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Fattigdom i Danmark 
 

Børnefattigdom markant mere 
udbredt i de danske ghettoer 
 

Fattigdom er væsentligt mere udbredt i ghettoområderne i Danmark end i resten af landet. I 

ghettoområderne er 3,8 pct. af beboerne økonomisk fattige, mens det er 0,7 pct. af hele befolk-

ningen. Fattigdom er altså næsten 6 gange så udbredt i ghettoområderne som i resten af landet. 

Børnefattigdom er knap 8 gange så udbredt i ghettoerne som i resten af landet. 

 

 

af Analysechef Jonas Schytz Juul 3. oktober 2016 

og stud.polit Solveig Prag Blicher 

 

Analysens hovedkonklusioner 

• I alt er der omkring 40.000 personer som er økonomisk fattige i Danmark. Det svarer til 
ca. 0,7 pct. af befolkningen. I ghettoområderne er det 3,8 pct. af beboerne som er økono-
misk fattige. Blandt børnene i ghettoområderne er 5,1 pct. økonomisk fattige. 

• Fattigdommen i ghettoområderne toppede i 2011 hvorefter der har været et fald. Dette 
fald hænger sammen med, at man afskaffede fattigdomsydelserne i 2011, som har bidra-
get særligt til faldet i børnefattigdommen. 

• Fremover vil fattigdommen dog stige igen fordi fattigdomsydelserne er blevet genindført. 
Helt præcis forventer Beskæftigelsesministeriet, at 11.800 personer vil blive fattige pga. 
de nye fattigdomsydelser, hvoraf 7.000 af dem er børn. Det må derfor forventes, at fat-
tigdommen i ghettoområderne kan stige voldsomt fremover. 

• De boligområder hvor fattigdommen er størst er Stengårdsvej ved Esbjerg, Vollsmose i 
Odense, Ringparken i Slagelse, Tingbjerg i København og Gellerupparken i Århus. 
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Fattigdom udbredt i ghettoområderne 

Fattigdom i Danmark er i særlig grad udbredt i de boligområder som er på den såkaldte ”ghettoliste”. I 

alt er der omkring 40.000 personer som er økonomisk fattige i Danmark. Det svarer til ca. 0,7 pct. af 

befolkningen. I ghettoområderne er 3,8 pct. af beboerne økonomisk fattige. Fattigdom er altså næsten 6 

gange så udbredt i ghettoområderne som i resten af landet. Økonomisk fattige er ifølge fattigdomsgræn-

sen personer, som gennem tre år har en indkomst, der er mindre end halvdelen af medianindkomsten, 

ikke er studerende og ikke har en formue på over 100.000 kr. Se, hvad den præcise fattigdomsgrænse 

er i kroner og ører i boks 1. 

 

Ud af de 40.000 fattige er de 8.200 fattige børn. Det svarer til, at 0,7 pct. af børnene i Danmark er 

økonomisk fattige. Ser man på børn i ghettoområderne, så er det 5,1 pct. af børnene i ghettoområderne, 

der er økonomisk fattige. Børnefattigdommen er altså knap 8 gange så udbredt i ghettoområderne som 

i resten af Danmark 

 

Tabel 1. Andel økonomisk fattige 

  Ghettoområder Andre områder I alt 

 Pct. 

Økonomisk fattige 3,8 0,7 0,7 

Økonomisk fattige børn 5,1 0,6 0,7 

Anm: Antallet af økonomisk fattige er opgjort på Danmarks Statistiks disponible indkomst, som er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets 
opgørelse. Økonomisk fattige er afgrænset ud fra definitionen beskrevet i boks 1. Data er fra 2014. Ghettoområder er afgrænset ud fra bopæl. 
Ghettoområderne er nærmere beskrevet her http://uibm.dk/filer/bolig/ghettolisten/ghettolisten-dec-2015-docx.pdf  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. 

 

I tabel 1 defineres økonomisk fattige som personer, der falder under fattigdomsgrænsen gennem mindst 

tre sammenhængende år. Definitionen svarer til den officielle danske fattigdomsdefinition indtil den blev 

afskaffet af den nuværende regering. Tre år er imidlertid lang tid, især for børn, at leve i fattigdom. Derfor 

er der i det følgende set på antallet af hhv. étårs-fattige og étårs-fattige børn. Étårs-fattige er personer, 

som er under fattigdomsgrænsen i minimum et år. En étårig fattigdomsgrænse benyttes ligeledes inter-

nationalt af bl.a. OECD og EU. 

 

I tabel 2 er andelen af étårs-fattige vist for hhv. ghettoområderne og andre områder. Mens 11,4 pct. i 

ghettoområderne er étårs-fattige, så er det tilfældet for 2,7 pct. af alle andre. Ser man kun på børnene, 

så er 14,1 pct. af børnene i ghettoområderne étårs-fattige, mens det er tilfældet for 2,8 pct. af børnene i 

resten af landet. 

 

Tabel 2. Andel étårs-fattige  

  Ghettoområder Andre områder I alt 

 Pct. 

Étårs-fattige fattige 11,4 2,7 2,8 

Étårs-fattige børn 14,1 2,8 3,0 

Anm: Antallet af økonomisk fattige er opgjort på Danmarks Statistiks disponible indkomst, som er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets 
opgørelse. 1-års fattige er personer der er under fattigdomsgrænsen i mindst 1 år. Data er fra 2014. Ghettoområder er afgrænset ud fra bopæl. 
Ghettoområderne er nærmere beskrevet her http://uibm.dk/filer/bolig/ghettolisten/ghettolisten-dec-2015-docx.pdf  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. 
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Fald i fattigdom i ghettoområder. Ny stigning på vej 

Fattigdommen i ghettoområderne toppede i 2011, hvorefter der har været et fald. For børnene steg fat-

tigdommen i ghettoområderne fra 4 pct. i 2007 til 6,5 pct. i 2011. Herefter er børnefattigdommen faldet 

igen til godt 5 pct. Samme udvikling ser man for fattige generelt i ghettoområderne. Dette fald hænger 

sammen med, at man afskaffede fattigdomsydelserne i 2011. Udviklingen i fattigdommen i ghettoområ-

derne er vist i figur 1. 

 
Figur 1. Udvikling i økonomisk fattige i ghettoområder 

 

Anm: Antallet af økonomisk fattige er opgjort på Danmarks Statistiks disponible indkomst, som er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets 
opgørelse. Økonomisk fattige er afgrænset ud fra definitionen beskrevet i boks 1. Ghettoområder er afgrænset ud fra bopæl. Ghettoområderne er 
nærmere beskrevet her http://uibm.dk/filer/bolig/ghettolisten/ghettolisten-dec-2015-docx.pdf  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. 

 
I figur 2 er udviklingen i gruppen af étårs-fattige i ghettoområderne vist. Af figuren ses det, at andelen af 

étårs-fattige børn nærmede sig 20 pct. i 2011, hvorefter den er faldet til godt 14 pct. Udviklingen skal ses 

i sammenhæng med at de såkaldte fattigdomsydelser blev afskaffet i 2011. 

 
Figur 2. Udvikling i étårs-fattige i ghettoområder 

 

Anm: Antallet af økonomisk fattige er opgjort på Danmarks Statistiks disponible indkomst, som er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets 
opgørelse. 1-års fattige er personer der er under fattigdomsgrænsen i mindst 1 år. Ghettoområder er afgrænset ud fra bopæl. Ghettoområderne er 
nærmere beskrevet her http://uibm.dk/filer/bolig/ghettolisten/ghettolisten-dec-2015-docx.pdf  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. 
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Som beskrevet skal udviklingen efter 2011 ses i sammenhæng med afskaffelsen af fattigdomsydelserne. 

Senest har den nuværende regering desværre slået ind på tidligere tiders fattigdomskurs og er i gang 

med at indføre nye fattigdomsydelser. Denne gang i en endnu hårdere udgave end tidligere.  

 

Figur 3 viser, at regeringens nye fattigdomsydelser (det nye kontanthjælpsloft, 225-timersreglen og in-

tegrationsydelsen) vil sende knap 12.000 personer under fattigdomsgrænsen. Helt præcis 11.800 per-

soner vil blive fattige, hvoraf 7.000 af dem er børn. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Figuren 

viser ligeledes, at de nye fattigdomsydelser rammer væsentligt hårdere end de gamle. Næsten dobbelt 

så mange vil ryge under fattigdomsgrænsen, når det aktuelle kontanthjælpsloft mv. træder i kraft. Med 

de voldsomme stigninger i særligt børnefattigdommen må man forvente, at fattigdommen i ghettoom-

råderne vil stige voldsomt fremover pga. de nye fattigdomsydelser. 

 

Figur 3. Antal fattige som følge af nye og gamle fattigdomsydelser 

 

Kilde: AE pba. Beskæftigelsesministeriets svar til Finansudvalget (spørgsmål 30, stillet d. 3. november 2015) og Økonomi- og Indenrigsministeriet 
(2015). 

 

I tabel 3 er andelen af étårs-fattige vist for hvert af de boligområder, som er med på ghettolisten. Det 

boligområde med den største andel fattige er Stengårdsvej ved Esbjerg, hvor 17 pct. af beboerne er étårs-

fattige. Blandt børnene er det næsten 23 pct. der er étårs-fattige. Herefter kommer Vollsmose i Odense, 

Ringparken i Slagelse, Tingbjerg i København og Gellerupparken i Århus som de boligområder hvor an-

delen af étårs-fattige er højest. 
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 Tabel 3. Andel étårs-fattige i ghettoområderne 

 Étårs-fattige Étårs-fattige børn 

Stengårdsvej (Esbjerg) 17,3 22,6 

Vollsmose (Odense) 14,1 17,7 

Ringparken Slagelse (Slagelse) 13,5 18,5 

Tingbjerg/Utterslevhuse (København) 12,7 15,4 

Gellerupparken/Toveshøj (Århus) 12,3 11,1 

Skovparken/Skovvejen (Kolding) 12,1 15,3 

Tåstrupgård (Høje Tåstrup) 10,9 13,3 

Præstebakken/Syrenparken (Esbjerg) 10,6 13,9 

Mjølnerparken (København) 10,4 10,8 

Munkebo (Kolding)  10,4 13,7 

Korskærparken (Fredericia) 10,3 14,7 

Byparken/Skovparken (Svendborg) 10,2 12,6 

Charlotteager (Høje Tåstrup) 9,8 10,2 

Bispehaven (Århus) 9,6 12,1 

Rønnebærparken/Æblehaven (Roskilde) 8,9 12,3 

Stærevej (København) 8,7 9,9 

Sundparken (Horsens) 8,6 10,8 

Agervang (Holbæk) 8,3 10,2 

Finlandsparken (Vejle) 8,3 11,1 

Gadehavegård (Høje Tåstrup) 8,2 10,2 

Løvvangen (Aalborg) 8,0 11,8 

Askerød (Greve) 7,5 12,5 

Sebbersundvej mv. (Aalborg) 6,9 8,9 

Karlemoseparken (Køge) 4,6 4,8 

Anm: Antallet af økonomisk fattige er opgjort på Danmarks Statistiks disponible indkomst, som er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets 
opgørelse. 1-års fattige er personer der er under fattigdomsgrænsen i mindst 1 år. Data er fra 2014. Ghettoområder er afgrænset ud fra bopæl. 
Ghettoområderne er nærmere beskrevet her http://uibm.dk/filer/bolig/ghettolisten/ghettolisten-dec-2015-docx.pdf  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.   
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Boks 1. Afgrænsning af økonomisk fattige 

Økonomisk fattigdom 
Den 1. juli 2013 fik vi en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Efter denne grænse er man fattig, hvis man gennem tre år har 
haft en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten og har en formue på mindre end 100.000 kr. Familier, 
hvor en eller flere af de voksne er studerende, medregnes ikke i gruppen af økonomisk fattige. Denne grænse er dog ikke 
længere officiel, da den blev afskaffet af den nuværende regering. 
 
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 lavere end medianind-
komsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for 
stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. 
 
Hvornår en familie konkret vil ryge ned under fattigdomsgrænsen, afhænger af familietypen. For en enlig person er fattig-
domsgrænsen på 108.100 kr. efter skat om året eller 9.000 kr. om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle 
udgifter til fx bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv. Af tabellen herunder fremgår fattig-
domsgrænserne for forskellige familier. 

 

Fattigdomsgrænsen 

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

1 person 108.100 108.100 9.000 

2 personer 163.800 81.900 6.800 

3 personer 209.000 69.700 5.800 

4 personer 248.300 62.100 5.200 

5 personer 283.900 56.800 4.700 

6 personer 316.700 52.800 4.400 

     Anm: Opgjort på Danmarks Statistiks disponible indkomst som er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse, 
     jf. bilag 1.  Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 
Étårs-fattigdom 
Personer, der har mindre end halvdelen af medianindkomsten og har en formue på mindre end 100.000 kr. Familier, hvor en 
eller flere af de voksne er studerende medregnes ikke i gruppen af etårs-fattige.  
 
Forskellen på økonomisk fattige og étårs-fattige er således, at økonomisk fattigdom opgøres over et 3-årigt sigte, mens étårs-
fattige optælles for året. 
 
Beregninger af økonomisk fattige og etårs-fattige er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen 
af den disponible indkomst og husstandsækvivaleringen er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets definition, jf. boks 
2 side 27 i denne rapport  
http://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_fl15.pdf 

 


