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For verden som helhet var det samlede 
fruktbarhetstallet 2,5 i 2010. I u-lan-
dene ligger SFT på i gjennomsnitt 2,7 
(uten Kina: 3,1), mens det i i-landene 
er 1,7. Som nevnt har fruktbarheten i 
verden sunket i de siste 20–30 årene. 
Nedgangen skyldes først og fremst at 
familiestørrelsen har blitt redusert i u-
landene, åpenbart på grunn av familie-
planlegging. Mellom 1970 og 1985 sank 
SFT i u-landene sett under ett fra 6,0 til 
4,2. Siden da har fruktbarhetsnedgan-
gen fortsatt, men i saktere tempo.

I 2010 varierte barnetallet pr. kvinne 
(SFT) fra 1,6 i Europa til 4,7 i Afrika, og 
for enkeltland fra 1,2 i Bosnia, Singa-
pore og Sør-Korea til 7,4 i Niger. De an-
dre verdensdelene ligger mellom disse 
ytterpunktene, men med store innbyr-
des variasjoner. I Asia har for eksempel 
Kina, det folkerikeste landet i verden, 
et samlet fruktbarhetstall på 1,5, altså 
godt under reproduksjonsnivået, mens 
det nest største landet, India, har 2,6 
(se figur 4.12).

Praktisk talt alle i-land har en fruktbar-
het på eller under reproduksjonsnivået. 
Det gjelder også Norge, der fødselsrate-
ne har ligget under denne grensen siden 
midten av 1970-årene, med verdier på 
mellom 1,7 og 2,0 barn pr. kvinne. Det 
er ellers verdt å merke seg at de nordiske 
landene, inkludert Norge, i dag har høy-
ere fruktbarhet enn søreuropeiske land 
som Italia og Spania, begge katolske 
land, selv om kirken der stiller seg nega-
tiv til abort og bruk av prevensjonsmid-
ler. Også mange av de tidligere østblokk-
landene har i dag svært lav fruktbarhet. 

Aldersbestemt dødelighet
På samme måte som fødselsraten bare 
kan gi et grovt bilde av fruktbarheten 
i en befolkning, gir dødsraten et svært 
forenklet bilde av dødeligheten. Døds-
raten for et utvalg i-land og u-land er 
vist i figur 4.9. Tilsynelatende er det in-
gen stor forskjell mellom landene, selv 
om dødelighetsnivået i virkeligheten 
er svært forskjellig. Faktisk er dødsra-
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Figur 4.12.  Samlet fruktbarhetstall (SFT) i ulike land. (Kilde: FN, 2010)
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