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Fattigdom i Danmark 
 

I Danmark er der 20.000 fattige 

børn under 5 år 
 

Antallet af fattige børn er steget betydeligt de sidste par år. I dag er der 64.500 børn under 

fattigdomsgrænsen. Knap en tredjedel af børnene er mellem 0 og 4 år. Når vi taler om børne-

fattigdom, afhænger det af familiens økonomiske situation. I alt er der 21.300 børn, som har 

forældre på kontanthjælp. Næsten 12.000 børn under fattigdomsgrænsen er barn af en enlig 

forsøger på kontanthjælp. 

af analytiker Sune Caspersen 19. juni 2019 

Analysens hovedkonklusioner 

• Antallet af fattige børn er steget betydeligt de sidste par år. I dag er der 64.500 børn un-
der fattigdomsgrænsen.  
 

• Ud af de 64.500 fattige børn er knap en tredjedel i alderen 0-4 år. Det svarer til lidt mere 
end 20.000 børn. Ser man på aldersgruppen 0-9 år, så er der sammenlagt 37.700 børn 
under fattigdomsgrænsen. Det svarer til næsten 60 pct. af alle de fattige børn.  
 

• I alt er der 21.300 børn, som har forældre på kontanthjælp, og 18.400 børn med forældre 
på integrationsydelse, som er under fattigdomsgrænsen. Næsten 12.000 børn under fat-
tigdomsgrænsen er barn af en enlig forsøger på kontanthjælp. 
 

• Der en overvægt af mødre til de fattige børn, som er ufaglærte. Lidt mere end hver anden 
er ufaglært.  
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64.500 børn er under fattigdomsgrænsen  

Antallet af fattige børn er steget betydeligt de sidste par år. I dag er der 64.500 børn under fattigdoms-

grænsen. Det er en stigning på 12.000 fra 2016 til 2017 og en stigning på 21.000 børn siden 2015. Det 

fremgår af figur 1, der viser antallet af fattige børn fra 2015.  

 

For at være under fattigdomsgrænsen skal man opfylde tre kriterier: I løbet af et år skal man have en 

indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten, og samtidig ikke have en formue på mere end 

halvdelen af medianindkomsten. Derudover må familiens hovedforsørger ikke være studerende.  

 

Definitionen på fattigdom udspringer af FN’s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen. Her har 

Danmarks Statistik udviklet en indikator for at følge udviklingen i målet for relativ fattigdom. Målet er en 

videreudvikling af den tidligere officielle fattigdomsgrænse, der blev vedtaget i 2013 på baggrund af ek-

spertudvalget om fattigdoms anbefalinger og senere afskaffet af Venstre-regeringen i 2015. Læs mere 

om fattigdomsgrænsen i boks 1.  

 

Figur 1. Antal børn under fattigdomsgrænsen i Danmark  

 

Anm: Børn er under 18 år. Se boks 1 for definition af fattigdomsgrænse.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Når vi taler om børnefattigdom afhænger børnenes situation af familiens indkomstforhold. I det følgende 

er der set nærmere på aldersfordeling, forældrenes uddannelse og om de har modtaget kontanthjælps-

ydelser for at kortlægge, hvem de fattige familier er.  

 

Hvert 3. barn under fattigdomsgrænsen er mellem 0 og 4 år 

I figur 2 er de fattige børn yderligere opdelt på aldersgrupper. Ud af de 64.500 fattige børn er knap en 

tredjedel i alderen 0-4 år. Det svarer til lidt mere end 20.000 børn.  

 

Ser man på aldersgruppen 0-9 år, så er der sammenlagt 37.700 børn under fattigdomsgrænsen. Det 

svarer til næsten 60 pct. af alle de fattige børn.  
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Figur 2. Aldersfordeling for børn under fattigdomsgrænsen 

 

Anm: Børn er under 18 år. Tallene for de enkelte aldersgrupper summerer ikke til totalen pga. afrunding. Se boks 1 for definition af fattigdoms-

grænse.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Mange familier er på kontanthjælp eller integrationsydelse 

Den store stigning i antallet af børn, der lever i familier under fattigdomsgrænsen, de senere år skal bl.a. 

ses i lyset af fattigdomsydelserne. Kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse medfører, 

at familier, der i forvejen tilhørte de laveste indkomstgrupper, har færre midler til rådighed. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fundet frem til, at blandt børn, hvis familie modtager integrations-

ydelse, er 18.400 under fattigdomsgrænsen1. AE har efter samme metode fundet frem til, at tallet er 

endnu højere for fattige børn i familier, der modtager kontanthjælp. Der er tale om 21.300 børn under 

fattigdomsgrænsen, hvis familie modtager kontanthjælp. Det fremgår af figur 3. 

 

Det vil altså sige, at 60 pct. af børnene under fattigdomsgrænsen har været berørt af kontanthjælp eller 

integrationsydelsen. 24.800 børn har forældre, som ikke modtager kontanthjælp eller integrations-

ydelse. Det er en blandet gruppe, hvor nogen slet ingen ydelser har, nogle er på dagpenge, og nogle er 

førtidspensionister.  

 

                                                                 
1 https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/beu/spm/40/svar/1544984/1996118.pdf  
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Figur 3. Børn i familier, der er berørt af kontanthjælpsydelser og under fattigdomsgrænsen 

 

Anm: Opgørelsen følger samme metode og beregningsgrundlag som Økonomi- og Indenrigsministeriets besvarelse af BEU alm. del (2018-19) – 

endeligt svar på spørgsmål 40. Integrationsydelsesmodtagere eller kontanthjælpsmodtagere udgør alle, der har modtaget integrationsydelse eller 

kontanthjælp (eller uddannelseshjælp) i mindst to uger i 2017. Børn i familier, der er berørt af disse ydelser og samtidig er under fattigdomsgræn-

sen i 2017 indgår i opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Tabel 1 viser antallet af børn under fattigdomsgrænsen fordelt på familiens ydelse, og om der er tale om 

en enlig forsøger eller ej. Her fremgår det, at det blandt enlige særligt er kontanthjælpsmodtagerne, der 

ryger under fattigdomsgrænsen. Her er der næsten 12.000 børn under fattigdomsgrænsen, som bor 

med en enlig forsøger på kontanthjælp. At tallet er så højt skyldes især kontanthjælpsloftet, som er de-

signet, så det i høj grad rammer enlige med børn. 

  

Tabel 1. Børnefattigdom fordelt på kontanthjælpsydelse og forsørger  

  Ikke enlig Enlig 

Kontanthjælp 9.560 11.720 

Integrationsydelse 15.390 2.960 

Ikke berørt af kontanthjælpsydelser 15.360 9.470 

I alt 40.310 24.150 

Anm: Se anmærkning til figur 3. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Halvdelen af mødrene til de fattige børn er ufaglærte 

I forhold til uddannelse, så er der en overvægt af mødre til de fattige børn, som er ufaglærte. Lidt mere 

end hver anden er ufaglært. Der fremgår af figur 4, der viser morens uddannelsesniveau for børn under 

fattigdomsgrænsen. 
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Figur 4. Mors uddannelsesniveau for børn under fattigdomsgrænsen 

 

Anm: Uoplyst omfatter også børn, hvis mor ikke kan findes i Danmark. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Boks 1. Definition af fattigdomsgrænse 

Danmarks Statistik har som opfølgning på FN’s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen udviklet et nyt mål for 
fattigdom. Målet er en videreudvikling af den officielle fattigdomsgrænse, der blev vedtaget i 2013 på baggrund af ekspert-
udvalget om fattigdoms anbefalinger og senere afskaffet af Venstre-regeringen i 2015. 

 
Man er fattig, hvis man i løbet af et år har en indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten, og samtidig ikke har 
en formue i starten af året på mere end halvdelen af medianindkomsten. 

 
Hvis familiens hovedforsørger (den der tjener mest) er studerende og ikke har været fuldtidsbeskæftiget mere end halvde-
len af året, kan man dog ikke blive kategoriseret som fattig. Heller ikke børn, der flytter hjemmefra, kan blive kategoriseret 

som fattige, hvis mindst én af deres forældre ikke er fattig. 
 
Medianindkomsten 

Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtigt 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. 
 
Fattigdomsgrænsen i kroner og øre 

Hvornår en familie konkret vil ryge ned under fattigdomsgrænsen, afhænger af familietypen. For en enlig person er fattig-
domsgrænsen på 121.100 kr. efter skat om året eller 10.100 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 for forskellige familietyper, 2018-priser 

Personer i familien Grænse pr. familie pr. år Grænse pr. person pr. år Grænse pr. person pr. måned 

1 voksen 121.100 121.100 10.100 

1 voksen og 1 barn 157.500 78.700 6.600 

1 voksen og 2 børn 193.800 64.600 5.400 

2 voksne 181.700 90.800 7.600 

2 voksne og 1 barn 218.000 72.700 6.100 

2 voksne og 2 børn 254.300 63.600 5.300 

3 voksne* 242.200 80.700 6.700 

4 voksne* 302.800 75.700 6.300 

Anm: Børn er her defineret som under 15 år. Hjemmeboende børn på 15 år og derover tælles som voksne. *) 3 eller 4 voksne kan fx være en 

familie med 2 forældre og 1 eller 2 hjemmeboende børn på 15 år og derover. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

 


