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Danmark er på mange måder et velstående land, hvor gennemsnitsindkomsten og levestandarden 
er høj. Samtidig har mange danskere oplevet, at deres indkomster og formuer er steget markant 
over de seneste 10 år. 

Omvendt er det ikke alle, der har fået del i velstandsstigningerne i de senere år. Siden 2001 har vi i 
Danmark oplevet en stigende ulighed, hvor de højeste indkomster er blevet rigere, mens de 
personer med de laveste indkomster er blevet fattigere. En ulighed, der genfindes, når man ser på, 
hvor i landet, at borgerne med de højeste indkomster bor, eller i hvilke byer, der bor flest fattige 
danske børn.
 
Sideløbende hermed tegnes konturerne af et mere geografisk opdelt Danmark, hvor udkantsom-
råderne har svært ved at følge med udviklingen i resten af lande, og hvor den økonomiske 
ghettoisering vokser i storbyerne.

Fordeling og Levevilkår 2010 belyser en række af disse udviklingstendenser i det danske samfund 
gennem tre temaer: 'Ulighed og fattigdom', 'sundhed og miljø' og 'uddannelse og arbejdsmarked'. 
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Forord

Danmark er på mange måder et velstående land, hvor gennemsnitsindkomsten og levestandarden er høj. Sam-

tidig har mange danskere oplevet, at deres indkomster og formuer er steget markant over de seneste 10 år. 

Omvendt er det ikke alle, der har fået del i velstandsstigningerne i de senere år. Siden 2001 har vi i Danmark 

oplevet en stigende ulighed, hvor de højeste indkomster er blevet rigere, mens de personer med de laveste 

indkomster er blevet fattigere. En ulighed, der genfindes, når man ser på, hvor i landet, at borgerne med de 

højeste indkomster bor, eller i hvilke byer, der bor flest fattige danske børn.

 

Sideløbende hermed tegnes konturerne af et mere geografisk opdelt Danmark, hvor udkantsområderne har 

svært ved at følge med udviklingen i resten af landet, og hvor den økonomiske ghettoisering vokser i storby-

erne.

Fordeling og Levevilkår 2010 belyser en række af disse udviklingstendenser i det danske samfund gennem tre 

temaer: 'Ulighed og fattigdom', 'sundhed og miljø' og 'uddannelse og arbejdsmarked'. 
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Tema 1 – Ulighed og fattigdom

Det første tema i rapporten handler om ulighed og fattigdom. Her dokumenterer kapitel 1, at ulighe-
den fortsætter med at stige, og at den igen i 2007 voksede betydeligt. Samtidig er der en klar tendens 
til, at jo rigere man var i 2001, desto større relativ indkomstfremgang har man haft. Desuden viser ka-
pitlet, at de største indkomster og formuer findes i kommunerne omkring hovedstaden, mens mange 
udkantskommuner har de laveste indkomster.

I kapitel 2 ses der nærmere på udviklingen i fattigdommen i Danmark. I kapitlet vises det, hvordan fat-
tigdommen bliver ved med at stige, således at der nu er over 300.000 fattige i Danmark. Fraregnes 
studerende er antallet af fattige på godt 200.000 personer, hvilket er en stigning på 17 procent i for-
hold til året før. Ser man på udviklingen fra 2001-2007, så er gruppen af fattige eksklusiv studerende 
steget med 50 procent. 

Samtidig dokumenteres det i kapitlet, hvordan antallet af fattige børn fortsætter med at stige voldsomt, 
således at der i dag er omkring 65.000 børn, der lever i fattigdom i Danmark. På bare ét år er antallet 
af fattige børn steget med over 13.000, og i løbet af hele perioden fra 2001 til i dag er antallet af fattige 
børn steget med næsten 30.000 børn.

I kapitel 3 analyseres fattigdommen i et geografisk perspektiv, hvor der ses på, hvordan fattigdommen 
er fordelt mellem landets kommuner. Kapitlet viser, at der er markante forskelle mellem kommuner-
nes andele af fattige, samtidig med at koncentrationen i de fattige områder er blevet større. En række 
af landets yderkantsområder samt flere kommuner i hovedstadsområdet har således en høj andel af 
fattige sammenlignet med resten af landet. 

Et lignende billede tegner sig, når man ser på fattigdommen blandt børn. Her er København, Tønder, 
Langeland, Lolland, Bornholm og Morsø de kommuner i Danmark, der i dag har den største andel af 
børn, der lever i fattigdom.

Temaet om ulighed og fattigdom afrundes i kapitel 4 med en analyse af, hvordan regeringens politik 
medvirker til at skabe fattigdom i Danmark. I kapitlet dokumenteres det, hvordan kontanthjælpsloftet 
og den lave sats for introduktionsydelse har skubbet omkring 4.000 ud i fattigdom og forringet for-
brugsmulighederne for yderligere godt 11.000 fattige. Dertil kommer, at den omstridte 300/450-ti-
mersregel har frataget forsørgelsesgrundlaget for personer, der i forvejen er dybt marginaliseret.    

Rapportens hovedkonklusioner

Rapporten er bygget op omkring tre temaer: 'Ulighed og fattigdom', 'sundhed og miljø' og 'uddannelse 
og arbejdsmarked.
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Tema 2 – Sundhed og miljø

Rapportens andet tema handler om sundhed og miljø. Lige muligheder i levevilkår handler nemlig ikke 
kun om økonomiske vilkår, men ligeledes om muligheden for at leve med et ordentligt helbred og om, 
hvordan man som borger belaster miljøet.

I kapitel 5 dokumenteres det, at der er markante forskelle i danskernes sundhed. Dette ses blandt andet 
ved, at lavindkomstgrupperne har det dårligste helbred, mens de ufaglærte og indvandrere fra mindre 
udviklede lande er de grupper, der går mest til læge. Samtidig vises det i kapitlet, at der er store for-
skelle i danskernes sundhedstilstand, når man ser på tværs af landets kommuner. For eksempel er der 
op til tre års forskel i restlevetiden blandt indbyggerne i de danske kommuner. En række yderkantskom-
muner samt København og flere af hovedstadens omegnskommuner har flest syge og kortere restleve-
tid end i resten af landet. 

I rapportens kapitel 6 belyses danskernes miljøbelastning. Her konkluderes det, at den rigeste femte-
del af familierne i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt 
så stort, som det forbrug, den fattigste femtedel har. Samtidig har de rigeste familier et gennemsnitligt 
CO2-udslip i forbindelse med energiforbruget, der er næsten dobbelt så stort som de fattigste familiers. 

Tema 3 – Uddannelse og arbejdsmarked

I rapportens sidste tema om uddannelse og arbejdsmarked ses der nærmere på det ufaglærte arbejds-
marked og de nyuddannedes jobmuligheder under økonomisk kriser.

Kapitel 7 undersøger forandringerne på det ufaglærte arbejdsmarked. Hvor det tidligere var fortrinsvis 
kvinder og etniske danskere, der varetog de ufaglærte jobs, er det i dag typisk unge mænd og indvan-
drere og efterkommere, der dominerer på det ufaglærte arbejdsmarked. Samtidig dokumenterer kapit-
let, at økonomiske kriser har store konsekvenser for de ufaglærte. Markant flere ufaglærte mister nem-
lig deres arbejde under lavkonjunkturer og dem, der ryger ud, har sværere ved at finde arbejde igen.

Kapitel 8 slutter rapporten af med en analyse af ledigheden blandt nyuddannede. Her vises det, at ny-
uddannede er særlig følsomme over for ændringer i konjunkturerne. I perioder med høj ledighed er ny-
uddannedes arbejdsløshed således mere end dobbelt så høj som for den generelle arbejdsstyrke. Dette 
betyder, at nyuddannede, der færdiggør deres uddannelse i perioder med kriser på arbejdsmarkedet, har 
højere ledighed flere år efter, at de har afsluttet deres uddannelse. Konsekvensen er, at nyuddannede 
ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet, hvilket koster i lønningsposen flere år frem. 

En vigtig pointe, når man taler om ledighed blandt nyuddannede, er, at uddannelse altid betaler sig. AE 
har regnet på, at selv med lange ledighedsperioder efter endt uddannelse er uddannelse stadig en guld-
randet forretning. Personer med en uddannelse i bagagen har nemlig markant højere indkomst og bedre 
arbejdsmarkedstilknytning end personer uden uddannelse. Selv et par års ledighed ødelægger således 
ikke de gunstige gevinster af uddannelsen.
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Uligheden i Danmark fortsætter med at stige, og igen i 2007 voksede uligheden markant. 
Samtidig er der en klar tendens til, at jo rigere man var i 2001, desto større relativ  indkomst-
fremgang har man haft. Omvendt har de fattigste ti procent slet ikke oplevet en indkomst-
fremgang. De største indkomster og formuer findes i dag i kommunerne omkring hovedsta-
den, mens mange yderkantskommuner har de laveste indkomster. Tendensen til polarisering 
mellem kommunerne er samtidig blevet forstærket i de seneste år.

Uligheden i Danmark stiger 
kapitel  1

I løbet af perioden 2001-2007 er den gennem-
snitlige indkomst efter skat for hele befolkningen 
steget med 2,5 procent om året, når der korrigeres 
for inflation. Det svarer til, at befolkningen i gen-
nemsnit har fået godt 30.000 kr. mere til forbrug 
i løbet af de seks år. Samlet har hele befolkningen 
en gennemsnitlig indkomst efter skat på omkring 
220.000 kr. 

Ser man udelukkende på befolkningen i alders-
gruppen 25-59 år, så har de en gennemsnitlig ind-
komst efter skat på 234.000 kr. Dette er en stig-
ning på knap 30.000 kr. i løbet af de seks år. I tabel 
1 er udviklingen i den disponible indkomst vist.
Det indkomstbegreb, der bruges i dette kapitel, er 
den husstandsækvivalerede disponible indkomst, 
som er et mål for den enkeltes forbrugsmulighe-

Anm.: Da seneste data-år i registrene er 2007, er indkomstniveauerne kørt frem til 2010 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af 
forbrugsmulighederne i 2010. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

der, når der er taget højde for de stordriftsfordele, 
der er forbundet med at bo flere sammen i en fa-
milie. I boks 1 er datagrundlaget og indkomstdefi-
nitionen nærmere beskrevet.

De gennemsnitlige indkomster i tabel 1 dækker 
over en meget stor variation i indkomsterne mel-
lem rig og fattig. I tabel 2 er befolkningen i alders-
gruppen 25-59 år opdelt i ti lige store grupper ef-
ter størrelsen af deres indkomst. 

De ti procent af befolkningen med de højeste ind-
komster er den gruppe, der har oplevet klart den 
største vækst i indkomsterne siden 2007. Denne 
gruppe har således haft en vækst i indkomsten ef-
ter skat på over 80.000 kr. siden 2001, hvilket sva-
rer til en årlig vækst på 3,3 pct. 

 
 
 
 

Tabel 1. Udvikling i den disponible indkomst fra 2001 til 2007 

 Gennemsnitlig årlig realvækst i 

disponibel indkomst 

Stigning i disponibel 

indkomst 

Disponibel indkomst 

2007 

 Pct. 1.000 kr. 1.000 kr. 

25-59 år  2,3 30,4 234,1 

Hele befolkningen  2,5 31,3 219,6 
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Det er en generel tendens, at jo rigere man var i 
2001, desto større har den relative fremgang i ind-
komsten været. De fattigste ti procent skiller sig 
dog ud med en negativ vækst, hvilket er forklaret 
nærmere nedenfor. Tilsvarende skiller de rigeste 
sig ud med en vækst, der er noget større end de 
”næst-rigeste”. Dette fremgår af tabel 2.

Tabel 2 viser, at de ti procent fattigste har haft en 
decideret indkomstnedgang i løbet af perioden 
2001-2007, og at deres gennemsnitlige indkomst 
efter skat er faldet med 4.400 kr., når der er korri-
geret for inflationsudviklingen. Dette fald kan dog 
henføres til en markant nedgang i virksomheds-
indkomsten for 1. decil. Der er således en gruppe 
af selvstændige erhvervsdrivende i 1. decil, som 
har en meget lav opgivet indkomst, og som har 
haft et stort fald i virksomhedsindkomsten, hvilket 
trækker indkomsten for 1. decil ned.

Hvis man ikke medregner familier, hvor mindst en 
af forsørgerne har haft en virksomhedsindkomst i 
løbet af året, har 1. decil haft en lille stigning i deres 
disponible indkomst frem for det fald, der fremgår 
af tabel 2. Stigningen for 1. decil er imidlertid kun 
på 2.100 kr., eller hvad der svarer til en årlig vækst 
på 0,4 pct. Det er væsentlig mindre end de ti pct. 
rigeste, som har oplevet en fremgang på næsten 
76.000 kr., eller hvad der svarer til en årlig vækst 
på 3,3 pct. I tabel 3 er alle familier, hvor mindst en 
af forsørgerne har haft en virksomhedsindkomst, 
taget ud, og der er lavet en ny decilfordeling på 
resten af befolkningen. 

Hvad skyldes stigningen i den 
disponible indkomst
I figur 1A er udviklingen i indkomsterne vist for 
de ti pct. rigeste, de ti pct. fattigste og for alle 
25-59-årige. Af figuren ses det, at faldet for de  

 
 
 

Tabel 2. Udvikling i disponibel indkomst opdelt på indkomstgrupper, 2001-2007    

 
Gennemsnitlig årlig realvækst i 

disponibel indkomst 

Stigning i disponibel 

indkomst 

Disponibel indkomst 

2007 

 Pct. 1.000 kr. 1.000 kr. 

10 procent fattigste -0,9 -4,4 81,5 

2. decil 1,6 12,9 144,4 

3. decil 1,9 17,9 170,1 

4. decil 2,1 22,4 191,2 

5. decil 2,2 26,1 210,4 

6. decil 2,3 29,6 230,2 

7. decil 2,4 33,2 252,2 

8. decil 2,5 38,1 279,1 

9. decil 2,6 45,2 317,2 

10 procent rigeste 3,3 82,7 464,2 

Alle 2,3 30,4 234,1 

 Anm: Da seneste data-år i registrene er 2007, er indkomstniveauerne kørt frem til 2010 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af 
forbrugsmulighederne i 2010. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1. Kun 25-59-årige er taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.
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Tabel 3. Decilfordeling ekskl. personer med virksomhedsindkomst, 2001-2007 

 
Gennemsnitlig årlig realvækst i 

disponibel indkomst 

Stigning i disponibel 

indkomst 

Disponibel indkomst 

2007 

 Pct. 1.000 kr. 1.000 kr. 

10 procent fattigste 0,4 2,1 95,8 

2. decil 1,6 12,8 145,3 

3. decil 1,8 17,5 169,9 

4. decil 2,1 22,0 190,2 

5. decil 2,2 25,6 208,8 

6. decil 2,3 29,0 228,0 

7. decil 2,4 32,6 249,1 

8. decil 2,5 37,3 274,8 

9. decil 2,6 44,0 310,7 

10 procent rigeste 3,3 75,7 432,8 

Alle 2,3 29,9 230,5 

 

 

 

 

 

Anm: Da seneste data-år i registrene er 2007, er indkomstniveauerne kørt frem til 2010 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af 
forbrugsmulighederne i 2010. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1. Kun 25-59-årige er taget med, og familier, hvor der har været 
en virksomhedsindkomst i løbet af året, er fjernet.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.
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Boks 1. Opgørelse af den disponible indkomst 

I dette kapitel er det udviklingen i – og fordelingen af – den disponible indkomst, der er i fokus, dvs. indkom-
sten efter skat. I den disponible indkomst indgår et beregnet afkast af ejerbolig, som skal opfange de forhold, 

at boligejere besidder et formueaktiv i kraft af ejerboligen, som giver et afkast, der består i, at ejeren frit kan 
bo i ejendommen uden at betale husleje. I modsætning hertil skal lejere betale husleje ud af den disponible 
indkomst. For at gøre indkomsterne mellem ejere og lejere sammenlignelige beregnes derfor et såkaldt impu-

teret afkast af ejerboligen, som tillægges ejerens øvrige indkomster. Afkastet beregnes som fire procent af 
den aktuelle ejendomsvurdering i hele perioden. Samme fremgangsmåde anvendes af Finansministeriet, jf. 
”Fordeling og Incitamenter, juni 2004”. 

 
For at kunne sammenligne de disponible indkomster mellem individer er det hensigtsmæssigt at korrigere 
indkomsterne for forskelle i familiernes størrelse og sammensætning. Det skyldes, at det er økonomisk for-

delagtigt at bo som par, fordi en række udgifter som f.eks. boligudgifter kan deles. De disponible indkomster 
er derfor korrigeret med ækvivalensfaktoren, der grundlæggende er et mål for, hvor mange ”enlige” voksne 
en familie indkomstmæssigt svarer til. Ækvivalensfaktoren beregnes som (antal voksne + antal børn)^0,6. En 

familie med to voksne uden børn har f.eks. en ækvivalensfaktor på 1,52. Den dis-ponible indkomst for et fami-
liemedlem beregnes som den samlede familieindkomst divideret med ækvivalensfaktoren. Alle familiemed-
lemmer – herunder eventuelle børn – får således tildelt samme disponible indkomst. I en familie med to voks-

ne, der hver har en disponibel indkomst på henholdsvis 100.000 og 200.000 kr., vil de begge i fordelingsana-
lysen optræde med en disponibel indkomst på (100.000+200.000)/1,52 = 197.900. Den familiemæssige 
ækvivalering af indkomsterne medfører således en omfordeling inden for familien.   

 
Opgørelsen foretages på meget detaljerede data, der først er tilgængelige med nogle års forsinkelse. Nyeste 
data-år er 2007. For at kunne sammenligne med dagens priser er niveauet kørt frem med lønudviklingen, 

uden at det påvirker fordelingen. 
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ti pct. fattigste for alvor er sket i 2007, hvor ind-
komsterne for denne gruppe er faldet med om-
kring otte pct. Dette kan dog forklares med faldet 
i indkomsterne for de selvstændige, hvilket er il-
lustreret i figur 1B, hvor alle familier, der har haft 
en virksomhedsindkomst, er fjernet. Men selv når 
alle selvstændige er fjernet fra opgørelsen, har de 
ti pct. fattigste haft en markant dårligere udvikling 
i indkomsterne, end alle andre har.

Omvendt har de ti pct. rigeste haft en markant 
fremgang i indkomsten efter skat. Specielt siden 
2003 er deres indkomster vokset støt, og samlet 
har de ti pct. rigeste haft en fremgang i indkom-
sten efter skat på over 20 pct. Det er vist i figur 1A 
og figur 1B, hvor udviklingen i indkomsterne er in-
dekseret, for at udviklingen mellem decilerne kan 
sammenlignes direkte.

Der er flere forklaringer på de store forskelle i ind-
komstudviklingen for de fattigste og for de rigeste. 
For at illustrere dette er udviklingen i den dispo-
nible indkomst i tabel 4 opdelt på forskellige ind-
komstkomponenter. 

Markedsindkomsten (løn- og virksomhedsind-
komst) har bidraget med den største andel af den 
samlede vækst i indkomsten for de ti procent fat-
tigste. Således er markedsindkomsten steget med 
knap otte procent i perioden. Det kan først og 
fremmest tilskrives stigningen i beskæftigelsen, 
som er kommet de fattigste ti procent til gode. Det 
fald i virksomhedsindkomsten for de selvstændi-
ge i 1. decil, som blev beskrevet ovenfor, trækker 
imidlertid væksten i markedsindkomsten ned for 
1. decil. Dette fald er dog ikke nok til at trække den 
samlede markedsindkomst ned for 1. decil. 

De rigeste ti procent har ligeledes haft en stigning 
i markedsindkomsten, og denne stigning bidrager 
med syv procentpoint af den samlede stigning i 
den disponible indkomst på 21,7 procent for de 
rigeste.

Afkastet af ejerboliger har i høj grad medvirket 
til indkomstfremgangen for de rigeste. Omkring 
halvdelen af indkomstfremgangen for de rigeste 
kan forklares alene ved afkastet fra ejerboliger, 
der er steget med de stigende boligpriser frem til 
2007. Ligeledes har de ti procent fattigste fået et 

 
 
 
 

Figur 1A. Alle 25-59-årige 
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Figur 1B. Ekskl. selvstændige 
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Anm: Da seneste data-år i registrene er 2007, er indkomstniveauerne kørt frem til 2010 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af 
forbrugsmulighederne i 2010. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1. Figur 1A viser udviklingen i indkomster for alle 25-59årige. I 
figur 1B er familier, hvor der har været en virksomhedsindkomst, fjernet.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.
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positivt bidrag fra afkastet af ejerboliger. Dette er 
dog væsentlig mindre end for de rigeste, da rela-
tivt få af de fattigste i Danmark ejer en bolig.
 
Endelig forklarer kapitalindkomsten en stor del 
af stigningen for de ti pct. rigeste, mens kapi-
talindkomsten bidrager negativt til de fattigstes 
indkomstudvikling, da de har negativ kapitalind-
komst.

Uligheden i Danmark stiger mere 
og mere
Udviklingen i indkomstfordelingen kan bereg-
ningsmæssigt sammenfattes i ét overordnet ulig-
hedsmål. I forbindelse med fordelingsanalyser be-
nyttes den såkaldte Gini-koefficient typisk som 
mål for den indkomstmæssige ulighed. Gini-ko-
efficienten er et indeks mellem 0 og 100, hvor 0 
svarer til, at alle personer har samme indkomst-
niveau, mens en Gini-koefficient på 100 svarer til, 
at hele indkomstmassen er koncentreret hos en 
enkelt person. En stigning i Gini-koefficienten er 
således et udtryk for, at indkomstfordelingen er 
blevet mere ulige. 

I perioden 2001-2007 er uligheden steget i alle 
årene, og specielt efter 2004 er uligheden vok-
set meget. Samlet er Gini-koefficienten for de 
25-59-årige vokset fra 21,4 i 2001 til 23,7 i 2007. 

Dette er en stigning på 2,3 procentpoint, eller hvad 
der svarer til 10,8 procent. Omkring 2/3 af denne 
stigning er alene sket i løbet af 2006 og 2007, hvor 
uligheden voksede med 1,5 point. Udviklingen i Gi-
ni-koefficienten er illustreret i figur 2.

Der er flere årsager til den stigende ulighed i perio-
den. I tabel 5 er udviklingen i uligheden dekompo-
neret, så de enkelte bidrag til den stigende ulighed 
kan analyseres. Som det fremgår af tabellen, er det 
specielt afkast af ejerbolig og direkte skatter, der 
har bidraget til den stigende ulighed. De store stig-
ninger i boligpriserne har derved betydet en større 
ulighed i Danmark, da gevinsterne først og frem-
mest er gået til de rigeste boligejere. De faldende 
boligpriser siden 2007 trækker omvendt i modsat 
retning, hvilket er beskrevet nedenfor. Derudover 
har skattelettelserne og skattestoppet i perioden 
2001-2007 bidraget til en større ulighed.

Af tabellen fremgår det også, at markedsindkom-
sten har trukket mod en større lighed. Det skyl-
des den fremgang i beskæftigelsen, der har væ-
ret i perioden.

Udvikling i uligheden frem mod 2010
Beregninger af indkomstulighed foretages på me-
get detaljerede registre, som desværre først er til-
gængelige med nogle års forsinkelse. Det seneste 

 
 
 
 

 

Tabel 4. Bidrag til realvækst i disponibel indkomst, 2001-2007  

 

 

 

Realvækst i 

indkomstkomponenter 

Bidrag til realvækst 

i disponibel indkomst 

 
Fattigste 10 pct. Rigeste 10 pct. Fattigste 10 pct. Rigeste 10 pct. 

 
Pct. Pct. Pct.point Pct.point 

Disponibel indkomst -5,1 21,7 -5,1 21,7 

- Markedsindkomst 7,8 4,3 4,8 7,0 

- Overførsler -12,2 -16,4 -9,8 -0,5 

- Afkast af ejerbolig 36,8 99,2 2,4 11,3 

- Kapitalindkomst 27,1 167,2 -3,5 7,2 

- Skatter -2,8 4,0 1,0 -3,3 

 Anm: Da seneste data-år i registrene er 2007, er indkomstniveauerne kørt frem til 2010 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af 
forbrugsmulighederne i 2010. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1. Kun 25-59-årige er taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.
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dataår er 2007, og det er derfor kun muligt at op-
gøre udviklingen i uligheden frem til 2007. 

Der er imidlertid sket store forandringer i dansk 
økonomi siden 2007, som utvivlsomt har påvirket 
uligheden. For det første er boligpriserne og ak-
tiekurser faldet en hel del, hvilket vil trække i ret-
ning af et fald i uligheden efter 2007. For det andet 
er der gennemført to skattereformer, der begge 
trækker i retning af en stigende ulighed. Specielt 
Forårspakke 2.0, der giver massive skattelettelser 

til de rigeste i 2010, bidrager til at øge uligheden. 
For det tredje er Danmark inde i en lavkonjunktur, 
hvor mange har mistet deres job.

I det følgende er der forsøgt at tage højde for ud-
viklingen siden 2007 i en grovkornet fremskriv-
ning af uligheden. Der er således kun taget højde 
for udviklingen inden for boligpriser, aktiekurser, 
lønninger og overførsler samt ændringerne i skat-
tesystemet, hvilket er uddybet i boks 2.

 
 
 
 

Figur 2. Udvikling i Gini-koefficienten, 2001-2007 
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Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 
 
 
 

 

Tabel 5. Bidrag til ændring i ulighed, 2001-2007 

 
Bidrag til ulighedsindeks Ændring 

 
2001 2007 2001-2007 

 
Pct.point Pct.point Pct.point 

Markedsindkomst 43,7 39,5 -4,2 

Overførsler -5,6 -4,6 1,0 

Kapitalindkomst 0,7 1,9 1,2 

Afkast af ejerbolig 2,9 5,2 2,3 

Direkte skatter -20,4 -18,3 2,1 

I alt 21,4 23,7 2,3 

 Anm: Da seneste data-år i registrene er 2007, er indkomstniveauerne kørt frem til 2010 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af 
forbrugsmulighederne i 2010. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1. Kun 25-59-årige er taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.
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Fremskrivningen indikerer, at der har været et lille 
fald i uligheden fra 2007-2010. Faldet er dog kun 
på 0,4 point, hvilket svarer til under halvdelen af 
den stigning, der var i 2007. Det beregnede niveau 
for uligheden i 2010 er altså højere end niveau-
et i 2006, men lavere end niveauet i 2007. Det 
skal dog understreges, at denne fremskrivning er 
behæftet med en del usikkerhed, og ikke alle ele-
menter, der påvirker uligheden, er taget med i be-
regningen. Niveauet for uligheden i 2010 er vist 
i figur 3.

Bagved det lille fald i uligheden fra 2007-2010 er 
der flere modsatrettede bidrag. De faldende bo-

ligpriser og faldet i aktiekurser mv. trækker begge 
i retning af et fald i uligheden. I den modsatte ret-
ning trækker skattebetalingen, der giver en større 
ulighed. Den større ulighed som følge af skatten 
skyldes både skattereformen fra 2007, der gav let-
telser i både 2008 og 2009, og Forårspakke 2.0, 
der giver lettelser i 2010. Begge reformer bidrager 
til en større ulighed. Hertil kommer fremskrivnin-
gerne af indkomsterne, der også indirekte påvirker 
skattebetalingen. De forskellige indkomstkompo-
nenters bidrag til ændringen i uligheden fra 2007-
2010 er vist i tabel 6.

Anm: Forudsætningerne for fremskrivningen er angivet i boks 2.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag, Realkreditrådet, Skatteministeriet, Finansministeriet og Statistikbanken.

 

 
 
 

Figur 3. Fremskrivning af Gini-koefficienten til 2010 
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Boks 2. Fremskrivning af uligheden 

I det ovenstående er uligheden forsøgt fremskrevet til 2010. I fremskrivningen er der brugt følgende antagel-
ser: Imputeret afkast af ejerbolig, der indgår i den disponible indkomst, er fremskrevet med boligprisudviklin-

gen fra Realkreditrådet frem til ultimo 2009 på detaljeret niveau. Herefter er boligpriserne lagt fladt. Kapital-
indkomsten er fremskrevet med den samlede udvikling i kapitalindkomst fra Skatteministeriet, bortset fra 
afkast fra aktier, der er fremskrevet med aktiekursudviklingen. Alle lønninger er fremskrevet med den samme 

lønudvikling fra Økonomisk Redegørelse dec. 2009. Indkomstoverførsler er fremskrevet med satsregulerin-
gen, og der er ikke taget højde for regelændringer. Skattebetalingen er udregnet efter fremskrivningen med 
2010-skatteregler. Der er ikke taget højde for ændringer på arbejdsmarkedet. 
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Store forskelle i indkomsterne på 
tværs af landet
Den stigende ulighed afspejler sig ligeledes, når 
man ser på indkomstfordelingen på tværs af lan-
det. Specielt tre kommuner skiller sig ud med me-
get høje gennemsnitlige indkomster i forhold til 
resten af landet. Indbyggerne i Rudersdal, Gentof-
te og Hørsholm kommuner har således gennem-
snitlige indkomster på omkring 360.000 kr. efter 
skat. Efter disse tre kommuner har indbyggerne i 
kommunerne Lyngby-Taarbæk, Dragør, Allerød og 

Furesø de næsthøjeste gennemsnitlige indkom-
ster på omkring 300.000 kr. Alle de ti kommuner 
med de højeste gennemsnitlige indkomster ligger 
omkring hovedstaden.

Blandt de kommuner, der har de laveste gennem-
snitlige indkomster, finder vi ø-kommunerne som 
Bornholm, Langeland og Lolland, hvor indbyggerne 
har gennemsnitlige indkomster på godt 200.000 
kr. Generelt er top 10 over kommuner med de la-
veste indkomster præget af yderkantskommuner. 

Anm:  Bidrag til ændring i uligheden er beregnet for 25-59-år. Forudsætningerne for fremskrivningen af uligheden er angivet i boks 2.
Kilde:  AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag, Realkreditrådet, Skatteministeriet, Finansministeriet og Statistikbanken.

 
 
 
 

 

Tabel 6. Bidrag til ændring i ulighed, 2007-2010 

 
Bidrag til ulighedsindeks 2010 Ændring 2007-2010 

 
Pct. point Pct. point 

Markedsindkomst 40,4 0,8 

Overførsler -4,6 -0,1 

Kapitalindkomst 0,2 -1,6 

Afkast af ejerbolig 3,3 -1,9 

Direkte skatter -16,0 2,3 

I alt 23,3 -0,4 

 

Anm: Da seneste data-år i registrene er 2007, er indkomstniveauerne kørt frem til 2010 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af 
forbrugsmulighederne i 2010. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1. Kun 25-59-årige er taget med. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø 
er ikke taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 
 
 

Tabel 7. Gennemsnitlig indkomst for top og bund 10  
 

Top 10 
 

Bund 10 

Kommune Disponibel indkomst Kommune Disponibel indkomst 

 
1.000 kr. 

 
1.000 kr. 

Rudersdal 363,6 Bornholm 202,1 

Gentofte 361,4 Langeland 203,5 

Hørsholm 359,5 Lolland 205,1 

Lyngby-Taarbæk 304,8 Morsø 205,2 

Dragør 303,0 Vesthimmerlands 209,5 

Allerød 299,8 Brønderslev 210,2 

Furesø 295,7 Tønder 210,7 

Solrød 289,8 København 212,6 

Vallensbæk 279,0 Hjørring 213,8 

Egedal 278,7 Vejen 215,8 
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En undtagelse herfra er Københavns Kommune, 
hvor indbyggerne har den 8. laveste gennemsnit-
lige indkomst. I tabel 7 er de ti kommuner med de 
højeste gennemsnitlige indkomster og de ti kom-
muner med de laveste indkomster vist.

Den geografiske variation i indkomstniveauer-
ne er tydelig, når man illustrerer størrelsen af 
den disponible indkomst på et landkort. De kom-
muner med de højeste indkomster ligger typisk 
omkring hovedstaden, og den eneste kommune 
blandt den fjerdedel med de højeste indkomster 

er Skanderborg Kommune. Blandt de kommuner 
med de laveste gennemsnitlige indkomster er der 
mange beliggende i yderkantsområder som Nord-
jylland, Sønderjylland og Lolland-Falster. Dette er 
vist i figur 4. 

Der er en tendens til en øget polarisering på tværs 
af landet. De kommuner med de højeste gennem-
snitlige indkomster er ligeledes de kommuner, der 
har oplevet den største relative vækst i indkom-
sterne i perioden 2001-2007. Indbyggerne i Gen-
tofte har haft den største fremgang med en gen-

Anm.: Da seneste data-år i registrene er 2007, er indkomstniveauerne kørt frem til 2010 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af 
forbrugsmulighederne i 2010. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er ikke taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.
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nemsnitlig årlig stigning i indkomsterne på fire 
pct. Også Dragør, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal 
kommuner har haft en stor fremgang i indkom-
sterne på over tre pct. om året og er samtidig i top 
5 over kommuner med de højeste indkomster.

De kommuner med de laveste stigninger i ind-
komsterne er yderkantskommuner som Morsø, 
Sønderborg og Brønderslev. Derudover finder 
man også kommunerne Albertslund, Høje-Taa-
strup og Ishøj blandt de ti kommuner, hvor ind-
komstfremgangen har været lavest. I tabel 8 er 

Anm.: Da seneste data-år i registrene er 2007, er indkomstniveauerne kørt frem til 2010 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af 
forbrugsmulighederne i 2010. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 
 
 

Tabel 8. Gennemsnitlig årlig stigning i disponibel indkomst 2001-2007 
 

Top 10 Bund 10 

Kommune Pct. Kommune Pct. 

Gentofte 4,1 Morsø 1,4 

Dragør 3,4 Albertslund 1,6 

Rudersdal 3,3 Sønderborg 1,6 

Lyngby-Taarbæk 3,2 Kalundborg 1,7 

Allerød 2,9 Høje-Taastrup 1,7 

Solrød 2,8 Billund 1,8 

Hvidovre 2,8 Brønderslev 1,8 

Skanderborg 2,8 Vejen 1,8 

Svendborg 2,8 Frederikssund 1,9 

Gribskov 2,8 Ishøj 1,9 

 

Anm: Da seneste data-år i registrene er 2007, er indkomstniveauerne kørt frem til 2010 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af 
forbrugsmulighederne i 2010. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1. Kun 25-59-årige er taget med. Kun sogne med over 500 
indbyggere er taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 
 
 

Tabel 9. Top 10 sogne med højest medianindkomst 

Sogn Kommune Median indkomst Gns. indkomst 

  
1.000 kr. 

Rungsted Hørsholm 402,2 499,7 

Søllerød Rudersdal 359,3 429,7 

Ny Holte Rudersdal 357,4 433,7 

Vedbæk Rudersdal 355,9 437,1 

Maglegårds Gentofte 354,7 445,9 

Jægersborg Gentofte 352,6 407,9 

Skovshoved Gentofte 344,9 418,0 

Risskov Århus 331,3 417,6 

Helleruplund Gentofte 327,5 385,9 

Virum Lyngby-Taarbæk 315,3 344,6 
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de ti kommuner med henholdsvis størst og mindst 
vækst i indkomsterne vist. 

Stigende ulighed deler Danmark i 
fattige og rige ghettoer 
Zoomer man helt ind på hvilke områder, der har 
de højeste og laveste indkomster efter skat i Dan-
mark, bliver forskellen mellem de rige og fattige 
områder endnu mere tydelig. I det følgende er 
sognene i Danmark brugt til at nærstudere de 

rige og fattige områder. Da der er en del meget 
små sogne i Danmark, er kun sogne med mere 
end 500 indbyggere taget med, og der sorteres på 
median-indkomsten i sognene frem for gennem-
snitsindkomsten, så enkelte personer med meget 
høje indkomster ikke påvirker resultatet. Median-
indkomsten er den indkomst lige midt i indkomst-
fordelingen, således at halvdelen har en indkomst 
under medianen, og halvdelen har en indkomst 
over medianen.

Anm: Da seneste data-år i registrene er 2007, er indkomstniveauerne kørt frem til 2010 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af 
forbrugsmulighederne i 2010. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1. Kun 25-59-årige er taget med. Kun sogne med over 500 
indbyggere er taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 
 
 

Tabel 10. Top 10 sogne med lavest medianindkomst 

Sogn Kommune Median indkomst Gns. indkomst 

  
1.000 kr. 

Gellerup Århus 132,4 149,9 

Tingbjerg København (Brønshøj) 143,2 152,9 

Vollsmose Odense 145,6 159,8 

Kingos København (Nørrebro) 165,3 175,8 

Enghave København (Vesterbro) 167,7 176,4 

Helligånds Århus (Århus V) 168,1 180,8 

Ansgarkirkens København (Nord-Vest) 168,9 179,2 

Haralds Gladsaxe 169,2 178,6 

Møllevang Århus (Århus V) 170,8 184,2 

Simeons København (Nørrebro) 171,1 177,9 

 

Anm: Formuerne er fremskrevet til 2010 med boligpriser, aktiekurser og renteudvikling, jf. boks 3. Formuerne er ligeligt fordelt mellem voksne 
personer i familierne. Formuer fra 2001 og 2007 er vist i 2010-priser.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 
 
 

Tabel 11. Udvikling i gennemsnitlige formuer for voksne personer 

 
2001 2007 2010 Samlet ændring 

 
1.000 kr. 

Nettoformue 380,6 508,7 356,3 -24,3 

Aktieformue 27,9 60,2 40,9 13,0 

Friværdi 318,2 446,9 313,6 -4,6 

Øvrig nettoformue 34,4 1,7 1,8 -32,6 
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Som det ses af tabel 9, er det sogne i Hørsholm, 
Rudersdal og Gentofte, der har de højeste indkom-
ster. I Rungsted i Hørsholm er medianindkomsten 
således over 400.000 kr., hvilket vil sige, at over 
halvdelen af indbyggerne i Rungsted har en ind-
komst over 400.000 kr. efter skat. Gennemsnits-
indkomsten i Rungsted er helt oppe på 500.000 
kr. Blandt de ti sogne med de højeste medianind-
komster finder man også Risskov ved Århus, som 
er det eneste ikke-sjællandske sogn i top 10. De ti 
sogne med de højeste medianindkomster er vist 
i tabel 9.

Det sogn med den laveste medianindkomst er 
Gellerup i Århus, hvor medianindkomsten blot er 
på 132.000 kr. Det vil sige, at halvdelen af ind-
byggerne i Gellerup har en indkomst efter skat på 
132.000 kr. Det svarer til omkring 1/3 af median-
indkomsten i Rungsted. 

Udover Gellerup har Tingbjerg og Vollsmose også 
meget lave indkomster på omkring 145.000 kr. 
Blandt de resterende sogne med de laveste ind-

komster finder man sogne på Nørrebro, Vesterbro 
og Nordvest i København, sogne i Århus V samt 
Haralds Sogn i Gladsaxe. De ti sogne med de la-
veste indkomster er vist i tabel 10.
 
Et af de påfaldende resultater i sogneopdelingen 
af indkomsterne er, at sogne i Århus både ligger 
i toppen og i bunden af indkomstfordelingen. Ser 
man blot på kommuneniveau, så ligger Århus 
Kommune ofte i midten af indkomstfordelingen. 
Men denne finere opdeling viser altså, at det dæk-
ker over områder i Århus med meget høje indkom-
ster (Risskov) og områder med meget lave ind-
komster (Gellerup og Århus V).

Store forskelle i danskernes formuer
Fra 2001 til 2007 steg formuerne meget i Dan-
mark i takt med, at boligpriserne voksede. Fra at 
den gennemsnitlige nettoformue pr. voksen ud-
gjorde 380.000 kr. i 2001, nåede den helt op på 
over 1/2 mio. kr. i 2007. Denne udvikling blev båret 
af den store fremgang i boligpriserne og dermed 
en voksende friværdi. 

Anm: Formuerne er fremskrevet til 2010 med boligpriser, aktiekurser og renteudvikling, jf. boks 3. Formuerne er ligeligt fordelt mellem voksne 
personer i familierne. Formuer fra 2001 og 2007 er vist i 2010-priser.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 
 
 

Tabel 12. Udvikling i formuer opdelt på indkomstdeciler 

Indkomstdecil 2001 2007 2010 Samlet ændring 

 
1.000 kr. 

10 pct. fattigste 55,5 -232,8 -247,1 -302,6 

2 166,7 94,4 70,9 -95,7 

3 204,8 175,5 134,6 -70,3 

4 222,3 229,0 167,7 -54,7 

5 245,0 286,5 205,2 -39,8 

6 277,4 361,5 255,0 -22,4 

7 338,5 473,3 334,1 -4,3 

8 409,8 628,3 446,7 36,9 

9 538,2 867,2 617,0 78,8 

10 pct. rigeste 1217,2 1993,2 1426,8 209,7 
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Efter 2007 er det imidlertid gået den modsatte 
vej, og boligpriser og aktiekurser er faldet igen. 
Der er endnu ikke data for den præcise udvikling 
i nettoformuerne fordelt på individer efter 2007, 
men en fremskrivning af nettoformuerne på bag-
grund af boligprisudviklingen og faldet i aktiekur-
serne viser et stort fald i nettoformuen fra 2007 til 
2010. Faldet overgår stigningen fra 2001 til 2007, 
således at der samlet er et lille fald i formuerne fra 
2001 til 2010. I gennemsnit er nettoformuerne nu 
på 356.000 kr. pr. voksen. Fremskrivningen af for-
muerne efter 2007 er dog behæftet med usikker-
hed og er forklaret nærmere i boks 3. Udviklingen 
i formuerne fra 2001-2010 er vist i tabel 11.

Opdeler man udviklingen i formuerne efter, hvor 
store indkomster familierne har, ses det, at kun 
den tredjedel af befolkningen med de højeste ind-
komster har oplevet en stigning i formuerne set 
over hele perioden 2001-2010. Det skyldes, at 
deres formuer steg meget voldsomt fra 2001 til 
2007, og at det efterfølgende fald ikke har overgå-
et den stigning. De ti pct. af befolkningen med de 

højeste indkomster har en gennemsnitlig netto-
formue på over 1,4 mio. kr. i 2010. Det er væsent-
ligt under de næsten 2 mio. kr., de havde i 2007, 
men stadig mere end deres gennemsnitlige net-
toformue i 2001. 

De ti pct. af befolkningen med de laveste ind-
komster er derimod gået fra at have en lille po-
sitiv nettoformue på godt 55.000 kr. i 2001 til en 
nettogæld på 233.000 kr. i 2007. Også 2. og 3. 
decil oplevede et fald i nettoformuen fra 2001 til 
2007, hvor resten af befolkningen ellers oplevede 
en fremgang i nettoformuerne. Det hænger sam-
men med, at der er forholdsvis få boligejere i de 
lave indkomstdeciler, og denne gruppe fik derfor 
ikke glæde af boligprisstigningen frem til 2007. 
Omvendt har lejere heller ikke tabt på faldet i bo-
ligpriserne efter 2007. Samlet oplever decilerne 
1-7 et fald i nettoformuen fra 2001-2010, mens de 
tre øverste deciler alle har haft en stigning i netto-
formuen i perioden. Udviklingen i nettoformuerne 
opdelt på indkomstdeciler er vist i tabel 12.

 
 
 

Tabel 13. Udvikling i nettoformuer, formuedeciler 

Formuedecil 2001 2007 2010 Samlet ændring 

 
1.000 kr. 

10 pct. med lavest formue -386,8 -1055,5 -1066,3 -679,5 

2 -79,2 -130,9 -158,2 -79,1 

3 -18,9 -29,3 -47,8 -28,9 

4 11,9 17,6 6,6 -5,3 

5 65,4 104,1 63,5 -1,9 

6 175,3 283,3 198,5 23,2 

7 327,2 518,6 386,1 59,0 

8 531,3 825,6 631,2 99,9 

9 855,8 1.308,9 1.009,3 153,5 

10 pct. med størst formue 2.323,7 3.244,2 2.540,0 216,3 

 Anm: Formuerne er fremskrevet til 2010 med boligpriser, aktiekurser og renteudvikling, jf. boks 3. Formuerne er ligeligt fordelt mellem voksne 
personer i familierne. Formuer fra 2001 og 2007 er vist i 2010-priser.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.
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Frem for at opdele befolkningen i ti lige store grup-
per efter størrelsen af deres indkomst, kan man 
i stedet opdele befolkningen i ti lige store grup-
per efter størrelsen af nettoformuen. Derved fås 

et billede af formuespredningen i Danmark. Den-
ne opdeling viser i endnu højere grad, at der er 
meget stor forskel på, hvor store nettoformuerne 
er i de enkelte familier. De ti pct. med de største 

 
 
 

Tabel 14. Andele af samlet formue 

Formuedecil 2001 2007 2010 

 
1.000 kr. 

10 pct. med lavest formue -10,2 -20,8 -29,9 

2 -2,1 -2,6 -4,4 

3 -0,5 -0,6 -1,3 

4 0,3 0,3 0,2 

5 1,7 2,0 1,8 

6 4,6 5,6 5,6 

7 8,6 10,2 10,8 

8 14,0 16,2 17,7 

9 22,5 25,7 28,3 

10 pct. med størst formue 61,1 63,8 71,3 

 

 
 
 

Tabel 15. Nettoformuer fordelt på kommuner 

Top 10 
 

Bund 10 
 

Kommune Nettoformue Kommune Nettoformue 

 
1.000 kr. 

 
1.000 kr. 

Gentofte 1.512,2 Lemvig 57,9 

Rudersdal 1.481,9 Tønder 98,2 

Hørsholm 1.037,2 Morsø 118,9 

Dragør 1.000,0 Vejen 138,5 

Lyngby-Taarbæk 968,2 Lolland 165,2 

Furesø 776,6 Rebild 167,0 

Allerød 708,0 Haderslev 174,7 

Solrød 707,1 Norddjurs 176,0 

Roskilde 651,6 Jammerbugt 177,4 

Greve 594,0 København 180,0 

 

Anm: Formuerne er fremskrevet til 2010 med boligpriser, aktiekurser og renteudvikling, jf. boks 3. Formuerne er ligeligt fordelt mellem voksne 
personer i familierne. Formuer fra 2001 og 2007 er vist i 2010-priser.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Anm: Formuerne er fremskrevet til 2010 med boligpriser, aktiekurser og renteudvikling, jf. boks 3. Formuerne er ligeligt fordelt mellem voksne 
personer i familierne. Formuer fra 2001 og 2007 er vist i 2010-priser. Ærø, Læsø, Fanø og Samsø er udeladt.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.
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nettoformuer har således en gennemsnitlig netto-
formue på over 2,5 mio. kr. pr. voksen person. For 
denne gruppe toppede nettoformuen i 2007, hvor 
de i gennemsnit havde over 3,2 mio. kr. i nettofor-
mue. Samlet har gruppen dog oplevet en stigning 
i nettoformuen siden 2001. De 30 pct. af befolk-
ningen med de mindste nettoformuer har alle net-
togæld, der er vokset siden 2001. De ti pct. med 
den største gæld har en nettogæld på over en mio. 
kr., hvilket er en stor stigning siden 2001, hvor de-
res nettogæld var på under 400.000 kr. Udviklin-
gen i nettoformuerne opdelt på formuedeciler er 
vist i tabel 13. 

Formuerne i Danmark koncentreres i stigende 
grad hos få personer. Ser man på, hvor stor en del 
af den samlede formuemasse de enkelte formue-
deciler har, ses det, at de ti pct. med de største for-
muer ejer en større og større del af den samlede 
formuemasse. I 2001 havde de ti pct. med de stør-
ste formuer således godt 60 pct. af den samlede 
formuemasse. I 2007 var denne andel vokset til 
næsten 64 pct. Fremskrivningen indikerer også, at 
denne andel er vokset efter 2007, og i 2010 har de 
ti pct. med de største formuer over 70 pct. af den 
samlede formuemasse. Det er vist i tabel 14. 

Formuerne har skæv geografisk 
fordeling
Der er en meget stor geografisk variation i stør-
relsen af nettoformuen. De kommuner med de 
største nettoformuer er de nordsjællandske kom-
muner Rudersdal og Gentofte, hvor de gennem-
snitlige nettoformuer er på omkring 1,5 mio. kr. I 
den anden ende af skalaen ligger Lemvig, hvor den 
gennemsnitlige nettoformue blot er på 58.000 kr. 
Når det kommer til nettoformuer, er der altså me-
get stor forskel på de kommuner med de største 
nettoformuer og de kommuner med de mindste 
nettoformuer.

I tabel 15 er de ti kommuner med de største gen-
nemsnitlige nettoformuer og de ti kommuner med 
de laveste nettoformuer vist. Alle de ti kommuner 
med de største formuer ligger omkring hovedsta-
den, mens yderkantsområderne topper listen over 
kommuner med de laveste nettoformuer. På listen 
finder man dog også Københavns Kommune, hvor 
indbyggerne i gennemsnit har den 10. laveste net-
toformue.
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Boks 3. Opgørelse og fremskrivning af formuer 

Nettoformuen er opgjort som nettoværdien af ”frie” midler i pengeinstitutter og realkreditinstitutter samt 
værdien af boligen. Pensionsformuen er således ikke medregnet, ligesom evt. værdier af andelsbolig, bil, båd, 
kontanter mv. ikke er med. Den samlede nettoformue for husstanden er fordelt ligeligt på voksne medlem-
mer af husstanden. Formuerne er fremskrevet fra 2007 til 2010 på detaljeret niveau. Boligaktiver er frem-
skrevet til ultimo 2009 med ejendomsprisstatistik fra Realkreditrådet, hvorefter de er lagt fladt. Boligpassi-
ver er fremskrevet med den makroøkonomiske udvikling i realkreditudlån fraregnet nye lån. Aktiebeholdnin-
gen er fremskrevet med kursværdien ultimo 2009. Den resterende formue er fremskrevet med renteudvik-
lingen. Bevægelser på boligmarkedet, optagelse af nye lån og lign. er ikke medregnet. 
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Fattigdommen i Danmark bliver ved med at stige, og der er nu over 300.000 fattige i Dan-
mark. Fraregnes studerende er antallet af fattige på godt 200.000 personer, hvilket er en 
stigning på 17 procent i forhold til året før. Ser man på udviklingen fra 2001-2007, så er grup-
pen af fattige eksklusiv studerende steget med 50 procent.

Rekordhøj stigning i 
fattigdommen i Danmark

kapitel  2

Den måde fattigdom er målt på i dette kapitel, er 
ved en relativ fattigdomsgrænse, som også OECD, 
Vismændene og EU bruger. Konkret bruges 50 
pct. af medianindkomsten som grænse, hvilket 
svarer til OECD’s fattigdomsgrænse. EU bruger 
60 pct. af medianen, hvilket giver en højere fattig-
domsgrænse og dermed en større gruppe af fat-
tige. For en familie bestående af én person sva-
rer OECD’s fattigdomsgrænse til en indkomst på 
godt 100.000 kr. efter skat, målt i 2010-lønniveau. 
Bruger man i stedet EU’s fattigdomsgrænse, ligger 
grænsen på godt 120.000 kr. efter skat.

Grænsen er dog afhængig af størrelsen af fami-
lien, da man tager højde for stordriftsfordele i fa-
milien. Dvs. en familie bestående af to personer 

Anm: Grænsen opgøres ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Ækvivaleringsfaktoren svarer til Finansministeriets og er på: (Antal 
personer i familien)^0,6. Data er fremskrevet til 2010-niveau med lønudviklingen.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

med en samlet indkomst på 200.000 kr. efter skat 
vil ligge over fattigdomsgrænsen, da der vil være 
stordriftsfordele forbundet med at leve to sam-
men. I tabel 1 er fattigdomsgrænsen ved forskel-
lige familiestørrelser angivet. Som det fremgår 
af tabellen, er fattigdomsgrænsen for en familie 
bestående af to personer på godt 153.000 kr. ef-
ter skat for familien samlet, svarende til omkring 
76.500 kr. pr. person efter skat.

300.000 danskere lever i fattigdom
Når man opgør fattigdom, kan det diskuteres, om 
studerende skal medregnes i gruppen eller ej. Stu-
derende har ofte en indkomst under fattigdoms-
grænsen, mens de studerer, men har omvendt en 
høj indkomst i deres arbejdsliv. Den lave indkomst 

 

 
 
 

Tabel 1. Fattigdomsgrænse ved forskellige familiestørrelser, disponibel indkomst 

Antal personer i familier Grænse per person Grænse per familie 

1 person 101.157 101.157 

2 personer 76.663 153.326 

3 personer 65.185 195.555 

4 personer 58.100 232.398 

5 personer 53.138 265.692 

6 personer 49.401 296.407 
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under uddannelse kan således ses som en inve-
stering, der oftest udmunder i en væsentlig højere 
indkomst, når studiet er afsluttet. Ved at udela-
de familier, hvor mindst én af forsørgerne er stu-
derende, er der godt 200.000 fattige personer i 
Danmark. 

Når studerende ikke medregnes, har der ligeledes 
været en voldsom stigning i gruppen af fattige. I 
løbet af det seneste data-år er denne gruppe ste-

get med knap 30.000 personer, hvilket svarer til 
knap 17 pct på et enkelt år. Udviklingen i antallet 
af fattige er vist i figur 1.

Som det fremgår af figur 1, er antallet af fattige, 
uanset om studerende medregnes eller ej, steget 
støt igennem hele perioden 2001-2007. 

Fjerner man familier, hvor mindst én af forsørger-
ne er studerende, er gruppen af fattige steget end-

 

 
 
 

Figur 1. Udviklingen i antal fattige fra 2001 til 2007 
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Anm.: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.
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Boks 1. Sådan opgøres fattigdom i kapitlet 

Fattige er defineret som antallet af personer, der har en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkom-

sten. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 pro-

cent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er 

lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkom-

sten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Dette er det samme ind-

komstbegreb, som Finansministeriet benytter i forbindelse med indkomstanalyser. I 2010-priser er fattigdoms-

grænsen på 101.157 kr. for en familie bestående af én person. For en familie bestående af to personer er fattigdoms-

grænsen på 76.663 kr. pr. person, svarende til 153.326 kr. for hele familien. I opdelingen af fattige på sogne er en 

række sogne udeladt, da nogle sogne i Danmark er meget små. Sogne med færre end 100 fattige i 2007 er således 

udeladt i de tabeller, der vedrører sognefordeling. I alle andre tabeller og figurer, er de fattige bosat i små sogne 

naturligvis med. Beregninger er foretaget på Lovmodellens datagrundlag 2007. 
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nu mere. Eksklusiv studerende er gruppen af fat-
tige således vokset med 50 pct. siden 2001. Det 
svarer til en stigning på 67.000 personer. I tabel 
2 er væksten i antallet af fattige fra 2001-2007 
vist.

Antallet af fattige på over 300.000 personer sva-
rer til, at 5,7 pct. af befolkningen nu lever i fat-
tigdom. I 2001 var det blot 4,1 pct. af befolknin-
gen, der befandt sig i gruppen af fattige. Måler 
man eksklusiv studerende, er der i 2007 en fat-
tigdomsandel på 3,7 pct. Det er ligeledes en stor 
stigning siden 2001, hvor andelen var på 2,5 pct. 
I figur 2 er andelen af fattige illustreret i procent 
af befolkningen.

Flere lever i langvarig fattigdom
Det er ikke kun antallet af personer, der lever i fat-
tigdom i et enkelt år, der stiger. Ligeledes når man 
udelukkende ser på personer, der har været fat-
tig i mindst tre år i træk, så er fattigdomsgruppen 
steget. Samlet er der nu 80.000 personer, der har 
hængt fast i fattigdom i mindst tre år i træk. Dette 
er en stigning på omkring 4.000 personer på et 
enkelt år, og igennem hele perioden 2001-2007 
er antallet af langvarigt fattige steget med næsten 
26.000 personer.

Hvis familier, hvor mindst en af forsørgerne er stu-
derende, udelades, er antallet af langvarigt fattige 
på knap 47.000 personer. Det er en stigning på 

Anm.: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 

 
 
 

 

Tabel 2. Udvikling i antal fattige, 2001 -2007 

 
2001 2007 Stigning Stigning i pct. 

 
1.000 personer Pct. 

Fattige 215,2 304,0 88,8 41,3 

Fattige ekskl. studerende 134,6 201,4 66,8 49,6 

 

Anm.: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 

 
 
 

Figur 2. Udviklingen i andel fattige i pct. fra 2001 til 2007 
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over 17.000 personer, eller hvad der svarer til en 
stigning på 60 pct. siden 2001. En af årsagerne 
til, at der er relativ stor forskel på antallet af lang-
varigt fattige med og uden studerende, er, at hvis 
blot en af forsørgerne i et enkelt år ud af de sene-
ste tre år er studerende, så ryger hele familien ud 
af gruppen med langvarigt fattige. Udviklingen i 
antallet af langvarigt fattige er vist i figur 3.

Af ovenstående figur fremgår det klart, at om-
fanget af længerevarende fattigdom har været 
stigende i hele perioden 2001-2007, uanset om 
studerende medregnes eller ej. Samlet er antal-
let af længerevarende fattige steget med 26.000 

personer igennem hele perioden 2001-2007. Det 
svarer til en stigning på næsten 50 pct. Stigningen 
i antallet af længerevarende fattige fra 2001-2007 
er vist i tabel 3.

Fattigdommen er steget i alle 
aldersgrupper
Antallet af fattige varierer meget mellem de for-
skellige aldersgrupper. Nogle aldersgrupperinger 
er hårdere ramt af fattigdom end andre. Antallet 
af fattige er størst blandt børn og de unge mel-
lem 18-29 år. Aldersfordelingen blandt de fattige 
er vist i figur 4.

Anm.: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1. 
Kun personer, der er ramt af fattigdom i mindst tre år i træk, er taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 

 
 
 

Figur 3. Udviklingen i antallet af længerevarende fattige 
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Tabel 3. Udvikling i antal længerevarende fattige, 2001 - 2007 

 
2001 2007 Vækst Vækst i pct. 

 
1.000 personer Pct. 

Længerevarende fattige 53,9 79,8 25,8 47,9 

Længerevarende fattige ekskl. studerende 29,3 46,7 17,4 59,3 

 Anm.: Som figur 1.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.



fordeling og levevilkår

30

Som figuren viser, er der færrest personer i alders-
gruppen 50-59 år, der lever i fattigdom. Når stu-
derende fraregnes, ses det, at der er flest børn der 
lever i fattigdom, hvorefter antallet af fattige falder 
indtil aldersgruppen 60+.
 
Antallet af fattige børn er steget 
drastisk 
Når studerende ikke medregnes, er børn den al-
dersgruppe, der er hårdest ramt af fattigdom. 
Samlet er der nu næsten 65.000 fattige børn i 
Danmark. Det er en stigning på over 13.000 børn 
på bare ét år, hvilket svarer til en stigning på 26 
pct.

Når man opgør fattigdom blandt hjemmeboende 
børn, er det forældrenes indkomst, der er afgø-
rende for, om børnene lever i fattigdom. Der kan 
imidlertid være flere årsager til, at forældrene har 
en lav indkomst. En forklaring kan være, at en el-
ler begge forældre er studerende og derfor har en 
lav indkomst under studieforløbet, men omvendt 
kan forvente en høj indkomst i deres arbejdsliv. 

Den lave indkomst under uddannelse kan derved 
ses som en investering, der oftest giver sig ud-
slag i en væsentlig højere indkomst, når studiet 
er afsluttet. 

Ved at udelade familier, hvor mindst én af forsør-
gerne er studerende, er der godt 56.000 fattige 
børn i Danmark. Også uden at familier med stude-
rende forældre tages med, har der været en vold-
som stigning i gruppen af fattige børn. I løbet af 
det seneste data-år er denne gruppe steget med 
knap 12.000 børn, hvilket svarer til en stigning på 
26 pct. Udviklingen i antallet af fattige børn er vist 
i figur 5.

Som det fremgår af figur 5, er antallet af fattige 
børn samlet steget igennem hele perioden 2001-
2007. Medregnes de studerende er gruppen af 
fattige steget med næsten 30.000 børn i denne 
periode. Det svarer til en samlet vækst på godt 
80 pct.

Anm.: Som figur 1.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 

 
 
 

Figur 4. Aldersfordelingen for personer under fattigdomsgrænsen 
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Fjernes familier, hvor mindst én af forsørgerne er 
studerende, er gruppen af fattige børn også ste-
get. Eksklusiv familier med studerende forældre er 
gruppen af fattige børn således vokset med 77 pct. 
siden 2001. Det svarer til en stigning på 24.000 
børn. I tabel 4 er væksten i antallet af fattige børn 
fra 2001-2007 vist.

Størstedelen af væksten i antallet af fattige børn er 
sket i løbet af det seneste data-år. Ud af den sam-
lede vækst på 80 pct. er der alene i 2007 sket en 
stigning på 26 pct. Det svarer til, at omkring 1/3 
af stigningen alene er sket i løbet af det seneste 
år. Det er markant mere end væksten året før, der 

var på 7,5 pct., hvilket ellers er en stor stigning i 
antallet af fattige børn.

Samlet set lever 5,5 pct. af alle børn i fattigdom. 
Det er en stor stigning siden 2001, hvor blot 3,1 
pct. af alle børn levede i fattigdom. Fraregnes fa-
milier, hvor mindst én af forældrene er studeren-
de, er det 4,7 pct., der er fattige. I 2001 var denne 
andel blot på 2,8 pct. 

Flere unge havner i fattigdommen
Ud over børnefattigdommen er fattigdommen 
blandt de unge ligeledes steget gennem de sene-
ste år. I aldersgruppen 18-29-årige er der næsten 

Anm.: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 

 
 
 

Figur 5. Udvikling i antallet af fattige børn, 2001 - 2007 
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Tabel 4. Udviklingen i antallet af børn der lever i fattigdom 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ændring 

2001-2007 

 1.000 personer 

Fattige børn 36,0 39,4 41,6 49,6 47,8 51,4 64,8 28,8 

Fattige børn, ekskl. studerende 31,7 34,6 36,4 42,9 41,5 44,3 56,1 24,4 
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53.000 unge, der lever i fattigdom, når studeren-
de ikke medregnes. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle 
unge i aldersgruppen 18-29 år lever i fattigdom, 
når studerende ikke medregnes.

I figur 6 er andelen af fattige unge vist for peri-
oden 2001-2007. Som det fremgår af figuren, er 
fattigdommen blandt unge vokset markant i hele 
perioden. Fra at 5,2 pct. af de unge var ramt af fat-
tigdom i 2001, er andelen nu oppe på 7,3 pct., en 
stigning på 2,1 procentpoint, eller hvad der svarer 
til en vækst på næsten 40 pct. 

Langt hovedparten af de fattige unge bor alene. 
Ud af de 53.000 fattige unge bor 38.500 unge 
alene, svarende til 3/4 af de fattige unge. Set i for-
hold til alle unge, der lever alene, er 14,4 pct. af de 
unge, der lever alene i fattigdomsgruppen. Lige-
ledes er gruppen af enlige unge med børn stærkt 
overrepræsenteret. Således er det næsten 23 pct. 
af de enlige unge med børn, der er fattige. Det er 
en væsentlig overrepræsentation i forhold til, at 
7,3 pct. af alle unge lever i fattigdom.

Anm.: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Studerende ikke taget med. Unge er 
defineret som personer i aldersgruppen 18-29 år.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

 
 
 

Figur 6. Udvikling i andelen af fattige unge ekskl. studerende, 2001 - 2007 
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Omvendt er det kun meget få af de unge, der lever 
sammen med en partner, som lever i fattigdom. To 
pct. af de unge, der lever med en partner og uden 
børn, er fattige, og næsten fire pct. af de unge, der 
lever med en partner og har børn, er fattige. Der er 
dog langt op til de næsten 23 pct. blandt de enlige 
med børn, der er fattige. Endelig er der en meget 
lille gruppe af de fattige unge, der bor hjemme og 
altså lever under fattigdomsgrænsen, selv når for-
ældrenes indkomst medregnes. De fattige unge 
opdelt på familietyper er vist i tabel 5.

Over 70 pct. af de fattige unge er uden uddannel-
se. Det svarer til, at over 12 pct. af de unge uden 
uddannelse lever i fattigdom. Og da studerende er 
udeladt af opgørelsen, er ingen af de fattige i den-
ne opgørelse i gang med en uddannelse.

Unge uden uddannelse er den eneste uddannel-
sesgruppe, der er overrepræsenteret blandt de 
fattige unge. Blandt unge med en gymnasial ud-
dannelse som den højest fuldførte, er omkring 5,1 
pct. fattige svarende til 9.300 unge. Blandt unge 
med en erhvervsfaglig uddannelse er blot 2,4 pct. 
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fattige, svarende til 3.300 unge. Uddannelsesfor-
delingen blandt de fattige unge er vist i tabel 6.

Faren ved den stigende fattigdom blandt børn og 
unge er, at mange risikerer at hænge fast i fattig-
dommen og derved ikke have samme muligheder 
nu og i fremtiden. Fattigdommen blandt børn og 
unge kan derigennem have indflydelse på uddan-
nelse- såvel som arbejdsmarkedstilknytning. 

At 70 procent af de unge fattige ikke har uddan-
nelse understreger, hvor afgørende det er, at alle 
unge får en uddannelse. Konsekvenserne af det 
store uddannelsesefterslæb hos de fattige unge 
er, at mange af de unge kommer til at stå rigtig dår-
ligt rustet på det fremtidige arbejdsmarked. Der-
med øges deres risiko for at blive marginaliseret.

Anm.: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Studerende ikke taget med. Unge er 
defineret som personer i aldersgruppen 18-29 år.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

 
 
 

 

 

Tabel 5. Fattige unge ekskl. studerende fordelt på familietype 

 Antal Andel af gruppe 

 1.000 personer Pct. 

Hjemmeboende 2,7 1,6 

Enlig uden børn 38,5 14,4 

Enlig med børn 4,8 22,7 

Par uden børn 3,5 2,0 

Par med børn 3,4 3,9 

   

Total 52,9 7,3 

 

Anm.: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Studerende ikke taget med. Unge er 
defineret som personer i aldersgruppen 18-29 år.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

 
 
 

Tabel 6. Uddannelsesniveau blandt de fattige unge ekskl. studerende 

 
Antal Andel af gruppe 

 
1.000 Pct. 

Grundskole 37,1 12,4 

Gymnasial uddannelse 9,3 5,1 

Erhvervsfaglig uddannelse 3,3 2,4 

Kort videregående uddannelse 1,0 4,9 

Mellemlang videregående uddannelse 1,2 1,9 

Lang videregående uddannelse 0,9 4,7 

   

Total 52,9 7,3 
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Fattigdommen stiger mest blandt 
indvandrere 
Børn og unge er de aldersgrupper, der er hårdest 
ramt af fattigdom. Ser man derimod på etnici tet, 
er det blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande 
og efterkommere, at stigningerne i fattigdommen 
gennem de seneste år har været størst. 

Otte pct. af efterkommerne var fattige i 2001, hvil-
ket er steget til 15 pct. Det er nogenlunde samme 
niveau som andelen af indvandrere fra ikke-vest-
lige lande, der er fattige. Til sammenligning er blot 
2,8 pct. af danskerne fattige. Der er altså en me-
get markant overrepræsentation af indvandrere 
og efterkommere blandt de fattige, som har været 
stigende i hele perioden. Dette er vist i tabel 7.

Billedet går igen, når man ser nærmere på den 
længerevarende fattigdom. Indvandrere og efter-
kommere er ligeledes markant overrepræsenteret 
her. Blandt de længerevarende fattige er 28.400 
danskere, hvilket svarer til, at 0,6 pct. af alle dan-
skere er længerevarende fattige, når studerende 
udelades blandt de fattige. Blandt indvandrere fra 
mindre udviklede lande er der 9.200, der lever i 
længerevarende fattigdom, hvilket svarer til 5,4 
pct. af alle indvandrere fra mindre udviklede lan-
de. Indvandrere er derved klart overrepræsenteret 
i gruppen af længerevarende fattige. 

Tilsvarende er efterkommere overrepræsenteret i 
gruppen af længerevarende fattige. De 4.400 ef-
terkommere, der er langvarigt fattige, svarer så-
ledes til 4,1 pct. af alle efterkommere. Personer i 
langvarig fattigdom fordelt på herkomst er vist i 
tabel 8. Udviklingen i den stigende andel af læn-
gerevarende fattige blandt indvandrere og efter-
kommere er illustreret i figur 7. 

Som det tydeligt fremgår, er længerevarende fat-
tigdom et stigende problem blandt indvandrere og 
efterkommere. Set i forhold til andelen af længe-
revarende fattige etniske danskere er den langva-
rige fattigdom blandt indvandrere fra mindre ud-
viklede lande og efterkommere steget markant 
siden 2001.

Indvandrere og efterkommere er stærkt overre-
præsenteret i gruppen af langvarigt fattige. Den 
store overrepræsentation af fattige indvandre-
re og efterkommere skyldes en lang række for-
hold. Blandt andet er arbejdsmarkedsdeltagelsen 
blandt indvandrere lavere end niveauet for etni-
ske danskere. 

Mange af de længerevarende fattige personer har 
kun begrænsede muligheder for at forbedre deres 
økonomiske situation gennem job. En af grunde-
ne til dette er formentlig, at det kan være svært at 
finde beskæftigelse som følge af ringe sprogkund-

Anm.: Familier, hvor mindst én forsørger er studerende, er udeladt af opgørelsen. Personer uden indkomstoplysninger er udeladt af bereg-
ningerne.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 
 
 

Tabel 7. Fattige fordelt på etnicitet 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Andel fattige i procent 

Danskere 2,0 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,8 

Indvandrere fra vestlige lande 9,1 8,7 9,0 8,8 9,2 9,3 10,6 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 10,2 10,3 11,8 14,4 14,3 14,0 15,5 

Efterkommere 8,0 7,9 8,1 11,6 12,0 12,4 15,2 

I alt 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1 3,2 3,7 
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skaber og manglende kvalifikationer i forhold til 
det danske arbejdsmarked.

Det rekordhøje fattigdomsniveau 
bider sig fast
Opgørelsen af antallet af fattige foretages på me-
get detaljerede registre, som desværre først er til-

gængelige med nogle års forsinkelse. Det seneste 
data-år er 2007, og det er derfor kun muligt at op-
gøre udviklingen i antallet af fattige frem til 2007. 
Der er imidlertid sket store forandringer i dansk 
økonomi siden 2007. For det første er boligpriser-
ne og aktiekurser faldet en hel del, for det andet er 
der gennemført en meget skæv skattereform, og 

Anm.: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1. 
Kun personer, der er ramt af fattigdom i mindst tre år i træk, er taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

 
 
 

Tabel 8. Herkomst blandt længerevarende fattige ekskl. studerende 

 
Antal Andel 

 1.000 personer Pct. 

Danskere 28,4 0,6 

Efterkommere 4,4 4,1 

Indvandrere fra mindre udviklede lande 9,2 5,4 

Indvandrere fra mere udviklede lande 4,8 3,2 

I alt 46,7 0,9 

 

Anm.: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1. 
Kun personer, der er ramt af fattigdom i mindst tre år i træk, er taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 
 
 

Figur 7. Andel længerevarende fattige på herkomst ekskl. studerende, 2001 - 2007 
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for det tredje er Danmark inde i en lavkonjunktur, 
hvor mange har mistet deres job. Det er svært at 
spå om, præcis hvad disse faktorer til sammen be-
tyder for udviklingen i antallet af fattige.

En måde at analysere antallet af fattige efter 2007 
er ved at fremskrive befolkningens indkomster og 
dermed også fattigdomsgrænsen. I fremskrivnin-
gen er der taget højde for udviklingen inden for 
boligpriser, aktiekurser, lønninger og overførsler 
samt ændringerne i skattesystemet. Omvendt ta-
ges der ikke højde for ændringer på arbejdsmar-
kedet, hvilket ligeledes påvirker antallet af fattige. 
Fremskrivningen er uddybet i boks 2.

Fremskrivning viser, at antallet af fattige i 2010 
vil være på omkring 306.000 personer. Derved 
er antallet af fattige næsten uændret siden det re-
kordhøje niveau i 2007. Fraregnes de studeren-
de, skønnes antallet af fattige at være på omkring 
205.000 personer i 2010, hvilket ligeledes næ-
sten er uændret siden toppunktet i 2007. 

Det skal dog understreges, at det er en overord-
net fremskrivning, der som nævnt ikke tager højde 

for alle de ændringer, der har været i økonomien 
siden 2007. Men ændringerne i økonomien som 
følge af boligprisændringer, aktiekursfaldet, løn-
udviklingen og omlægninger af skattesystemet gi-
ver samlet kun en meget lille ændring i antallet af 
fattige fra 2007-2010. Udviklingen i antallet af fat-
tige frem mod 2010 er vist i figur 8.

Den voksende fattigdom i Danmark 
er bekymrende  
Som kapitlet dokumenterer, er fattigdommen i 
Danmark steget markant gennem de seneste år. 
Den største del af fattige findes blandt børn og 
unge mellem 18-29 år. Herudover er indvandre-
re og efterkommere stærkt overrepræsenteret i 
gruppen af fattige samt i gruppen af langvarigt 
fattige. 

Det er en problematisk udvikling, at disse grup-
per er så hårdt ramt af fattigdom. Den øgede bør-
ne- og ungdomsfattigdom kan bevirke, at dele af 
generationer bliver tabt på gulvet, hvor børnene 
ikke har samme lige muligheder som deres jævn-
aldrende. Hertil kommer, at længerevarende fat-
tigdom i familier med børn øger risikoen for mar-

Anm.: Se boks 2.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 
 
 

Figur 8. Fremskrivning af fattige til 2010 
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ginalisering og social stigmatisering af disse børn. 
Det betyder store menneskelige, sociale og faglige 
udfordringer for børnene. Frygten er, at der skabes 
en ond cirkel, hvor fattigdommen går i arv til næ-
ste generation. 

Fattigdom udgør et større og større samfundspro-
blem i Danmark, hvor det er altafgørende, at ud-
viklingen brydes, så der ikke skabes en ny social 
og økonomisk underklasse. En officiel fattigdoms-
grænse i Danmark vil være første skridt på vejen til 

at erkende det stigende problem og være med til 
at skabe enighed om problemets omfang.

Danmarks succes med en høj velstand og lav ulig-
hed skyldes især vores uddannelsesniveau og so-
ciale sikkerhedsnet. Mens et ordentligt socialt sik-
kerhedsnet på den korte bane kan være med til at 
bremse den stigende fattigdom, er uddannelse til 
alle en vigtigt del af den langsigtede løsning, der 
kan modgå det voksende problem med ungdoms-
fattigdom og etnisk betinget fattigdom. 

 
 
 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd     Reventlowsgade 14, 1 sal.     1651 København V     33 55 77 10     www.ae.dk 

 

Boks 2. Fremskrivning af fattige 

I det ovenstående er antallet af fattige fremskrevet til 2010. I fremskrivningen er der brugt følgende antagelser: Bo-

ligpriser er fremskrevet med boligprisudviklingen fra Realkreditrådet frem til ultimo 2009 på detaljeret niveau. Her-

efter er boligpriserne lagt fladt. Realkreditgæld er fremskrevet med den samlede udvikling i realkreditlån på makro-

niveau. Aktiekurserne er fremskrevet til ultimo 2009, hvorefter de er lagt fladt. Anden gæld er fremskrevet med 

renteudviklingen. Alle lønninger er fremskrevet med den samme lønudvikling fra Økonomisk Redegørelse dec. 

2009. Indkomstoverførsler er fremskrevet med satsreguleringen, og der er ikke taget højde for regelændringer. 

Skattebetalingen er udregnet efter fremskrivningen med 2010-skatteregler. Der er ikke taget højde for ændringer på 

arbejdsmarkedet. 
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Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen af fattige på tværs 
af landets kommunegrænser. En række af landets yderkantsområder og flere kommuner i 
hovedstadsområdet har således en høj andel af fattige sammenlignet med resten af landet. 
Et lignende billede tegner sig, når man ser på fattigdommen blandt børn. Samtidig koncen-
treres den økonomiske fattigdom i ghettoområderne i storbyerne.

Den voksende fattigdom 
deler Danmark  

kapitel  3

Mens kapitel 2 undersøgte omfanget og karakte-
ren af den stigende fattigdom i Danmark, går det-
te kapitel i dybden med, hvordan fattigdommen i 
Danmark er fordelt over landet. Dette gøres dels 
ved at belyse, hvor i landet fattigdommen er kon-
centreret, dels ved at se på hvilke regionale og lo-
kale skel, der kan trækkes på fattigdommens Dan-
markskort.

Første del af kapitlet viser det samlede billede, 
hvor fattigdommen sammenlignes på tværs af 
landets kommuner og regioner. I anden del af ka-

pitlet ses der på koncentrationen af fattigdom i 
de tre største danske byer: København, Århus og 
Odense.

Fattigdommens Danmarkskort 
Blandt de danske kommuner er København den 
kommune, der suverænt har den største andel af 
fattige. Syv procent af indbyggerne i København 
lever således i fattigdom, når studerende udela-
des. Det er næsten en dobbelt så stor andel som 
andelen af fattige i hele landet, hvor 3,7 pct. lever 
i fattigdom. Samtidig er det et spring på over to 

Boks 1. Sådan opgøres fattigdom i kapitlet 

Fattige er defineret som antallet af personer, der har en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkom-

sten. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 pro-

cent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er 

lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkom-

sten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Dette er det samme ind-

komstbegreb, som Finansministeriet benytter i forbindelse med indkomstanalyser. I 2010-priser er fattigdoms-

grænsen på 101.157 kr. for en familie bestående af én person. For en familie bestående af to personer er fattigdoms-

grænsen på 76.663 kr. pr. person, svarende til 153.326 kr. for hele familien. 

 

I opdelingen af fattige på sogne er en række sogne udeladt, da nogle sogne i Danmark er meget små. Sogne med 

færre end 100 fattige i 2007 er således udeladt i de tabeller, der vedrører sognefordeling. I alle andre tabeller og 

figurer, er de fattige bosat i små sogne naturligvis med.  

 

Beregninger er foretaget på Lovmodellens datagrundlag 2007. 
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procentpoint ned til den kommune med næstflest 
fattige, hvor Morsø med 4,9 pct. fattige kommer 
ind på en andenplads. Det svarer til en forskel på 
over 40 pct. mellem andelen af fattige i Køben-
havn, og andelen af fattige i den kommune med 
den næsthøjeste andel af fattige.

Udover, at der lever en relativ stor andel af fattige 
i Københavns kommune, bor der ligeledes relativt 
mange fattige på Frederiksberg og i omegnskom-
muner som Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og 
Brøndby, der alle ligger blandt de 15 kommuner, 
hvor der bor relativt flest fattige.

Udover hovedstadens mange fattige bor der li-
geledes mange fattige i yderkantsområder som 
Morsø, Lolland, Langeland, Tønder og Bornholm, 

hvor 4,5-5 pct. af indbyggerne lever i fattigdom. 
I den anden ende af skalaen ligger kommuner om-
kring hovedstaden som Egedal, Allerød og Lej-
re, hvor under to pct. af indbyggerne er fattige. 
Derudover er der også relativt få fattige i de jy-
ske kommuner Skanderborg, Hedensted og Od-
der. Kommunerne beliggende i regionerne Nord-
jylland og Syddanmark er slet ikke repræsenteret 
ved de 15 kommuner med færrest andel fattige i 
pct. I tabel 1 er de 15 kommuner med den største 
andel fattige og de 15 kommuner med den mind-
ste andel fattige vist.   

Illustreres andelen af fattige på et Danmarkskort 
er det tydeligt hvilke kommuner, der er hårdest 
ramt af fattigdom. De tre største byer, København, 
Århus og Odense er alle blandt den fjerdedel af 

Anm.: Samsø, Ærø, Læsø og Fanø indgår ikke i beregningerne. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende, er udeladt af opgørelsen.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

Tabel 1. Fattige fordelt på kommuner, ekskl. studerende

Top 15 kommuner Andel fattige i pct. Bund 15 kommuner Andel fattige i pct. 

København 7,0 Egedal 1,7 

Morsø 4,9 Allerød 2,0 

Albertslund 4,9 Lejre 2,0 

Langeland 4,9 Greve 2,0 

Frederiksberg 4,9 Skanderborg 2,0 

Lolland 4,8 Solrød 2,1 

Tønder 4,8 Hedensted 2,3 

Bornholm 4,5 Dragør 2,3 

Århus 4,4 Odder 2,5 

Høje-Taastrup 4,4 Gribskov 2,5 

Ishøj 4,3 Ballerup 2,5 

Vordingborg 4,1 Furesø 2,5 

Brønderslev 4,1 Favrskov 2,5 

Brøndby 4,1 Frederikssund 2,6 

Aabenraa 4,1 Sorø 2,6 

Hele landet 3,7 Hele landet 3,7 
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kommuner, hvor der bor den største andel fattige. 
Derudover er det udkantsområder, som Lolland-
Falster, Langeland, Sønderjylland og Nordjylland, 
der er hårdest ramt af fattigdom. 

De områder, hvor der bor relativt færrest fattige, er 
kommuner omkring hovedstaden samt kommu-
ner omkring Århus. Dette fremgår af figur 1.

Som ovenstående viser, er det storbyerne og yder-
kantsområderne, der holder for i fattigdomsstati-
stikken, men når man ser på fattigdommen mel-
lem de fem regioner, fremkommer et lidt andet 

billede. Ud af de fem regioner er det faktisk kun 
hovedstaden, der har flere fattige end landsgen-
nemsnittet. I Region Hovedstaden er der således 
4,4 pct., der lever i fattigdom. Region Nordjylland, 
der er den region med næstflest fattige i procent, 
har 3,7 procent fattige ligesom landsgennemsnit-
tet. Dette fremgår af tabel 2.

De fattige børn koncentreres i 
stigende grad
Der er i dag over 56.000 fattige børn i Danmark, 
hvilket svarer til, at 4,7 pct. af alle danske børn le-
ver i fattigdom. Af de fattige børn bor en stor andel 

Anm.: De mindste kommuner (dvs. Samsø, Ærø, Læsø og Fanø) indgår ikke i beregningerne. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studer-
ende, er udeladt af opgørelsen.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.
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i yderkantsområderne i Danmark. Ud af de seks 
kommuner med den største andel fattige børn kan 
de fem betegnes som yderkantskommuner. Tøn-
der, Langeland, Lolland, Bornholm og Morsø lig-
ger således alle i top seks over kommuner med 
flest fattige børn. Eneste undtagelse helt i toppen 
er Københavns kommune, som er den kommune 
med næstflest fattige børn. Hele 8,3 pct. af bør-
nene i Københavns kommune lever således i fat-

tige familier, kun overgået af Tønder, hvor 8,4 pct. 
af børnene er fattige.

De kommuner, hvor der er færrest fattige børn, 
er kommuner omkring hovedstaden som Egedal, 
Dragør og Allerød, hvor under 2,3 pct. af børne-
ne er fattige. Ligeledes bor der relativt få fattige 
børn i de jyske kommuner Odder og Skanderborg. 
Når det gælder andel af fattige børn, er der ingen 

Anm.: De mindste kommuner (dvs. Samsø, Ærø, Læsø og Fanø) indgår ikke i beregningerne. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studer-
ende, er udeladt af opgørelsen.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

Tabel 2. Udviklingen i fattigdom fordelt mellem regionerne i Danmark, ekskl. studerende 

Region 
Andel fattige i 

pct. 2001 

Andel fattige i 

pct. 2007 

Antal personer 

2001 

Antal personer 

2007 

Stigning i pct. 

point 

Nordjylland 2,7 3,7 15.324 20.991 1,0 

Midtjylland 2,4 3,4 28.467 41.172 1,0 

Syddanmark 2,5 3,5 28.380 40.584 1,0 

Sjælland 2,1 3,4 16.101 27.114 1,3 

Hovedstaden 2,9 4,4 45.690 70.974 1,6 

Danmark 2,5 3,7 133.962 200.835 1,2 

  

Anm.: De mindste kommuner (dvs. Samsø, Ærø, Læsø og Fanø) indgår ikke i beregningerne. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studer-
ende, er udeladt af opgørelsen.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

Tabel 3. Børn der lever i fattigdom, fordelt på kommuner 

Top 10 kommuner Andel i pct. Bund 10 kommuner Andel i procent 

Tønder 8,4 Egedal 1,8 

København 8,3 Dragør 2,2 

Langeland 8,2 Allerød 2,3 

Lolland 7,8 Greve 2,3 

Bornholm 7,5 Skanderborg 2,4 

Morsø 7,0 Odder 2,4 

Albertslund 6,2 Roskilde 2,6 

Brøndby 6,2 Lejre 2,7 

Aabenraa 6,2 Solrød 2,7 

Høje-Taastrup 6,0 Ballerup 2,7 

Hele landet 4,7 Hele landet 4,7 
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kommuner i Region Nordjylland og Region Syd-
danmark repræsenteret blandt de 10 kommuner, 
hvor andelen af fattige børn er mindst i landet. I 
tabel 3 er de ti kommuner med færrest og flest 
fattige børn vist.

I figur 2 er andelen af fattige børn fordelt på alle 
kommuner. Af kortet fremgår det tydeligt, at der 
er relativt mange fattige børn i yderkantsområder 
som Lolland-Falster, Langeland, Bornholm og Søn-
derjylland. Samtidig ses overrepræsentationen af 
fattige børn i København og omegnskommunerne 

Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup og Ishøj ty-
deligt af landkortet.

Tilsvarende ses det af kortet, at der bor relativt få 
fattige børn i mange kommuner nord for Købehavn, 
området omkring Roskilde, Lejre og Solrød samt en 
række østjyske kommuner som Skanderborg, Od-
der, Favrskov og Silkeborg. Desuden er der en klar 
tendens til, at der bor relativt mange fattige børn 
både i Århus og København, mens der bor relativt 
få fattige børn i kommunerne rundt om de to byer.  
Antallet af fattige børn er steget igennem hele pe-

Anm.: De mindste kommuner (dvs. Samsø, Ærø, Læsø og Fanø) indgår ikke i beregningerne. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studer-
ende, er udeladt af opgørelsen.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

 

 

 

1,8 - 3,2 (27 kommuner)

3,3 - 4,2 (22 kommuner)

4,3 - 5,5 (25 kommuner)

5,6 - (24 kommuner)

Andel af børn i fattigdom 

Figur 2. Andel fattige børn i danske kommuner, ekskl. studerende 

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø
København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland



juli  2010

43

den voksende fattigdom deler danmark

rioden 2001-2007. Fjernes familier, hvor mindst 
én af forsørgerne er studerende, er gruppen af fat-
tige børn vokset med 77 pct. siden 2001. Det sva-
rer til en stigning på 24.000 børn. Det betyder, at 
hvor der i 2001 var 2,8 pct. fattige børn i Danmark, 
er der i dag 4,7 pct. fattige børn.

Ser man på udviklingen i antallet af fattige børn i 
de danske kommuner over en årrække, er billedet, 
at de kommuner, der i dag har den største andel af 
fattige børn, samtidig har oplevet en højere vækst 
i andelen af fattige børn end de kommuner, der har 
færrest fattige børn. 

Tager man udgangspunkt i tabellen med de ti kom-
muner med henholdsvis størst og mindst andel 
af fattige børn, kan den øgede forskel illustreres. 
Mens de fem kommuner med den største andel 
af fattige børn i 2007 har haft en vækst i andelen 
af fattige børn på mellem 3,5 og 4,4 procentpoint 
i perioden 2001-2007, så har de fem kommuner 
med den laveste andel af fattige børn haft en frem-
gang på mellem 0,5 og 1,3 procentpoint i samme 

periode. Væksten i andelen af fattige børn for de 
ti kommuner med henholdsvis flest og færrest fat-
tige børn er vist i tabel 4.

Mellem de forskellige landsdele i Danmark er der 
ligeledes store forskelle i børnefattigdommen. I 
dag har regionerne Nordjylland og Hovedstaden 
den største andel fattige børn – begge med 5,0 
pct. fattige børn. Region Sjælland er den region, 
der har næst færrest fattige børn, men samtidig 
den region, der har oplevet den største fremgang 
i fattige børn. I Region Sjælland har man således 
gået fra 2,3 pct. fattige i 2001 til det dobbelte i 
2007 på 4,6 pct. fattige. Den region, der har den 
laveste andel fattige børn, er Midtjylland, hvor 4,4 
pct. af børnene lever i fattigdom. Dette skal dog 
ses i forhold til, at der i 2001 var en væsentlig la-
vere andel på 2,6 pct. 

Udviklingen i børnefattigdom fordelt mellem de 
forskellige landsdele er vist i tabel 5.

Anm.: De mindste kommuner (dvs. Samsø, Ærø, Læsø og Fanø) indgår ikke i beregningerne. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studer-
ende, er udeladt af opgørelsen.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

Tabel 4. Stigning i andel børn der lever i fattigdom fordelt på kommuner, 2001-2007 

Top 10 kommuner Stigning i pct. point Bund 10 kommuner Stigning i pct. point 

Tønder 3,5 Egedal 1,0 

København 4,1 Dragør 1,3 

Langeland 3,6 Allerød 1,1 

Lolland 4,2 Greve 0,5 

Bornholm 4,4 Skanderborg 0,6 

Morsø 2,1 Odder 0,8 

Albertslund 3,2 Roskilde 1,0 

Brøndby 2,8 Lejre 1,0 

Aabenraa 2,9 Solrød 1,2 

Høje-Taastrup 2,9 Ballerup 1,5 

Hele landet 1,9 Hele landet 1,9 
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Øget fattigdom i Danmarks storbyer
Som det fremgår af tabel 6, bor der relativt mange 
fattige i København, Århus og Odense sammen-
lignet med gennemsnittet for hele landet. Faktisk 
er både København, Århus og Odense alle blandt 
den fjerdedel af de danske kommuner, hvor der 
bor den største andel fattige. Mens Århus og 
Odense begge har 4,4 procent fattige indbygge-
re, ligger København helt i top med 7 procent fat-
tige, hvilket er næsten dobbelt så meget som gen-
nemsnittet for hele landet.  

Som det ligeledes ses af tabellen, er fattigdommen 
i de tre storbyer steget markant siden 2001. Mens 
knap 21.700 personer i 2001 levede i fattigdom i 
hovedstaden, er dette tal nu steget til 34.350 per-
soner. Det svarer til en stigning på 2,5 procent-

point. En lignende udvikling har fundet sted i År-
hus og Odense, hvor antallet af fattige er vokset til 
henholdsvis ca. 12.900 og 7.400 personer.   

Bagved det samlede tal for disse tre byer gemmer 
der sig en meget stor spredning i koncentrationen 
af fattige inden for hver af kommunerne. I både 
København, Århus og Odense er der således om-
råder med meget stor koncentration af fattigdom 
og områder med meget få fattige.

København er delt mellem Amager Strand
og Tingbjerg
Zoomer man længere ind på hovedstaden, er Kø-
benhavn i dag den kommune i landet med den 
største andel af fattige, når studerende ikke reg-
nes med. Tallet dækker imidlertid over store for-

Anm.: De mindste kommuner (dvs. Samsø, Ærø, Læsø og Fanø) indgår ikke i beregningerne. Familier, hvor mindst én af forsørgerne er studer-
ende, er udeladt af opgørelsen.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

Tabel 5. Udviklingen i børnefattigdom fordelt mellem regionerne 

Region 
Andel fattige i 

pct. 2001 

Andel fattige i 

pct. 2007 

Antal personer 

2001 

Antal personer 

2007 

Stigning i 

pct. point 

Nordjylland 3,4 5,0 4.275 6.225 1,7 

Midtjylland 2,6 4,4 6.960 12.198 1,8 

Syddanmark 2,9 4,7 7.431 12.351 1,8 

Sjælland 2,3 4,6 3.912 8.226 2,3 

Hovedstaden 2,8 5,0 8.964 16.965 2,2 

Danmark 2,8 4,7 31.542 55.965 1,9 

  

Anm. Opgørelsen er ekskl. studerende. De mindste kommuner (dvs. Samsø, Ærø, Læsø og Fanø) indgår ikke i beregningerne
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

Tabel 6. Udviklingen i fattigdommen i de danske storbyer 

 

Andel i procent 

2001 

Andel i procent 

2007 

Antal personer 

2001 

Antal personer 

2007 

København 4,5 7,0 21.699 34.347 

Århus 2,9 4,4 8.175 12.918 

Odense 2,9 4,4 5.238 7.410 

Hele landet 2,5 3,7 133.962 200.835 
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skelle mellem hovedstadens forskellige bydele og 
områder. Der er således stor forskel på andelen 
af fattige i de enkelte områder i København kom-
mune og Frederiksberg kommune.  

Figur 3 viser de 20 sogne med den største andel 
fattige og de 20 sogne med den mindste andel fat-
tige i København kommune og Frederiksberg kom-
mune. Som figuren viser, er de områder med flest 
fattige sogne Tingbjerg i Brønshøj, Maria sogn 
og Apostelkirkens sogn på Vesterbro samt Kin-
gos sogn på Nørrebro, der alle har mere end 10 
pct. fattige, når studerende fraregnes. I den an-
den ende af skalaen ligger sogne på Amager, Fre-
deriksberg og Vanløse, hvor andelen af fattige er 
under 3,5 pct. 

Som kortet illustrerer, er der således en væsentlig 
spredning i andelen af fattige inden for København 
kommune og Frederiksberg kommune. Mens hver 
10. indbygger i bestemte bydele i hovedstaden le-

ver i fattigdom, er dette kun tilfældet for omkring 
1 ud af 30 i andre områder. 

I tabel 7 er de fem sogne i København med den 
største og mindste koncentration af fattige vist. 
Som det fremgår af tabellen, er forskellene mel-
lem de forskellige boligområder relativt markante. 
Mens 4 ud af de 5 sogne med flest fattige har mere 
end 10 procent fattige, har de 5 områder med den 
mindste andel af fattige alle under 4 procent.  

Sammenligner man Tingbjerg, der er den bydel i 
København med den største andel af fattige, med 
området omkring Amager Strandpark og Frede-
riksberg Slotssogn, der er de to områder med den 
mindste andel af fattige, er der en forskel på hen-
holdsvis 10,6 og 10,1 procentpoint. Det svarer til, 
at der bor mellem 4-5 gange så mange fattige i 
Tingbjerg, som der gør i området omkring Ama-
ger Strand og hjertet af Frederiksberg.

Anm: Kun sogne med flere end 100 fattige er taget med. Opgørelsen er ekskl. studerende.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.
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Gellerup i Århus har Danmarks højeste
koncentration af fattige 
Bevæger man sig fra hovedstaden til Århus, er 
spredningen mellem områder med høj og lav an-
del af fattige endnu mere i øjenfaldende. Mens fle-
re områder i byen har en meget lav andel af fat-
tige, har specielt én bydel en rekordhøj andel af 
fattige.  

I figur 4 er fordelingen af fattige mellem de århu-
sianske bydele vist. Som det ses, skiller Gellerup 
sig markant ud, som det område i Århus, hvor an-
delen af fattige er allerhøjest. Sammenligner man 
med resten af landet, er Gellerup faktisk det sogn i 
hele Danmark med den største andel af fattige. 

Den skarpe opdeling mellem områderne i Århus 
bliver endnu mere tydelig, hvis man sammenlig-
ner Gellerup med Brabrand. På trods af at Gelle-
rup og Brabrand er nabosogne, er der meget stor 
forskel i andelen af fattige i hvert sogn. Mens Gel-
lerup har den største koncentration af fattige på 
19 procent, er der blot 2 procent fattige i nabo-
sognet Brabrand.

De fem sogne i Århus med den mindste og største 
andel af fattige er vist i tabel 8. Som det fremgår af 
tabellen, er der relativt stor spredning mellem top 
og bund. I bunden er Risskov, Tranbjerg, Skødstrup 
og Hjortshøj områder, hvor under 2 pct. af indbyg-
gerne er fattige, mens hele 19 procent af beboerne 

i Gellerup lever i fattigdom. Der er altså 9 gange 
så høj en koncentration af fattige i Gellerup, som 
der er i Risskov.

Samtidig er det væsentligt at bemærke, at der er 
mere end dobbelt så høj koncentration af fattige 
i Gellerup set i forhold til Hasle, der er det sogn i 
Århus med den næsthøjeste andel af fattige. Der 
er derved ikke kun stor spredning mellem toppen 
og bunden, men ligeledes store forskelle mellem 
de områder i Århus, der har den højeste andel af 
fattige.  

Vollsmose er suverænt det fattigste 
område i Odense
I Odense er der ligesom i Århus en større spred-
ning i fattigdommen set i forhold til København, 
og på samme måde skiller specielt ét område sig 
ud. Tilsvarende Gellerup i Århus har Vollsmose i 
Odense nemlig en meget høj koncentration af fat-
tige, når man sammenligner med de andre områ-
der i byen. 

I figur 5 er sognene med flest fattige og sognene 
med færrest fattige i Odense illustreret. Ligesom 
i Århus er der relativt stor forskel på koncentra-
tionen af fattige i de enkelte bydele på trods af, at 
områderne ligger meget tæt op af hinanden.  

Anm: Kun sogne med flere end 100 fattige er taget med. Opgørelsen er ekskl. studerende.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

Tabel 7. De 5 sogne med mindst og størst andel fattige i København 

Top 5  Bund 5  

Sogn (område) Andel Sogn (område) Andel 

Tingbjerg (Brønshøj) 13,4 Sundkirken (Amager) 2,8 

Maria (Vesterbro) 12,8 Frederiksberg Slotssogn 3,1 

Apostelkirken (Vesterbro) 11,0 Hyltebjerg (Vanløse) 3,3 

Kingos (Nørrebro) 10,1 Simon Peters (Amager) 3,5 

Samuels (Nørrebro) 9,8 Adventskirken (Vanløse) 3,6 
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Anm: Kun sogne med flere end 100 fattige er taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

Sogne med færrest fattige

Sogne med flest fattige

Gellerup, sogn med suverænt flest
fattige

Figur 4. Fattige fordelt på sogne i Århus

Anm: Kun sogne med flere end 100 fattige er taget med. Opgørelsen er ekskl. studerende.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

Tabel 8. De 5 sogne med mindst og størst andel fattige i Århus 

Top 5  Bund 5  

Sogn (område) Andel Sogn (område) Andel 

Gellerup 19,0 Risskov 1,5 

Hasle (Århus V) 8,4 Tranbjerg 1,6 

Ravnsbjerg (Viby) 7,5 Skødstrup 1,9 

Helligånds (Århus V) 7,2 Ellevang (Risskov) 1,9 

Skjoldhøj (Århus V) 5,5 Brabrand 2,0 
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Tabel 9 viser de fem sogne i Odense med hen-
holdsvis den laveste og højeste andel af fattige. 
Som det ses af tabellen er hele 15 procent af ind-
byggerne i Vollsmose fattige. Det gør Vollsmose 
til det sogn i Danmark med den næsthøjeste kon-
centration af fattige. 

I Odense er der endvidere et stort spring fra Volls-
mose med flest fattige til Korsløkke, som er det 
sogn med næstflest fattige (6,8 procent). Det vi-
ser ligesom i Århus, at specielt ét område skiller 
sig ud med en meget høj koncentration af fattige. I 
den anden ende af skalaen er der under to procent 

fattige i sognene Tårnbjerg og Lumby, der er de to 
sogne i Odense kommune med færrest fattige.

Voksende polarisering i storbyerne 
rammer især ’ghetto-områderne’
Tallene ovenfor viser et ’øjebliksbillede’ af fattig-
dommen i de danske storbyer. Analyserer man 
udvikling over en længere årrække, har opdelin-
gen af de tre storbyer taget fart i de seneste år. 

Udviklingen i andelen af fattige i de fem områder 
med flest fattige i hver af de tre største byer er vist i 
tabel 10. Som det fremgår, er andelen af fattige i de 
fleste sogne med flest fattige i 2007 steget meget 

Anm: Kun sogne med flere end 100 fattige er taget med. Opgørelsen er ekskl. studerende.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

 Sogne med færrest fattige 

 Sogne med flest fattige

 Volsmose, sogn med suverænt flest
 fattige

 Figur 5. Fattige fordelt på sogne i Odense
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markant i alle tre byer. Faktisk er billedet, at alle 
områder med undtagelse af Sankt Hans sogn og 
Sankt Knuds sogn i Odense by har haft en stigning 
i andelen af fattige. Og bortset fra Maria sogn på 
Vesterbro i København, så har denne stigning væ-
ret på over to procentpoint.

Som tabellen viser, er den stigende fattigdom gået 
særlig hårdt ud over de bydele, der i forvejen har 
haft rekord mange fattige. Specielt de to ”ghet-
to-områder” Gellerup og Vollsmose har oplevet 
en markant stigning i andelen af fattige beboere 
i løbet af perioden. I løbet af de fire år er andelen 

af fattige beboere i de to områder således mere 
end fordoblet. I hovedstadsområdet har det hår-
dest ramte område, Tingbjerg, ligeledes oplevet 
en markant stigning i andelen af fattige, der er vok-
set med 85 procent på bare fire år. 

Bydele med i forvejen få fattige får 
heller ikke flere
Ser man omvendt på udviklingen i de bydele i Kø-
benhavn, Århus og Odense, der i dag har den la-
veste andel af fattige, er billedet et helt andet. De 
fem sogne i hver af storbyerne med færrest fattige 
har nemlig langt fra oplevet den samme stigning 

Anm: Kun sogne med flere end 100 fattige er taget med. Opgørelsen er ekskl. studerende.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2007.

Tabel 9. De 5 sogne med mindst og størst andel fattige i Odense 

Top 5  Bund 5  

Sogn (område) Andel Sogn (område) Andel 

Vollsmose (Odense NØ) 15,0 Tornbjerg (Odense SØ) 1,8 

Korsløkke (Odense SØ) 6,8 Lumby (Odense N) 1,9 

Bolbro (Odense V) 5,9 Pårup (Odense NV) 2,1 

Sankt Hans (Odense C) 5,0 Thomas Kingo (Odense M) 2,2 

Sankt Knuds (Odense C) 4,9 Ansgars (Odense C) 2,7 

  

Anm: Kun sogne med flere end 100 fattige er taget med. Opgørelsen er ekskl. studerende.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 10. Stigning i andel fattige i de sogne med størst andel fattige fra 2003 til 2007 

København 
 

Århus 
 

Odense 
 

Sogn (område) 
Vækst i pct. 

point 
Sogn (område) 

Vækst i pct. 

point 
Sogn (område) 

Vækst i pct. 

point 

Tingbjerg  

(Brønshøj) 
6,2 Gellerup 10,9 

Vollsmose (Oden-

se NØ) 
8,3 

Maria  

(Vesterbro) 
0,7 

Hasle  

(Århus V) 
4,4 

Korsløkke (Oden-

se SØ) 
3,3 

Apostelkirken  

(Vesterbro) 
4,0 

Ravnsbjerg  

(Viby) 
4,3 

Bolbro  

(Odense V) 
2,1 

Kingos  

(Nørrebro) 
3,7 

Helligånds  

(Århus V) 
3,4 

Sankt Hans 

(Odense C) 
-1,1 

Samuels  

(Nørrebro) 
4,3 

Skjoldhøj  

(Århus V) 
2,3 

Sankt Knuds 

(Odense C) 
-0,2 

  



fordeling og levevilkår

50

i andelen af fattige, som de fem sogne med flest 
fattige har. Rent faktisk har mange af områderne 
med færrest fattige slet ikke haft en stigning i an-
delen af fattige eller kun en meget lille stigning på 
omkring ½ procentpoint. Det fremgår af tabel 11, 
der viser stigningen i andelen af fattige i de fem 
sogne i storbyerne med færrest fattige. 
Som tabellen viser, er de mest markante stignin-
ger i andelen af fattige sket i Simon Peters sogn 
på Amager og Ellevang ved Risskov, der har ople-
vet en stigning i andelen af fattige på over 1 pro-
centpoint, mens Risskov, Lumby og Ansgaard li-
gefrem har haft en faldende andel af fattige.   

Ser man på tværs af tabel 10 og 11 ses en klar 
tendens til, at fattigdommen i de danske storbyer 
over en relativt kort årrække er blevet yderligere 
koncentreret i de områder, hvor den i forvejen var 
høj, mens den stort set ikke stiger i de områder, 
hvor der bor relativt få fattige. 

På den måde polariseres de i forvejen relativt op-
delte storbyer yderligere imellem områder med 
meget få lavindkomstgrupper og marginalisere-

de på den ene side og ’ghetto-lignende’ bydele, 
hvor en høj andel af beboerne lever i fattigdom, 
på den anden side.    

Den økonomiske ghettoisering risikerer 
at skabe ’parallelsamfund’
Både på det personlige og samfundsmæssige plan 
er der problemer og konsekvenser ved en opvækst 
og langvarigt ophold i større boligområder, der er 
præget af fattigdom, manglende tilknytning til ar-
bejdsmarkedet samt en generel eksklusion fra de 
øvrige dele af det danske samfund. 

Som kapitlet viser, findes sådanne boligområder 
i alle Danmarks tre storbyer København, Odense 
og Århus, hvor den økonomiske ghettoisering gen-
nem de seneste år er taget til. I de områder med 
den højeste andel af fattige, Gellerup og Vollsmo-
se, er andelen af fattige beboere, som tallene do-
kumenterer, mere end fordoblet på få år.

Risikoen er, at den stigende økonomiske og sociale 
ghettoisering fører til udviklingen af egentlige ’pa-
rallelsamfund’, hvor der er en ekstraordinær høj 

Anm: Kun sogne med flere end 100 fattige i 2007 er taget med.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 11. Stigning i andel fattige i de sogne med lavest andel fattige fra 2003 til 2007  

København 
 

Århus 
 

Odense 
 

Sogn (område) 
Vækst i pct. 

point 
Sogn (område) 

Vækst i pct. 

point 
Sogn (område) 

Vækst i pct. 

point 

Sundkirken 

(Amager) 
0,1 Risskov -0,3 

Tornbjerg 

(Odense SØ) 
0,1 

Frederiksberg 

Slotssogn 
0,0 Tranbjerg 0,5 

Lumby  

(Odense N) 
-0,2 

Hyltebjerg  

(Vanløse) 
0,5 Skødstrup 0,5 

Pårup  

(Odense NV) 
0,4 

Simon Peters 

(Amager) 
1,2 

Ellevang  

(Risskov) 
1,0 

Thomas Kingo 

(Odense M) 
0,4 

Adventskirken 

(Vanløse) 
0,6 Brabrand 0,5 

Ansgars  

(Odense C) 
-0,6 
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koncentration af fattige og socialt udstødte. Det 
medfører alvorlige sociale problemer i de enkelte 
storbyer, og er samtidig med til at mindske sam-
menhængskraften i samfundet. 

Koncentrationen af fattige i bestemte områder og 
bydele er samtidig stærkt bekymrende set i ly-
set af, at fattigdommen rammer de fattiges børn. 
Dermed er der øget risiko for, at fattigdomspro-
blemet føres videre til næste generation. På den 

måde skabes en negativ social spiral, der bidrager 
til at fastholde de økonomiske og sociale skel på 
tværs af storbyerne.

Som velfærdssamfund skal vi ikke acceptere, at 
der skabes en ny social og økonomisk underklas-
se, der lever isoleret fra det resterende samfund. 
Derfor bør man fra politisk side gribe målrettet ind 
over for den økonomiske ghettoisering og paralle-
lisering af samfundet. 
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Den nuværende regerings politik medvirker til at skabe fattigdom i Danmark. Kontant-
hjælpsloftet og den lave sats for introduktionsydelse har skubbet omkring 4.000 ud i fattig-
dom og forringet forbrugsmulighederne for yderligere godt 11.000 fattige. Dertil kommer, at 
den omstridte 300/450-timers-regel har frataget forsørgelsesgrundlaget for personer, der i 
forvejen er dybt marginaliseret.

Regeringens politik skaber 
øget fattigdom i Danmark

kapitel  4

Tilknytning til arbejdsmarkedet har stor betydning 
for, om man lever et liv med risiko for fattigdom el-
ler ej. Som det ses af tabel 1, er det kun omkring 2 
procent af de beskæftigede, der lever i fattigdom, 
mens den tilsvarende andel for kontanthjælps-
modtagerne er 30 procent. Det betyder med an-
dre ord, at næsten hver tredje kontanthjælpsmod-
tager var fattig i 2007, mens det kun gælder to ud 
af 100, som var i beskæftigelse.

Andelen af fattige kontanthjælpsmodtagere har 
været stigende de seneste år. Hvor det i 2001 var 

under hver femte kontanthjælpsmodtager, der var 
ramt af fattigdom, er det i dag næsten hver tredje. 
Andelen af fattige kontanthjælpsmodtagere steg 
især fra 2003 til 2004. Det skal blandt andet ses 
i sammenhæng med, at de økonomiske vilkår for 
kontanthjælpsmodtagere blev væsentligt forrin-
get. 

De markant lavere ydelser til modtagere af intro-
duktionsydelse, starthjælp samt kontanthjælp, 
der er indført siden 2001, bidrager i høj grad til, at 
flere på disse ydelser i dag lever et liv i fattigdom. 

Anm: Tallene viser andelen af fattige på ordningen. Familier, hvor mindst én forsørger er studerende, indgår ikke i antallet af fattige. Beskæfti-
gelsesoplysningerne er bestemt ud fra RAS-statistikken, mens de øvrige oplysninger er baseret på Beskæftigelsesministeriets DREAM.  Perso-
ner i beskæftigelse omfatter derfor også beskæftigede personer på sygedagpenge, personer i løntilskud mv. 
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag samt Beskæftigelsesministeriets DREAM.

Tabel 1. Andel fattige fordelt på socioøkonomisk status  
   Andel i 2001 Andel i 2007 

Introduktionsydelse 15,5 72,6 

Starthjælp - 61,2 

Kontanthjælp 18,0 29,9 

Forsikret ledig 2,1 4,3 

Beskæftigelse 1,7 2,3 

Førtidspension 1,1 1,6 

I alt 2,5 3,7 
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Det fremgår af tabel 1, der viser udviklingen i fat-
tige fordelt på socioøkonomisk status. Denne ud-
vikling er stærkt bekymrende især set i lyset af, at 
fattigdommen ligeledes rammer de fattiges børn. 
Dermed er der risiko for, at fattigdomsproblemet 
føres videre til næste generation.

I kapitlet ses der nærmere på, hvilken betydning 
kontanthjælpsloftet og de lave satser for introduk-
tionsydelse har for fattigdommen i Danmark. Det 
anvendte datagrundlag giver desværre ikke mulig-
hed for at foretage tilsvarende konsekvensbereg-
ninger af det lave ydelsesniveau for starthjælps-
modtagere. Derudover gives en karakteristik af 
de personer, der har fået frataget kontanthjælpen 
som følge af 300-timers-reglen. 

Andre elementer af regeringens politik bidrager 
også til at øge fattigdomsproblemerne i Danmark. 
F.eks. medfører reduktionen af børnefamilieydel-
sen (børnechecken), at flere familier skubbes ud i 
fattigdom. Samtidig indebærer halveringen af den 
maksimale dagpengeperiode øget fattigdom, for-
di flere må forventes at falde ud af dagpengesy-
stemet.

Kontanthjælpsloftet og introduktions-
ydelse skubber folk ud i fattigdom 
Kontanthjælpsloftet blev indført i 2004 og inde-
bærer, at der efter 6 måneder på kontanthjælp 

lægges et loft over, hvor meget den enkelte sam-
let set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og 
særlig støtte. Indførelsen af kontanthjælpsloftet 
har forringet de økonomiske vilkår for nogle af de 
dårligt stillede i Danmark.

I 2007 var det samlet set 54.700 personer, som 
levede i familier, der fik reduceret kontanthjælpen 
(boligstøtten) som følge af kontanthjælpsloftet. 
En stor del af de personer, der har fået forringet 
deres økonomiske vilkår som følge af kontant-
hjælpsloftet, har indkomster under fattigdoms-
grænsen. Tabel 2 viser, at der i 2007 var 11.300 
personer af de berørte, der var fattige. Det svarer 
til lidt over hver femte1) 

Af de 11.300 fattige, der er berørt af kontant-
hjælpsloftet, er 2.500 blevet skubbet ud i fattig-
dom netop på grund af kontanthjælpsloftet. Ud 
over at kontanthjælpsloftet betyder, at flere skub-
bes ud i fattigdom, indebærer det ligeledes en for-
ringelse af de økonomiske vilkår for mange fat-
tige familier. I 2007 var det således yderligere 
8.900 fattige, der fik forringet deres økonomiske 
vilkår som følge af kontanthjælpsloftet.  På sam-
me måde har den lave sats for introduktionsydel-
se den konsekvens, at mange af de berørte fami-
lier lever i fattigdom. I forhold til en situation hvor 
introduktionsydelsen er på niveau med kontant-
hjælpen, har de lave satser for introduktionsydel-

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 2. Kontanthjælpsloft og introduktionsydelse skaber fattigdom 

   
Konsekvenser af lave ydelser 

 

Berørte i 

2007 

Heraf  

fattige 
Fattige, der bliver fattigere Skubbes ud i fattigdom 

 
Antal Antal 

Kontanthjælpsloftet 54.700 11.300 8.900 2.500 

Introduktionsydelse 6.100 3.700 2.300 1.400 

I alt 60.800 15.000 11.200 3.900 

  

1) Langt hovedparten af de personer, der er ramt af kontanthjælpsloftet, men som ikke er fattige, har indkomster lige over fattigdomsgrænsen. 
Anvender man for eksempel EU's fattigdomsgrænse (60 pct. af medianindkomsten), som ligger lidt højere, end den fattigdomsgrænse der er 
anvendt i analysen, vil to tredjedele af de personer der berøres af kontanthjælpsloftet, have indkomster under fattigdomsgrænsen.
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se medført, at 1.400 personer er blevet skubbet 
ud i fattigdom. Samtidig viser konsekvensbereg-
ningerne, at 2.300 personer har en disponibel 
indkomst under fattigdomsgrænsen, uanset om 
introduktionsydelsen løftes til kontanthjælpsni-
veauet eller ej. For den gruppe er resultatet af den 
lave introduktionsydelse således, at de økonomi-
ske vilkår som fattig er stærkt forringet. 

Set under ét indebærer kontanthjælpsloftet og 
den lave introduktionsydelse, at knap 4.000 per-
soner er skubbet ud i fattigdom i 2007. Dertil kom-
mer, at de økonomiske vilkår er blevet forringet for 
yderligere 11.200 fattige.  

Som nævnt er det ikke muligt – rent datamæs-
sigt – at lave tilsvarende konsekvensberegninger 

for modtagere af starthjælp. På baggrund af resul-
taterne fra introduktionsydelse kan der imidlertid 
gives et skøn over, hvor mange der lever i fattig-
dom på grund af den lave sats på starthjælp. Kon-
kret skønnes det, at op mod 2.000 personer lever 
i fattigdom på grund af netop den lave sats. Sam-
let set indebærer kontanthjælpsloftet og de lave 
ydelser til modtagere af starthjælp og introdukti-
onsydelse således, at op mod 6.000 flere lever i 
fattigdom på grund af de lave ydelser.   

Børn rammes hårdt
Kontanthjælpsloftet og den lave introduktions-
ydelse forringer imidlertid ikke kun de økonomi-
ske vilkår for den voksne del af befolkningen. Rent 
faktisk er der en overvægt af børn, der rammes af 
de lave sociale ydelser.  

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 3. Kontanthjælpsloft og introduktionsydelse skaber fattigdom blandt børn 

  

 

Konsekvenser af lave ydelser 

 

Berørte i 

2007 

Heraf 

fattige 
Fattige, der bliver fattigere Skubbes ud i fattigdom 

 
Antal Antal 

Kontanthjælpsloftet 30.900 7.300 5.700 1.600 

Introduktionsydelse 2.500 1.600 1.000 600 

I alt 33.400 8.900 6.700 2.200 

  

Anm: Tabellen omfatter alle personer, der bor i familier, der er berørt af kontanthjælpsloftet i 2007, og reduktionen i den disponible indkomst er 
beregnet på årsniveau. Den disponible indkomst er opregnet til 2010-niveau. Den beregnede årlige ændring er i langt de fleste tilfælde lavere 
end den (relative) ændring i rådighedsbeløbet, som den enkelte familie oplever i den måned, de berøres af kontanthjælpsloftet.  Det skyldes, at 
opgørelsen på årsniveau ”udligner” det månedlige indkomsttab, der opleves som følge af kontanthjælpsloftet. 
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

 Tabel 4. Disponibel indkomst med og uden kontanthjælpsloft 

 
   

Disponibel indkomst 
 

    Antal Uden loft Med loft Tab 

    1.000 personer 1.000 kr. Pct. 

Fattige som følge af kontanthjælpsloftet 2,5 104,4 97,5 -6,6 

Fattige både med og uden kontanthjælpsloft 8,9 92,5 90,0 -2,7 

Ikke fattige   43,4 124,3 122,1 -1,7 

I alt   54,7 118,2 115,8 -2,1 
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Tabel 3 viser, hvor mange børn der rammes af 
fattigdom på grund af kontanthjælpsloftet og in-
troduktionsydelsen. Her fremgår det, at kontant-
hjælpsloftet rammer knap 31.000 børn under 18 
år. Samtidig ses det, at der i de fattige familier, der 
rammes af kontanthjælpsloftet, ligeledes er en 
klar overvægt af børn. Hele 7.300 ud af de 11.300 
fattige, der berøres af kontanthjælpsloftet, er så-
ledes børn. Samtidig fremgår det af tabellen, at 
den lave introduktionsydelse bidrager til, at flere 
tusind børn vokser op i fattigdom.  
 
Ser man på konsekvenserne af de lave sociale ydel-
ser, ses det af tabel 3, at over halvdelen (2.200 
personer) af de personer, der er blevet skubbet 
ud i fattigdom som følge af kontanthjælpsloftet og 
den lave introduktionsydelse, er børn. 

Dertil kommer, at den lave introduktionsydelse og 
kontanthjælpsloftet har forringet de økonomiske 
vilkår for yderligere 6.700 fattige børn, som selv 
ved en afskaffelse af de lave ydelser ligeledes ville 
leve i fattigdom. 

De lave sociale ydelser har den konsekvens, at 
mange familier får reduceret deres disponible 
indkomst markant. Set under ét har kontant-
hjælpsloftet isoleret set bidraget til, at de berørte 

i gennemsnit har oplevet en reduktion i den dis-
ponible indkomst på 2,1 pct. i forhold til en situa-
tion uden kontanthjælpsloftet. Tabel 4 viser, at der 
blandt de 2.500 personer, som skubbes ud i fat-
tigdom som følge af kontanthjælpsloftet, har en 
betydelig større reduktion i disponible indkomst 
– nemlig 6,6 pct. (målt på årsniveau).

Blandt de yderligere 8.900 fattige, som har fået 
deres økonomiske vilkår forringet som følge af 
kontanthjælpsloftet, medførte kontanthjælpslof-
tet isoleret set en reduktion i den disponible ind-
komst på 2,7 pct. i 2007. 

De bagvedliggende tal viser samtidig, at der gene-
relt er stor variation i, hvor meget den disponible 
indkomst reduceres som følge af kontanthjælpslof-
tet. Nogle familier får reduceret forbrugsmulighe-
derne med få hundrede kroner på årsbasis, mens 
kontanthjælpsloftet for andre familier medfører et 
årligt tab på over 20.000 kr.

Kontanthjælpsloftet skaber fattigdom 
frem for at få folk i arbejde
Regeringens væsentligste argument for indførel-
sen af kontanthjælpsloftet har været, at det skal 
kunne betale sig at arbejde. Sagen er imidlertid 
den, at langt hovedparten af de personer, der ram-

Anm: Kontanthjælpsmodtagere, der indgår i tabellen, omfatter personer, der modtager kontanthjælp i 2007 og som bor i en familie, der har 
fået reduceret boligstøtten som følge af kontanthjælpsloftet.  Kontanthjælpsmodtagere, der ikke er blevet matchgrupperet, men i Jobcenteret 
vurderes at være arbejdsmarkedsparat optræder i tabellen sammen med matchgruppe 2. 
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag og DREAM.

 Tabel 5. Matchkategori blandt berørte af kontanthjælpsloftet 

  Ikke fattige Fattige I alt 

 
Pct. 

Matchkategori 1 4 3 4 

Matchkategori 2 11 8 11 

Matchkategori 3 14 15 15 

Matchkategori 4 46 47 46 

Matchkategori 5 21 25 22 

Uoplyst 3 2 3 
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mes af kontanthjælpsloftet, ikke er arbejdsmar-
kedsparate. Det fremgår af de matchkategorier, 
som jobcentrene placerer kontanthjælpsmodta-
gerne i. 

I tabel 5 er fordelingen mellem matchkategorier 
blandt berørte personer af kontanthjælpsloftet 
vist. Her fremgår det, at ud af de kontanthjælps-
modtagere, der var ramt er kontanthjælpsloftet i 
2007, var 68 pct. placeret i matchgruppe 4 eller 
5. Disse matchkategorier er bl.a. kendetegnet ved, 
at de ledige vurderes at have en meget begrænset 
arbejdsevne (kategori 4) eller ingen arbejdsevne 
(kategori 5), som kan anvendes på det ordinære 
arbejdsmarked. 

Derimod er der kun omkring 4 procent af kon-
tanthjælpsmodtagerne, der er i matchgruppe 1, 
og dermed vurderes at besidde kompetencer, som 
umiddelbart matcher arbejdsmarkedets krav. 

Blandt de fattige, der er ramt af kontanthjælpslof-
tet, er der en endnu større andel, der ikke vurderes 
at være arbejdsmarkedsparat. Her er andelen 72 
pct., mens andelen for ikke-fattige er 67 pct. 

Set i lyset af, at en meget stor andel af de berørte 
ikke er arbejdsmarkedsparate, er det ikke så un-
derligt, at undersøgelser af effekten af kontant-
hjælpsloftet ikke har kunnet dokumentere en 
nævneværdig beskæftigelseseffekt. 

Introduktionsydelse og starthjælp 
øger fattigdommen
Introduktionsydelse gives til udlændinge uden 
for Norden og EU i de første tre år, hvor de op-
holder sig i Danmark. Introduktionsydelsen er på 
samme lave niveau som starthjælpen. Efter de 
tre års introduktionsprogram kan der modtages 
starthjælp, såfremt den enkelte ikke kan forsørge 
sig selv. Ydelsesniveauet for introduktionsydelse 
og starthjælp ligger væsentlig under niveauet for 
kontanthjælp. Eksempelvis er den månedlige sats 
for enlige, der er fyldt 25 år, på 6.351 kr. på start-
hjælp i 2010, mens satsen for tilsvarende kontant-
hjælpsmodtagere er 9.857 kr. pr. måned. 

I de senere år har antallet af personer, der har 
modtaget introduktionsydelse, ligget på omkring 
– eller lidt under – 2.000 fuldtidspersoner. Som 
det fremgår af tabel 6, er der sket et fald i antallet 
af modtagere siden 2004. Dette fald skal bl.a. ses 
i sammenhæng med, at antal modtagere af start-
hjælp i samme periode er steget. 

Der er imidlertid flere personer, der er berørt af 
de lave ydelser, end antallet af fuldtidsmodtage-
re antyder. Det skyldes, at familiemedlemmer til 
modtagere af introduktionsydelse ligeledes på-
virkes af de lave ydelser, herunder mange børn. I 
2007 var det således samlet set 6.100 personer, 
der levede i familier som modtog introduktions-
ydelse, hvoraf 3.700 havde indkomster under fat-
tigdomsgrænsen. 

Kilde: AE på baggrund af jobindsats.dk.

 Tabel 6. Modtagere af introduktionsydelse og starthjælp 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Antal fuldtidspersoner 

Introduktionsydelse 6.326 3.413 2.297 1.779 1.847 2.021 

Starthjælp 844 1.271 2.171 2.533 2.768 3.499 

I alt 7.170 4.684 4.468 4.312 4.615 5.520 
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På baggrund af Lovmodellens datagrundlag fra Fi-
nansministeriet er det muligt at give et skøn over 
hvor mange personer, som ville forlade gruppen 
af fattige, hvis introduktionsydelsen blev løftet til 
samme niveau som kontanthjælpen. De nærmere 
beregningsprincipper er beskrevet i boks 1.

I forhold til en situation hvor introduktionsydelsen 
var på niveau med kontanthjælpen, viser bereg-
ningerne, at den lave introduktionsydelse med-
fører, at den disponible indkomst i gennemsnit 
reduceres med 11,3 pct. for de 6.100, der lever i 
familier som modtager introduktionsydelse. Det-
te tal dækker over, at de 1.400 personer, der får 
indkomster under fattigdomsgrænsen som følge 
af den lave sats, i gennemsnit har en reduktion i 

den disponible indkomst på 20,0 pct. på grund af 
den lave introduktionsydelse. Tabel 7 viser intro-
duktionsydelsens virkning på den disponible ind-
komst.  

Samtidig viser tabel 7, at 2.300 personer har en 
disponibel indkomst under fattigdomsgrænsen, 
uanset om introduktionsydelsen løftes til kontant-
hjælpsniveauet eller ej. For denne gruppe er resul-
tatet af den lave introduktionsydelse således, at 
de økonomiske vilkår som fattig er stærkt forrin-
get. Konkret medfører den lave introduktionsydel-
se for denne gruppe, at den disponible indkomst 
i gennemsnit er 11,4 pct. lavere end i en situation, 
hvor ydelsen var på niveau med kontanthjælpen. 

Boks 1. Virkning af højere introduktionsydelse – sådan har vi gjort 

I beregningen af, hvilken betydning den lave sats på introduktionsydelse har for antallet af fattige, og de økonomi-

ske vilkår for modtagerne, er de lave satser for introduktionsydelsen ”løftet op” til kontanthjælpsniveauet. Bereg-

ningen vanskeliggøres af, at satsen på introduktionsydelse og kontanthjælp bl.a. afhænger af alder og familietypen.   

 

Beregningen er konkret foretaget på baggrund af de månedlige udbetalte beløb til integrationsydelse, som fremgår 

af Lovmodellens datagrundlag. Hovedparten af disse udbetalte beløb svarer til de ”officielle” månedlige satser for 

de forskellige familietyper. På baggrund af beløbets størrelse kan man således udlede den aktuelle familietype og 

derudfra knytte den tilhørende kontanthjælpssats for den pågældende person. I det månedlige udbetalingsregister 

optræder der imidlertid også en del udbetalte beløb, der ikke svarer til en af de ”officielle” satser. I beregningerne er 

disse beløb blevet løftet procentvis svarende til det gennemsnitlige løft for de ”typiske” beløb. Løftet i overførsels-

indkomsten antages at blive beskattet med den gennemsnitlige kommuneskatteprocent + bundskat i 2007. Der er i 

beregningen ikke taget højde for virkningerne på særlig støtte, boligstøtte mv. Det bemærkes, at der er tale om en 

”alt andet lige”-beregning, hvor der ikke er taget højde for eventuelle adfærdsmæssige ændringer. 

  

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 7. Disponibel indkomst – virkning af den lave introduktionsydelse 

  
Disponibel indkomst 

 

  Antal 
Ved integrationsydelse på 

kontanthjælpsniveau 

Ved nuværende inte-

grationsydelse 
Forskel 

  
1.000 

personer 
1.000 kr. Pct. 

Fattige som følge af lav 

sats 
1,4 100,1 80,1 -20,0 

Fattige både med og uden 

lav sats 
2,3 76,0 67,3 -11,4 

Ikke fattige 2,4 119,5 111,4 -6,8 

I alt 6,1 98,6 87,5 -11,3 
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Mange af de personer, der modtager introdukti-
onsydelse, vil kun have begrænsede muligheder 
for at forbedre deres økonomiske situation gen-
nem job. Det skyldes for det første, at den korte 
opholdstid gør, at danskkundskaberne er meget 
begrænsede blandt modtagerne. For det andet 
kan helbredsmæssige problemer (navnlig blandt 
flygtninge) være en stor barriere for at komme 
i job. Resultatet af, at regeringen sammen med 
Dansk Folkeparti tilbage i 2002 har reduceret in-
troduktionsydelsen, er således først og fremmest, 
at de økonomiske vilkår for nogle af de dårligst 
stillede i Danmark er blevet forringet. 

De Økonomiske Vismænd har tidligere foreslå-
et introduktionsydelsen afskaffet. Det sker netop 
med henvisning til, ”at mange har meget vanske-
ligt ved at finde beskæftigelse som følge af deres 
ringe sprogkundskaber og manglende kvalifikatio-
ner i forhold til det danske arbejdsmarked.” 

Fattige fratages forsørgelsesgrundlaget 
på grund af 300/450-timers-reglen
Udover at indførelsen af kontanthjælpsloftet, in-
troduktionsydelsen og starthjælpen skubber folk 
ud i fattigdom, indførte regeringen den 1. april 
2007 den såkaldte 300-timers-regel, som bety-
der, at man skærer den ene kontanthjælp væk i fa-
milier, hvor begge ægtefæller er på kontanthjælp, 
hvis begge ægtefæller ikke har arbejdet mindst 
300 timer i løbet af de seneste to år. I løbet af de 
første ni måneder med ordningen blev 615 perso-
ner ramt af 300-timers-reglen. 

Tabel 8 viser antallet af personer, der blev ramt 
af 300-timers-reglen i 2007. 300-timers-reglen 
rammer mange familier, der i forvejen er økono-
misk dårligt stillede. Ud af de 615 personer, der 
blev ramt af 300-timers-reglen i 2007, levede 
117 personer et liv i fattigdom i 2006. Det svarer 
til 19 procent af de ramte. Mange personer, der i 
forvejen er fattige, fratages dermed forsørgelses-
grundlaget.

Som led i den udlændingeaftale regeringen og 
Dansk Folkeparti indgik i efteråret 2008, blev 
300-timers-reglen udvidet til en 450-timers-re-
gel. Det betyder, at ægtefæller, som modtager 
kontanthjælp, hver skal arbejde 450 timer inden 
for to år for at modtage kontanthjælp. Samtidig 
omfattes ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i or-
dinært ustøttet beskæftigelse, og den anden æg-
tefælle modtager kontanthjælp.2) Der er således 
tale om en kraftig skærpelse af reglerne, som alt 
andet lige medfører, at flere rammes af reglen. 

Med 300-timers-reglen, som nu er skærpet til en 
450-timers-regel, har man klippet et gevaldigt hul 
i det sociale sikkerhedsnet. Reelt er der tale om, 
at der er indført et beskæftigelsesmæssigt genop-
tjeningskrav i kontanthjælpssystemet, som man-
ge vil have svært ved at honorere. Set i lyset af 
vendingen på arbejdsmarkedet, hvor det er ble-
vet langt vanskeligere at finde beskæftigelse, vil 
450-timers-reglen trække i retning af, at fattig-
domsproblemet bliver endnu større. 

Anm.: Der er udeladt et mindre antal personer, som er ramt af 300-timers-reglen, men hvor der ikke findes indkomstoplysninger i det anvendte 
datagrundlag.  
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag og Beskæftigelsesministeriets DREAM.

Tabel 8. Personer, der blev ramt af 300-timers-reglen i 2007, som var fattige året før 

  
 

Fattige i 2006 117  

Ramte af 300-timers reglen i 2007 615  

Andel i procent 19,0  

  

2) Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 5 er ikke omfattet af ordningen. 
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Dybt marginaliserede mister 
kontanthjælpen
Mere end 10 pct. af dem, der indtil videre er ramt 
af 300-timers-reglen, har været på offentlig over-
førselsindkomst i mere end ti år. Tabel 9 viser an-
tal år med offentlig forsørgelse, inden de berør-
te personer er blevet ramt af 300-timers-reglen. 
Tiden på offentlig overførselsindkomst er her op-
gjort som sammenhængende uger.3) Det betyder, 
at de pågældende personer ikke én eneste uge i 
de foregående ti år har haft en uge med ordinær 
fuldtidsbeskæftigelse. Tabellen omfatter samtlige 
personer, som har været ramt af 300-timers-reg-
len frem til uge 47, 2009.

Som det ligeledes fremgår af tabellen, har godt 24 
pct. af de ramte været på offentlig overførselsind-
komst i mere end syv år, og lige under halvdelen 
af de ramte har været på offentlig overførselsind-
komst i mere end fire år, inden de blev ramt. De 
bagvedliggende tal viser derudover, at der blandt 
de ramte findes omkring 50 personer, som har 

modtaget offentlige overførselsindkomster uaf-
brudt i mere end 12 år, før de blev ramt af 300-ti-
mers-reglen. 

Mange af de ramte synes derfor at være så mar-
ginaliserede i forhold til det ordinære arbejdsmar-
ked, at de ikke har en reel chance for at komme i 
ordinær beskæftigelse, og de har derfor ingen reel 
mulighed for at reagere på de krav, der stilles. Det 
betyder dels, at de har vanskeligt ved at opfylde 
det beskæftigelseskrav, der er knyttet til ordnin-
gen, men også at de vil have mere end svært ved 
at finde et job, når de mister kontanthjælpen.

Ringe sammenhæng mellem krav 
og målgruppe
Det er især kontanthjælpsmodtagere i match-
grupperne 3 og 4, der er blevet ramt af 300-ti-
mers-reglen. Tabel 10 viser antal personer, der er 
ramt af 300-timers-reglen, fordelt på matchgrup-
per. Knap halvdelen af de ramte er indplaceret i 
matchgruppe 4, og godt 23 procent er indplace-

Anm: Tabellen omfatter samtlige personer, der er ramt af 300-timers-reglen frem til uge 47 i 2009. 
Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM.

Tabel 9. År med offentlig forsørgelse inden man rammes af 300-timers-reglen 

  Antal ramte af 300-timers-reglen Andele i pct. af samtlige ramte 

Over 10 år 98 10,6 

Over 9 år 129 14,0 

Over 8 år 168 18,2 

Over 7 år 222 24,1 

Over 6 år 290 31,5 

Over 5 år 375 40,7 

Over 4 år 438 47,6 

Over 3 år 504 54,7 

Over 2 år 581 63,1 

Over 1 år 664 72,1 

I alt  921 100,0 

  

3) Opgørelsesmetoden mht. tiden på offentlige overførselsindkomster er meget ”restriktiv” forstået på den måde, at blot en enkelt uge uden 
offentlig forsørgelse nulstiller optællingen.
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ret i matchgruppe 3. Dermed har man reelt indført 
nogle krav, som en stor gruppe af kontanthjælps-
modtagere vil have svært ved at indfri. I 

Beskæftigelsesministeriets ”Kulegravning af kon-
tanthjælpsområdet” fra oktober 2006 beskrives 
matchgruppe 4 således: "Matchgruppe 4 – lav 
grad af match: Den ledige har så væsentlige be-
grænsninger i kompetencer og ressourcer, at den 
ledige ikke umiddelbart vil kunne indgå i jobfunk-
tioner på det ordinære arbejdsmarked. Den ledi-
ges arbejdsevne er aktuelt så betydeligt nedsat, at 
jobfunktioner, der er forenelige med den lediges 
kompetencer og ressourcer, kun vil kunne findes i 
et meget begrænset omfang på det ordinære ar-
bejdsmarked”.
 
Når man ikke umiddelbart vil kunne indgå i job-
funktioner på det ordinære arbejdsmarked, er det 
mere end vanskeligt at opfylde beskæftigelses-
kravet, der er knyttet til 300-timers-reglen. Med 

opstramningerne i 2008 er det blevet endnu svæ-
rere, idet beskæftigelseskravet som nævnt er øget 
til 450-timer. 

Usikkerhed om de ramtes 
forsørgelsesstatus
Som det ses af tabel 11, er lige under ni ud af ti af 
dem, der rammes af 300-timers-reglen, indvan-
drere fra ikke-vestlige lande. Hertil kommer, at 
over halvdelen af de indvandrere fra ikke-vestlige 
lande, der rammes af 300-timers-reglen, er visi-
teret til matchgruppe 4. Det viser de bagvedlig-
gende tal.

Når indvandrere fra vestlige lande også indgår i 
beregningerne, udgør indvandrergruppen samlet 
omkring 92 procent af dem, der indtil videre er 
ramt af 300-timers-reglen. 

Som det fremgår af tabel 12, modtog lige over 
halvdelen af de personer, der indtil videre er ramt 

Anm: Matchkategoriseringen er bestemt på det tidspunkt, hvor personen første blev ramt af 300-timers-reglen. Matchkategori 4 omfatter 
også personer fra matchkategori 5. Personer i matchkategori 5 kan ikke rammes af 300-timers-reglen. Opgjort i uge 47, 2009.
Kilde: AE på baggrund af på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM.

Tabel 10. Antal ramte af 300-timers-reglen siden april 2007 

  Antal ramte af 300-timers-reglen Andele i pct. af samtlige ramte 

Matchgruppe 1 44 4,8 

Matchgruppe 2 131 14,2 

Matchgruppe 3 215 23,3 

Matchgruppe 4 455 49,4 

Uoplyst og straksmatch  76 8,3 

I alt 921 100 

  

Anm: Opgjort i uge 47, 2009.
Kilde: AE på baggrund af på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM.

Tabel 11. Ramte af 300 timers-reglen siden april 2007 

  Antal ramte af 300 timers-reglen Andele i pct. af samtlige ramte 

Etniske danskere 76 8,3 

Indvandrere fra vestlige land 22 2,4 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 823 89,4 

I alt 921 100,0 
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af 300-timers-reglen, en indkomsterstattende 
ydelse fra det offentlige ved slutningen af novem-
ber 2009.  Heraf modtog mere end en tredjedel 
igen kontanthjælp, godt ti procent modtog en an-
den form for offentlig ydelse, og godt fem procent 
er i gang med en uddannelse. Men som det også 
fremgår af tabellen, modtog knap 46 procent af de 
ramte ingen ydelser fra det offentlige. Da der ikke 
findes beskæftigelsesoplysninger i Beskæftigel-
sesministeriets DREAM, vides det ikke, om disse 
personer er i beskæftigelse, eller om de lever uden 
indkomst overhovedet. Der er derfor stor usikker-
hed om de ramtes nuværende forsørgelsesstatus. 

Der er endnu ikke lavet metodisk holdbare ef-
fektevalueringer af 300-timers-reglen. Man ved 
derfor ikke, om ordningen har en beskæftigelses-
mæssig effekt. Derimod er det sikkert, at 450-ti-
mers-reglen bidrager til, at fattigdomsproblemet 
blandt de ramte er vokset.  

De lave sociale ydelser fører til 
regeringsskabt fattigdom
Indførelsen af kontanthjælpsloftet, introduktions-
ydelsen og starthjælpen har medført en stigning 
i antallet af fattige og en forringelse af de økono-
miske vilkår for mange tusinde familier. Ikke kun 
modtagere af kontanthjælp bliver skubbet ud i fat-
tigdom, men også flere børn må ufrivilligt leve et 
liv i fattigdom på grund af kontanthjælpsloftet og 
de lave sociale ydelser. Hertil har indførelsen af 

300/450-timers-reglen medført, at personer, der 
i forvejen lever et liv i fattigdom, fratages deres 
forsørgelsesgrundlag. 

Kontanthjælpsloftet er indført med en ide om, 
at man kan få folk i arbejde gennem en økono-
misk incitamentsstyring. Generelt kan man sige, 
at økonomiske incitamenter kun har effekt på de 
personer, der reelt har en realistisk chance for at 
finde job. For personer med meget begrænsede 
kvalifikationer eller dårligt helbred er det eneste 
resultat af lavere ydelser, at levevilkårene for de 
berørte familier forringes – og det er netop resul-
tatet af kontanthjælpsloftet. Dermed er kontant-
hjælpsloftet, de lovbestemte lave sociale ydelser 
og 300/450-timer-reglen med til at forværre le-
vevilkårene for nogle af de dårligst stillede i vores 
samfund. Når folk, der ikke er arbejdsmarkedspa-
rate, bliver dårligere stillet, fremmer det ikke mu-
ligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet – 
tværtimod. 

Arbejdsmarkeds- og socialpolitikken bør skrues 
sådan sammen, at der fokuseres på at løse kontant-
hjælpsmodtagernes udfordringer, blandt andet i 
forhold til helbred, uddannelse og opkvalificering, 
i stedet for at marginalisere dem yderligere. Et før-
ste skridt i en sådan aktiv arbejdsmarkeds- og so-
cialpolitik bør være at afskaffe kontanthjælpslof-
tet, starthjælpen og introduktionsydelsen.

Anm: Opgjort i uge 47, 2009.
Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM.

Tabel 12. Status for personer, der har været eller er ramt af 300-timers-reglen 

 
Antal Andel i pct. 

Uden offentlig forsørgelse 423 45,9 

Kontanthjælp 337 36,6 

Anden offentlig forsørgelse 97 10,5 

SU og voksenlærlinge 42 4,6 

Døde eller udvandrede 22 2,4 

I alt 921 100,0 
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Danmark deles ikke kun af økonomisk ulighed og fattigdom. På tværs af landet er der lige-
ledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når man ser på medicinforbrug, lægebe-
søg og restlevetid. En række yderkantskommuner samt København og flere af hovedstadens 
om-egnskommuner har flest syge og kortere restlevetid end kommunerne i resten af landet. 
Omvendt er restlevetiden højest i Nordsjælland, hvor en 60-årig kan forvente at leve omkring 
tre år længere end en 60-årig i de kommuner med den laveste restlevetid.

Stor ulighed i danskernes 
sundhedstilstand

kapitel  5

Lige muligheder i levevilkår handler ikke kun om 
økonomiske vilkår – det handler ligeledes om lige 
adgang i sundhedssystemet og muligheden for at 
leve med et ordentligt helbred. Ikke desto mindre 
er der i dag stor forskel på sundhedstilstanden 
mellem de forskellige grupper i befolkningen. 

En måde at belyse dette på er ved at undersøge, 
hvor meget forskellige befolkningsgrupper går til 
lægen, og hvor stort et medicinforbrug de har. 
Dette giver naturligvis ikke et fuldstændigt dæk-
kende billede af, hvordan sundhedstilstanden er 

Anm.: Opgjort på husstandsækvivaleret niveau, jf. boks 1. ”Gas” indeholder både naturgas, flaskegas og bygas. ”Fyringsolie o.l.” indehol-
der fyringsolie, brænde, kul, koks, petroleum og andet brændsel. 
Kilde: AE på baggrund af Forbrugerundersøgelsen (2005: 2007).

i forskellige grupper, da der kan være store indi-
viduelle forskelle i, hvor meget man går til lægen 
uanset helbred. Derudover kan der være sygdom-
me, som ikke kræver hyppige lægebesøg, men 
som er til stor gene for den sygdomsramte. Allige-
vel er lægebesøg og medicinudgifter en udmær-
ket en indikator for, hvordan sundhedstilstanden 
er i forskellige befolkningsgrupper.

I dette kapitel ses der på sundhedstrækket blandt 
de 25-64-årige. Sundhedstrækket er aldersstan-
dardiseret inden for hver gruppe, således at even-

Tabel 1. Sundhed fordelt på socioøkonomisk gruppe 

 
Læge Speciallæge Medicinkøb 

 
Antal ydelser Kr. 

Beskæftiget 8,6 1,6 1.406,5 

Ledig* 11,0 2,0 1.508,9 

Kontanthjælp, ikke arb. parat** 19,2 3,2 3.480,3 

Førtidspensionist 22,1 2,3 10.072,0 

Udenfor arbejdsstyrken 13,5 2,5 2.408,6 
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tuelle forskelle i aldersfordelingen ikke påvirker 
analysens resultat.

Den største variation i sundhed ser man, hvis man 
opdeler befolkningen på socioøkonomiske grup-
per. Førtidspensionister har det største træk på 
sundhedsydelser. Således modtager førtidspen-
sionister i gennemsnit over 22 ydelser fra lægen 
om året. Derudover har de et gennemsnitligt år-
ligt forbrug af medicin på over 10.000 kr. Dette 
er væsentligt mere, end personer i beskæftigelse 
bruger. Beskæftigede modtager i gennemsnit 8,6 
ydelser fra lægen, mens forbruget af receptpligtig 
medicin er på 1.400 kr. 

Tilsvarende har ikke-arbejdsmarkedsparate kon-
tanthjælpsmodtagere et stort træk på sundheds-
ydelserne. Denne gruppe modtager i gennemsnit 
over 19 ydelser fra lægen, hertil kommer over tre 

ydelser fra speciallæger. Dette er en del mere end 
ledige, der i gennemsnit modtager 11 ydelser fra 
lægen og godt to fra speciallæger. Samtidig er me-
dicinforbruget ligeledes over dobbelt så stort for 
ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmod-
tagere i forhold til andre ledige. Tabel 1 viser sund-
hed fordelt på socioøkonomiske grupper.

Ufaglærte og indvandrere går mest 
til lægen
Opdeler man sundhedstrækket på uddannelses-
baggrund, fremgår det, at ufaglærte har den dår-
ligste sundhedstilstand. Af tabel 2 fremgår det, at 
de ufaglærte går oftest til lægen og har det højeste 
forbrug af medicin. Mens ufaglærte modtager 11,8 
ydelser i gennemsnit fra lægen, så modtager per-
soner med en lang videregående uddannelse blot 
6,8 ydelser fra lægen. Ligeledes bruger ufaglærte 
i gennemsnit over 2.600 kr. årligt på receptplig-

Anm: Kun 25-64-årige, 2007. Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 2. Sundhed fordelt på uddannelse 

 Læge Speciallæge Medicinkøb 

 
Antal ydelser Kr. 

Ufaglærte 11,8 1,7 2.627,6 

Faglærte 9,9 1,6 1.806,8 

KVU 8,6 1,8 1.643,3 

MVU + Bachelor 9,5 2,1 1.703,8 

LVU 6,8 2,0 1.553,7 

  

Anm: Kun 25-64-årige, 2007. Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 3. Sundhed fordelt på herkomst 

 
Læge Speciallæge Medicinkøb 

Danskere 10,0 1,7 2036,0 

Efterkommere 9,8 2,0 2210,9 

Indv. mere udviklede lande 9,4 2,1 1732,8 

Indv. mindre udviklede lande 12,8 3,0 2095,8 
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tig medicin, hvor personer med en lang videregå-
ende uddannelse bruger under 1.600 kr. årligt på 
receptmedicin. I tabel 2 er sundhed fordelt på ud-
dannelse vist.

Indvandrere fra mindre udviklede lande er den et-
niske gruppe, der går mest til læge og speciallæge. 
Mens danskere i gennemsnit modtager 10 ydelser 
fra lægen, så modtager indvandrere fra mindre ud-
viklede lande i gennemsnit 12,8 ydelser fra lægen. 
Samtidig modtager indvandrere fra mindre udvik-
lede lande i gennemsnit 3 ydelser fra speciallæger, 
mens danskernes forbrug af speciallæger er godt 
halvt så stort. Den etniske gruppe med det stør-
ste medicinforbrug er efterkommere, der i gen-
nemsnit bruger 2.200 kr. årligt på receptpligtigt 
medicin. Det fremgår af tabel 3.

Lavindkomstgrupper har dårligst 
helbred
De personer, der har de laveste indkomster, er li-
geledes dem, der går mest til lægen og har det 
største medicinforbrug. Opdeler man befolknin-
gen i ti lige store grupper efter størrelsen af de-

res indkomst, kan variationen i sundhedstrækket 
mellem indkomstgrupper undersøges. Den tred-
jedel af befolkningen med lavest indkomst er den 
gruppe, der modtager flest ydelser fra lægen med 
mellem 12-14 ydelser. Samtidig har de ligeledes 
det største medicinforbrug på 2.500-3.000 kr. I 
den anden ende af skalaen har de 10 pct. med de 
største indkomster det laveste træk hos lægen og 
modtager i gennemsnit 7,3 ydelser fra lægen om 
året. Det er dog bemærkelsesværdigt, at de rige-
ste har det største træk hos speciallæger. I tabel 
4 er sundhed fordelt på indkomst vist.

Geografisk variation i sundhed
Udover ovenstående beskrivelser af variationen i 
sundhed mellem forskellige grupper i befolknin-
gen, kan sundhedstilstanden undersøges på tværs 
af landet. 

Når man måler den geografiske variation i sund-
hedstilstanden, er det hensigtsmæssigt med et 
samlet mål, der kan illustrere sundhedstilstanden, 
således at områderne nemmere kan rangordnes. 
Derudover kan det være uhensigtsmæssigt at se 

Anm: Kun 25-64-årige, 2007. Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. Indkomstfordelingen er opgjort på husstandsækvivaleret disponi-
bel indkomst.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 4. Sundhed fordelt på indkomst 

 
Læge Speciallæge Medicinkøb 

De 10 pct. fattigste 12,0 1,9 2.134,6 

2. decil 14,0 1,9 3.216,6 

3. decil 12,7 1,8 2.964,6 

4. decil 11,4 1,6 2.498,8 

5. decil 10,2 1,7 1.967,4 

6. decil 9,4 1,7 1.775,2 

7. decil 9,1 1,7 1.678,7 

8. decil 8,6 1,8 1.647,1 

9. decil 8,1 1,9 1.616,3 

De 10 pct. rigeste 7,3 2,1 1.669,8 
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på gennemsnitlige antal ydelser, når man ser på 
befolkningen i de enkelte kommuner. Der er me-
get stor variation i antallet af sundhedsydelser 
mellem personer, og få personer med meget høje 
sundhedstræk kan påvirke resultatet uhensigts-
mæssigt, hvis man ser på gennemsnitstal i grup-
per med relativt få antal personer. 

Derfor opgøres, hvor de ti pct. af befolkningen, 
som har det dårligste helbred, bor, som mål for 
den geografiske variation i sundhedsstilstanden. 
Helbredet er målt som antal ydelser hos læge, 
speciallæge og medicinudgifter. For at få et mere 
robust mål er ydelserne og medicinudgifterne 
målt over to år, 2006 og 2007.

Stor variation i sundhedstilstanden 
mellem kommunerne
De kommuner, hvor relativt flest indbyggere er 
blandt de ti pct. med det dårligste helbred, er 
Køge, Brøndby og Helsingør. I Køge er det således 
14 pct. af indbyggerne, der tilhører de ti pct. af hele 
befolkningen, som går mest til lægen. Derudover 
er der en lille overrepræsentation blandt dem, der 
bruger meget medicin. Udover disse tre sjælland-
ske kommuner finder man mange yderkantsom-
råder blandt de kommuner med flest syge indbyg-
gere. Lolland, Norddjurs, Sønderborg, Morsø og 
Langeland er således de næste kommuner på li-
sten over kommuner med relativt flest syge ind-
byggere. Derudover finder man også Ishøj og Al-

Anm: Tabellen viser, hvor stor en andel af indbyggerne i en given kommune, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhed-
stræk. Sygelighedsindekset er udregnet som overrepræsentationen af syge personer, når læge og medicin sammenvejes, set i forhold til hele 
befolkningen. Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. Kun 25-64-årige er taget med. Målt over 2006 og 2007.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 5. Top 15 kommuner med flest meget syge 

Kommune Læge Medicin Sygelighedsindeks 

Køge 14,0 10,7 24 

Brøndby 11,8 12,6 22 

Helsingør 13,1 11,0 20 

Lolland 12,2 11,8 20 

Norddjurs 12,7 11,2 20 

Sønderborg 13,3 10,3 18 

Morsø 10,8 12,5 17 

Langeland 11,9 11,5 17 

Odense 12,6 10,6 16 

Esbjerg 11,7 11,4 15 

Ishøj 11,1 11,6 13 

Albertslund 10,4 12,0 12 

Faxe 12,4 9,9 12 

Horsens 11,6 10,8 12 

Halsnæs 12,0 10,3 11 
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bertslund kommuner blandt de kommuner med 
relativt flest syge. 

I tabel 5 er de 15 kommuner med relativt flest ind-
byggere med dårligt helbred vist. Kommunerne er 
rangordnet efter et ”sygelighedsindeks”, der angi-
ver, hvor meget de mest syge er overrepræsente-
ret i den enkelte kommune, når antal lægeydelser 
og medicinudgifter sammenvejes. Eksempelvis er 
14 pct. af indbyggerne i Køge Kommune blandt de 
mest syge, når der måles på antal lægebesøg, og 
10,7 pct. er blandt de mest syge, når der måles på 
medicinforbrug. Det giver en gennemsnitlig over-
repræsentation på 24 pct., hvilket svarer til ”syge-
lighedsindekset”.

Tabel 6 viser de 15 kommuner, hvor der er færrest 
i gruppen af de mest syge. Af tabellen ses det, at 

Egedal kommune er den kommune med færrest 
personer blandt de mest syge. I denne kommune 
er 9,2 pct. af befolkningen blandt de 10 pct. af hele 
befolkningen, der har flest kontakter til lægen. Til-
svarende er 7,9 pct. af Egedals indbyggere blandt 
de 10 pct. af befolkningen, der køber mest medi-
cin. Det giver et ”sygelighedsindeks” på -15. 

Udover Egedal finder man mange andre kommu-
ner fra området omkring hovedstaden, som f.eks. 
Vallensbæk, Dragør, Gentofte, Rudersdal, Allerød 
og Roskilde, der alle er blandt de kommuner med 
relativt få meget syge. Endelig er de jyske kommu-
ner Rebild, Odder og Skanderborg også blandt de 
15 kommuner med færrest meget syge.

Den geografiske variation i sundhed kan ligeledes 
illustreres på et danmarkskort, hvilket er gjort i fi-

Anm: Tabellen viser, hvor stor en andel af indbyggerne i en given kommune, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhed-
stræk. Sygelighedsindekset er udregnet som overrepræsentationen af syge personer, når læge og medicin sammenvejes, set i forhold til hele 
befolkningen. Sundhedstrækkene er aldersstandardiserede. Kun 25-64-årige er taget med. Målt over 2006 og 2007.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 6. Top 15 kommuner med færrest meget syge 

Kommune Læge Medicin Sygelighedsindeks 

Egedal 9,2 7,9 -15 

Roskilde 8,1 9,0 -15 

Vallensbæk 8,2 9,0 -14 

Dragør 8,2 9,2 -13 

Odder 9,4 8,1 -12 

Rebild 9,5 8,3 -11 

Rudersdal 9,2 8,7 -11 

Gentofte 8,5 9,4 -11 

Allerød 10,3 7,9 -9 

Lejre 9,3 8,9 -9 

Furesø 9,7 8,6 -8 

Hillerød 10,1 8,3 -8 

Skanderborg 9,8 8,6 -8 

Ærø 10,2 8,2 -8 
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gur 1. Af figuren fremgår det, at der er en tendens 
til, at mange yderkantsområder er blandt de kom-
muner med relativt flest meget syge. Det er dog 
ikke udelukkende i yderkantsområderne, at der 
bor flest syge. Kommuner som f.eks. Odense, Es-
bjerg og Århus er ligeledes blandt den fjerdedel af 
kommuner med relativt flest meget syge. Blandt 
de kommuner med færrest meget syge ses det af 
kortet, at mange nordsjællandske kommuner er 
blandt den fjerdedel af kommuner med færrest 
meget syge. 

Op til tre års forskel i restlevetiden 
mellem kommuner
Ovenfor blev den geografiske variation i sund-
hedstilstanden undersøgt ved at se på lægebesøg 
og medicinforbrug blandt de 25-64-årige. Dette 
mål fortæller imidlertid kun en del af historien. Et 
andet og mere ultimativt mål for sundhedstilstan-
den kan fås ved at se på den forventede levetid for 
befolkningen opdelt på kommuner. Konkret bru-
ges den forventede restlevetid for 60-årige opdelt 

Anm: Andel af indbyggerne i en given kommune, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhedstræk. Sygelighedsindekset 
er udregnet som overrepræsentationen af syge personer, når læge og medicin sammenvejes, set i forhold til hele befolkningen. Sundhedstræk-
kene er aldersstandardiserede. Kun 25-64-årige er taget med. Målt over 2006 og 2007.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.
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på kommuner. For at få et mere robust mål er der 
anvendt et gennemsnit over årene 2006-2008.

Den kommune, hvor en 60-årig har den korteste 
forventede restlevetid, er Københavns Kommu-
ne, hvor restlevetiden i gennemsnit er 20 år. For 
mænd i Københavns Kommune er den på knap 
18 år og for kvinder på knap 22 år. Det vil sige, 
at en 60-årig mand bosat i København kan for-
vente at leve, til han bliver omkring 78 år, og en 
60-årig kvinde kan forvente at leve, til hun bliver 
knap 82 år. 

Udover Københavns Kommune ligger tre af ho-
vedstadens omegnskommuner i top ti over kom-
muner med den laveste restlevetid for 60-årige. 
I Ishøj er restlevetiden i gennemsnit 20,2 år for 
60-årige, i Herlev er den 20,8 år, og i Høje-Ta-
astrup er den 21,1 år. Derudover ligger både Lol-
land og Guldborgsund kommuner blandt de kom-
muner med lavest restlevetid. I tabel 7 er de ti 
kommuner med den laveste forventede restleve-

tid for 60-årige vist. Norddjurs Kommune er den 
eneste kommune vest for Storebælt, der er blandt 
de ti kommuner med kortest restlevetid.

Der er næsten tre års forskel i restlevetiden blandt 
de kommuner med den højeste restlevetid og de 
kommuner med lavest restlevetid. Mens køben-
havnere har den laveste restlevetid, så kan 60-åri-
ge i Hørsholm, Gentofte og Allerød forvente at 
leve i godt 23 år endnu. For mænd er restleveti-
den omkring 22 år, mens den for kvinder er om-
kring 23-24 år i disse kommuner. Restlevetiden i 
de kommuner med den højeste restlevetid er om-
kring 3 år højere end i de kommuner med den lave-
ste restlevetid. Eller sagt på en anden måde, mens 
en 60-årig mand i Hørsholm kan forvente at leve, 
til han bliver næsten 82 år, kan en 60-årig mand i 
København kun forvente at blive 78 år. En 60-årig 
kvinde i Hørsholm kan forvente at blive næsten 85 
år, mens en 60-årig kvinde i København kan for-
vente at blive knap 82 år. 

Anm: Læsø, Fanø, Samsø og Ærø er udeladt. Data er gennemsnit for personer døde i 2006-2008. Forventet restlevetid er udregnet for mænd 
og kvinder separat, og det samlede gennemsnit er et simpelt gennemsnit mellem restlevetiden for mænd og kvinder.
Kilde: AE på baggrund af IDA.

Tabel 7. Kommuner med den korteste forventede restlevetid for 60-årige 

Kommune Mænd Kvinder Gennemsnit 

 
År 

København 17,9 21,8 19,9 

Ishøj 18,8 21,5 20,2 

Lolland 18,6 22,5 20,6 

Herlev 19,6 21,9 20,8 

Guldborgsund 19,2 22,6 20,9 

Kalundborg 19,5 22,4 20,9 

Norddjurs 19,7 22,3 21,0 

Vordingborg 19,3 22,8 21,1 

Høje-Taastrup 19,5 22,8 21,1 

Slagelse 19,6 22,7 21,2 

Hele landet 20,3 23,4 21,8 
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Udover de nordsjællandske kommuner, finder 
man også tre jyske kommuner Favrskov, Skive og 
Billund samt Faaborg Kommune på Fyn blandt de 

ti kommuner med den højeste restlevetid. I tabel 
8 er de ti kommuner med den højeste forventede 
restlevetid for 60-årige vist.

Anm: Læsø, Fanø, Samsø og Ærø er udeladt. Data er gennemsnit for personer døde i 2006-2008. Forventet restlevetid er udregnet for mænd 
og kvinder separat, og det samlede gennemsnit er et simpelt gennemsnit mellem restlevetiden for mænd og kvinder.
Kilde: AE på baggrund af IDA.

Tabel 8. Kommuner med den længste forventede restlevetid for 60-årige 

Kommune Mænd Kvinder Gennemsnit 

 
År 

Hørsholm 21,6 24,9 23,2 

Gentofte 21,6 24,8 23,2 

Allerød 22,5 23,7 23,1 

Lyngby-Taarbæk 21,5 24,4 23,0 

Favrskov 22,0 23,6 22,8 

Hillerød 21,0 24,5 22,7 

Skive 21,6 23,9 22,7 

Faaborg-Midtfyn 21,1 24,3 22,7 

Rudersdal 21,3 24,1 22,7 

Billund 21,1 24,3 22,7 

Hele landet 20,3 23,4 21,8 

  

Anm: Tabellen viser, hvor stor en andel af indbyggerne i sognet, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhedstræk. Syge-
lighedsindekset er udregnet som gennemsnittet mellem læge og medicin set i forhold til hele befolkningen. Sundhedstrækkene er aldersstan-
dardiserede. Kun 25-64-årige er taget med. Kun sogne med flere end 500 indbyggere er taget med. Målt over 2006 og 2007.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 9. Top ti sogne i København og Frederiksberg med færrest meget syge 

Sognenavn Område Læge Medicin Sygelighedsindeks 

Holmens København K 7,2 6,9 -30 

Østervold København Ø 7,3 7,1 -28 

Maria København V 8,4 6,0 -28 

Absalons København V 7,6 7,6 -24 

Vor frue (domsogn) København K 8,4 6,9 -23 

Kastels København Ø 7,7 7,8 -23 

Helligånds København K 7,8 7,7 -22 

Christians København K 8,5 7,1 -22 

Adventskirkens Vanløse 7,3 8,3 -22 

Vanløse Vanløse 7,8 8,6 -18 
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Illustrerer man den forventede restlevetid på 
et landkort, er der en bemærkelsesværdig ten-
dens. Der er således stor spredning på levetiden 
på Sjælland. Mens de nordsjællandske kommu-
ner ligger helt i top med den længste restlevetid, 
så ligger Vestsjælland, Sydsjælland og Lolland-
Falster blandt de områder med den allerlaveste 
restlevetid. Samtidig er også København og visse 
omegnskommuner blandt de kommuner med den 
laveste restlevetid.

Udover nordsjællandske kommuner er der mange 
kommuner i Jylland, hvor de 60-årige har relativt 
høje restlevetid. Det er vist i figur 2.
Figur 2 indikerer, at uligheden på tværs af lan-
det kan genfindes, når man ser på sundhedstil-
standen. Både når man ser på, hvor de mest syge 
25-64-årige bor, og hvor længe man kan forvente 
at leve som 60-årig. Uligheden i Danmark er altså 
ikke kun et spørgsmål om indkomster, men ligele-
des et spørgsmål sundhed. 

Anm: Læsø, Fanø, Samsø og Ærø er udeladt. Data er gennemsnit for personer døde i 2006-2008. Forventet restlevetid er udregnet for mænd 
og kvinder separat, og det samlede gennemsnit er et simpelt gennemsnit mellem restlevetiden for mænd og kvinder. Figuren illustrerer den 
gennemsnitlige forventede restlevetid.
Kilde: AE på baggrund af IDA.
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Stor spredning i sundhed i København, 
Århus og Odense
Zoomer man helt ind på de tre største byer i Dan-
mark, er der ligeledes store forskelle i sundhedstil-
standen mellem områderne i de tre byer.

I København og Frederiksberg kommuner bor der 
færrest meget syge i områderne omkring Indre 
by, Østerbro samt Vanløse. Eksempelvis i Hol-
mens sogn (Indre by) er 7,2 pct. af indbyggerne 

blandt de 10 pct. i hele landet, som går mest til 
læge, og blot 6,9 pct. blandt de 10 pct. der bruger 
mest medicin. Det giver Holmens sogn et sam-
let indeks på -30. Tilsvarende bor der relativt få 
meget syge på Østervold Sogn på Østerbro. Det 
er imidlertid overraskende, at Maria Sogn på Ve-
sterbro er blandt de sogne, hvor der bor relativt få 
meget syge, målt på kontakter til læge samt medi-
cinforbrug. De ti sogne med færrest meget syge i 
København er vist i tabel 9.

Anm: Tabellen viser, hvor stor en andel af indbyggerne i sognet, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhedstræk. Syge-
lighedsindekset er udregnet som gennemsnittet mellem læge og medicin set i forhold til hele befolkningen. Sundhedstrækkene er aldersstan-
dardiserede. Kun 25-64-årige er taget med. Kun sogne med flere end 500 indbyggere er taget med. Målt over 2006 og 2007.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 10. Top ti sogne i København og Frederiksberg med flest meget syge 

Sognenavn Område Læge Medicin Sygelighedsindeks 

Allehelgens København S 13,8 13,3 35 

Enghave København V 13,5 13,5 35 

Gethsemane København V 14,0 12,3 31 

Simeons København N 13,1 13,1 31 

Tingbjerg Brønshøj 12,2 12,8 25 

Betlehems København N 11,2 13,7 25 

Solvang København S 11,0 12,8 19 

Bellahøj Brønshøj 11,0 12,7 18 

Sundby København S 12,3 11,2 17 

Kingos København N 12,1 11,2 16 

  

Anm: Tabellen viser, hvor stor en andel af indbyggerne i sognet, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhedstræk. Syge-
lighedsindekset er udregnet som gennemsnittet mellem læge og medicin set i forhold til hele befolkningen. Sundhedstrækkene er aldersstan-
dardiserede. Kun 25-64-årige er taget med. Kun sogne med flere end 500 indbyggere er taget med. Målt over 2006 og 2007.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 11. Top fem sogne i Århus med færrest meget syge 

Sognenavn Kommune Læge Medicin Sygelighedsindeks 

Vitved  Århus 5,1 8,8 -31 

Malling Århus 8,1 6,8 -26 

Brabrand Århus 8,5 6,9 -23 

Elev Århus/Lystrup 8,1 7,4 -22 

Mårslet Århus 9,4 6,5 -20 
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De sogne i København, hvor der bor relativt flest 
syge, er typisk sogne på Amager, Vesterbro, Nør-
rebro og Brønshøj. Eksempelvis i Allehelgens Sogn 
på Amager er der næsten 14 pct. af indbyggerne, 
der er blandt de 10 pct. af hele befolkningen, som 
er mest syge. Samtidig er 13,3 pct. blandt de 10 
pct., der bruger mest medicin, hvilket giver sog-
net et sygelighedsindeks på 35. Tilsvarende bor 
der relativt mange meget syge i Enghave og Geth-
semane sogne begge på Vesterbro. Ligeledes be-
finder Tingbjerg Sogn i Brønshøj sig også blandt 
de sogne med flest meget syge. I tabel 10 er de ti 
sogne i København med flest syge vist.

I Århus Kommune er der ligeledes stor variation i 
sundhedstilstanden. I de sogne med færrest me-
get syge, bor der væsentlig færre meget syge end 

blandt hele befolkningen. Eksempelvis i Vitved 
sogn er der blot 5,1 pct. af indbyggerne, der tilhø-
rer de 10 pct. af hele befolkningen, som går mest 
til læge. Samtidig er det 8,8 pct., der er blandt de 
10 pct., der bruger mest medicin, hvilket giver dem 
et sygelighedsindeks på -31. De fem sogne i Århus 
med færrest meget syge er vist i tabel 11.

Gellerup Sogn i Århus er det sogn, hvor der bor 
flest meget syge. Hele 18,8 pct. af indbyggerne i 
Gellerup tilhører de 10 pct. af hele befolkningen, 
som går mest til lægen. Samtidig er 12,2 pct. af 
indbyggerne blandt dem, der bruger mest medi-
cin, hvilket giver Gellerup et sygelighedsindeks på 
55. I tabel 12 er de fem sogne i Århus med flest 
syge vist.

Anm: Tabellen viser, hvor stor en andel af indbyggerne i sognet, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhedstræk. Syge-
lighedsindekset er udregnet som gennemsnittet mellem læge og medicin set i forhold til hele befolkningen. Sundhedstrækkene er aldersstan-
dardiserede. Kun 25-64-årige er taget med. Kun sogne med flere end 500 indbyggere er taget med. Målt over 2006 og 2007. 
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel. 12 Top fem sogne i Århus med flest meget syge 

Sognenavn 
Kommune 

Område 
Læge Medicin Sygelighedsindeks 

Gellerup Århus 18,8 12,2 55 

Ravnsbjerg Århus / Viby 16,4 11,6 40 

Møllevang Århus V 13,3 14,5 39 

Vejlby Århus / Risskov 14,4 13,2 38 

Tilst Århus 14,7 11,8 32 

  

Anm: Tabellen viser, hvor stor en andel af indbyggerne i sognet, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhedstræk. Syge-
lighedsindekset er udregnet som gennemsnittet mellem læge og medicin set i forhold til hele befolkningen. Sundhedstrækkene er aldersstan-
dardiserede. Kun25-64-årige er taget med. Kun sogne med flere end 500 indbyggere er taget med. Målt over 2006 og 2007.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel. 13 Top 5 sogne i Odense med færrest meget syge 

Sognenavn Kommune Læge Medicin Sygelighedsindeks 

Brændekilde Odense SV 6,8 10,7 -13 

Munkebjerg Odense M 9,6 8,2 -11 

Næsbyhoved-Broby Odense N 9,0 8,8 -11 

Thomas Kingos Odense M 8,9 8,9 -11 

Stenløse Odense S 9,5 9,7 -4 
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I Odense Kommune genfindes de store variationer 
mellem de forskellige områder ligeledes. I Volls-
mose Sogn er næsten 20 pct. blandt de 10 pct. af 
hele befolkningen, som går mest til lægen. Sam-
tidig er godt 11 pct. af indbyggerne blandt dem, 
der bruger mest medicin, hvilket giver Vollsmose 
et sygelighedsindeks på 55. I den anden ende fin-
der man Brændekilde og Munkebjerg, hvor meget 
færre er blandt de allermest syge. I tabel 13 er de 
fem sogne i Odense med relativt færrest meget 
syge vist, mens de fem sogne med relativt flest 
meget syge er vist i tabel 14.

Uligheden i sundheden deler Danmark
Som kapitlet dokumenterer, handler de stigende 
forskelle mellem de danske kommuner ikke kun 
om økonomiske forskelle i levevilkår. Uligheden 
på tværs af landet genfindes nemlig, når man ser 
på danskernes sundhedstilstand. Både når man 
analyserer, hvem der er mest syge, og hvor længe 
man kan forvente at leve som 60-årig, er der sto-
re forskelle alt efter, hvor i landet og kommunen 
man bor. Uligheden i Danmark er altså ikke kun et 
spørgsmål om ulighed i indkomster, men ligeledes 
et spørgsmål om ulighed i sundhed.
 
Uligheden i sundhedstilstanden blandt dansker-
ne illustrerer et opdelt Danmark. Opdeling genfin-
des både mellem forskellige befolkningsgrupper 
og geografisk. Ser man på indkomst, er det lavind-

Anm: Tabellen viser, hvor stor en andel af indbyggerne i sognet, der er blandt de ti pct. af hele befolkningen med størst sundhedstræk. Syge-
lighedsindekset er udregnet som gennemsnittet mellem læge og medicin set i forhold til hele befolkningen. Sundhedstrækkene er aldersstan-
dardiserede. Kun 25-64-årige er taget med. Kun sogne med flere end 500 indbyggere er taget med. Målt over 2006 og 2007.
Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.

Tabel 14. Top 5 sogne i Odense med flest meget syge 

Sognenavn Kommune Læge Medicin Sygelighedsindeks 

Vollsmose Odense NØ 19,8 11,2 55 

Korsløkke Odense SØ 18,0 11,8 49 

Tornbjerg Odense SØ 13,1 14,0 35 

Bolbro Odense V 14,4 12,1 33 

Ansgars Odense C 12,7 13,7 32 

  

komstgruppen, der har det dårligste helbred. Ser 
man på uddannelsesniveau, er det de ufaglærte, 
der går mest til læge. Samtidig er det blandt de 
etniske grupper, indvandrere fra mindre udviklede 
lande, der går mest til læge. Nogle af de personer 
med færrest ressourcer og flere af de mest udsat-
te grupper i samfundet, er altså dem, der har den 
dårligste sundhedstilstand. 

Samtidig viser kapitlet, hvordan restlevetiden 
mellem kommunerne i bogstaveligste forstand 
deler Danmark på midten. På nær nogle af kom-
munerne omkring hovedstaden befinder Sjælland 
sig i bunden. Folk fra Vestsjælland og Sydsjælland 
samt folk fra Lolland-Falster kan generelt ikke for-
vente tilsvarende levetid som jyderne og fynbo-
erne.   

De markante forskelle i sundhedstilstanden i Dan-
mark er bekymrende og en udviklingstendens, 
der bør følges nøje. Hvis skævvridningen får lov 
at fortsætte, kan det meget vel føre til nye socia-
le skel, der fører til et mere opdelt Danmark. Ikke 
kun økonomisk, men ligeledes, når det handler om 
sundhedstilstand, eller de år som borgerne har til-
bage at leve i. Lige muligheder i levevilkår hand-
ler ikke kun om økonomiske vilkår – det handler 
også om lige adgang i sundhedssystemet og mu-
ligheden for at leve et langt liv med et ordentligt 
helbred.
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Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, 
som er næsten dobbelt så stort i forhold til den fattigste femtedel. Samtidig har de rigeste 
familier et gennemsnitligt CO2-udslip i forbindelse med energiforbruget, der er næsten dob-
belt så stort som de fattigste familiers. Forbruget af energi og CO2-udslip er på den måde
meget skævt fordelt mellem de danske familier.

De rigeste danske familier har 
det største CO₂-udslip

kapitel  6

De rigeste familier har i gennemsnit et dobbelt 
så stort energiforbrug, som de fattigste familier 
i Danmark. Oplysninger fra Forbrugsundersøgel-
sen viser, at den rigeste femtedel af befolknin-
gen i gennemsnit bruger 26.500 kr. om året på el, 
varme, gas, brændsel, benzin og diesel, mens den 
fattigste femtedel bruger 13.800 kr. om året. Be-

Anm.: Opgjort på husstandsækvivaleret niveau, jf. boks 1. ”Gas” indeholder både naturgas, flaskegas og bygas. 
”Fyringsolie o.l.” indehol-der fyringsolie, brænde, kul, koks, petroleum og andet brændsel. 
Kilde: AE på baggrund af Forbrugsundersøgelsen (2005: 2007).

løbene er opgjort husstandsækvivaleret, således 
at der er taget højde for størrelsen af familierne. 
Dette er forklaret nærmere i boks 1.

I figur 1 er forbruget af el, varme, gas, brændsel, 
benzin og diesel vist på kvintiler. I en kvintilforde-
ling er befolkningen opdelt i fem lige store grup-

Figur 1. Energiforbrug fordelt på indkomst 
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per afhængig af størrelsen af deres disponible 
indkomst. 1. kvintil er således den femtedel af fa-
milierne med lavest indkomst, mens 5. kvintil er 
den femtedel med de højeste indkomster.

Den del af energiforbruget, der er mest skævt for-
delt, er forbruget af benzin, diesel, mv. Mens den 
rigeste femtedel i gennemsnit bruger 9.600 kr. om 
året, så bruger den fattigste femtedel i gennem-
snit 3.300 kr. om året. De rigeste forbruger altså 
næsten 3 gange så meget som de fattigste. Sam-
let udgør forbruget af benzin, diesel, mv. over 1/3 
af de rigeste familiers samlede udgifter til energi. 
For de fattigste familier udgør det knap 1/4 af de 
samlede udgifter til energi.

Tilsvarende er forbruget af el væsentlig større 
blandt den rigeste femtedel end blandt den fattig-
ste femtedel. Mens de rigeste i gennemsnit bruger 
6.300 kr. årligt, så bruger de fattigste i gennemsnit 
3.600 kr. årligt på el. Endelig er forbruget af gas og 
brændsel ligeledes skævt fordelt, mens forbruget 
af fjernvarme er mere ligeligt spredt ud. 

Størst CO₂-udledning for den rigeste 
femtedel af familierne 
Den højere udgift i kr. og øre til energiforbrug be-
tyder også, at de rigeste familier i gennemsnit har 
et højere CO₂-udslip i forbindelse med energifor-
bruget, end andre familier har. Omregnes ener-
giudgifterne til CO₂-udslip, så har de rigeste fa-
milier et gennemsnitligt CO₂-udslip på 6,3 tons, 
mens de fattigste familier har et gennemsnitligt 
CO₂-udslip på 3,3 tons målt i husstandsækviva-
lerede enheder.

En stor del af CO₂-udslippet for de rigeste kommer 
fra forbruget af benzin og diesel. De rigeste famili-
ers forbrug af benzin og diesel giver et CO₂-udlip 
på 2,6 ton, mens de fattigste familiers forbrug af 
benzin og diesel giver et CO₂-udslip på 0,9 ton. 

Det beregnede CO₂-udslip vedrører alene de pri-
vate udgifter til el, varme, gas, benzin, diesel mv., 
mens forbrug af varer, kollektiv transport, taxa-
kørsel mv. ikke er medregnet. Der er nogen usik-
kerhed i omregningen af kr.- og øre-beløb, til hvor 

Anm: Der er korrigeret for nettab i distributionsnettet ved beregningen af CO2-udledning for elektricitet, jf. Energinet.dk. CO2-udslippet ved-
rører alene udslip i forbindelse med privatforbruget af el, varme, gas, benzin, diesel mv, jf. boks 1.
Kilde: AE på baggrund af forbrugsundersøgelsen (2005:2007), Energistyrelsen, Energitilsynet, Energinet.dk og oliebranchen.dk.

Figur 2. CO2-udledning fordelt på indkomst 
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stort CO₂-udslippet er. Det skyldes bl.a., at CO₂-
udslippet ved el og fjernvarme er helt afhængig af, 
hvordan energien er blevet produceret. Vedvaren-
de energi som vind og vand giver ikke CO₂-udslip, 
mens energi produceret af f.eks. olie og kul har et 
CO₂-udslip. Her er der brugt en gennemsnitsbe-
tragtning på, hvor meget CO₂-udslip der udledes i 
forbindelse med energiforbrug. Beregningsforud-
sætningerne er angivet i boks 1.

I figur 2 er CO₂-udledningen i forbindelse med for-
bruget af varme, el, gas og brændsel vist.

Kvoteregulering af CO₂-udslip
En stor del af det danske CO₂-udslip er reguleret 
via EU-kvotesystemet. Samlet sker halvdelen af 
det danske CO₂-udslip inden for den kvoteregule-
rede sektor. Det drejer sig bl.a. om CO₂-udslippet 
fra kraftværker og industrivirksomheder med 

Anm: De angivet priser er gennemsnitspriser fra år 2006.
Kilde: AE på baggrund af Energistyrelsen, Energitilsynet, Energinet.dk og oliebranchen.dk

Boks 1. Sådan er husstandsækvivaleret forbrug og CO2-udslip beregnet 

Familiernes forbrug af energi og transport er udregnet på baggrund af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse, 

hvor der er oplysninger om familiernes udgifter til forbrug fordelt på detaljerede varegrupper. For at kunne sam-

menligne forbruget uanset størrelsen af familien er forbrug og indkomster blevet husstandsækvivalerede. Dermed 

tages der højde for størrelsen af familien og de stordriftsfordele det indbefatter. Eksempelvis betyder det i praksis, 

at en familie bestående af én person med udgifter på 10.000 kr. i analysen får en husstandsækvivaleret udgift på 

10.000 kr. En familie bestående af to personer med samlede udgifter på 20.000 kr. vil i analysen få et gennemsnit-

ligt husstandsækvivaleret forbrug pr. person på 13.200 kr. Årsagen til denne husstandsækvivalering for familier 

med flere personer er, at der er stordriftsfordele ved f.eks. el og opvarmning af bolig, således at en familie beståen-

de af to personer ikke har dobbelt så store udgifter til el og opvarmning, som en enlig har. Ækvivaleringsfaktoren 

svarer til den, Finansministeriet benytter ved fordelingsanalyser, og er udregnet som:  

 

Ækvivaleringsfaktor = (antal personer i familien) ^0,6 

 

Til beregning af CO2-udslip anlægges gennemsnitsbetragtninger på pris og CO2-udslip pr. forbrugt enhed. Ligesom 

forbruget i kr. og øre er også CO2-udslippet udregnet på husstandsækvivaleret niveau. I tabel 1 er de konkrete anta-

gelser i beregningen af CO2-udslippet vist. 

 

Tabel 1. Priser og CO2-indhold for udvalgte forbrugskategorier 

 
Pris Enhed C02 Enhed 

Elektricitet 1,914 kr./kwh 0,439 kg/kwh 

Naturgas 8 kr./m3 2,271 kg/m3 

Fjernvarme 646,4 kr./kwh 34 gg/GJ 

Fyringsolie 7,835 kr./l 2,822 kg/l 

Benzin, dieselolie 9,39 kr./l 2,528 kg/l 

 

I beregningerne indgår udelukkende CO2-udslip i forbindelse med det private forbrug af el, fyringsolie, fjernvarme, 

gas, benzin og diesel. Opvarmning med træ, halm og lignende er ikke medtaget i CO2-beregningerne. Udslip af f.eks. 

metan, lattergas, andre drivhusgasser eller anden forurening i forbindelse med energiforbruget indgår ikke. CO2-

udslip og anden forurening ved f.eks. flyrejser, bustransport, togrejser, taxakørsel, varekøb osv. er heller ikke med-

regnet. 
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egne store energianlæg. Derimod er CO₂-udslip 
fra f.eks. bilernes forbrug af benzin og diesel, for-
brug af olie og naturgas til opvarmning af boliger 
og offentlige institutioner ikke omfattet af kvote-
systemet.

I princippet medfører kvoteordningen, at et spa-
ret elforbrug i Danmark udmønter sig i en lavere 
kvotepris, hvorved det bliver billigere at købe sig 
til et øget CO₂-udslip i andre lande, med mindre 
man annullerer kvoten. I kvotesystemet er det dog 
forudsat, at det samlede CO₂-udslip reduceres, og 
mens der blev tildelt og solgt 33,5 mio. kvoter år-
ligt i perioden 2005-2007, skal der kun tildeles og 
sælges 24,5 mio. kvoter årligt i perioden 2008-
2012. Én kvote er et bevis for retten til at udlede 
et ton CO₂.

Systemet med køb og salg af CO₂-kvoter har be-
tydet, at retten til at forurene handles på marke-
der, ligesom f.eks. aktier og råvarer handles. Dette 
giver store udsving i prisen for CO₂-kvoter, da der 
kan spekuleres i udsvingene i priserne. Eksempel-
vis var prisen for en kvote på 30 euro i sommeren 
2008, mens den otte måneder senere nåede ned 
på 8 euro. Nu ligger prisen omkring 14 euro. 

Flest biler blandt de rigeste, mest 
kollektiv transport blandt de fattigste
Familiernes brug af transport er som nævnt ikke 
omfattet af CO₂-kvotesystemet. Som vist ovenfor, 
har de rigeste familier det største forbrug af ben-
zin og diesel. Samtidig har de rigeste familier de 
største udgifter til biler i det hele taget. Ser man 
på bilkøb, så køber den rigeste femtedel af befolk-
ningen i gennemsnit for knap 22.000 kr. årligt. Det 
dækker over en stor spredning, hvor nogle familier 
køber en ny bil i løbet af året og derved har et stort 
forbrug, mens andre ikke køber en ny bil og derved 
ikke har noget forbrug til bilkøb. Dette er beskre-
vet nærmere nedenfor. I gennemsnit svarer dette 
til et forbrug på 22.000 kr. for den rigeste femte-
del, mens der blot bruges 1.700 kr. blandt den fat-
tigste femtedel. Ligeledes når man ser på vægtaf-
gifter og ejerafgifter, har den rigeste femtedel en 
væsentlig højere udgift en andre. 

Derudover har de rigeste et højere forbrug af fly-
rejser, end andre har, mens de fattigste lidt over-
raskende har det højeste forbrug af taxa. Det kan 
bl.a. hænge sammen med, at få familier blandt de 
fattige har egen bil, og en del af de rigestes ta-

Anm: De enkelte forbrugskategorier er korrigeret med en ækvivalensfaktor.
Kilde: AE på baggrund af forbrugsundersøgelsen (2005: 2007) (Lovmodellen).

Tabel 2. Forbrug af transportmidler 

 
Indkomstkvintil 

 
1 2 3 4 5 

 
Kr. 

Vægtafgift, ejeraf-

gift 
767 1.249 1.759 2.450 2.859 

Bilkøb o.l 1.686 5.715 11.160 18.746 21.873 

Taxa 462 340 333 285 362 

Fly 817 419 802 1.188 1.829 

Færger o.l. 187 131 445 423 777 

I alt 3.920 7.853 14.499 23.092 27.699 
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xaforbrug vil være betalt af arbejdsgiver, hvilket 
ikke medregnes i familiernes forbrug. Udgifterne 
for familierne til forskellige transportmidler er vist 
i tabel 2.

De rigestes høje udgifter til registreringsafgifter 
hænger sammen med, at de har væsentlig flere 
biler, end andre har. Blandt den rigeste femtedel 
har 87 pct. af familierne mindst én bil, mens det 
blandt den fattigste femtedel blot er 18 pct., der 
har bil. Samtidig har omkring 25 pct. af de rigeste 
familier to biler til rådighed. Endelig er det omkring 
2,5 pct. af de rigeste, der har tre eller flere biler til 
rådighed. Dette er vist i tabel 3.

De rigeste familier råder også over den nyeste bil-
park og køber oftere nye biler, end andre gør. Men 
på trods af, at de rigeste har de nyeste biler, der 

kører længere pr. liter benzin, end gamle biler gør, 
har de altså som vist ovenfor det største forbrug af 
benzin og diesel. Ser man på bilkøb i løbet af 2007, 
så købte omkring 8 pct. af den rigeste femtedel en 
ny bil i løbet af året. Til sammenligning er det un-
der én pct. af den fattigste femtedel, der har købt 
en bil i løbet af året. Dette er vist i tabel 4.

De rigeste familier har altså både flest biler og 
de nyeste biler. De nyeste biler er som hovedre-
gel mere miljøvenlige end gamle biler, men sam-
let kører de rigeste flere kilometer og har derfor 
det største forbrug af benzin og diesel og dermed 
CO₂-udslip, selvom bilerne kører længere pr. li-
ter.

Mens den fattigste femtedel ofte ikke har en bil 
til rådighed, så er det denne femtedel, der har de 

Anm: Tal vedrører familiernes rådighed over biler i 2006.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.

Tabel 3. Familiernes bilrådighed 

Kvintiler 1 2 3 4 5 

 
Pct. 

Familier uden bil 82,2 64,2 40,4 23,9 13,0 

Familier med 1 bil 16,5 33,5 52,5 62,4 60,7 

Familier med 2 biler 1,3 2,3 6,7 12,8 24,0 

Familier med 3 eller flere biler 0,1 0,2 0,5 0,9 2,4 

      

Total 100 100 100 100 100 

  

Anm: Tal vedrører familiernes rådighed over biler i 2007.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.

Tabel 4. Familiernes bilkøb 

Kvintiler 1 2 3 4 5 

 
Pct. 

Familier der ikke har købt bil 99,2 98,4 96,6 94,7 92,5 

Familier der har købt 1 bil 0,8 1,6 3,3 5,1 7,2 

Familier der har købt 2 eller flere biler 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 

I alt 100 100 100 100 100 
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største udgifter til kollektiv transport i form af 
bus og tog. Således bruger den fattigste femtedel 
i gennemsnit 2.600 kr. årligt på bus- og togkørsel, 
mens den rigeste femtedel bruger knap 2.000 kr. 
årligt. De fattigste har altså et højere forbrug af 
kollektiv transport, end de rigeste har. I tabel 5 er 
forbruget af kollektiv transport vist fordelt på ind-
komstkvintiler.

Størst energiforbrug for familier 
i ejerboliger
Alternativt til opsplitningen af forbruget på ind-
komster kan forbruget opsplittes på, hvilken bo-
lig man bor i. Der er således relativ stor forskel 
på størrelsen og sammensætningen af energifor-

bruget afhængig af, hvilken bolig man bor i. Fa-
milier i ejerbolig har i gennemsnit et energifor-
brug på 24.300 kr., mens personer i lejebolig har 
udgifter på 15.300 kr. Det skyldes flere ting. For 
det første har personer i ejerboliger et større for-
brug af el, end personer i lejeboliger har. For det 
andet har ejere et stort forbrug af brændsel, da 
mange ejerboliger er opvarmet ved f.eks. oliefyr. 
Omvendt har lejeboliger et større forbrug af fjern-
varme, end ejerboliger har. Endelig har ejerboli-
ger generelt et gennemsnitligt forbrug af benzin 
og diesel på 8.500 kr., mens personer i lejebolig 
har et gennemsnitligt forbrug på 3.900 kr. Energi-
forbrug fordelt på boligtype er vist i figur 3.

Anm: Forbrugskategorien er korrigeret med en ækvivalensfaktor.
Kilde: AE på baggrund af Forbrugsundersøgelsen (2005:2007) (Lovmodellen).

Tabel 5. Forbrug af bus og tog fordelt på kvintiler 

 Indkomstkvintil 

 1 2 3 4 5 

Bus & tog 2.553 1.427 1.705 1.422 1.978 

  

Anm.: Opgjort på husstandsækvivaleret niveau, jf. boks 1. ”Gas” indeholder både naturgas, flaskegas og bygas. ”Fyringsolie o.l.” indeholder 
fyringsolie, brænde, kul, koks, petroleum og andet brændsel. 
Kilde: AE på baggrund af Forbrugsundersøgelsen (2005: 2007).

Figur 3. Energiforbrug fordelt på bolig 
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Det høje energiforbrug i kr. og øre betyder lige-
ledes, at ejere har et større gennemsnitligt CO₂-
udslip, end lejere har. Mens ejere i gennemsnit har 
et CO₂-udslip på 5,8 tons i forbindelse med for-
bruget af el, varme, gas, benzin og diesel, så har 
lejere et gennemsnitligt udslip på 3,5 tons CO₂.

Det højere CO₂-udslip for ejere kommer af flere 
årsager. For det første har de et væsentligt højere 
forbrug af benzin og diesel, hvilket giver anledning 
til et CO₂-udslip på 2,3 tons, hvor lejere i gennem-
snit har et CO₂-udslip på 1,0 ton herfra. For det an-
det har ejere et meget større CO₂-udslip fra for-
bruget af fyringsolie og gas, som ikke opvejes af 
lejernes større CO₂-udslip fra fjernvarme. For det 
tredje er ejernes større el-forbrug også forbundet 
med et større CO₂-udslip. Dette er vist i figur 4.

Ejere har størst energiforbrug 
uanset boligtype
En del af det højere energiforbrug blandt ejere 
skyldes, at der er flere ejere end lejere, der bor 
i et hus, hvor energiforbruget typisk er størst. 
Sammenligner man energiforbruget mellem eje-

de huse og lejede huse, så har familierne i eje-
de huse et større energiforbrug end familier i le-
jede huse. Mens personer, der bor i ejet hus, har et 
gennemsnitligt energiforbrug på over 25.000 kr., 
så har familier, der bor i et lejet hus, et gennem-
snitligt energiforbrug på under 20.000 kr. Tilsva-
rende har familier i ejerlejligheder et større ener-
giforbrug end familier i lejelejligheder. Familier i 
ejerlejlighed har et gennemsnitligt energiforbrug 
på knap 18.500 kr., mens personer i lejelejligheder 
har et gennemsnitligt energiforbrug på 15.000 kr. 
Dette er vist i figur 5.

Det højere forbrug af energi smitter af på stør-
relsen af CO₂-udslippet. Familier, der bor i et ejet 
hus, har et gennemsnitligt CO₂-udslip, der er 1,8 
ton større, end familier der bor i et lejet hus. Det 
er næsten 40 pct. mere CO₂. Tilsvarende har fa-
milier i ejerlejligheder et CO₂-udslip, der er 25 pct. 
større end familier i lejelejligheder. Dette er vist i 
figur 6.

Anm: Der er korrigeret for nettab i distributionsnettet ved beregningen af CO2-udledning for elektricitet, jf. Energinet.dk. CO2-udslippet 
vedrører alene udslip i forbindelse med privatforbruget af el, varme, gas, benzin, diesel mv, jf. boks 1.
Kilde: AE på baggrund af forbrugsundersøgelsen (2005:2007), Energistyrelsen, Energitilsynet, Energinet.dk og oliebranchen.dk.

Figur 4. CO2-udledning fordelt på ejertype 
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Progressive afgifter som mulige tiltag
Det fremgår af kapitlet, at forbruget af energi og 
dermed CO₂-udslippet i forbindelse med energi-
forbruget er skævt fordelt. De rigeste familier har 
det højeste energiforbrug og dermed også den hø-
jeste udledning af CO₂ i forbindelse med energi-
forbruget. På trods af denne skæve fordeling af 

CO₂-udslippet, udgør udgifterne til energiforbru-
get en mindre belastning for de rigestes økonomi 
end for de fattiges økonomi, da de har en væsent-
lig højere indkomst, end de fattigste familier har. 
Mens de fattigstes energiforbrug udgør 14 pct. af 
deres disponible indkomst, så udgør de rigestes 
energiforbrug blot 6,5 pct. af deres disponible ind-

Anm.: Opgjort på husstandsækvivaleret niveau, jf. boks 1. ”Gas” indeholder både naturgas, flaskegas og bygas. ”Fyringsolie o.l.” indeholder 
fyringsolie, brænde, kul, koks, petroleum og andet brændsel. 
Kilde: AE på baggrund af Forbrugsundersøgelsen (2005: 2007).

Figur 5. Energiforbrug fordelt på boligtype 
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Anm.: Opgjort på husstandsækvivaleret niveau, jf. boks 1.
Kilde: AE på baggrund af Forbrugsundersøgelsen (2005: 2007).

Tabel 6. Energiforbrug i pct. af disponibel indkomst 

 
Indkomstkvintiler 

 
1 2 3 4 5 

 
Pct. af disponible indkomst 

Elektricitet 3,7 2,8 2,7 2,3 1,5 

Gas 0,5 0,9 0,6 0,8 0,4 

Brændsel 1,8 0,8 1,2 1,3 0,8 

Fjernvarme o.l. 4,7 4,4 3,1 2,1 1,3 

Benzin, diesel 

o.l. 
3,3 3,5 3,2 3,8 2,4 

I alt 14,0 12,4 10,9 10,2 6,5 
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komst. Familiernes udgifter til energi i forhold til 
deres disponible indkomst er vist i tabel 6.

Hvis man forsøger at reducere energiforbruget 
ved afgifter, vil dette altså være en relativ hård 
belastning for de fattigste familier, som egentlig 
har det laveste energiforbrug. Alternativt kan man 
indføre progressive afgifter, der er målrettet fami-
lier med et overnormalt forbrug og dermed en høj 
CO₂-udledning og stor forurening i det hele taget. 
Der er efterhånden en række områder, hvor det 
teknisk er muligt at indføre progressive afgifter, 
således at de familier, der står for den største for-
urening, ligeledes betaler for denne forurening.

Inden for transport kan man indføre kørselsafgif-
ter, således at det bliver dyrere at køre mange kilo-
meter og derved udlede meget CO₂. Den præcise 
udformning af en kørselsafgift kan i kombination 
med ejerafgift og registreringsafgift laves, så der 
også tages højde for anden forurening fra bilen, 

således at afgiften er afhængig af, hvor meget bi-
len forurener i det hele taget.

Opsætning af intelligente el-målere, der registre-
rer el-forbruget over hele døgnet, kan bidrage til 
mere intelligente el-afgifter, der både afhænger af 
forbrug og produktionen af strømmen. Med så-
danne el-målere bliver der mulighed for at afpasse 
priserne på el efter, hvor stor produktion og efter-
spørgsel der er, når strømmen forbruges. Der vil 
ofte være overproduktion af el om natten, og når 
det blæser meget, så vindmøllerne kører på fuld 
kraft. Herved får forbrugerne større incitament til 
at rykke en del af el-forbruget til om natten, hvor 
strømmen er billigere. Det kunne f.eks. være i form 
af opladning af batterier (mobiltelefoner, bærba-
re PC’er osv.), igangsætning af opvaskemaskiner 
og vaskemaskiner osv. I takt med at el-biler bliver 
mere udbredte, er det helt afgørende, at der bli-
ver incitament til at oplade disse, når der er over-
skudsproduktion af el, således at bilerne i høje-

Figur 6. CO2-udledning fordelt på boligtype 
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Anm: Der er korrigeret for nettab i distributionsnettet ved beregningen af CO2-udledning for elektricitet, jf. Energinet.dk. CO2-udslippet ved-
rører alene udslip i forbindelse med privatforbruget af el, varme, gas, benzin, diesel mv, jf. boks 1.
Kilde: AE på baggrund af forbrugsundersøgelsen (2005: 2007), Energistyrelsen, Energitilsynet, Energinet.dk og oliebranchen.dk.
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re grad bliver opladet af vedvarende energikilder 
frem for opladning via afbrænding af olie og kul. 

Tilsvarende inden for forbrug af varme kan man 
forestille sig progressive afgifter, uanset om var-
men kommer fra fjernvarme eller andre varmekil-
der.

På andre områder er der ligeledes muligheder for 
at indføre progressive miljøafgifter i takt med, at 
de tekniske muligheder opstår. Man kan således 
forestille sig progressive afgifter på f.eks. renova-
tion og vand.
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Mangfoldigheden på det ufaglærte arbejdsmarked er stor, og ufaglærte lønmodtagere va-
retager ikke kun en bestemt type af arbejde. Hvor ufaglærte typisk har været karakteriseret 
ved en almindelig dansk lønmodtager, er hovedparten af de nye ufaglærte i dag unge mænd, 
hvor hver tredje har indvandrerbaggrund. Kapitlet viser samtidig, at økonomiske kriser ram-
mer ufaglærte hårdt. Blandt de personer, der mistede deres arbejde under lavkonjunkturen 
i begyndelse af halvfemserne, havde hver tredje således ikke fundet arbejde 2 år senere.

Forandringer på det 
ufaglærte arbejdsmarked 

kapitel  7

En femtedel af det danske arbejdsmarked har 
kun en uddannelse svarende til folkeskoleniveau. 
Det svarer til, at næsten 500.000 personer i ar-
bejdsstyrken kun har en grundskoleuddannelse 

og derved ikke nogen kompetencegivende ud-
dannelse. Figur 1 viser arbejdsstyrken fordelt på 
uddannelse. 

Anm.: Figuren viser arbejdsstyrken fordelt på højest fuldførte uddannelse. Den ufaglærte arbejdskraft er defineret som personer med grund-
skolen som højeste fuldførte uddannelse samt personer med et uoplyst uddannelsesniveau.
Kilde: AE på baggrunds af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

Figur 1. Det danske arbejdsmarked fordelt på uddannelse 
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Hvem er de ufaglærte
De ufaglærte bliver ofte betragtet som én samlet 
gruppe på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre er 
mangfoldigheden stor på det ufaglærte arbejds-
marked. Ufaglærte varetager en mængde forskel-
lige job inden for stort set alle brancher. Derfor er 
det ufaglærte arbejdsmarked lige så mangfoldigt 
som hele det danske arbejdsmarked i sig selv. I 
første del af kapitlet belyses det, hvem de ufag-
lærte er. Det undersøges, hvor de ufaglærte ar-
bejder, hvilke job de udfører, hvor bor de. Herefter 
ses der på de forandringer, der er sket blandt de 
ufaglærte på arbejdsmarkedet, mens sidste del af 
kapitlet undersøger de ufaglærtes ledighedsrisiko 
og beskæftigelseschancer, når der er kriser på ar-
bejdsmarkedet. 

Når de overordnede sammensætninger på det 
ufaglærte arbejdsmarked skal undersøges, er 
det for at kunne identificere forskellige arkety-
per. Analysen er i praksis udført som en klynge-
analyse, der inddeler de ufaglærte i forskellige 
grupper. Grupperne er lavet således, at de ufag-
lærte, der lægges i samme gruppe, ligner hinan-
den mest muligt. Den statistiske metode sørger 
for, at afstanden mellem de forskellige variable i 
hver gruppe minimeres, og på den måde samles 
de ufaglærte i nogle naturlige grupper. Analysen 
har inddelt de ufaglærte i beskæftigelse i 8 grup-
per ud fra oplysninger om jobtype, branche, al-

der, køn, etnicitet, bopæl og antal års skolegang. 
Resultatet af klyngeanalysen fremgår af figur 2. 
Nedenfor følger en beskrivelse af gruppernes pri-
mære karakteristika. 

Renovations- og transportarbejdere (Grp. 1)
Den første gruppe i analysen udgør ca. 8 procent.
Der er tale om unge mænd, der bor i hovedsta-
den. Hver tredje i gruppen er under 30 år, og 
langt de fleste har en grundskoleuddannelse på 
9.-10.-klassesniveau. De typiske arbejdspladser 
er inden for renovation og transport som f.eks. 
buschauffører, taxachauffører og skraldemænd. 
Restauranter og vikarbureauer er ligeledes højt 
repræsenteret. Hver fjerde i gruppen har anden 
herkomst end dansk, hvilket er den højeste andel 
blandt alle grupperne. Gruppen har den laveste 
andel ansatte inden for manuelt arbejde . 

Rengørings- og lagerarbejdere (Grp. 2)
Anden gruppe udgør med sine 21 procent den 
største andel af det ufaglærte arbejdsmarked. 
Gruppen består fortrinsvis af personer over 50 år, 
der bor i provinsen. Lidt over halvdelen er kvinder, 
og der er generelt få med 9-10. Klasses afgangs-
prøve. De typiske arbejdspladser er servicefag 
såsom rengøring og vikarbureauer eller handels- 
og transportbranchen. Mere end 8 ud af 10 er 
ansat i job, hvor de udfører manuelt arbejde som 
f.eks. rengørings-, lager- eller servicearbejde. Det 

 
 
 
 

 

Gruppe 1: Renovations- og transport 

 
 

 Gruppe 2: Rengørings- og lagerarbejdere 
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Anm.: Figuren viser resultaterne af en klyngeanalyse blandt ufaglærte i beskæftigelse. Hver gruppe er beskrevet med de primære karakteris-
tika. Analysen er udført i STATA ud fra en stikprøve på 25 pct. af ufaglærte i beskæftigelse i 2008 (ca. 120.000 observationer). Analysen er 
lavet på baggrund af variablene: Køn, alder, herkomst, bopæl, branche, arbejdsfunktion og antal års skolegang. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008) samt kørsler i STATA.

 

 
 
 

Figur 2. Klyngeanalyse af ufaglærte i beskæftigelse 

 

 

Grp. 1:  Revonations- og transportarbejdere (7,6 pct.)

Unge mænd, der bor i hovedstaden. Næsten alle har 9-10 års skolegang. Gruppen, der har den højeste 
andel indvandrere og efterkommere. Typisk ansat indenfor renovation og transport såsom bustrafik, 
taxikørsel.

Grp. 2: Rengørings- og lagerarbejdere (20,7 pct.)

Fortrinsvis personer i alderen 50-59 år, der har under 9-10 års skolegang. Hovedparten bor i provinsen, og 
kvinder udgør lidt mere end halvdelen af gruppen. Mere end 8 ud af 10 udfører manuelt arbejde inden for 
f.eks. rengøring og lagerarbejde. Gruppen har den næsthøjeste andel indvandrere og efterkommere. 

Grp. 5: Landmænd og arbejdsmænd (16,8 pct.)

Mænd over 50 år, der har under 9-10 års skolegang og bor i provinsen. Landbruget og byggeriet er 
dominerende, men  også transportsektoren udgør en pæn andel. De typiske jobfunktioner er manuelt 
arbejde som f.eks. anlægsarbejde eller landmandsarbejde.

Grp. 6: Ufaglærte i 40'erne (14,1 pct.)

Ufaglærte af begge køn i 40-årsalderen (89 pct.), der bor i provinsen. Den gruppe med flest, der har 9-10 
års skolegang, og næsten alle er danskere.  Mange forskellige brancher er repræsenteret, men primære 
arbejdsfunktion er manuelt arbejde (75 pct.) indenfor rengøring, omsorg eller byggeriet. 

Grp. 4: Unge ufaglærte mænd (15,1 pct.)

Hovedsageligt mænd i 30'erne, der bor i provinsen. Næsten alle har 9-10 års skolegang. Beskæftigelse 
indenfor flere brancher, men byggeriet og landbruget er klart overrepræsenteret i gruppen.

Grp. 7: Industriarbejdere (11,5 pct.)

Mænd over 40 år, der bor i provinsen eller på landet. To-tredjedele har  9-10 års skolegang. Næsten alle 
arbejder med betjening af maskiner i industrien f.eks. i fødevare- eller jern/metal -industrien. 9 ud af 10 
arbejder i industrien. 

Grp. 8: Kontoransatte (5,2 pct.)

Kvinder på 40-60 år, der bor i hovedstaden, og er ansat på kontor indenfor postvæsenet, detailhandlen 
eller  banker og sparekasser. Næsten alle har 9-10. klasses afgangsprøve. 8 ud af 10 ansat indenfor handel 
og service. 

Grp.  3: Omsorgsarbejdere (9,1 pct.)

Typisk kvinder i 50'erne, der bor på landet. De fleste har mindre end 9-10 års skolegang, og er ansat i den 
offentlige sektor. De typiske jobfunkioner er dagplejemødre, pædagogmedjælpere samt soical- og 
sundhedsarbejde.  
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Gruppe 3: Omsorgsarbejdere 

 
 

 Gruppe 4: Unge ufaglærte mænd 
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Kilde: AE-beregninger.

 
 
 
 

 

 

Gruppe 5: Landmænd og arbejdsmænd 

 
 

 Gruppe 6: Ufaglærte i 40’erne 
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er den højeste andel af personer med manuelt 
arbejde blandt grupperne. Andelen af personer 
med anden etnisk herkomst er næststørst i denne 
gruppe.

Omsorgsarbejdere (Grp. 3)
Gruppen udgør 9 procent og består fortrinsvis 
af kvinder i 50’erne, der bor på landet. Langt de 
fleste har mindre end 9-10 års skolegang, og den 
offentlige sektor er den største arbejdsplads. De 
typiske jobfunktioner er dagplejemødre, pæda-
gogmedhjælpere samt social- og sundhedsar-
bejde. 

Unge ufaglærte mænd (Grp. 4)
Gruppen udgør 15 procent af det ufaglærte ar-
bejdsmarked og består primært af unge mænd i 
30’erne, der bor i provinsen eller på landet. Næ-
sten alle har 9-10 års skolegang, og de typiske 

arbejdspladser er inden for byggeriet (20 pct.) 
og transportsektoren (9 pct.), men også landbru-
get udgør en forholdsmæssig stor andel. Denne 
gruppe har ligeledes en del ansat inden for for-
svaret.
  
Landmænd og arbejdsmænd (Grp. 5) 
Den femte gruppe udgør 17 procent af det ufag-
lærte arbejdsmarked og består næsten udeluk-
kende af mænd over 50 år, der bor i provinsen og 
har mindre end 9-10 års skolegang. Landbruget 
(11 pct.) og byggeriet (17 pct.) er - som i gruppe 
4 - de dominerende erhverv, men også transport-
sektoren (9 pct.) udgør en større del.  De typiske 
arbejdsfunktioner er manuelt arbejde inden for 
byggeriet og fremstillingssektoren samt trans-
port- og anlægsarbejde som f.eks. kloakarbejdere 
eller pedeller.
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Ufaglærte i 40’erne (Grp. 6)
Gruppen udgør 14 procent og består primært af 
ufaglærte i 40’erne. Gruppen adskiller sig pri-
mært grundet den snævre aldersfordeling, idet 
89 procent er i alderen 40-49 år. Dette gør, at an-
delen af personer med 9-10 års skolegang er høj. 
9 ud af 10 har dansk baggrund, og kvinder udgør 
lidt over halvdelen. Mange forskellige brancher er 
repræsenteret, men alle udfører en eller anden 
form for manuelt arbejde. Blandt mændene er de 
typiske jobfunktioner manuelt arbejde i byggeriet 
samt rengørings- og renovationsarbejde. Blandt 
kvinderne er de typiske job: Børnepasning, rengø-
ring og køkkenmedhjælp. 

Industriarbejdere (Grp. 7)
Gruppen udgør 12 procent. Næsten alle arbejder 
i industrien med betjening af maskiner. Der er ty-
pisk tale om mænd over 40 år, der bor i provin-
sen. Lidt over halvdelen har 9-10 års skolegang, 
hvilket er lidt mere end den gennemsnitlige andel 
for alle ufaglærte. Langt de fleste arbejder inden 
for jern- og metalindustrien (35 pct.), men også 
fødevareindustrien (22 pct.) og den kemiske in-
dustri (9 pct.) er overpræsenteret.

Kontoransatte (Grp. 8)
Den mindste gruppe udgør blot 5 procent. Grup-
pen består næsten udelukkende af danske kvin-
der i 40-60-årsalderen. Næsten alle arbejder på 

kontor, og de fleste bor i hovedstaden. De typiske 
arbejdspladser er postvæsenet, banker eller de-
tailhandlen. Stort set alle har 9-10 års skolegang. 

Forandringer på det ufaglærte 
arbejdsmarked
I det følgende undersøges, hvordan det ufaglærte 
arbejdsmarked har ændret sig. Der ses på ufag-
lærte i alderen 25-29 år for at belyse de nye gene-
rationer på det ufaglærte arbejdsmarked, mens 
de 50-54-årige er valgt for at tegne et billede af 
de generationer, der er ved at forlade arbejdsmar-
kedet. 

Tidligere var hovedparten af det ufaglærte ar-
bejdsmarked kvinder. Fordelingen mellem køn 
på det ufaglærte arbejdsmarked er vist i figur 3. 
Blandt de ufaglærte i 50-årsalderen er over halv-
delen kvinder, mens det omvendte gør sig gæl-
dende for de 25-29-årige. De yngre generationer 
af ufaglærte er fortrinsvis mænd, idet 56 procent 
af de ufaglærte under 30 år er mænd. 

Figur 4 og 5 på de følgende sider viser koncen-
trationen af ufaglærte i hver kommune fordelt på 
de to aldersgrupper. For begge grupper gælder, 
at der bor mange ufaglærte i Jylland og på det 
sydvestlige Sjælland. Blandt de ældre bor der ge-
nerelt mange ufaglærte over hele landet. Blandt 
de nye generationer af ufaglærte er de ufaglærte 

 
 
 
 

 

 

Gruppe 7: Industriarbejderne 

 
 

 Gruppe 8: Kontoransatte 
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Anm.: Ufaglærte er defineret som personer i alderen 25-65 år, der ikke er i gang med en uddannelse og højest har folkeskolens afgangsprøve 
eller uoplyst uddannelse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata, IDA(2008).

 
 
 
 

Figur 3. Ufaglært arbejdskraft fordelt på køn 
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særligt koncentreret omkring Sydsjælland, Lol-
land/Falster og Midt- og Sydjylland. Selvom det 
kan være vanskeligt at se på kortet, så er koncen-
trationen af ufaglærte i København langt større 
blandt de 25-29-årige. Næsten 17 procent af de 
ufaglærte under 30 år bor i København, mens det 
samme gælder 7 procent af de 50-54-årige. Lige-
ledes er der forholdsvis mange ufaglærte i Århus, 
hvor andelen af unge ufaglærte er dobbelt så stor 
som blandt den ældre generation. 

En af de store ændringer på det ufaglærte ar-
bejdsmarkedet er den etniske sammensætning. I 

tabel 1 er ufaglærte fordelt på herkomst vist. I den 
ældre generation har 9 ud af 10 dansk baggrund. 
Blandt de yngre generationer har blot 6 ud af 10 
dansk oprindelse, mens mere end hver tredje er 
indvandrer eller efterkommer. 

Det er ikke kun baggrundssammensætningen på 
det ufaglærte arbejdsmarked, der har ændret sig. 
Mens de ufaglærte tidligere fandt arbejde i den 
offentlige sektor eller inden for personlige tjene-
ster, så har sammensætning ændret sig således, 
at de yngre generationer af ufaglærte typisk er 
ansat i servicefagene. Tidligere var den ufaglærte 

 
 
 
 

Tabel 1. Ufaglærte fordelt på herkomst 

 25-29 år 50-54 år 

 Pct. Pct. 

Danskere 62,2 90,9 

Indvandrere 34,4 8,9 

Efterkommere 3,4 0,2 

I alt 100,0 100,0 

 Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata, IDA(2008).
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beskæftigelse især koncentreret omkring indu-
strien og den offentlige sektor. Dette fremgår af 
tabel 2, der viser fordelingen af de ufaglærte på 
brancher. 

I dag er der generelt færre ufaglærte på arbejds-
markedet end tidligere. Derfor udgør de ældre 
generationer en større andel af det ufaglærte ar-
bejdsmarked end tilfældet er blandt de unge. Især 
inden for transportsektoren og handelssektoren 
udgør de unge ufaglærte en markant mindre del 
end de ældre generationer. Selvom hovedparten 
af de yngre ufaglærte er ansat inden for handels-

sektoren, så udgør de unge ufaglærte knap 23 
procent af de unge i branchen mod 31 procent for 
de 50-54-årige. Den eneste sektor, hvor de ufag-
lærte i dag udgør en større andel af beskæftigel-
sen end tidligere, er inden for landbruget. Dette 
fremgår af figur 6. 

Yngre ufaglærte er ansat som 
ekspedienter og rengøringsassistenter 
Der er ligeledes forskel på hvilke typer af job, de 
ufaglærte varetager. Tabel 3 viser ufaglærte for-
delt på arbejdsfunktion. Blandt de yngre ufaglær-
te er der markant flere ansat inden for detailsalg 

Anm.: Kortet viser ufaglærte fordelt på bopælskommune.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, IDA(2008).
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Figur 4. Ufaglærte 25-29 år 
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samt service og omsorgsarbejde, idet andelen 
blandt de yngre ufaglærte er på 22 procent mod 
de 16 procent blandt de 50-54-årige. Således er 
hver femte ufaglærte under 30 år ansat i salgsar-
bejde eller inden for pleje og omsorg.

Ufaglærte er samtidig i højere grad end tidligere 
ansat i job med maskin- og transportarbejde el-
ler i manuelt arbejde, der ikke kræver særlige 
kvalifikationer. Andelen af manuelt arbejde, der 
indeholder anlægs-, renovations- og rengørings-
arbejde, er vokset fra 23 til 27 procent over gene-

rationerne. Omvendt er de yngre generationer af 
ufaglærte ikke nær så ofte ansat til at udføre kon-
torarbejde eller arbejde, der kræver viden på mel-
lemniveau som for eksempel pædagogarbejde, 
sygepleje og undervisning. Dette kan skyldes, at 
uddannelseskravene er vokset inden for en række 
stillinger. Man kræver måske i højere grad end 
tidligere personale med formelle kvalifikationer. 

Kriser går hårdt udover ufaglærte
Siden den økonomiske krise satte ind i efteråret 
2008, er arbejdsløsheden især taget til blandt 
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Figur 5. Ufaglærte 50-54 år 
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Anm.: Kortet viser ufaglærte fordelt på bopælskommune.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata, IDA(2008).
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Tabel 2. Ufaglærte fordelt på brancher 

 
25-29 år 50-54 år 

 
Pct. Pct. 

Bygge og anlæg 7,8 5,9 

Energi- og vandforsyning 0,1 0,5 

Finansiering og forretningsservice 16,5 13,2 

Handel, hotel og restauration 22,6 14,4 

Industri 17,7 19,5 

Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 5,8 3,0 

Offentlige og personlige tjenester 18,5 32,0 

Transport, post og tele 10,6 11,1 

Uoplyst aktivitet 0,4 0,4 

I alt 100,0 100,0 

 Anm: Der ses kun på ufaglærte i beskæftigelse, der ikke samtidig er i gang med en uddannelse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata, IDA(2008).

 
 
 
 

Tabel 3. Ufaglærte fordelt på arbejdsfunktion 

 
25-29-årige 50-54-årige 

 
Pct. Pct. 

Ledelse 3,3 2,9 

Vidensintensivt arbejde på højt niveau 3,2 3,1 

Vidensintensivt arbejde på mellemniveau 7,1 14,0 

Kontorarbejde 8,5 16,2 

Detailsalg, service- og omsorgsarbejde 21,9 16,3 

 - herunder salgsarbejde 7,3 2,2 

 - herunder omsorgsarbejde 14,6 14,1 

Landbrugs- og gartneriarbejde 0,3 0,6 

Håndværkspræget arbejde 9,4 6,7 

Maskinarbejde el. transportarbejde 18,3 17,1 

Andet manuelt arbejde 27,9 23,1 

 - herunder rengøring 13,4 10,0 

 - herunder i byggeriet 14,2 12,8 

 Anm.: Der ses kun på ufaglærte i beskæftigelse, der har oplysninger om jobfunktion.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, IDA(2008).
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ufaglærte. Figur 7 viser andelen af nyledige – 
dvs. ledige, der var i arbejde året før – fra 1982 til 
2007. Under lavkonjunkturerne i begyndelsen af 
1980’erne og 1990’erne var andelen af nyledige 
ufaglærte markant højere end andelen for hele 
arbejdsstyrken. I 1994 mistede 8 procent af de 
ufaglærte arbejdet, mens det samme gjaldt for 5 
procent af hele arbejdsstyrken. 

Stigningstakten i ledigheden er ligeledes markant 
højere for de ufaglært. Fra 1990 til 1994 steg le-
digheden med 43 procent for den ufaglærte del 
af arbejdsmarkedet, mens den gennemsnitlige 
stigning var på 37 procent.  Kriser på arbejdsmar-
kedet rammer dermed de ufaglærte særlig hårdt. 

Under den stigende ledighed i 1991-1992 mistede 
49.000 ufaglærte i gennemsnit deres arbejde 
svarende til gennemsnitligt 7 procent per år. I 
1999-2000 var antallet af nyledige mindre end 
halvdelen – nemlig 21.000 personer, hvilket sva-
rer til 3,8 procent. Resultaterne for de to årgange 
er vist i tabel 4, hvor ledighedsprocenten også er 
angivet. 

En ting er, at vendinger i konjunkturerne slår hår-
dere igennem på de ufaglærtes ledighed, men 
spørgsmålet er, om konjunkturerne efterfølgende 
har betydning for de ufaglærtes chancer for at 
komme i arbejde igen. Tabel 5 følger de to årgan-
ge af nyledige ufaglærte hhv. to og fem år efter, at 
tde mistede deres arbejde. 

Anm: Figuren viser andelen af ufaglærte i forhold til det samlede antal beskæftigede inden for hver aldersgruppe og brancher. Tallet 21,1 pct. for 
25-29-årige betyder, at de ufaglærte i alderen 25-29 år udgør 21,1 procent af det samlede antal beskæftigede i samme aldersgruppe. Der ses 
kun på ufaglærte i beskæftigelse, der ikke samtidig er i gang med en uddannelse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata, IDA(2008).

 
 
 
 

Figur 6. Ufaglærtes andel af den samlede beskæftigelse fordelt på branche 
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To år efter de ufaglærte mistede deres arbejde 
er knap 52 procent af årgang 91-92 kommet i 
beskæftigelse. Det samme gør sig gældende for 
58 procent blandt dem, der mistede arbejdet i 
1999 eller 2000. Dette fremgår af tabel 5. Der er 
altså markant forskel på at miste arbejdet under 
en lavkonjunktur og under en højkonjunktur. For 
dem, der blev ledige i 1991-1992, stod op mod en 
tredjedel – knap 30 procent - stadig uden arbejde 
to år efter, mens det samme gjorde sig gældende 
for under hver femte af dem, der blev ledige i 
1999-2000. 

Nogenlunde samme tendens ses fem år efter, at 
de ufaglærte mistede arbejdet. Blandt de ledige 
fra 1991-92 stod 18 procent endnu uden arbejde 
fem år efter, hvilket er 4 procentpoint mere end 
for de nyledige i 1999-2000. Merledigheden for 
de ledige under lavkonjunkturen er dermed stadig 
målbar fem år efter fyringen. Det ses desuden, at 
en del af dem, der mister deres arbejde, helt for-
lader arbejdsmarkedet ved at gå på pension eller 
efterløn. Derudover er der en del, der står uden 
for arbejdsmarkedet på f.eks. førtidspension. 

Fremtidige udfordringer for det 
ufaglærte arbejdsmarked
Som kapitlet har vist har det ufaglærte arbejds-
marked gennemgået en række strukturelle æn-
dringer de sidste 20-30 år. Før i tiden var det 
ufaglærte arbejdsmarked spredt ud over det 
meste af Danmark, og det var typisk kvinder og 
personer med dansk baggrund, der varetog de 
ufaglærte jobs. Arbejdsfunktionerne var i mindre 
grad end i dag manuelt arbejde, idet andelen af 
ufaglærte, der arbejdede med kontorfunktioner 
eller viden på mellemniveau, var langt højere end 
i dag. 

Blandt de yngre generationer af ufaglærte er mere 
end hver tredje indvandrer eller efterkommer, og 
det er typisk mænd, der tilgår det ufaglærte ar-
bejdsmarked i dag. Stillingerne har bevæget sig 
hen mod mandetungt arbejde som salgsarbejde, 
rengøringsarbejde eller anlægsarbejde, der ikke 
kræver særlige kvalifikationer. Samlet set er der 
sket både baggrundsmæssige og strukturelle 
skift i, hvilke typer af job, som de ufaglærte va-
retager. 

Anm.: Figuren viser andelen af nyledige blandt ufaglærte og hele arbejdsstyrken. Definitionen på nyledig er, at den ledige var i beskæftigelse 
året før.
Kilde: Danmarks Statistiks registerdata, IDA (2008).

 
 
 
 

Figur 7. Nyledighed for ufaglærte og hele arbejdsstyrken 
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Tabel 4. Afskedigelser blandt ufaglærte fordelt på perioder 

 
1991-1992 1999-2000 

 
1.000 pers. Pct. 1.000 pers. Pct. 

Fortsat i arbejde 655 93,0 543 96,2 

Mistet arbejde 49 7,0 21 3,8 

I alt 704 100,0 564 100,0 

 Anm: Antallet af personer er et gennemsnit af de to år i hver periode.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, IDA(1991,1992,1999 og 2000).

I fremtiden bliver der ligeledes behov for, at de 
ufaglærte udviser omstillingsparathed. AE’s 
fremskrivninger på arbejdsmarkedet viser, at der 
kommer til at mangle mere end 150.000 perso-
ner med en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse samtidig med, at der vil være et overudbud 
af ufaglærte på knap 90.000 personer frem mod 
2019. Der bliver med andre ord kamp om de ufag-
lærte arbejdspladser, da der vil være mange flere 
ufaglærte, end der er brug for. 

På den lange bane er løsningen uddannelse. Ud-
dannelse er en guldrandet investering både for 
den enkelte og for samfundet. Dels fordi de ud-
dannede har en højere produktivitet, og dels fordi 
personer med uddannelse har en langt bedre 
arbejdstilknytning. Der er altså god mening i at 
sikre, at ingen forlader uddannelsessystemet 
uden at tage en kompetencegivende uddannelse. 

Problemet er, at udviklingen de seneste år er gået 
i den gale retning. Hver fjerde 26-årig har i dag 
ingen uddannelse ud over folkeskolen, og på den 
måde ender op mod 12.000 unge hvert år i grup-
pen af ufaglærte, der går et usikkert arbejdsliv i 
møde. Regeringen er med andre ord langt fra sin 
egen målsætning om, at 95 procent af en ung-
domsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 
2015. I stedet for den målsætning – der tydelig-
vis ikke kan nås inden for 5 år – foreslår AE, at 
der indføres obligatoriske ungdomsdannelser, 
således, at man sikrer, at det laveste uddannel-
sesniveau i fremtiden mindst er en ungdomsud-
dannelse. 

Blandt de ufaglærte, der allerede er på arbejds-
markedet, er løsningen opkvalificering og videre-
uddannelse samt en aktiv arbejdsmarkedspolitik, 
der sørger for at hjælpe de ledige til det rette job.

 
 
 
 

Tabel 5. Socioøkonomisk status for ufaglærte hhv. 2 og 5 år efter afskedigelse 

 
2 år efter ledighed 5 år efter ledighed 

 
91-92 99-00 91-92 99-00 

 
Pct. Pct. 

Beskæftiget 51,9 58,0 47,1 51,4 

Ledig 29,5 18,7 17,8 14,1 

Tilbagetrækning 7,2 6,2 16,2 13,2 

Udenfor arbejdsstyrken 11,4 17,1 18,9 21,3 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Anm: Kategorien ’Udenfor arbejdsstyrken’ indeholder førtidspensionister.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, IDA(1991-1994, 1996, 1997, 1999-2002, 2004 og 2005).
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Ledigheden blandt nyuddannede er mere følsom over for ændringer i konjunkturerne end 
den generelle ledighed. I perioder med høj ledighed er ledigheden for nyuddannede således 
mere end det dobbelte af ledigheden for den uddannede arbejdsstyrke. Tendensen gælder 
for alle uddannelser, men især de tekniske uddannelser rammes hårdt af konjunkturerne. I 
kapitlet dokumenteres det desuden, at nyuddannede, der er uddannet under en lavkonjunk-
tur, har en markant merledighed flere år efter uddannelsesafslutningen.

Dårlige konjunkturer rammer 
nyuddannede hårdt

kapitel  8

Når der er krise på arbejdsmarkedet, er det ty-
pisk de nyuddannede, der står bagerst i jobkøen. 
Forklaringen er, at det generelt er vanskeligere at 
finde job, hvis arbejdsmarkedserfaringen er lav. 
Kapitlet belyser nyuddannedes ledighedsrisiko, 
i hvor høj grad nyuddannedes beskæftigelses-
muligheder påvirkes af konjunkturerne, og hvilke 
uddannelser der er særlig hårdt ramt. Endelig un-
dersøges det, om dimittendledighed påvirker den 
enkeltes lønforhold og beskæftigelseschancer på 
længere sigt. 

Dobbelt så høj ledighedsrisiko 
for nyuddannede
Figur 1 viser ledigheden for nyuddannede og 
ledigheden for alle i arbejdsstyrken med en er-
hvervskompetencegivende uddannelse. Som 
det fremgår, ligger ledigheden for nyuddannede 
markant over den generelle ledighed i alle årene 
siden 1980. Størrelsesforholdet vidner endvidere 
om, at ledigheden blandt nyuddannede til tider er 
dobbelt så høj som ledigheden for den del af ar-
bejdsstyrken, der har de samme uddannelser. 

Boks 1. Undersøgelse af dimittendledighed 

AE har ud fra Danmarks Statistiks registerdata undersøgt ledigheden for nyuddannede, der afsluttede deres 
uddannelse i årene 1980- 2006. Analysen omfatter kun nyuddannede med erhvervsfaglige uddannelser, 
korte-, mellemlange- eller lange videregående uddannelser, mens der ses bort fra universitetsbachelorer og 
forskere. Analysen er desuden betinget af, at de nyuddannede ikke er i gang med en ny uddannelse i dimit-
tendåret.  
 
Til at vurdere merledigheden blandt dimittenderne ses der på den gennemsnitlige årsledighedsgrad året 
efter endt uddannelse. Dette mål viser så at sige, hvor meget de nyuddannede har været ledige året efter de 
blev færdige, og målet vil være det samme som andelen af fuldtidsledige blandt nyuddannede. Årsle-
dighedsgraden følger CRAM-ledigheden, hvilket betyder, at dagpengemodtagere samt arbejdsmarkedspara-
te kontanthjælpsmodtagere uden for aktivering indgår.  
 
Når der i det følgende henvises til dimittendledighed, er der ikke tale om nyuddannede, der har modtaget 
dagpenge efter dimittendsats, men blot nyuddannede, der er ramt af ledighed ud fra en opgørelse af den 
gennemsnitlige årsledighedsgrad. 
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Ligesom den generelle ledighed svinger ledighe-
den for nyuddannede med konjunkturerne. Som 
det fremgår af figur 1, er ledigheden for nyud-
dannede imidlertid endnu mere følsom over for 
ændringer i konjunkturerne end den generelle 
ledighed. Det betyder, at de nyuddannede ram-
mes hårdere, når konjunkturerne vender, hvilket 
bl.a. ses i perioden 1986-1993, hvor den generelle 
ledighed steg med omkring 3 procentpoint, mens 
ledigheden for nyuddannede steg med 10 pro-
centpoint. Det faktum, at dimittendledigheden i 
hele perioden ligger over den generelle ledighed, 
og at dimittendledigheden er mere konjunkturføl-
som, gør, at nyuddannede rammes hårdere i kri-
setider, som det ses i begyndelsen af 1980’erne, 
1990’erne og i 2000’erne.

Den markante ledighed for dimittender i forhold 
til den uddannede arbejdsstyrke kan omregnes til 
en merledighed. I figur 2 ses det, at merledighe-
den blandt nyuddannede er markant højere i lav-
konjunkturårene end under højkonjunkturårene. 
Under lavkonjunkturen i begyndelse af 1980’erne 

og 1990’erne lå merledigheden blandt nyuddan-
nede på omkring 11 procentpoint, mens merle-
digheden i midten af 1980’erne og i slutningen af 
1990’erne lå på 4 procentpoint. 

Hvis man omregner merledigheden til procent, 
hvilket viser, hvor mange procent ledigheden er 
større blandt nyuddannede end ledigheden for 
arbejdsstyrken, så svarer merledigheden i 1992 
til, at nyuddannede havde en merledighed på 
120 procent. Dette fremgår af figur 2. Fordelen 
ved dette mål er, at det ligeledes tager højde for 
ledighedsniveauet, og ikke kun forskellen mellem 
nyuddannedes ledighed og den generelle ledig-
hed. I 2001 lå merledigheden på 5 procentpoint. 
Det ser måske ikke ud af meget, men faktisk var 
den relative merledighed på 130 procent.

Akademikere har højest ledighed, men 
korte uddannelser hårdest ramt
Generelt har dimittender med lange videregå-
ende uddannelser sværere ved at finde arbejde 
sammenlignet med de øvrige uddannelser. Figur 

Anm.: Figuren viser den gennemsnitlig årsledighedsgrad året efter endt uddannelse for nyuddannede og den gennemsnitlige ledighedsgrad 
i arbejdsstyrken for alle med enten en erhvervsfaglig uddannelse eller en videregående uddannelse. Figuren er fordelt på årgange således at 
”1980” viser den gennemsnitlige ledighedsgrad for nyuddannede og uddannede i arbejdsstyrken i 1981. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

Figur 1. Gennemsnitlig ledighed for nyuddannede og hele arbejdsstyrken 
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3 viser, at nyuddannede fra en lang videregående 
uddannelse har en højere merledighed end de 
øvrige uddannelser, illustreret ved den stiplede 
linje. 

Siden 1980 har merledigheden for akademikere 
ligget mellem 8 og 20 procentpoint, og i gennem-
snit har akademikere haft en merledighed på 13 
procentpoint. Når der ses isoleret på ledigheden, 
er det tydeligt, at de lange videregående uddan-
nelser har oplevet den højeste ledighed blandt 
nyuddannede i hele perioden, nemlig en ledig-
hedsgrad på 17,5 procent, hvilket svarer til, at næ-
sten hver femte nyuddannet akademiker er ledig 
året efter endt uddannelse. 

Omvendt har dimittender fra erhvervsuddannel-
serne ikke så høj en merledighed, når man ser på 
gennemsnittet siden 1980. Den gennemsnitlige 
merledighed for faglærte dimittender har ligget 
på 5 procentpoint – dvs. under det halve af aka-
demikernes. Ses der i stedet på udsvingene i mer-
ledigheden, har både faglærte og korte videregå-

ende uddannelser oplevet store udsving gennem 
tiden i takt med de konjunkturmæssige ændrin-
ger. For de to uddannelser er forskellen mellem 
den højeste og laveste ledighed i perioden på 16-
18 procentpoint, hvilket er større end udsvingene 
for de øvrige uddannelser. 
Tabel 1 viser den gennemsnitlige ledighedsgrad 
fordelt over konjunkturerne mellem de forskellige 
uddannelser.  

Når det gælder de korte videregående uddan-
nelser er merledigheden endnu mere konjunk-
turfølsom end for nyuddannede akademikere og 
faguddannede. Som det fremgår af tabel 1, ligger 
merledigheden blandt dimittender med korte vi-
deregående uddannelser på knap 13 procent. Det 
svarer nogenlunde til niveauet på erhvervsuddan-
nelserne og de lange videregående uddannelser.

Ledigheden blandt nyuddannede for de mellem-
lange uddannelser er på niveau med erhvervsud-
dannelserne, når man ser på hele perioden. Det 
svarer til en gennemsnitlig ledighedsgrad på 10 

Anm.: Merledigheden er udregnet som forskellen mellem den gennemsnitlige årsledighedsgrad for nyuddannede året efter endt uddannelse 
og den gennemsnitlige årsledighedsgrad for den del af arbejdsstyrken, der har en kompetencegivende uddannelse. Overledigheden angiver 
samme mål i procent. De nyuddannede er fordelt efter årgange.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

Figur 2. Merledighed for nyuddannede 

 

 

 

60

80

100

120

140

160

0

2

4

6

8

10

12

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Pct.Pct.-point

Årgang

Merledighed, venstre akse Overledighed, højre akse



dårlige konjunkturer rammer nyuddannede hårdt  

103

juli  2010

procent og en merledighed på 7 procent. Men 
målt på variationen i ledigheden blandt nyuddan-
nede ligger de mellemlange uddannelser klart i 
bunden, da den gennemsnitlige ledighed for de 
mellemlange uddannelser ligger mellem 8 og 12 
procent. 

Målt på niveauet er ledigheden for nyuddan-
nede højest på de lange videregående, men når 

det gælder udsvingene, dvs. hvem der er hårdest 
ramt af konjunkturændringer, så er det erhvervs-
uddannelser samt de korte uddannelser, der er 
mest udsatte.

Tekniske uddannelser er mest 
følsomme overfor konjunkturerne
Der er stor forskel på ledigheden for nyuddan-
nede på de forskellige uddannelser – både når det 

Anm.: Merledigheden er udregnet som forskellen mellem den gennemsnitlige årsledighedsgrad for nyuddannede 1 år efter endt uddannelse og 
den gennemsnitlige ledighed for personer i arbejdsstyrken med en kompetencegivende uddannelse. Merledigheden er fordelt efter årgange.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

 

Figur 3. Merledighed blandt nyuddannede 1 år efter endt uddannelse fordelt på uddannelser 
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03-05, mens ”Lav-ledighedsår” dækker årene 85-89, 96-02 og 06-07. ”Standardafvigelsen” måler den typiske afvigelse inden for de årlige 
ledighedsgrader, mens ”Udsving” viser forskellen mellem den højeste årsledighedsgrad og den mindste. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

Tabel 1. Gennemsnitlig ledighedsgrad for nyuddannede fordelt på uddannelse  

 Høj-ledighedsår Lav-ledighedsår Hele perioden Standard-afv. Udsving 

 Pct. Pct.point 

Erhvervsudd. 15,3 8,7 11,7 4,6 16,2 

Korte videreg. 16,4 10,0 12,9 4,5 17,5 

Mellemlange videreg. 12,4 8,0 10,0 4,0 13,6 

Lange videreg. 20,6 14,9 17,5 4,3 15,1 

Alle  15,4 9,4 12,2 4,1 14,6 
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gælder niveauet, og når det gælder udsvingene 
mellem konjunkturerne. De bagvedliggende tal 
viser, at det især er nyuddannede fra de tekniske 
uddannelser, der er hårdest ramt, når der kommer 
krise på arbejdsmarkedet – og det gælder uanset 
uddannelseslængde. For flere af de hårdest ramte 
uddannelser er mere end hver femte nyuddannet 
ledig i de år, hvor ledigheden er højest.

Tabel 2 viser den gennemsnitlige ledighed blandt 

dimittender fordelt på år med høj eller lav ledig-
hed for et udvalg af uddannelserne. Yderste ko-
lonne i tabellen viser, hvor meget større ledighe-
den er i høj-ledighedsår sammenlignet med den 
gennemsnitlige ledighed for uddannelsen. Der er 
derfor tale om et mål for konjunkturfølsomheden 
i ledigheden for nyuddannede for den enkeltes 
uddannelse. For en samlet liste over ledigheden 
blandt nyuddannede fordelt på uddannelse se bi-
lagstabellen sidst i kapitlet.

Anm.: Tabellen viser den gennemsnitlige årsledighedsgrad året efter endt uddannelse. Høj-ledighedsår” dækker årgangene 80-83,89-94 og 
02-04 mens ”Lav-ledighedsår” dækker 84-88, 95-01 og 05-06. ”Konjunkturfølsomhed” viser, hvor stor ledigheden er under høj-ledighed-
sårene i forhold den samlede gennemsnitlige ledighed for uddannelsen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

Tabel 2. Ledighed blandt nyuddannede for fordelt mellem uddannelseslængde 

 
Gns. i høj-ledighedsår 

Gns. i lav-

ledighedsår 

Konjunktur-

følsomhed 

 Pct. Pct. Pct. 

Elektrikere, faglært  16,7 3,4 68,7 

Tømrere, snedkere m.fl., faglært 16,1 7,1 40,0 

Frisører m.fl., faglært 13,2 6,4 38,9 

I alt for erhvervsuddannelser  15,3 8,7 30,8 

 

Datamatik, merkonomer m.fl. (KVU) 20,0 8,1 75,4 

Akademiøkonomer, ejendomsmæglere m.fl. 

(KVU) 
16,5 9,0 37,5 

Laboranter (KVU) 13,3 7,5 30,4 

I alt for korte videregående uddannelser 16,4 10,0 27,1 

 

Diplomingeniører (MVU) 22,3 10,2 39,4 

Bygningskonstruktører (MVU) 26,6 12,7 37,8 

HD-uddannede (MVU) 2,3 1,2 35,3 

I alt for mellemlange videregående 12,4 8,0 24,0 

 

Civilingeniører (LVU) 19,2 9,6 37,1 

Økonomer (LVU) 16,4 9,6 30,2 

Jurister, statskundskab (LVU) 17,1 9,9 29,5 

I alt for lang videregående uddannelse 20,6 14,9 17,7 
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Som tabellen viser, er det især elektrikere, tøm-
rere og frisører, der har en høj dimittendledighed i 
år med høj ledighed. I gennemsnit har elektriker-
nes dimittendledighed ligget på knap 17 procent 
i lavkonjunkturårene. Ses der på konjunkturføl-
somheden for elektrikere, tømrere og frisører, så 
angiver denne, at ledigheden i år med høj ledig-
hed har ligget 40-70 procent over den gennem-
snitlige ledighed. 

På de korte videregående uddannelser er det 
datamatikere og merkonomer, der er de uddan-
nelser, hvis ledighed er mest følsomme over for 
ændringer i konjunkturerne med en konjunk-
turfølsomhed på 75 procent. Det betyder, at le-
digheden i år med høj ledighed er næsten dob-
belt så høj som den gennemsnitlige ledighed for 
uddannelsen siden 1980. For akademiøkonomer 
og laboranter er det også markant sværere at få 
fodfæste på arbejdsmarkedet, når der er lavkon-
junktur.
 
For de mellemlange uddannelser er det ligeledes 
de tekniske uddannelser, der er hårdest ramt af 

kriser på arbejdsmarkedet. Blandt diplominge-
niører og bygningskonstruktører er ledigheden 
i høj-ledighedsårene så massiv, at op mod hver 
fjerde nyuddannet går ledighed året efter de har 
afsluttet deres uddannelse. Dette er 40 procent 
højere end den generelle ledighed. 

Inden for de lange videregående uddannelser er 
det især ingeniører og økonomers ledighed, der 
bliver påvirket af konjunkturerne. For disse ud-
dannelser svinger ledigheden med 30-37 procent 
i forhold til gennemsnittet, det svarer til at op 
mod hver femte nyuddannede kandidat er uden 
arbejde. 

En ting, der er vigtigt at huske på, er, at erhvervs-
uddannelserne rammes dobbelt af dårlige kon-
junkturer. Ikke nok med at de nyuddannede ople-
ver, at det bliver mere vanskeligt at finde arbejde, 
så bliver det også sværere for de elever, der skal 
ud og finde praktikplads. Det er netop, hvad der 
sker i øjeblikket, idet 8.000 elever lige nu mang-
ler en praktikplads, hvilket er det højeste niveau 
siden 2008.

Anm.: Figuren viser merledigheden for nyuddannede fra erhvervsfaglige og videregående uddannelse hhv. 1, 3 og 5 år efter endt uddannelse 
sammenlignet med alle uddannede i arbejdsstyrken samme år. De nyuddannede er fordelt efter dimissionsår.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (1980-2007).

 
 
 
 

 

Figur 4. Merledighed blandt nyuddannede fordelt efter antal år 
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Høj ledighed rammer dimittender i 
flere år
Konjunkturerne har betydning for ledighedsrisi-
koen ét år efter endt uddannelse, men derudover 
kan uddannelsestidspunktet ligeledes have læn-
gerevarende effekter for den enkeltes ledigheds-
risiko. 

Figur 4 viser merledigheden blandt nyuddannede 
målt ét, tre og fem år efter endt uddannelse. Som 
det fremgår, er merledigheden helt frem til det 
femte år efter endt uddannelse påvirket af de øko-
nomiske konjunkturer på afslutningstidspunktet. 
Årgang 1981, der dimitterede i en periode med 
relativ høj ledighed, oplevede en merledighed 
året efter endt uddannelse på knap 10 procent-
point, mens merledigheden tre år efter var på 4 
procentpoint. Fem år efter var merledigheden på 
lidt over 1,5 procentpoint. Det er en markant mer-
ledighed sammenlignet med de efterfølgende 
årgange, der ikke oplevede nær så stor ledighed. 
Årgang 1998, der afsluttede deres uddannelse i 
et år med lav ledighed, havde en merledigheden 
ét år efter endt uddannelse på 4 procentpoint, 
mens merledigheden 3 og 5 år efter lå på hhv. 0,8 
procentpoint og 0,2 procentpoint. 

Samme tendens er gældende for de øvrige årgan-
ge, der færdiggjorde deres uddannelse i år med 
høj ledighed. Disse er mærket af en højere mer-
ledighed flere år efter, mens de nyuddannede, 
der blev færdige i år med relativ lav ledighed, har 
mindre merledighed i årene efter.  

Selvom der er en merledighed for nyuddannede, 
der færdiggjorde deres uddannelse i lavkonjunk-
turår i op til fem år efter, så er effekterne ikke lige 
så markante som effekterne ét år efter. En forkla-
ring på, at effekterne ikke er nær så store, når man 
kommer længere væk fra afslutningstidspunktet, 
skal findes i, at de nyuddannedes ledighed på 
dette tidspunkt også påvirkes af den aktuelle le-
dighed. Høj ledighed på afslutningstidspunktet 
vil trække i retning af høj ledighed fremover, fordi 
nyuddannede uden erhvervserfaring alt andet 
lige er mindre attraktive for arbejdsgiverne. Den 
samlede effekt afhænger imidlertid ligeledes af, 
om de økonomiske konjunkturer har ændret sig 
i mellemtiden.

I tolkningen af figur 4 skal man holde sig for øje, 
at de årgange, der rammes af høj ledighed i en 
relativ lang lavkonjunktur, automatisk vil være 
påvirket 3 år efter, hvis økonomien endnu ikke er 
vendt. Der kan således være stor forskel på mer-
ledigheden tre og fem år efter to årgange som 
1981 og 1984. Tre år efter 1981, nemlig i 1984, 
var der stadig høj ledighed, mens der tre år efter 
1984, dvs. i 1987, var lav ledighed. 

Tabel 3 viser den samlede merledighed opdelt på 
år med høj og lav ledighed. Opgjort på ”høj-ledig-
hedsår” og ”lav-ledighedsår” er merledigheden 
dobbelt så høj for nyuddannede, der afsluttede 
deres uddannelse i år med høj ledighed, når det 
gælder ledigheden ét år efter afslutning. Tre år 
efter endt uddannelse er merledigheden i højle-

Anm.: Tabellen viser den gennemsnitlige merledighed for nyuddannede hhv. 1, 3 og 5 år efter endt uddannelse.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

Tabel 3. Merledighed for nyuddannede i årene efter endt uddannelse 

 
Høj-ledighedår Lav-ledighedsår 

 
Procentpoint 

1 år efter endt uddannelse 8,7 4,8 

3 år efter endt uddannelse 2,7 1,7 

5 år efter endt uddannelse 1,3 0,9 
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dighedsår en halv gang større end under lavledig-
hedsårene, mens forskellen fem år efter er på en 
tredjedel. Selvom effekterne af at dimittere under 
en lavkonjunktur bliver mindre og mindre, som 
årene går, så er der tale om klare og målbare ef-
fekter på de nyuddannedes ledighedsrisiko. 

Som analyserne ovenfor har vist, påvirker ledig-
hedsniveauet på afslutningstidspunktet de ny-
uddannedes beskæftigelsesmuligheder i årene 
fremover. Derfor må konjunkturerne også have 
en direkte effekt på den samlede beskæftigelses-
erfaring for de nyuddannede. 

Målt fra første til femte år mister en nyuddannet 
typisk 3,6 måneders beskæftigelseserfaring, hvis 
vedkommende blev færdig i en periode med høj 
ledighed. Tabel 4 viser, at det især er nyuddan-
nede fra korte videregående uddannelser, der mi-
ster beskæftigelseserfaring ved at dimittere un-
der lavkonjunkturer. En nyuddannet med en kort 
videregående uddannelse mister i gennemsnit 7,8 
måneders beskæftigelse eller knap 18 procent. 
Akademikere mister ligeledes mange måneders 
beskæftigelseserfaring ved at dimittere i perioder 
med høj ledighed, idet der er tale om 5 måneders 
erfaringstab svarende til 12 procent. 

Nyuddannede er altså ikke kun ramt af krisen i det 
år, hvor de færdiggør deres uddannelse. Ovenstå-

ende viser faktisk, at man kan se, at nyuddan-
nede, der færdiggjorde deres uddannelse under 
krisen, er ramt af høj ledighed i op til 5 år efter. 

Ledighed koster dyrt på lønnen i 
mange år frem
En anden måde at belyse konsekvenserne af 
dimittendledighed er at se på, hvor meget det 
koster på den fremtidige løn at være uddannet 
direkte til ledighed. Derfor undersøges det her, 
hvilken effekt dimittendledighed har på lønnen 
fem år efter endt uddannelse, når der tages højde 
for den enkeltes arbejdsmarkedserfaring, uddan-
nelsesretning, branche, køn og alder. Dette er ud-
regnet for erhvervsuddannelserne og for de lange 
videregående uddannelser. Metoden er beskrevet 
i boks 2 sidst i afsnittet. 

Løntabet blandt de erhvervsfaglige uddannelser 
er i gennemsnit 4 procent. Dette er vel at mærke 
den isolerede effekt af dimittendledighed på løn-
nen fem år efter færdiguddannelse, når der er 
taget højde for andre faktorer, der kan tænkes at 
påvirke den fremtidige løn, som f.eks. erhvervs-
erfaring, uddannelsesretning, branche, køn, alder 
og herkomst samt baggrundsfaktorer som for-
ældrenes uddannelse. Alt andet lige koster det 
således erhvervsfaglige dimittender et løntab på 
4 procent, hvis de er ledige året efter uddannel-
sesafslutning.

Anm.: Tabellen viser medianerfaringen målt fra året efter endt uddannelse til det femte år efter. ”Høj-ledighedsår” dækker årgangene 80-
83,89-94 og 02-04, mens ”Lav-ledighedsår” dækker 84-88, 95-01 og 05-06. I Danmark Statistiks registerdata er det kun lønmodtagere, der 
har oplysninger om beskæftigelseserfaring. Derfor er nyuddannede, der var selvstændige, udeladt af tabellen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

Tabel 4. Beskæftigelseserfaring fra første til femte år efter endt uddannelse  

 
Høj-ledighedsår Lav-ledighedsår Erfaringstab 

 
Måneder Pct. 

Erhvervsuddannelser 46,4 49,6 -3,1 -6,7 

Korte vidr. 44,2 52,0 -7,8 -17,7 

Mellemlange vidr. 48,5 52,1 -3,6 -7,4 

Lange vidr. 40,7 45,7 -5,0 -12,4 

Alle  46,4 50,0 -3,6 -7,8 
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Når det gælder de enkelte uddannelser, er lønta-
bet størst for transport- og teknikfagene, der har 
et løntab på 8-10 procent, mens tabet er noget 
mindre for levnedsmiddelområdet, sundheds- og 
byggefagene, der har et estimeret løntab på om-
kring 3 procent. 

På de lange videregående uddannelser har di-
mittendledighed ligeledes store konsekvenser 
for lønnen. De nyuddannede, der gik direkte ud i 

ledighed efter endt uddannelse, oplever markant 
lavere lønindkomst 5 år efter endt uddannelse. I 
gennemsnit er løntabet for nyuddannede akade-
mikere på næsten 9 procent. Blandt samfunds- og 
naturvidenskaben er effekterne dog noget større, 
idet løntabet ved dimittendledighed for disse ud-
dannelser ligger på 10-14 procent. Omvendt har 
dimittendledighed ikke lige så store konsekvenser 
for humanister og levnedsmiddeluddannelserne. 
I begge beregninger er det undersøgt, om der er 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008) og kørsler i STATA.

 
 
 
 

Tabel 5. Effekter af dimittendledighed fem år efter endt uddannelse, erhvervsuddannelser 

 
Procentvis løntab 

 
Pct. 

Transport (f.eks. chauffører, lufthavnsoperatører) 10,1 

Teknik (f.eks. plastmagere, grafiske teknikere) 8,2 

Handel/kontor (f.eks. salgsassistenter, bankrådgivere) 5,9 

Service (f.eks. frisører, sikkerhedsvagter) 4,5 

Jern (f.eks. smede, svejsere, cykelmekanikere) 4,2 

Byggeri (f.eks. tømrere, snedkere, vvs-montører) 3,1 

Sundhed (f.eks. SOSU-assistenter, fodterapeuter) 3,1 

Levnedsmiddel (f.eks. slagtere, kokke, tjenere) 2,7 

Samlet effekt 4,0 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008) og kørsler i STATA.

 
 
 
 

Tabel 6. Effekter af dimittendledighed fem år efter endt udannelse, lange videregående 

 
Procentvis løntab 

 
Pct. 

Samfundsvidenskab (f.eks. økonomer, jurister) 13,9 

Naturfag (f.eks. biologer, kemikere) 10,1 

Sundhedsvidenskab (f.eks. læger, farmaceuter) 7,7 

Teknik (f.eks. civilingeniører) 7,1 

Humaniora (f.eks. musik, dansk, retorik, sprog, historie) 4,4 

Øvrige (pædagogisk, jordbrug, levnedsmiddel) 4,1 

Samlet effekt 8,6 
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forskel på løntabet afhængig af, hvornår de ny-
uddannede har færdiggjort deres uddannelse. 
Estimatet kan dog ikke med sikkerhed fastslå, at 
der er forskel på løntabets størrelse afhængig af 
konjunkturerne. Nyuddannede, der har færdig-
gjort deres uddannelse i et lavkonjunkturår og 
er ledige efter endt uddannelse, oplever hverken 
højere eller lavere løntab end ledige dimittender 
fra højkonjunkturårgange. Dette gælder både for 
erhvervsuddannede og nyuddannede fra lange 
videregående uddannelser.

Andre empiriske undersøger af dimittendledig-
hed har imidlertid fundet konjunkturmæssig vari-
ation i løntabet. Man har både fundet, at løntabet 
er større under lavkonjunkturer og mindre under 
lavkonjunkturer. Arbejdsmarkedsstyrelsen fandt 
i 2003, at løntabet blandt nyuddannede akade-
mikere, der var ledige efter dimission, er markant 
større, hvis uddannelsen færdiggøres under en 
lavkonjunktur.  Forklaringen bag denne sam-
menhæng er, at dimittendledighed i forbindelse 
med en lavkonjunktur har større konsekvenser for 
den enkelte, idet der ofte er tale om længereva-
rende ledighedsperioder, da det er vanskeligere 

at komme i beskæftigelse.  En svensk analyse har 
for nylig fundet frem til den modsatte konklusion, 
nemlig at dimittendledighed medfører større løn-
tab under højkonjunkturer.  Forklaringen er her, 
at det er mindre ”normalt” at være ledig under 
en højkonjunktur, hvilket sender et signal til ar-
bejdsgiverne om, at den nyuddannede er mindre 
attraktiv. 

Nyuddannede accepterer job, som de 
er overkvalificerede til 
Høj ledighed betyder, at det er sværere for de 
nyuddannede at finde arbejde. En afledt effekt 
af den høje ledighed kan derfor være, at nyud-
dannede søger job uden for deres kerneområde 
selvom det betyder, at den enkelte tager et job, 
som vedkommende er overuddannet til. På den 
måde kan konjunkturerne være med til at øde-
lægge strukturerne på arbejdsmarkedet. Når en 
færdiguddannet ingeniør kommer ud på arbejds-
markedet, er det meningen, at vedkommende 
skal arbejde inden for faget og derigennem skabe 
produktivitet. Det, at eksempelvis ingeniører i 
stedet søger job som lokomotivfører, lærervi-
kar eller taxachauffør, er derfor medvirkende til 

Boks 2. Betydningen af dimittendledighed på løn og beskæftigelseschancer 

Løntabet af dimittendledighed er estimeret i en statistisk model, der udover ledighed året efter endt uddan-
nelse, også tager højde for erhvervserfaring, køn, alder, bopæl, forældrenes uddannelse, etnicitet og bran-

che. Løntabet er estimeret blandt nyuddannede i årene 1988-2002, der var fuldtidsansatte lønmodtagere 
fem år efter. Modellen for faglærte indeholder 252.000 observationer, mens modellen for lange videregåen-
de uddannelser bygger på 65.000 observationer.  

 
Fordelen ved en statistisk model, at den adskiller effekten af dimittendledighed og andre faktorer, der kan 
tænkes at påvirke lønnen. Det er givet, at f.eks. erfaring, uddannelsesretning og branche påvirker lønnen li-

gesom dimittendledigheden gør, men i modellerne er effekterne isoleret. Resultaterne viser derfor, hvad der 
sker med lønnen alt afhængig af, om den enkelte er ledig efter endt uddannelse.   
 

Man skal dog være varsom med at overtolke resultaterne. Inden for den økonomisk-statistiske litteratur ta-
ler man om uobserverbare effekter, når der laves statistiske modeller. Dette kan f.eks. være evner eller ar-
bejdsmotivation, som man ikke kan måle direkte, men som påvirker både løn og beskæftigelseschancer. Det, 

at modellen ikke tager højde for disse uobserverbare effekter, kan betyde, at resultaterne bliver over- eller 
underestimeret. F.eks. kan det være, at det er andre faktorer end dimittendledighed, der påvirker lønnen. En 
nyuddannet, der har haft svært ved at klare studierne og måske har fået en dårlig eksamen, vil både være 

mere tilbøjelig til at være ledig efter endt uddannelse og til at have lav indkomst og dårligere beskæftigelses-
chancer fem år efter endt uddannelse. I disse modeller er forældrenes uddannelsesbaggrund blevet brugt 
som en indikator på den enkeltes evner.  
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ændringer i strukturerne på arbejdsmarkedet. I 
sidste ende går både samfundet og den enkelte 
glip af den gevinst, som uddannelsen skulle have 
kastet af sig. 

En måde at belyse overuddannelse på er at un-
dersøge, om nyuddannede i arbejde har en højere 
uddannelse end normalt inden for jobbet. Figur 5 
viser antal måneders overuddannelse for alle ny-
uddannede. Som man kan se, har nyuddannede 
året efter endt uddannelse generelt en længere 
uddannelse end normalt for de jobs, som de vare-
tager.  I gennemsnit har en nyuddannet 14 måne-
ders overuddannelse i perioden 1994-2005. Som 
det fremgår, falder graden af overuddannelsen 
henover 1990’erne i takt med det økonomiske 
opsving. 

Dette tyder på, at den høje ledighed i begyndel-
sen af 1990’erne har fået de nyuddannede til at 

søge arbejde, som de i virkeligheden var overkva-
lificerede til. 

Samme mønster gør sig gældende, når man ser 
på overuddannelsen tre år efter uddannelsesaf-
slutning, selvom den gennemsnitlige grad af over-
uddannelse er en smule mindre. Jo længere den 
enkelte har været uddannet, des bedre match bli-
ver der mellem uddannelse og job. En forklaring 
kan være, at de nyuddannede efter nogle år har 
fundet det job, der passer til deres uddannelse. 

I 2002-03, hvor ledigheden var stigende, så man 
ikke den stigning i graden af ”overuddannelse”, 
som man kunne forvente. Ganske vist er der tale 
om en lille stigning i overuddannelsen, men den 
er ikke markant. Forklaringen kan være, at ledig-
heden i 2002-03 ikke nåede op på et niveau, der 
var nær så højt som under lavkonjunkturen i be-
gyndelsen af 1990’erne. 

Anm.: Graden af overuddannelse er målt som forskellen mellem uddannelseslængden for en nyanset dimittend og den gennemsnitlige uddan-
nelseslængde i den jobfunktion, som den pågældende varetager.  Den gennemsnitlige uddannelseslængde pr. jobfunktion er regnet hvert år 
for alle beskæftigede, og viser derfor den typiske uddannelseslængde i jobbet. Figuren er opdelt på årgange og omfatter nyuddannede, der er 
i beskæftigelse og har oplysninger om jobfunktion. Uddannelseslængden er beregnet af Danmarks Statistik for hver enkelt uddannelse, som 
den normerede studietid for den aktuelle uddannelse samt for den adgangsgivende eksamen. Ledigheden i figuren vedrører året efter endt 
uddannelse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

 

Figur 5. Overuddannelse for nyuddannede 
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Der er stor forskel på graden af overuddannelse 
på de forskellige uddannelser. Figur 6 viser over-
uddannelsen året efter endt uddannelse fordelt 
på uddannelse for årgang 1994 og 1999. Graden 
af overuddannelse er størst for akademikere og 
mindst for erhvervsuddannelserne. Forklaringen 
er, at det er nemmere for personer med en høj 
uddannelse at finde et job, der ikke kræver så me-
get uddannelse. Man kan sige, at de højest ud-
dannede har flere muligheder. 

I 1994 havde en nyuddannet med en erhvervs-
faglig uddannelse i gennemsnit en uddannelse, 
der var 13 måneder længere end normalen for de 
job, som de faglærte varetog. I 1999 var graden 
af overuddannelse faldet med 3 måneder, og et 
bedre økonomisk klima med lavere ledighed har 
gjort matchet bedre for de faglærte. 

Faldet i overuddannelse er endnu mere markant 
for de korte og de lange videregående uddannel-
ser, hvor graden af overuddannelse er faldet med 

5 måneder fra 1994 til 1999. Dette tyder på, at 
jobsøgningen for dimittender med korte og lange 
videregående er særlig følsom over for konjunk-
turerne. Blandt nyuddannede med mellemlange 
uddannelser er der ikke nær så store udsving i 
overuddannelse. 

Helt ned på enkeltuddannelser er det især de 
tekniske uddannelser, der oplever at må finde 
job uden for deres normale område. Tabel 7 vi-
ser overuddannelsen på udvalgte uddannelser i 
1994. 1994 var overuddannelsen blandt maskin-
arbejdere på knap 1,5 år. Den faktiske uddannel-
seslængde for maskinarbejdere er 13,5 år, når der 
regnes med 9 år i grundskolen og 4,5 år på tek-
nisk skole, men den typiske uddannelseslængde i 
befolkningen for personer med samme job, som 
de nyuddannede maskinarbejdere varetog, havde 
en uddannelseslængde på 12 år. 

En vigtig pointe, når man taler om ledighed blandt 
nyuddannede, er, at uddannelse altid betaler sig. 

Anm.: Figuren viser antal måneders overuddannelse året efter endt uddannelse fordelt på og årgang. ”1994” viser overuddannelsen for nyud-
dannede i arbejde i 1995. 
Kilde: AE på baggrund af Danmark Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

 

Figur 6. Overuddannelse fordelt på uddannelse 
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Anm: Uddannelseslængden er beregnet af Danmarks Statistik for hver enkelt uddannelse, som den normerede studietid for den aktuelle ud-
dannelse samt for den adgangsgivende eksamen.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

Tabel 7. Overuddannelse på udvalgte uddannelser, 1994 

 

Faktisk uddannelseslæng-

de for nyuddannede 

Gns. uddannelseslængde 

for besk. i samme jobtype 
Overuddannelse 

 
                                                                                Antal år 

Maskinarbejder, faglært 13,5 12,0 1,4 

Elektriker, faglært 13,5 12,2 1,3 

Datamatik/merkonom, 

KVU 
14,3 12,5 1,8 

Tekniker, KVU 15,1 12,4 2,6 

Bygningskonstruktør, 

MVU 
15,5 12,8 2,7 

Diplomingeniør, MVU 15,1 14,5 0,6 

Arkitekt, LVU 17,0 15,3 1,7 

Civilingeniør, LVU 17,0 14,7 2,3 

Jura/statskundskab, LVU 17,0 15,3 1,7 

Økonomi, LVU 17,0 13,7 3,3 

 

AE har regnet på, at selv med lange ledigheds-
perioder efter endt uddannelse er uddannelse 
stadig en guldrandet forretning. Personer med en 
uddannelse i bagagen har nemlig markant højere 
indkomst og bedre arbejdsmarkedstilknytning 
end personer uden uddannelse. Selv et par års 
ledighed ødelægger således ikke de gunstige ge-
vinster af uddannelsen.

Jobvalg under uddannelsesniveau 
koster i lønposen
Nyuddannede, der søger arbejde uden for de-
res normalområde, vil typisk opnå en lavere 
lønindkomst end normalt. Baggrunden er, at de 
nyuddannede ikke udnytter deres kompetencer 
i samme omfang som ellers ved at tage et job, 
som de er overkvalificerede til. En måde at måle 
konsekvenserne af disse karriereskift er ved at se 
på lønindkomsten for nyuddannede med samme 
uddannelser over forskellige perioder. 

Nedenfor er lønindkomsten for fuldtidsansatte 
lønmodtagere undersøgt tre år efter uddan-
nelsesafslutning. Der ses på de nyuddannede 
dimittender fra årgang 1992, der var ledige året 
efter, og på alle i årgang 1996. Gruppen af dimit-
tender fra 1992 er valgt, fordi det netop er dem, 
der har været ramt af den massive lavkonjunktur 
i halvfemserne, mens årgang 1996 er en årgang 
af dimittender, der har haft lettere ved at finde et 
arbejde, der passer med deres kvalifikationer. 

De nyuddannede tømrere, der blev færdigud-
dannet i 1992 og var ledige året efter, har typisk 
opnået en lønindkomst, der var 10 procent lavere 
tre år efter uddannelsesafslutning sammenlignet 
med årgang 1996. Den lavere løn er sket på trods 
af, at begge grupper er i beskæftigelse, så forkla-
ringen må findes i andre faktorer, der indgår i løn-
dannelsen, som f.eks. erhvervserfaring. Alt andet 
lige giver det mindre erfaring at begynde sin kar-
riere som ledig eller i et job, hvor man ikke udnyt-
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ter sine kompetencer. Samlet set viser tabel 8, at 
de, der ryger ud i ledighed under en lavkonjunktur 
direkte efter deres uddannelsesafslutning, ikke 
når at komme op på den samme løn, som dem, 
der uddannes under en højkonjunktur. Det har 
således længererækkende konsekvenser for den 
enkelte at blive færdiguddannet under en lavkon-
junktur, hvis man bliver ledig. 

Dårligere konjunkturer giver dårligere 
løn til dem, der finder arbejde
Ser man på de dimittender, der faktisk finder 
arbejde umiddelbart efter endt uddannelse, har 
konjunkturerne ligeledes en betydning. Det viser 
sig nemlig, at den løn, man som fuldtidsbeskæf-
tiget dimittend kan forvente, også er påvirket af 
konjunkturerne. Dette ses i figur 7, der viser den 
relative markedsløn ét år efter endt uddannelse 
for erhvervsuddannede og personer med lange 
videregående uddannelser.

Siden 1980 har nyuddannede i fuldtidsbeskæf-
tigelse med en erhvervsfaglig uddannelse i gen-
nemsnit opnået en lønindkomst, der svarer til 
80 procent af markedsindkomsten.  Der er dog 
stor forskel på den relative markedsindkomst alt 
efter, hvornår de nyuddannede færdiggør deres 
uddannelse. I de år, hvor ledigheden er høj, er 
den relative markedsindkomst for nyuddannede 
markant lavere end gennemsnittet, hvilket blandt 
andet ses for årgang 1992, der året efter deres 
dimission – dvs. i 1993 - oplevede, at deres mar-
kedsløn udgjorde 75 procent af fuldtidslønnen 
for alle erhvervsuddannede. Bare fem år efter – 
i 1998 - hvor den danske økonomi befandt sig i 
en god beskæftigelsessituation, var den relative 
markedsløn steget til 80 procent. 

De samme tendenser gør sig gældende for nyud-
dannede akademikere. I 1994 – dvs. et år efter år-
gang 1993 havde forladt universiteterne – var den 
relative markedsløn for nyuddannede med lange 

Anm: Tabellen viser den medianlønnen (dvs. den typiske indkomst) målt i 1999-priser for fuldtidsansatte lønmodtagere. Lønindkomsten i 1995 
er fremskrevet ved hjælp af den faktiske lønstigning mellem 1995 og 1999 for hver uddannelsesgruppe.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

Tabel 8. Typisk lønindkomst for nyuddannede tre år efter endt uddannelse 

 

Lønindkomst i 1995 

for årgang 1992 

(ledige året efter) 

Lønindkomst i 1999 

for årgang 1996 

(hele årgangen) 

Lønforskel 

 
Kr. Kr. Pct. 

Tømrer/snedker, faglært 212.042,3 233.823,0 10,3 

Elektriker, faglært 227.267,9 255.006,0 12,2 

Datamatik/merkonom, 

KVU 
226.535,8 280.590,0 23,9 

Tekniker, KVU 227.023,6 266.205,0 17,3 

Diplomingeniør, MVU 264.671,7 310.646,0 17,4 

Bygningskonstruktør, 

MVU 
244.796,6 279.064,0 14,0 

Økonomi, LVU 246.744,9 339.964,0 37,8 

Jura/statskundskab, LVU 243.786,5 305.585,0 25,3 

Civilingeniør, LVU 267.656,7 333.074,0 24,4 

Arkitekt, LVU 236.100,2 278.249,0 17,9 
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Anm.: Figuren viser lønindkomsten for nyuddannede året efter uddannelsesafslutningen set i forhold til markedsindkomsten for alle 
beskæftigede i samme år med samme uddannelse. Kun lønmodtagere i fuldtidsbeskæftigelse er medtaget.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

 
 
 
 

 

Figur 7. Relativ lønindkomst for dimittender i beskæftigelse, et år efter afslutning 
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Årgang

Erhvervsuddannelser Lange videregående uddannelser

videregående uddannelser 65 procent – det lave-
ste niveau siden 1980. Under lavkonjunkturen i 
starten af 1980’erne fik nyuddannede akademi-
kere ligeledes en markant lavere relativ markeds-
løn end ellers, og der har således været tale om 
store konjunkturmæssige udsving i markedsløn-
nen både for erhvervsuddannede og akademi-
kere. I gennemsnit har den relative markedsind-
komst for akademikere ligget på 69 procent siden 
1980, og derfor opnår akademikere i gennemsnit 
en noget lavere startløn i forhold til de erhvervs-
uddannede.  

Den lave relative lønindkomst for akademikerne 
skal ses i sammenhæng med akademikernes 
høje dimittendledighed. Nyuddannede akade-
mikere har typisk sværere ved at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet både, hvad angår indtræden 
på arbejdsmarkedet, men også når det kommer 
til match mellem kvalifikationer og job samt på 
det lønmæssige område. Tidligere AE-analyser 
har desuden vist, at indkomstprofilen for perso-
ner med lang videregående uddannelse er kraf-

tigt stigende helt frem til 50-års-alderen, mens 
faglærte allerede opnår en høj indkomst i 30-års 
-alderen. 

Når det gælder lønnen fem år efter uddannelses-
afslutning, er der ikke nær så stor forskel på de 
nyuddannedes løn og markedslønnen, og lønnen 
er generelt højere for dimittenderne. Siden 1981 
har den relative markedsløn for erhvervsfag-
lige dimittender ligget på 91 procent, mens den 
blandt dimittender med lange videregående ud-
dannelser har ligget på 88 procent.

Der kan være flere årsager til den lavere løn blandt 
de dimittender, der finder arbejde i krisetider. For-
klaringen kan dels være, at den enkelte har ac-
cepteret job, der kræver mindre kvalifikationer og 
derfor har en lavere aflønning. Forklaringen kan 
imidlertid også være, at overudbuddet af nyud-
dannede har presset lønnen nedad.
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Kriser ødelægger strukturerne på 
arbejdsmarkedet
Den høje ledighed blandt nyuddannede, når der 
er kriser på arbejdsmarkedet, betyder økonomi-
ske tab – både for den enkelte og for samfundet. 
De nyuddannede går glip af den lønindkomst, 
som man ellers var stillet i udsigt, og samtidig får 
den enkelte ikke udnyttet den nye, tillærte viden. 
Dette betyder igen, at chancerne for at komme 
i beskæftigelse bliver mindre fremover, fordi den 
nyuddannede ingen erfaring har. Den viden, den 
nyuddannede fik fra uddannelsen, er hverken 
afprøvet og måske ude af trit med udviklingen i 
faget. Alternativt vil den enkelte måske accep-
tere et job, vedkommende er overkvalificeret til, 
hvilket betyder lavere løn end ellers og mangel på 
anvendelse af kompetencer. 

Inden for flere uddannelser oplever de nyuddan-
nede høj ledighed, når der er krise på arbejds-
markedet. Konsekvensen er, at de nyuddannede 
risikerer at blive parkeret i ledighedskøen i stedet 
for at komme i gang med arbejdslivet. Det er det 
værste, der kan ske. At give folk en uddannelse 
er investering i fremtidig vækst og velstand. Sam-
tidig ved vi, at Danmark på den anden side af 
krisen kommer til at mangle uddannet arbejds-
kraft. Derfor bør der prioriteres massivt i at sikre 
nyuddannede en god overgang fra uddannelse til 
beskæftigelse. 

Selv når man tager højde for ledighed efter endt 
uddannelse, så er uddannelse er en god forret-
ning. Naturligvis betyder ledigheden, at såvel 
bruttoindkomst som disponibel indkomst vil være 
lavere end ellers i de år, hvor den enkelte er væk 
fra arbejdsmarkedet, men så snart den nyuddan-

nede kommer i beskæftigelse, går der ikke mange 
år, før den akkumulerede livsindkomst er højere 
for uddannede end for ufaglærte. 
For samfundet betyder dimittendledighed lige-
ledes tab af indkomst. Den investering, uddan-
nelsen har været, giver ikke det ventede afkast. 
Samfundet går glip af skatteindtægter fra de di-
mittender, der går ledige, og hvis dimittenderne 
er i arbejde i et job, som de er overkvalificerede 
til, så er skatteindtægterne mindre end ellers, 
fordi lønnen er lavere. Derudover mister samfun-
det produktivitet. Når der uddannes ingeniører, 
tømrere og maskinarbejdere, er det for at give 
viden og kompetencer til erhvervslivet til brug for 
produktion og udvikling. Kommer de nyuddan-
nede kræfter ikke på rette hylde, går samfundet 
glip af investeringens afkast. Dimittendledighed 
ødelægger dermed strukturerne på arbejdsmar-
kedet. Kort sagt anvendes ressourcerne ikke på 
den mest optimale måde, og det koster dyrt for 
samfundet. 

Der er derfor behov for en opprioritering af be-
skæftigelsesindsatsen over for nyuddannede. På 
beskæftigelsesområdet er der enighed om, at 
praktisk jobtræning er noget af det, der virker for 
at få nyuddannede ledige i arbejde. Tidligere har 
ordninger som jobrotation og isbryderordninger 
været anvendt sammen med den aktive arbejds-
markedspolitik. Lignende tilbud er, hvad der er 
brug for i den nuværende situation. Ledige nyud-
dannede har ikke brug for mere uddannelse, men 
derimod job. Man må huske på, at uddannede 
ressourcer er en gylden mulighed, der ikke må gå 
til spilde. Produktet er færdiglavet – det skal bare 
udnyttes. 
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Anm.: Tabellen viser den gennemsnitlige årsledighedsgrad året efter endt uddannelse. ”Høj-ledighedsår” dækker årgangene 80-83,89-94 og 
02-04, mens ”Lav-ledighedsår” dækker 84-88, 95-01 og 05-06. ”Konjunkturfølsomhed” viser, hvor stor ledigheden er under høj-ledighed-
sårene i forhold den samlede gennemsnitlige ledighed for uddannelsen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

Tabel 9. Ledighed blandt nyuddannede for erhvervsuddannelser 

 
Gns. i høj-ledighedsår 

Gns. i lav-

ledighedsår 

Konjunktur-

følsomhed 

 
Pct. 

Elektrikere 16,7 3,4 68,7 

Tømrere, snedkere m.fl. 16,1 7,1 40,0 

Frisører m.fl. 13,2 6,4 38,9 

Slagtere, bagere 13,6 6,8 36,0 

Murere, malere m.fl. 21,8 10,1 35,4 

VVS-montører, tagdækkere m.fl. 17,8 9,2 34,8 

Mekanikere m.fl. 15,8 7,9 33,9 

Smede m.fl.  16,3 8,7 33,6 

Maskinarbejdere m.fl. 16,2 8,8 30,6 

Handelsuddannede 16,5 9,4 29,9 

Mediegrafikere, fotografer m.fl. 23,6 12,9 29,7 

Faglært øvrige, faglært 11,6 7,6 27,5 

Landmænd, dyrepassere, gartnere m.fl. 11,8 7,6 26,9 

Kokke, tjenere m.fl.  15,0 9,6 24,0 

Kontoruddannede 15,1 9,8 21,8 

Køkkenassistenter 22,4 15,7 21,1 

SOSU-hjælpere 7,9 6,8 8,2 

Tandklinikassistenter m.fl. 12,2 10,9 7,0 

I alt 15,3 8,7 30,8 

  

Bilag: Ledighed blandt nyuddannede fordelt på uddannelse
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Anm.: Tabellen viser den gennemsnitlige årsledighedsgrad året efter endt uddannelse.”Høj-ledighedsår” dækker årgangene 80-83,89-94 og 
02-04, mens ”Lav-ledighedsår” dækker 84-88, 95-01 og 05-06. ”Konjunkturfølsomhed” viser, hvor stor ledigheden er under høj-ledighed-
sårene i forhold den samlede gennemsnitlige ledighed for uddannelsen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

Tabel 10. Ledighed blandt nyuddannede for korte videregående uddannelser 

 

Gns. i høj-

ledighedsår 

Gns. i lav-

ledighedsår 

Konjunktur-

følsomhed 

 
Pct. 

Datamatik, merkonomer m.fl. 20,0 8,1 75,4 

Akademiøkonomer, ejendomsmæglere m.fl.  16,5 9,0 37,5 

Laboranter 13,3 7,5 30,4 

Maskinteknikere, byggeteknikere m.fl. 25,7 15,5 25,4 

Multimediedesignere, tolke m.fl.  20,2 13,5 19,5 

Farmakonomer, tandplejere m.fl. 16,4 11,4 18,0 

Skuespillere, designere m.fl.  37,0 28,5 13,5 

Landbrugsteknikere, agrarøkonomer m.fl.  6,7 5,0 11,7 

Politibetjente, fængselsfunktionærer m.fl. 1,3 1,1 8,3 

Fødevareteknologer, laboratorieteknikere m.fl.  15,9 14,0 6,7 

I alt 16,4 10,0 27,1 

  

Anm.: Tabellen viser den gennemsnitlige årsledighedsgrad året efter endt uddannelse. ”Høj-ledighedsår” dækker årgangene 80-83,89-94 og 
02-04, mens ”Lav-ledighedsår” dækker 84-88, 95-01 og 05-06. ”Konjunkturfølsomhed” viser, hvor stor ledigheden er under høj-ledighed-
sårene i forhold den samlede gennemsnitlige ledighed for uddannelsen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

Tabel 11. Ledighed blandt nyuddannede for mellemlange videregående uddannelser 

 
Gns. i høj-ledighedsår Gns. i lav-ledighedsår 

Konjunktur-

følsomhed 

 
Pct. 

Diplomingeniører 22,3 10,2 39,4 

Bygningskonstruktører 26,6 12,7 37,8 

HD-uddannede 2,3 1,2 35,3 

Sprog/formidling bach., MVU 9,6 5,5 31,5 

Folkeskolelærere 14,4 8,2 30,9 

Bioanalytikere 17,1 8,7 29,5 

Socialrådgivere 15,8 10,1 24,4 

Journalister, bibliotekarer  34,7 22,3 22,6 

Pædagoger 13,2 9,4 18,9 

Diætister m.fl. 24,6 19,3 15,0 

Ergoterapeuter, fysioterapeuter 10,8 8,7 12,5 

Sygeplejersker 1,8 1,4 12,5 

Maskinmestre, skibsfører m.fl.  8,8 9,4 -4,3 

I alt  12,4 8,0 24,0 
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Anm.: Tabellen viser den gennemsnitlige årsledighedsgrad året efter endt uddannelse. ”Høj-ledighedsår” dækker årgangene 80-83,89-94 og 
02-04, mens ”Lav-ledighedsår” dækker 84-88, 95-01 og 05-06. ”Konjunkturfølsomhed” viser, hvor stor ledigheden er under høj-ledighed-
sårene i forhold den samlede gennemsnitlige ledighed for uddannelsen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2008).

Tabel 12. Ledighed blandt nyuddannede for lange videregående uddannelser 

 Gns. i høj-

ledighedsår 

Gns. i lav-

ledighedsår 

Konjunktur-

følsomhed 

 Pct. 

Civilingeniører 19,2 9,6 37,1 

Økonomer 16,4 9,6 30,2 

Jurister, statskundskab 17,1 9,9 29,5 

Øvrige (eks. officerer, bioteknologi, nano-

teknologi) 

7,8 5,1 21,9 

Arkitekter 44,1 29,1 21,8 

Sociologer, psykologer m.fl. 25,1 18,3 17,3 

Matematikere, fysikere, kemikere m.fl. 23,3 17,2 17,1 

Pædagogik (ex. masteruddannelser på DPU) 6,4 4,6 14,3 

Jordbrugsvidenskab, veterinærvidenskab 

m.fl. 

18,5 14,3 13,5 

Tandlæger, farmaceuter 20,3 15,7 13,4 

Humanister, teologer m.fl. 32,1 25,9 12,2 

Læger 3,9 3,6 5,4 

Kunstneriske uddannelser  

(ex. musik, billedkunst) 

30,5 29,7 1,3 

I alt 20,6 14,9 17,7 

  



dårlige konjunkturer rammer nyuddannede hårdt  

119

juli  2010



D
et opdelte D

anm
ark

Fordeling &
 Levevilkår 2010

Fordeling & Levevilkår 2010www.ae.dk

Det opdelte Danmark

Danmark er på mange måder et velstående land, hvor gennemsnitsindkomsten og levestandarden 
er høj. Samtidig har mange danskere oplevet, at deres indkomster og formuer er steget markant 
over de seneste 10 år. 

Omvendt er det ikke alle, der har fået del i velstandsstigningerne i de senere år. Siden 2001 har vi i 
Danmark oplevet en stigende ulighed, hvor de højeste indkomster er blevet rigere, mens de 
personer med de laveste indkomster er blevet fattigere. En ulighed, der genfindes, når man ser på, 
hvor i landet, at borgerne med de højeste indkomster bor, eller i hvilke byer, der bor flest fattige 
danske børn.
 
Sideløbende hermed tegnes konturerne af et mere geografisk opdelt Danmark, hvor udkantsom-
råderne har svært ved at følge med udviklingen i resten af lande, og hvor den økonomiske 
ghettoisering vokser i storbyerne.

Fordeling og Levevilkår 2010 belyser en række af disse udviklingstendenser i det danske samfund 
gennem tre temaer: 'Ulighed og fattigdom', 'sundhed og miljø' og 'uddannelse og arbejdsmarked'. 


