uendret gjennom hele perioden. Vi 
regner ut SFT for et bestemt år ved at 
vi legger sammen det gjennomsnittlige 
antall barn som er født pr. kvinne på 
hvert alderstrinn dette året. 

SFT er et såkalt periodemål, i den for-
stand at det viser situasjonen i et visst 
år. Hvis vi i stedet ønsker å vite helt ek-
sakt hvor mange barn alle norske – eller 
botswanske – kvinner som er født i et 
gitt år får, må vi vente til de alle har av-
sluttet sin fødedyktige periode. Dersom 
vi for eksempel vil undersøke fruktbar-
heten til alle kvinner født i 1980, må vi 
altså vente til år 2029 før vi kan fast-
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