
SIDE 1

Men selvom Danmark kan forvente en let faldende fød-
selsrate, tyder studiets resultater ikke på, at forskellen 
mellem det foretrukne og det faktiske antal børn, som 
kvinder kan forvente at få, bliver større. I stedet er for-
skellene temmelig konstante over fødselsårgange. Studi-
et er lavet på baggrund af en nylig indsamlet spørgeske-
maundersøgelse omkring fertilitetsidealer sammenholdt 
med opdaterede prognoser for udviklingen i den danske 
fødselsrate og har sammenlignet med lignende data fra 
Norge — et land, som historisk har haft lignende udvik-
ling i den årlige fødselsrate som Danmark.

Blandt kvinder, der stadig er i den reproduktive alder, 
har studiet beregnet prognoser for det samlede antal 
børn, de kan forvente at få. Studiet fokuserer på kvinder, 
der er 30 år og ældre, og har lavet en række prognoser 
på baggrund af forskellige fremskrivningsteknikker. 
Venstre side af figur 1 viser udviklingen i det samlede 
antal opnåede og forventede børn per dansk kvinde ved 
45-årsalderen for årgangene født 1971-1991. Der vises 
resultater fra både den mest negative og den mest po-
sitive prognose. En 30-årig dansk kvinde født i 1991 kan 
forvente at få 4-7% færre børn end en kvinde født 15 år 
tidligere, men antallet virker til at stabilisere sig ved et 
nyt lavere niveau.

Danske kvinder får 
færre børn end deres 
foretrukne antal

Note: Figuren til venstre viser det 
opnåede/forventede antal børn, danske 
kvinder kan regne med at have ved 
45-årsalderen hen over kvindernes 
fødselsårgange. Tallene og prognoserne 
bygger på tal fra Danmarks Statistik og 
Human Fertility Database. Figuren til højre 
viser forskellen mellem det opnåede/
forventede antal børn og det antal børn, 
danske kvinder angiver som deres 
foretrukne. Oplysningerne om foretrukket 
antal børn bygger på besvarelse fra 
4.055 kvinder, der i foråret 2021 deltog 
i den danske del af den internationale 
generations- og kønsundersøgelse.-0,70
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Danske kvinder mellem 30 og 49 får færre børn, end hvad de selv synes er det 
ideelle antal. Dette er både tilfældet, når faktiske fødselsrater sammenholdes    
med kvindernes egne ønsker og med det antal børn, de mener er samfundsidealet.     
Det viser nyt studie fra ROCKWOOL Fonden. 
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Figur 1. Resultater for Danmark



SIDE 2

Højre side af figur 1 viser forskellen mellem danske kvin-
ders forventede og foretrukne antal børn. I Danmark 
følger det antal børn, kvinder oplyser er deres foretruk-
ne antal, samme udvikling som prognosen. På tværs af 
fødselsårgange har danske kvinder fået og kan forvente 
at få i gennemsnit omtrent 0,5 barn mindre, end hvad de 
selv anskuer som værende det ideelle antal børn. Sam-
tidig rapporterede 51% af kvinder i alderen 45 år eller 
ældre, at de havde fået færre børn end deres foretrukne 
antal, hvorimod kun 3% havde fået flere. Danske kvinder 
blandt yngre fødselsårgange har samme gab mellem 
foretrukket og forventet antal børn som kvinder fra 
ældre fødselsårgange.

Til sammenligning har udviklingen i Norge været 
en markant anden. Frem til 2010 havde Danmark 
og Norge meget sammenfaldende trends i den årlige 
fødselskvotient. Siden da har den årlige fødselskvotient 
udviklet sig meget forskelligt, og det giver sig udtryk 
i det antal børn, norske kvinder kan forvente at få. 

Venstre side af figur 2 viser udviklingen i det samlede 
antal opnåede og forventede børn per norsk kvinde 
ved 45-årsalderen. En 30-årig norsk kvinde født i 1991 
kan forvente at få mellem 12% til 15% færre børn end en 
norsk kvinde født 15 år før. Samtidig følger fertilitets-
idealet i Norge ikke den forventede udvikling i kvinders 
endelige antal børn. I stedet bliver der større afstand 
mellem foretrukket og forventet antal for kvinder i den 
fødedygtige alder. Modsat danskerne kan nordmændene 
altså forvente i stigende grad at få færre børn end deres 
ideelle ønske.

Studiet, der er blevet til i samarbejde med forskere fra 
Stockholms Universitet, Statistisk Centralbureau i 
Norge, Danmarks Statistik, Universitet i Helsinki og 
Københavns Universitet, har anvendt den nyligt ind-
samlede Generations- og Kønssurvey for Danmark og 
Norge og sammenholdt den med fertilitetsprognoser lavet 
på baggrund af data fra Danmark Statistik, Statistisk 
Centralbureau i Norge og Human Fertility Database.

Note: Figuren til venstre viser det 
opnåede/forventede antal børn, 
norske kvinder kan regne med at have 
ved 45-årsalderen hen over kvindernes 
fødselsårgange. Tallene og prognoserne 
bygger på tal fra Norges Statistik og 
Human Fertility Database. Figuren til 
højre viser forskellen mellem det 
opnåede/forventede antal børn og 
det antal børn, norske kvinder angiver 
som deres foretrukne. Oplysningerne 
om foretrukket antal børn bygger på 
besvarelse fra 2.869 kvinder, der i 
efteråret 2020 deltog i den norske del 
af den internationale generations- og 
kønsundersøgelse.

Figur 2. Resultater for Norge
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SIDE 3

Fertilitetsprognoser

For at forudsige antallet af børn, som kvinder, 
der stadig er inden for den fødedygtige alder, kan 
forvente at få, benyttes der statistiske metoder for 
at beregne prognoser. Da prognoser altid bereg-
nes med udgangspunkt i antagelser om fremtiden, 
har studiet anvendt fire forskellige metoder [5-års 
ekstrapolation, ratefrysning, bayesiansk fertilitets-
prognose og nonparametrisk fertilitetsprognose 
(se studiet for detaljer)] for at krydsvalidere progno-
serne under forskellige antagelser om den fremti-

dige udvikling i fertiliteten. Prognosemetoderne er 
bredt valideret i den videnskabelige litteratur. For 
yderligere at sænke usikkerheden beregner studiet 
kun prognoser for kvinder, der er 30 år eller ældre, 
således at man kan bygge prognosen på deres obser-
verede fertilitetshistorik, frem til de fylder 30. For 
maksimum gennemsigtighed rapporterer figur 1 og 
2 resultater for både den metode, der forudsiger det 
højeste antal børn, og den metode, der forudsiger 
det laveste antal børn for hver fødselsårgang.
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