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ten lavere i u-landene enn i i-landene 
samlet sett. Det skyldes at dødsraten er 
svært avhengig av aldersfordelingen.

For å kunne sammenligne dødelighets-
forhold i ulike land og i forskjellige re-
gioner må vi ta hensyn til aldersfor-
delingen, slik vi gjorde da vi studerte 
variasjonene i fruktbarhet. Ved hjelp av 
aldersbestemte dødsrater, definert som 
antall døde pr. 1000 innbyggere i en be-
stemt alder, får vi et riktigere bilde av 
dødeligheten. Siden dødeligheten også 
er forskjellig for menn og kvinner, kan 
det være hensiktsmessig å splitte tal-
lene opp på kjønn.

Hvis vi hadde sett på aldersbestemt 
dødelighet i Norge sammenlignet med 
India eller Egypt, ville vi ha sett at dø-
delighetsnivåert i Norge ligger betyde-
lig lavere enn i disse to u-landene. Når 
dødsraten likevel ligger høyere i Norge 
(se figur 4.9), er forklaringen den at Nor-
ge har en langt større del av befolknin-
gen sin i de eldste aldersgruppene (der 
dødeligheten er høy) enn India og Egypt, 
som begge har en mye yngre befolkning.
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Verden 69 46

U-land 67 50

I-land 77  6

Afrika 55 76

Latin-Amerika 74 22

Asia 70 41

Europa 76 6

Nord-Amerika 78 6

Oseania 76 21

Norge 81  3

Figur 4.13. Levealder og spedbarnsdødelighet 
i ulike verdensdeler. (Kilde: FN, 2010)

Nord-Europa, Nord-Amerika og Japan.
Folk i u-landene lever gjennomsnitt-
lig 10 år kortere enn folk i i-land (67 
år mot 77 år). Likevel har dødeligheten 
avtatt sterkt i mange u-land etter den 
andre verdenskrigen, hovedsakelig fordi 
flere barn har fått leve opp. Det kom-
mer både av bedre helsestell og høyere 
levestandard og ikke minst av import av 
medisiner fra i-landene. 

I Norge er forventet levealder nå 79 år 
for menn og 83 år for kvinner. For begge 
kjønn er det fem år mer enn for 20 år 
siden, mens tilsvarende tall for hundre 
år siden var 50 år for menn og 54 år for 
kvinner. Nordmenn lever med andre ord 
lenger enn noen gang og svært lenge 
sammenlignet med mennesker i de fles-
te andre land. Men når gamle mennes-
ker lever lenger, som i vårt land, stiger 
gjennomsnittsalderen i befolkningen. 
Det skaper nye problemer, som vi skal 
se i et senere avsnitt.

En annen god indikator på levevilkårene 
i et land er spedbarnsdødeligheten, det 
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1. Hva er aldersbestemt  
dødelighet? 

Levealder og 
spedbarnsdødelighet
Forventet levealder, som er den gjen-
nomsnittlige alder som et nyfødt barn 
forventes å leve, gir et enklere bilde av 
dødeligheten i ulike deler av verden. 
Denne levealderen varierer i dag fra 55 
år i Afrika til over 70 år i en rekke land 
i Asia og Latin-Amerika, og 78–80 år i 
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