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To positioner
• Jeg har valgt at koncentrere mig om to væsentlige
pointer.

• Den første:
– Familieforløbet og dermed ønsker om og
praktiske muligheder for at etablere familie
med børn er varierende over perioder i
dagens samfund.

1. Familieforhold
Det er ikke længere det almindeligste
at leve i ét enkelt langvarigt parforhold fra
ungdommens forlovelse til alderdom og død.

LIVSALDRE - Fra: denstoredanske.dk

Figuren viser, hvordan den %-vise
andel af enlige mænd hhv. kvinder
varierer over livet.
Kilde: Befolkningens udvikling 2012
Danmarks Statistik 2013

Vi er nødt til at acceptere
eksistensen af det serielle monogami
og den ‘tilvalgte familie’.
Med begrebet
‘tilvalgt familie’ mener
jeg, at der træffes
beslutning om,
hvornår det er
den rette partner, og
dermed hvornår en
familie med barn
etableres.
Tegning: kamilla wichmann
Berlingske Tidende, 30.7.2008

To positioner
• Den første:
– Familieforløb og dermed ønsker om og
praktiske muligheder for at etablere familie
med om børn er varierende over perioder i
dagens samfund.

• Den anden:
– Samlet fertilitet viser en speciel og begrænset
viden om fertiliteten.

Samlet fertilitet i Danmark
Der kan være voldsomme udsving år for
år, da den samlede fertilitet beregnes ud
fra fødslerne i ét kalenderår.

Kilde: Befolkningens udvikling 2012. Danmarks Statistik 2013

Definition
• Samlet fertilitet
– Er et mål, der baseres på fødselsraten (pr. 1000) i
hver aldersgruppe af kvinder 15-49 år, det kalenderår,
hvor kvinderne fylder 15.
– Der er altså ikke tale om det gennemsnitlige antal
børn, som kvinder føder.
– Men man kan kalde det en fiktiv forudsigelse af, hvor
mange levendefødte børn 1000 kvionder, der fylder 15
i et givent kalenderår, vil føde gennem deres fertilile
alder, hvis de i hver aldersklasse fødte netop så
mange børn som fødselsraterne angav det år, de blev
15 og ingen af kvinderne dør, før de er fyldt 50 år.

Samlet fertilitet,
Norden, TFR

Kohortefertilitet,
Norden, CTFR
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Et nordisk eksempel, der viser, hvordan
de store udsving i den samlede fertilitet
mindskes, når man følger
fødselsårgange af kvinder i registrene og
ser, hvor mange levendefødte børn, de
får i deres liv (kohortefertilitet). :

By, Bolig og Bosætning, Generelle mål, socio-demografi, 17.9.2014

Kilde: Andersson et al. 2009

Kumuleret andel kvinder pr. 1000, med mindst
1 barn. Udvalgte fødselsårgange af kvinder. DK
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Selvom kvinderne får første barn senere (ses ved at
kurverne først begynder at stige ved en højere alder)
har en næsten lige stor andel af kvinderne fra de viste
fødselsårgange, født mindst én gang før de fylder 50.
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Kilde: Befolkningens udvikling 2012, Kbh: Danmarks Statistik 2013
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Kohorte (kumuleret) fertilitet, 2012. DK
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Udsættelse
Udsættelse

Fødsler udsættes, men årgangene fra
1960erne-’70erne har, når de er i slut30’erne, gens. flere børn end de tidl.
årgange havde i samme alder

Timing og spacing..

Kilde: Befolkningens udvikling 2012, Kbh: Danmarks Statistik 2013
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