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3. Nedgang i fertiliteten siden 2008



Udvikling i antallet af levendefødte fra 1960-2012
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� I 2012 kom der 57.916 levendefødte børn til verden i Danmark

� Det er det laveste antal siden 1987

� I 2008 var antallet 65.038, og det nuværende niveau ligger altså 11 pct. 
lavere end for fire år siden. Især stort fald fra 2010 til 2011

� Antallet af levendefødte afhænger også af hvor mange kvinder, der findes i 
de fertile aldersgrupper. 

� Den samlede fertilitet angiver antallet af levendefødte børn, som en kvinde 
ville sætte i verden, hvis hun gennem hele sin fertile alder fra 15 til 49 år fik 
børn i overensstemmelse med årets aldersbetingede fertilitetskvotienter

� Den samlede fertilitet er uafhængig af befolkningens aldersfordeling

Nuværende fødselstal de laveste i 25 år
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Udvikling i samlet fertilitet 1960-2012
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Udvikling i samlet fertilitet og levendefødte 1992-2012. Indekseret 
udvikling (1992=100)
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� Udviklingen i den samlede fertilitet er mindre dramatisk end udviklingen i 
antallet af levendefødte. Her er der siden 2008 tale om et fald fra 1,89 til 
1,73 svarende til 8,4 pct. Og niveauet i 2012 er blot det laveste siden 2002.

� Men fertiliteten i 2008 var faktisk den højeste siden 1975!

� Faldet i fertilitet er mindre end faldet i antallet af levendefødte, da 
befolkningens alderssammensætning har ændret sig. Der var færre kvinder i 
de mest fertile aldersgrupper i 2012 end i 2008

� De 27-33-årige kvinder står for lidt over halvdelen af alle levendefødte, så 
det har stor betydning, hvor mange af dem, der er i befolkningen

Udvikling i samlet fertilitet fra 2008-2012
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Aldersbetingede fertilitetskvotienter 2008 og 2012. Per 1000 
kvinder på alderstrin.
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15-49-årige kvinder i den danske befolkning fordelt på enkelte 
alderstrin. 1. juli 2008 og 1. juli 2013
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Andel indvandrere blandt 15-49-årige kvinder. 1. juli 2008 og 1. juli 
2012
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Udvikling i samlet fertilitet fra 2008 til 2012 efter herkomst
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� Fald i levendefødte forstærkes af ændringer i befolkningssammensætning

� Der er i 2012 færre kvinder i de mest fertile aldersgrupper

� Samtidig er indvandrernes andel af kvinder i de mest fertile aldersgrupper 
steget

� Begge forhold påvirker antallet af levendefødte negativt

� Især da mange indvandrere er studerende med korte ophold, som ikke 
kommer til Danmark for at føde børn

� Af det samlede fald i levendefødte på 7.084 fra 2008 til 2012 kan 2.212 eller 
31 pct. tilskrives en ændret befolkningssammensætning af kvinder. Både 
hvad angår alder og herkomst

� Resten skyldes faldet i fertilitet. Men hvorfor er fertiliteten faldet?

Udvikling i levendefødte
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Kvartalsvist bruttonationalprodukt i 2005-priser. Millioner kroner. 
Sæsonkorrigeret.
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Antal salg af enfamiliehuse – rullende år. 
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Indekseret udvikling i beskæftigelsesfrekvenser forskellige 
aldsergrupper
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� Det er nærliggende at koble faldet i fertilitet sammen med den økonomiske 
udvikling

� Det var netop i 2008, at finanskrisen brød løs, og det har givetvis haft en 
betydning for fødselstallet

� Højere arbejdsløshed, økonomisk usikkerhed og et boligmarked i krise er 
klart faktorer, som også påvirker familiers adfærd

Hvad skyldes fald i fertilitet?
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Udvikling i levendefødte og vielser. 1960-2012
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Fertilitetskvotienter efter ægteskabsalder 2012.

17



Antal gifte kvinder efter ægteskabsalder. 1. juli.
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Udvikling i levendefødte og vielser (rullende år) fra 4. kvartal 2007 
til 3. kvartal 2013
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Generationsfertilitet 15-49 år for generationerne fra 1940-41 til 
1961-62 
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Levendefødte 2013-2023. To scenarier.
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Samlet fertilitet 2011 for udvalgte lande. Eurostat.
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� Næsten en tredjedel af faldet i levendefødte siden 2008 skyldes ændringer i 
befolkningens sammensætning

� Resten kan tilskrives faldende fertilitet, som tydeligvis hænger sammen med 
den økonomiske udvikling

� De nuværende niveauer er imidlertid ikke historisk lave og på samme niveau 
som i 2002. Og niveauet i 2008 var det højeste siden 1975.

� Generationer af kvinder ender med at få stort set samme antal børn. Det 
taler for stigende fertilitet i de kommende år

� Den demografiske udvikling vil i de kommende år medføre flere kvinder i de 
mest fertile aldersgrupper. Det taler for stigende fødselstal selv med 
nuværende fertilitetsniveau

� Der er tydelig korrelation mellem antal af vielser og levendefødte. En 
stigende tendens i vielsestal kan varsle stigning i fødselstal

Sammenfatning
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