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Fattigdom i Danmark 
 

Op mod hver 4. er fattig i de 
danske ghettoområder 
 

Målt med OECD’s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 per-

soner, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende. Specielt blandt 

personer boende i almene boliger er andelen af fattige steget markant. Geografisk er fattig-

dommen meget koncentreret i enkelte områder. Gellerupparken i Århus, Vollsmose i Odense 

samt Mjølnerparken i København er således de tre boligområder med den højeste andel af fat-

tige, og fattige udgør nu knap ¼ af beboerne i disse boligområder. 

af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 

og stud.polit Helene Regitze Lund Wandsøe 3. oktober 2012 

Analysens hovedkonklusioner 

• Mens 2,6 pct. af de personer, der bor i ejerbolig, er fattige, er det 8 pct. af de personer, 
der bor i almenbolig, som er fattige. 

• Siden 2002 er andelen af fattige i almene boliger blevet fordoblet. I 2002 var det under 
4 pct. af beboerne i de almene boliger som var fattige, mens det i 2010 er 8 pct. Det sva-
rer til en stigning på 4 pct. point eller 100 pct. 

• Mens 13,6 pct. af børnene i almene boliger lever i fattige familier, så er det godt 3 pct. af 
børnene i ejerboliger som er fattige. Blandt familier i andre lejeboliger er det 8 pct. af 
børnene som er fattige 

• Gellerupparken i Århus, Vollsmose i Odense samt Mjølnerparken i København er de tre 
boligområder med den højeste andel af fattige, og fattige udgør nu knap ¼ af beboerne i 
disse boligområder. 

• Ghettoområderne har oplevet en meget stor vækst i andelen af fattige. Fx i Vollsmose og 
i Gellerup er andelen af fattige steget fra 12-13 pct. til knap 25 pct. fra 2002-2010. Det er 
omkring en fordobling i andelen af fattige på bare otte år. 
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Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder 

Målt med OECD’s fattigdomsdefinition, hvor familier med en indkomst under 50 pct. af medianind-

komsten er fattige, har antallet af fattige i Danmark været stigende gennem en årrække. Med de sene-

ste tal er antallet af personer med en indkomst på under 50 pct. af medianindkomsten steget til 

242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende. Fattig-

domsgrænsen er defineret i boks 1. 

 

Zoomer man ind på gruppen af fattige, viser der sig store forskelle i, hvordan de bor. Mens 2,6 pct. af 

de personer, der bor i ejerbolig, er fattige, er det 8 pct. af de personer, der bor i almenbolig, som er fat-

tige. Fattigdom er altså markant mere udbredt i almene boligkvarterer end i ejerboliger. Det fremgår af 

tabel 1. 

 

Tabel 1. Fattige fordelt på boligform 

        Antal Andel 

 1.000 personer Pct. 

Ejerbolig 72,5 2,6 

Almen bolig 70,6 8,0 

Andelsbolig 17,4 5,1 

Lejebolig 51,2 6,5 

I alt 242,8 4,5 

Anm: Personer med uoplyst boligform er udeladt af tabellen, men er inkluderet i totalen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 2010. 

 

Siden 2002 er andelen af fattige i almene boliger blevet fordoblet. I 2002 var det under 4 pct. af bebo-

erne i de almene boliger som var fattige, mens det i 2010 er 8 pct. Det svarer til en stigning på 4 pct. 

point eller 100 pct. Blandt boligejere er andelen af fattige steget fra under 2 pct. til 2,6 pct. Det er en 

stigning på 0,6 pct. point svarende til en stigning på 30 pct. Stigningen i fattigdommen er altså hoved-

sageligt sket blandt beboere i de almene boliger. Det er vist i tabel 2. 

 

Tabel 2. Udvikling i fattige ekskl. studerende på boligform 

 2002 2010 Forskel Relativ forskel 

 Pct. Pct. Pct.point Pct. 

Ejerbolig 1,9 2,6 0,6 30,9 

Almen bolig 3,9 8,0 4,0 102,7 

Andelsbolig 3,3 5,1 1,8 56,2 

Lejebolig 4,7 6,5 1,9 39,8 

I alt 2,9 4,5 1,6 55,5 

Anm: Personer med uoplyst boligform er udeladt af tabellen, men er inkluderet i totalen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 2010. 
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Boks 1. Sådan opgøres fattigdom 

Fattige er i analysen afgrænset efter OECD’s definition som personer, der har en indkomst, som er mindre end halvdelen af 
medianindkomsten. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 
procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er la-
vere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter 
skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Dette er det samme indkomstbegreb, som Fi-
nansministeriet benytter i forbindelse med indkomstanalyser. I 2012-priser er fattigdomsgrænsen på 105.453 kr. for en fa-
milie bestående af én person. For en familie bestående af to personer er fattigdomsgrænsen på 79.918 kr. pr. person, sva-
rende til 159.837 kr. for hele familien. 
 
Beregninger er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen af den disponible indkomst svarer til 
Danmarks Statistiks definition. Til husstandsækvivalering af indkomster er der benyttet samme metode, som Finansmini-
steriet bruger. 
 
Til tidligere analyser af fattigdom har AE benyttet lovmodellens datagrundlag til opgørelse af fattigdom. Ved at skifte til 
Danmarks Statistiks officielle datagrundlag er der dog mulighed for at få ekstra år koblet på, hvorfor AE har valgt at skifte 
datagrundlag. Der er givet en mere detaljeret teknisk forklaring af datagrundlaget i papiret ”Teknisk baggrundspapir om 
indkomstdefinitioner og datagrundlag” som kan findes på AE’s hjemmeside. 

 

Andelen af fattige børn i almene boliger stiger kraftigt 

I tabel 3 er der vist, hvilken boligform de børn, som lever i fattige familier, har. Af tabellen ses det, at 

mens 13,6 pct. af børnene i almene boliger lever i fattige familier, så er det godt 3 pct. af børnene i ejer-

boliger som er fattige. Blandt familier i andre lejeboliger er det 8 pct. af børnene som er fattige. 

 

Tabel 3. Fattige børn fordelt på boligform, 2010 

    Antal Andel 

 1.000 personer Pct. 

Ejerbolig 20,8 3,1 

Almen bolig 25,5 13,6 

Andelsbolig 3,2 5,8 

Lejebolig 10,2 8,1 

I alt 66,9 5,7 

Anm: Personer med uoplyst boligform er udeladt af tabellen, men er inkluderet i totalen. Børnefattigdommen er opgjort ekskl. børn med studeren-

de forældre. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Siden 2002 er andelen af fattige børn i almene boliger steget fra 6,2 pct. til 13,6 pct. Det er en stigning 

på 7,5 pct. point svarende til en relativ stigning på 121 pct. Det er en markant højere stigning end den 

generelle fremgang i fattigdommen. Fx blandt børn der bor i familier i ejerboliger har stigningen i fat-

tigdomsandelen været på 0,5 pct. point svarende til en relativ fremgang på 20 pct. 

 

Tabel 4. Udvikling i fattige børn på boligområder 

    2002 2010 Forskel Relativ forskel 

 Pct. Pct. Pct. point Pct. 

Ejerbolig 2,5 3,1 0,5 20,4 

Almen bolig 6,2 13,6 7,5 121,1 

Andelsbolig 4,1 5,8 1,7 41,0 

Lejebolig 6,3 8,1 1,8 29,2 

I alt 3,7 5,7 2,0 55,2 

Anm: Personer med uoplyst boligform er udeladt af tabellen, men er inkluderet i totalen. Børnefattigdommen er opgjort ekskl. børn med studeren-

de forældre. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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Fattigdommen er koncentreret i ghettoområderne 

AE har adgang til datasæt, hvor det er muligt at zoome helt ind på de udsatte boligområder i Danmark. 

I dette afsnit fokuseres der på de boligområder, som er på Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikters 

liste over ghettoområder. Definitionen af ghettoområder er vist i boks 2. 

 

Gellerupparken i Århus, Vollsmose i Odense samt Mjølnerparken i København er de tre boligområder 

med den højeste andel af fattige, og fattige udgør nu knap ¼ af beboerne i disse boligområder. I de an-

dre områder på ghettolisten er der også en meget høj andel af fattige, og i alle områder er andelen af 

fattige større end 12 pct. I tabel 5 er andelen af fattige i hvert ghettoområde vist.  

 

Tabel 5. Andel fattige i ghettoområderne, ekskl. studerende 

Kommune Boligområde Andel fattige i pct. 

Århus Gellerupparken/Toveshøj 24,8 

Odense Vollsmose 24,6 

København Mjølnerparken 24,5 

Svendborg Byparken/Skovparken 24,2 

Holbæk Agervang 22,1 

København Aldersrogade 20,8 

Esbjerg Stengårdsvej-kvarteret 20,8 

København Tingbjerg/Utterslevhuse 19,1 

København Blågården 18,7 

Odense Solbakken mv. 18,7 

Thisted Havrevej 18,7 

Kolding Skovvejen/Skovparken 17,8 

Sønderborg Nørager/Søstjernevej m.fl 17,8 

Århus Bispehaven 17,8 

Høje-Taastrup Tåstrupgård 17,7 

Slagelse Ringparken, Slagelse 17,2 

København Akacieparken 16,9 

Odense Dianavænget/Heliosvænget 16,8 

Fredericia Korskærparken 16,7 

København Lundtoftegade 16,7 

Horsens Sundparken 15,0 

København Gadelandet/Husumgård 14,9 

Århus Trigeparken 14,1 

København Bispeparken 14,0 

København Sjælør Boulevard 14,0 

Høje-Taastrup Charlotteager 12,7 

København Hørgården 12,2 

Aalborg Sebbersundvej mv 12,1 

Gennemsnit  19,6 

Anm: Se boks 2 for definition af ghettoområder 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 2010 
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Ghettoområderne har oplevet en meget stor vækst i andelen af fattige. Fx i Vollsmose og i Gellerup er 

andelen af fattige steget fra 12-13 pct. til knap 25 pct. fra 2002-2010. Det er omkring en fordobling i 

andelen af fattige på bare otte år. Også de andre boligområder på ghettolisten har oplevet store stig-

ninger i andelen af fattige. Det er vist i tabel 6.  

 

Det skal dog bemærkes, at opgørelsen af udviklingen i andelen af fattige på boligområder er behæftet 

med nogen usikkerhed, da definitionen på boligområder er opgjort på boligbestanden i 2010. Boliger i 

boligområdet der er nedlagt før 2010 er derfor ikke med i opgørelsen. 

 

Tabel 6. Udvikling i fattigdom på boligområder, ekskl. studerende 

 2002 2010 Forskel Relativ forskel 

 Pct. Pct. Pct. point Pct. 

Gellerupparken/Toveshøj 13,0 24,8 11,8 91,0 

Vollsmose 12,2 24,6 12,4 101,2 

Mjølnerparken 15,1 24,5 9,4 62,1 

Aldersrogade 10,9 20,8 9,9 91,0 

Stengårdsvej-kvarteret 11,6 20,8 9,2 80,1 

Tingbjerg/Utterslevhuse 9,2 19,1 9,8 106,6 

Blågården 11,3 18,7 7,4 65,1 

Solbakken mv 7,8 18,7 10,9 139,0 

Havrevej 6,1 18,7 12,6 206,7 

Skovvejen/Skovparken 7,2 17,8 10,7 148,8 

Anm: Opgørelsen af boligområder tilbage til 2002 er behæftet med nogen usikkerhed, herunder kan boliger være nedlagt eller oprettet i perioden. 

Boliger med stor usikkerhed i antal beboere er derfor ikke inkluderet. Se boks 2 for definition af ghettoområder 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 2010 

 

Boks 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ghettoliste 

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør ministeren for by, bolig 
og landdistrikter hvert år den 1. oktober en liste over de almene boligområder, der opfylder betingelserne for at 
være et ghettoområde. Efter loven forstås ved et ghettoområde fysisk sammenhængende almene boligafdelin-
ger med mindst 1.000 beboere, som opfylder mindst to af følgende kriterier: 
 

1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 
2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, 

overstiger 40 pct., opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år. 
3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr 10.000 

beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år.  
 

Ved opgørelsen pr. 1. oktober 2011 var der 28 områder. 

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
http://www.mbbl.dk/sites/mbbl.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/Almbo/liste_over_ghettoomraader_pr_
oktober_2011.pdf 
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Bilag A. Opgørelse af fattigdom og fattigdomsgrænse 

I analysen er gruppen af fattige afgrænset ved OECD’s fattigdomsgrænse, således at personer med en 

indkomst under 50 pct. af medianindkomsten betegnes som fattige. For en familie bestående af en en-

lig person er fattigdomsgrænsen på 105.423 kr. efter skat om året, eller 8.800 kr. om måneden. Det er 

opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til fx bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, repa-

rationer, fritid osv. osv.  

 
Indkomsten er opgjort husstandsækvivaleret, således at der tages højde for stordriftsfordele i familien. 

Med denne definition er fattigdomsgrænsen for en enlig mor med to børn på 203.860 kr. for hele fami-

lien, svarende til 67.953 kr. pr. person i familien. Omregnet til månedsbasis er grænsen for denne fami-

lie altså på 5.663 kr. pr. person pr. måned til alle udgifter. I tabel 7 er fattigdomsgrænsen for forskellige 

familier vist. 

 

Tabel 7. Fattigdomsgrænsen, 2012-priser 

Antal personer i familien Grænse pr. familie pr. år Grænse pr. person pr. år Grænse pr. person pr. måned 

1 person 105.453 105.453 8.788 

2 personer 159.837 79.918 6.660 

3 personer 203.860 67.953 5.663 

4 personer 242.267 60.567 5.047 

5 personer 276.975 55.395 4.616 

6 personer 308.994 51.499 4.292 

Anm: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 
Det kan diskuteres præcis hvilken afgrænsning, der skal benyttes, når man ser på antallet af fattige. 

OECD’s grænse på 50 pct. af medianindkomsten er da heller ikke et perfekt mål for fattigdom. Med en 

så ”firkantet” grænse vil man fx kunne finde familier, som ifølge definitionen er fattige, men som ikke 

ville blive opfattet som fattige, da de af selvvalgte årsager har en lav indkomst. Omvendt vil man kunne 

finde familier, som ligger (lidt) over fattigdomsgrænsen, og dermed ikke er fattige ifølge definitionen, 

men alligevel ville blive opfattet som fattige, da de lider åbenlyse afsavn. Når AE alligevel gennem en 

årrække har brugt OECD’s definition af fattigdom (dog hvor studerende fraregnes fra opgørelsen), har 

det flere årsager: 

 
• For det første er det en anerkendt international definition af fattigdom, som både OECD og EU 

benytter til at opgøre antallet af fattige. EU bruger dog ofte 60 pct. af medianen som grænse 

for at opgøre personer i ”risiko for fattigdom”. Derudover har Vismændene tidligere benyttet 

denne definition af fattigdom. 

• For det andet findes der ikke en officiel fattigdomsgrænse i Danmark, som man alternativt kan 

tage udgangspunkt i. En officiel grænse er blevet efterlyst gennem en årrække, og der er nu 

endelig nedsat et ekspertudvalg, der skal se på dette.  

• For det tredje gælder det, at selvom OECD’s grænse ikke er perfekt, så indikerer en stigning i 

gruppen af fattige med denne definition under alle omstændigheder, at der er en stigende 

gruppe af mennesker, som sakker bagud indkomstmæssigt i forhold til resten af befolkningen. 

Om man benævner denne gruppe ”personer med relativ lav indkomst”, som Finansministeriet 

gør, eller som fattige rokker ikke ved, at det er en gruppe af mennesker, som ligger langt under 

det almindelige gældende indkomstniveau. 


