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Land Fødte pr. 
1000 innb.

Døde pr. 
1000 innb.

Norge 13  9

Danmark 11 10

Sverige 12 10

Island 15 6

Tyskland 8  10

Frankrike 13  9

Italia 10  10

Russland 12 14

Japan 9 9

USA 14 8

Kina 12 7

India 23 7

Egypt 27 6

Nigeria 42 17

Uganda 47 13

Sør-Afrika 21 12

Mexico 19 5

Cuba 11 8

Venezuela 21 5

Chile 15 6 Figur 4.9.  Fødselsrater og dødsrater i noen 
utvalgte land, 2010. (Kilde: FN)

Fødsler og dødsfall
I en stor befolkning er det mange føds-
ler og dødsfall – og tilsvarende få i en 
liten befolkning. Hvis vi skal sammen-
ligne den naturlige befolkningstilveksten 
for eksempel i forskjellige land, er det 
nødvendig å gjøre de absolutte tallene 
om til relative tall, uttrykt enten i pro-
sent eller promille. Da setter vi antall 
fødsler og antall dødsfall i relasjon til 
befolkningsstørrelsen og bruker de to 
begrepene fødselsrate og dødsrate.

Fødselsraten blir gjerne definert som 
antall levendefødte pr. 1000 innbyg-
gere pr. år. På lignende måte define-
rer vi dødsraten som antall døde pr.  
1000 innbyggere pr. år. Begge målene er 
imidlertid avhengig av aldersfordelingen i 
befolkningen – en ung befolkning har fle-
re fødsler og færre dødsfall enn en gam-
mel befolkning. Dette må vi ta hensyn til 
når vi sammenligner fødsels- og dødelig-
hetsforholdene i ulike land og regioner. 

Figur 4.9 viser fødselsrater og dødsrater 
i noen utvalgte land. Som vi ser av ta-
bellen, var fødsels- og dødsraten i Norge 
henholdsvis 13 ‰ og 9 ‰ i 2010. Den 
naturlige tilveksten var altså 4 ‰. De 
fleste industriland har de siste 10–20 
årene hatt naturlige vekstrater på om-
trent dette nivået, mens utviklingslan-
dene har hatt en naturlig befolknings-
vekst på 15–35 ‰. Flere europeiske 
land, blant annet Russland, Tyskland og 
Italia, har imidlertid i seinere tid hatt 
negativ naturlig tilvekst på grunn av få 
fødsler. En eventuell vekst i disse lande-
ne kommer av innvandringsoverskudd. 
Også noen få land i det sørlige Afrika, 
spesielt Lesotho og Swaziland, har en-

fødselsrate
antall fødte pr. 
1000 innbyggere i 
en gitt periode (år)

dødsrate
antall døde pr. 
1000 innbyggere i 
en gitt periode (år)

netto innvandring
forskjellen mellom 
antall mennesker 
som flytter inn 
til og ut av et 
område (land)

Kontrollspørsmål

1. Definer begrepet naturlig be-
folkningsvekst.

2. Hva menes med netto flytting 
og brutto flytting?

et land, eller differansen mellom antall 
innvandrere og utvandrere, nettoinn-
vandringen, hvis vi snakker om flyttin-
ger over landegrensene. Legger vi net-
toflyttingen eller nettoinnvandringen til 
den naturlige tilveksten i befolkningen, 
får vi den totale tilveksten.
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