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Rapportens hovedkonklusioner 

’Fordeling & Levevilkår 2014’ er opdelt i to temaer ”Ulighed og fattigdom i Danmark” og ”Social 

arv i Danmark”. 

 

Tema 1: Ulighed og fattigdom i Danmark 

Første kapitel i tema 1 om ulighed og fattigdom ser nærmere på indkomster og arv i det danske 

samfund siden 2002. I forbindelse med krisen har vi set et fald i uligheden, men efterfølgende er 

indkomstuligheden vokset igen. Uligheden i det danske samfund er således tilbage på 

udviklingstrenden fra før krisen. I takt med, at uligheden er vokset bliver det sociale danmarkskort 

mere opsplittet. Mens indkomsterne i nogle kommuner vokser kraftigt, er indkomstfremgangen i 

andre kommuner mindre. Helt ned på enkelte områder i Danmarks storbyer kan man se, at der 

bliver større og større forskel på rigmandskvarterer og områder med lave indkomster. Indkomster 

er dog ikke det eneste, der deler Danmark. Hvert år efterlades betragtelige summer af arv til de 

personer der i forvejen har de højeste indkomster. Det er med til at forstærke forskellene. 

 

I kapitel 2 ”Færre lever i fattigdom i Danmark” kortlægges den danske fattigdom. Det seneste 

dataår er der sket et fald i antallet af fattige i Danmark. Faldet i fattigdommen er primært sket 

blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Afskaffelsen af fattigdomsydelserne 

har medvirket til at reducere fattigdommen. Selv om fattigdomskurven har taget et nøk ned, er 

der stadig mange fattige i Danmark. Lidt mere end 44.000 personer er fattige efter den officielle 

fattigdomsgrænse.  

 

Fattigdom er dog ikke kun et økonomisk problem, men har stor effekt på bl.a. børnenes opvækst 

og præstation i skolen. Kapitel 3 ser nærmere på børnefattigdom. I kapitlet præsenteres analyser 

af, hvordan børn, der har været ramt af fattigdom, klarer sig i folkeskolen. Analyserne viser, at 

chancen for at bestå 9. klasses afgangsprøve falder kraftigt ved blot ét års fattigdom i løbet af 

barndommen. Samtidig har over halvdelen af de elever, som var ramt af fattigdom i 

folkeskoletiden og ikke bestod afgangsprøven, stadig ikke nogen ungdomsuddannelse 5 år efter, 

de gik ud – og de er heller ikke i gang med at tage en. 
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Tema 2: Social arv i Danmark 

Tema 2 ser nærmere på den sociale arv i Danmark. Kapitel 4 viser, at andelen af mønsterbrydere 

fra ufaglærte hjem er faldet fra 59 til 54 procent siden 2001. Det betyder, at der i dag er færre 

personer, som har ufaglærte forældre, der selv får en uddannelse, end tilfældet var for 10 år 

siden. Det er især på Sjælland samt Lolland-Falster, at mange sidder fast i den negative sociale 

arv. Modsat er der relativt flere mønsterbrydere i Vest- og Midtjylland og på Bornholm. 

 

Selv om der i dag er færre, der bryder den negative sociale arv viser analyserne i publikationens 

femte kapitel, at den danske folkeskole spiller en vigtig rolle i at hjælpe unge fra 

uddannelsesfremmede hjem til at få en ungdomsuddannelse. De unge, der i folkeskolen klarer sig 

godt i dansk og matematik, har lettere ved at bryde den negative sociale arv. Udover folkeskolen 

kan en endnu tidligere indsats også have effekter. Børn, der enten var i dagpleje eller vuggestue 

som 2-årig, klarer sig bedre ved afgangsprøverne i 9. klasse end børn, der blev passet hjemme, 

når man tager højde for baggrundsforhold. 
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Indkomster og arv deler kommuner og byer 

 

1 KAPITEL 

Indkomster og arv deler 
kommuner og byer 
I takt med, at uligheden er vokset over de sidste 10 år bliver det sociale 

danmarkskort mere opsplittet. Mens indkomsterne i nogle kommuner vokser 

kraftigt, er indkomstfremgangen i andre kommuner mindre. Helt ned på enkelte 

områder i Danmarks storbyer kan man se, at der bliver større og større forskel på 

rigmandskvarterer og områder med lave indkomster, som i øvrigt ligger klods op ad 

hinanden. Samtidig efterlades hvert år betragtelige summer af arv til dem med høje 

indkomster, og det er med til at forstærke forskellene. 

Uligheden har været stigende i Danmark over de senere år. Der er dog stor forskel på 

ulighedsbilledet rundt om i landet. I takt med at befolkningen lever mere adskilt end tidligere, er 

der nogle – især nordsjællandske – kommuner, der har store indkomstfremgange, mens andre 

kommuner i f.eks. Sydsjælland halter efter. I de store byer er der fra sogn til sogn stor forskel på 

indkomsterne. I det rigeste sogn i København, Garnisons sogn, har beboerne mere end dobbelt så 

stor disponibel indkomst som beboerne i byens fattigste sogn, Tingbjerg. 

 

Samtidig med den polariserende indkomstudvikling efterlades der hvert år betydelige summer i 

arv, som især tilfalder dem, der i forvejen tjener mest. De 10 pct. efterladte, som står til at 

modtage den største arv, har selv en nettoformue på knap 1 mio. kr. Samtidig har de 10 pct. 

efterladte, som står til ikke at modtage arv, fordi deres sidste forælder dør med gæld, selv en 

nettogæld på næsten 45.000 kr. 

 

Stigende ulighed over de sidste 10 år 

Danmark er som land blevet markant mere ulige de seneste 10 år. Det kan man se på Gini-

koefficienten, som er et mål for uligheden i et land og måles på en skala fra 0 til 100, hvor 0 

betyder, at alle personer har samme indkomstniveau, og 100 svarer til, at én person besidder hele 

indkomstmassen. 

 

I figur 1 er indkomstuligheden fra 2002 til 2012 målt ved Gini-koefficienten, og som det fremgår, 

har der været en stærk stigning i uligheden over den 10-årige periode. Gini-koefficienten fra gået 

fra godt 22 i 2002 til mere end 27 i 2012. Det er en stigning på 5 point, svarende til knap 22 pct. 

 
Uligheden er steget over de 
seneste 10 år 

 
Dem, der arver mest, er også 
dem, der tjener mest. Mens 
de, hvis forældre dør med 
gæld, døjer også ofte selv 
med gæld 

 
Gini-koefficienten fra gået fra 
godt 22 i 2002 til mere end 
27 i 2012 
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Figur 1. Gini-koefficient i Danmark 

 

Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

I forbindelse med krisen har vi set et fald i uligheden i 2008 og 2009, men efterfølgende er 

indkomstuligheden vokset igen. Indkomstuligheden i samfundet var således i 2011 tilbage på 

udviklingstrenden fra før krisen.  

 

Uligheden i Danmark var i 2011 tilbage 
på den samme udviklingstrend, som vi 
så før krisen 

Fra 2011 til 2012 har der dog kun været en lille stigning i uligheden. Dette skyldes blandt andet, at 

regeringen i 2012 afskaffede de såkaldte fattigdomsydelser. Opgøres uligheden på baggrund af 

Økonomi- og Indenrigsministeriets lovmodel-data, ses der faktisk et marginalt fald fra 2011 til 

2012, mens der på Danmarks Statistiks grundlag ses en marginal stigning. 
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I forbindelse med krisen har 
vi set et fald i uligheden i 
2008 og 2009 

 
Afskaffelsen af fattigdoms-
ydelser har dæmpet stig-
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Størst ulighed på Sjælland 

I figur 2 er udviklingen brudt op på henholdsvis Sjælland (inkl. Lolland-Falster og Bornholm), Fyn 

og Jylland. Uligheden på Sjælland ligger i hele perioden 2002-2012 på et højere niveau end 

uligheden på Fyn og i Jylland. 

 

Figur 2. Gini-koefficient for Sjælland, Fyn og Jylland 

 

Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

En del af forklaringen på stigningen i indkomstuligheden i de forskellige landsdele skal findes i 

forskellene kommunerne imellem. På Sjælland ser vi på den ene side de nordsjællandske 

kommuner med meget høje indkomster og på den anden side Vest- og Sydsjælland samt Lolland-

Falster, hvor indkomsterne er noget mindre. I tabel 1 er indkomsterne i 2002 og i 2012 vist for 

henholdsvis de fattigste og rigeste kommuner for hver landsdel. 

 

I Gentofte, den rigeste kommune på Sjælland, har indbyggerne en gennemsnitlig indkomst på 

knap 392.000 kr., mens indbyggerne i den rigeste kommune på Fyn (Middelfart) har en 

gennemsnitlig indkomst på godt 240.000 kr. I Jylland er det Skanderborg, der er den rigeste 

kommune med en gennemsnitlig indkomst på omkring 259.000 kr. 

 

Indbyggerne på Lolland har en gennemsnitlig indkomst på knap 204.000 kr., hvilket er lavere end 

i både den fattigste fynske kommune (Langeland; 205.000 kr.) og den fattigste jyske kommune 

(Morsø; 214.000 kr.). Tilsammen betyder det, at indkomstforskellene mellem de sjællandske 

kommuner er væsentlig større end indkomstforskellene mellem de fynske og jyske kommuner. 
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På Sjælland er der stor forskel 
mellem de nordsjællandske 
kommuner med meget høje 
indkomster og Vest- og 
Sydsjælland, hvor indkomst-
erne er markant mindre 

 
Lolland kommune er den 
kommune i Danmark, hvor 
den gennemsnitlige indkomst 
er lavest 



Indkomster og arv deler kommuner og byer 

10 

Tabel 1. Forskel på rigeste og fattigste kommuner, opdelt på landsdele 

Sjælland 2002  Sjælland 2012  

Bund: Lolland (1.000 kr.) 172,6 Bund: Lolland (1.000 kr.) 203,6 

Top: Hørsholm (1.000 kr.) 299,3 Top: Gentofte (1.000 kr.) 391,7 

Forskel top-bund (faktor) 1,7 Forskel top-bund (faktor) 1,9 

Fyn 2002  Fyn 2012  

Bund: Langeland (1.000 kr.) 170,7 Bund: Langeland (1.000 kr.) 204,7 

Top: Middelfart (1.000 kr.) 197,0 Top: Middelfart (1.000 kr.) 240,5 

Forskel top-bund (faktor) 1,2 Forskel top-bund (faktor) 1,2 

Jylland 2002  Jylland 2012  

Bund: Vesthimmerland (1.000 kr.) 178,8 Bund: Morsø (1.000 kr.) 214,3 

Top: Skanderborg (1.000 kr.) 207,0 Top: Skanderborg (1.000 kr.) 259,0 

Forskel top-bund (faktor) 1,2 Forskel top-bund (faktor) 1,2 

Anm.: Personer med store negative indkomster er udeladt. Faste 2014-priser. Fanø (der har de højeste indkomster i Jylland), Ærø, 
Samsø og Læsø er udeladt på grund af få borgere. 
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre 

 

I figur 3 er indkomstforskellene mellem Danmarks kommuner illustreret på et Danmarkskort. De 

mørkeste kommuner er den fjerdedel af kommunerne, hvor den gennemsnitlige disponible 

indkomst er størst, mens de lyseste områder er de kommuner, hvor indkomsten i gennemsnit er 

lavest. 
 

Som det fremgår af figur 3, er langt de fleste af de rigeste kommuner placeret nord for 

København. Blandt den rigeste fjerdedel er dog også tre jyske kommuner; Odder, Skanderborg og 

den meget lille Fanø kommune. 

 

Langt de fleste af de rigeste 
kommuner i Danmark er placeret nord 
for København 

Mens Sjælland huser mange af landets mest velhavende kommuner, er også en række af de 

kommuner, der befinder sig blandt den fjerdel af kommuner med de laveste gennemsnitlige 

indkomster, beliggende på Sjælland. De fattigste kommuner målt på gennemsnitsindkomster 

ligger særligt i Sydsjælland (inkl. Lolland-Falster), Region Syddanmark og Nordjylland. 

 

 
Nordsjælland huser de fleste 
af landets rigeste kommuner. 
Odder, Skanderborg og Fanø 
hører dog også blandt de 
rigeste 

 
De fattigste kommuner ligger 
særligt på Sydsjælland (inkl. 
Lolland-Falster), Region 
Syddanmark og Nordjylland 
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Figur 3. Indkomster i Danmark 

 

Anm.: Disponible indkomster i 1.000 kr., 2012. 
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 

 

Figur 4 viser væksten i kommunernes gennemsnitlige disponible indkomst i perioden 2002-2012 

i 1.000 kr. De mørke felter er de områder, der har oplevet størst vækst i de seneste 10 år, mens 

de lyseste områder indikerer de steder, hvor der har været lavest vækst i disponibel indkomst.  

 

De kommuner, som har haft mindst indkomstfremgang, 
ligger overvejende i den sydlige del af Danmark 

 

Som det fremgår af figur 4, har bl.a. Nordsjælland oplevet størst vækst, mens Lolland Falster, 

Langeland og Sønderjylland er blandt de områder, der har oplevet lavest vækst.   

 

Der er altså stor forskel på, hvor meget den disponible indkomst er vokset rundt om i landet – når 

man ser på kommunerne i forhold til hinanden. Zoomer man ind på storbyerne i Danmark – 

København, Odense og Århus – så kan man genfinde den skæve udvikling på sogneniveau, hvor 

der ligeledes er stor forskel på udviklingen i indkomsterne.’ 

 

 
Lolland-Falster, Langeland og 
Sønderjylland er blandt de 
områder, som har haft mindst 
vækst i indkomsterne 
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Figur 4. Vækst i disponible indkomster 

 

Anm.: Disponible indkomster i 1.000 kr., 2012. 
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 

 

Store indkomstforskelle mellem de enkelte områder i Danmark  

Over de sidste 10 år er den gennemsnitlige disponible indkomst i de 10 rigeste sogne i Danmark 

steget med over 40 pct. I den anden ende er indkomsterne i de 10 fattigste sogne steget med 

omkring 15 pct. Væksten i de rigeste områder har med andre ord været mere end 2,5 gange 

højere end væksten i de fattigste områder.  

 

Sogne i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm dominerer listen 
over sogne med højest disponibel indkomst 

 

Tabel 2 og 3 viser hhv. de 10 sogne med højest disponibel indkomst og de 10 sogne med lavest 

disponibel indkomst. Af tabellerne kan man se, hvordan væksten i indkomsterne har udviklet fra 

2002 til 2012. Mens for eksempel Hellerup sogn har haft en relativ stigning i disponibel indkomst 

på 60 pct., er indkomsterne kun vokset med 10 pct. i Tingbjerg. 

 

  

 
Over de sidste 10 år er den 
gennemsnitlige disponible 
indkomst i de 10 rigeste 
sogne i Danmark steget med 
over 40 pct. 
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Tabel 2. Top 10 sogne med højest disponibel indkomst  

Sogn Kommune 
Gns. Indkomst 2012 

(1.000 kr.) 
Gns. Indkomst 2002 

(1.000 kr.) 
Relativ vækst 
(2002-2012) 

Rungsted Hørsholm 553,1 402,9 37,3 

Maglegårds  Gentofte 480,5 329,9 45,7 

Ny Holte  Rudersdal 478,3 329,5 45,2 

Skovshoved  Gentofte 469,3 321,0 46,2 

Vedbæk  Rudersdal 466,0 353,5 31,8 

Hellerup  Gentofte 456,7 285,1 60,2 

Taarbæk  Lyngby-Taarbæk 436,5 343,8 27,0 

Jægersborg  Gentofte 432,4 323,4 33,7 

Risskov  Århus 428,0 280,1 52,8 

Søllerød  Rudersdal 413,1 322,7 28,0 

Vægtet gennemsnit 460,9 326,9 41,0 

Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. 
Faste 2014-priser. Sogne med indbyggere under 100 personer er udeladt. Seneste dataår er 2012. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Generelt dominerer sogne i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm listen over sogne med højest 

disponibel indkomst. Rungsted Sogn i Hørsholm er landets rigeste sogn målt på 

gennemsnitsindkomsten, som er på godt 553.000 kr. På listen over top 10 finder man også 

Risskov i Århus, som er det eneste sogn uden for Nordsjælland – her er indkomsten omkring 

428.000 kr.  

 

Sammenligner man de gennemsnitlige disponible indkomster med indkomsterne fra 2002, kan 

man se, at de er steget betragteligt. Den største relative vækst ses i Hellerup Sogn i Gentofte, 

hvor den gennemsnitlige disponible indkomst er steget med godt 60 pct. over de seneste 10 år. 

  

Tabel 3. Bund 10 sogne med lavest disponibel indkomst 

Sogn Kommune 
Gns. Indkomst 

2012 (1.000 kr.) 
Gns. Indkomst 2002 

(1.000 kr.) 
Relativ vækst 
(2002-2012) 

Tingbjerg  København 153,4 139,3 10,1 

Vollsmose  Odense 158,9 138,9 14,4 

Gellerup  Århus 161,2 135,5 19,0 

Sem  Mariagerfjord 176,2 157,9 11,6 

Kingo-Samuel  København 177,0 152,0 16,4 

Sønder Skast  Tønder 177,5 158,7 11,8 

Strynø  Langeland 178,7 160,9 11,1 

Ansgarkirkens  København 179,4 159,1 12,8 

Nørrelands  Holstebro 179,5 158,1 13,6 

Omø  Slagelse 179,7 164,2 9,4 

Vægtet gennemsnit 170,0 147,2 15,5 

Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. 
Faste 2014-priser. Sogne med indbyggere under 100 personer er udeladt. Seneste dataår er 2012. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 
Rungsted Sogn i Hørsholm er 
landets rigeste sogn 

 
Den største relative vækst i 
indkomst ses i Hellerup Sogn, 
hvor den gennemsnitlige 
disponible indkomst er steget 
med godt 60 pct. over de 
seneste 10 år 
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Mens de nordsjællandske kommuner dominerer listen over de rigeste sogne, ligger de fattigste 

sogne mere spredt rundt i landet. Det fattigste sogn i Danmark målt på gennemsnitlig disponibel 

indkomst er Tingbjerg sogn i København med en gennemsnitlig indkomst på godt 153.000 kr., 

hvilket er mindre end en tredjedel af indkomsten i Rungsted. 

 

Vollsmose og Gellerup i henholdsvis Odense og Århus er ligeledes på listen over de 10 fattigste 

sogne – og her er det interessant at bemærke, at der inden for det forholdsvis lille område Århus 

kommune udgør både er et sogn fra top 10 og et sogn fra bund 10. 

 

I perioden fra 2002-2012 har den relative vækst i gennemsnitlig disponibel indkomst været 

væsentlig lavere i de fattigste sogne sammenlignet med de 10 rigeste. I de fattigste sogne ser 

man en gennemsnitlig relativ vækst på ca. 15,5 pct., mens man i de 10 rigeste sogne ser en vækst 

på omkring 41,0 pct. De i forvejen rige sogne i Nordsjælland løber altså stærkt fra de fattigste 

sogne som eksempelvis Tingbjerg og Vollsmose. 

 

De rigeste og fattigste sogne ligger klods op ad hinanden 

Selv om mange af de rigeste sogne befinder sig i Nordsjælland, mens de fattigste ligger mere 

spredt ud over landet, er der også områder, hvor rige og fattige sogne ligger klods op ad 

hinanden. Det gælder især de store byer – København, Århus og Odense – hvor socialt udsatte 

boligområder udgør en stor kontrast til de fremadstormende velhaverenklaver. 

I Danmarks største byer ligger de 
rigeste og de fattigste områder klods 
op ad hinanden 

Figur 5 illustrerer sognene i København og Frederiksberg kommune, hvor de mørkeste felter 

angiver den rigeste fjerdel af sognene, mens den lyse farve angiver den fattigste fjerdedel målt på 

gennemsnitlig disponibel indkomst. 

 

Det rigeste sogn er Garnisons sogn, som ligger i København K og med sine lidt over 2.600 

indbyggere har en gennemsnitlig disponibel indkomst på 329.500 kr. Det er mere end dobbelt så 

højt som den gennemsnitlige disponible indkomst blandt Tingbjergs ca. 6.200 personer.  

 

 
Det fattigste sogn i Danmark 
er Tingbjerg sogn i 
København med en 
gennemsnitlig indkomst på 
godt 153.000 kr. 

 
I de fattigste sogne ser man 
en relativ vækst på ca. 15,5 
pct., mens man i de 10 rigeste 
sogne ser en vækst på 
omkring 41,0 pct. 

 
Særligt i de store byer ligger 
de rige og fattige sogne klods 
op ad hinanden 

 
Det rigeste sogn i København 
er Garnisons sogn i indre 
København 



Som man kan se på kortet, grænser nogle af de rigeste sogne på Frederiksberg og Østerbro op til 

de fattigste sogne på Nørrebro. 

 

Figur 5. Disponibel indkomst på sogneniveau i Københavns og Frederiksberg Kommuner

Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. 
Faste 2014-priser. Sogne med indbyggere under 100 personer er udeladt.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre  

Figur 6 viser et kort over Århus kommune. Det fattigste sogn er Gellerup, som er et sogn i 

Brabrand, den vestlige del af Århus – og det rigeste sogn er Risskov, som er en forstad i den 

nordlige del af Århus by.  

I enkelte sogne har indkomsterne fået 
vokseværk, mens indkomstfrem
gangen andre steder er til at overse

Århus kommune er ligesom København præget af stor spændvidde i indkomstfremgangen. Inden 

for en afstand af 8 kilometer ligger altså ikke bare kommunens rigeste

også to sogne som befinder sig på henholdsvis landets bund 10 liste og top 10 liste.  
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Figur 6 viser et kort over Århus kommune. Det fattigste sogn er Gellerup, som er et sogn i 

og det rigeste sogn er Risskov, som er en forstad i den 

te sogne har indkomsterne fået 
vokseværk, mens indkomstfrem-
gangen andre steder er til at overse 

Århus kommune er ligesom København præget af stor spændvidde i indkomstfremgangen. Inden 

for en afstand af 8 kilometer ligger altså ikke bare kommunens rigeste og fattigste sogn, men 

også to sogne som befinder sig på henholdsvis landets bund 10 liste og top 10 liste. 
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Som man kan se på kortet, grænser nogle af de rigeste sogne på Frederiksberg og Østerbro op til 

Figur 5. Disponibel indkomst på sogneniveau i Københavns og Frederiksberg Kommuner 

Figur 6 viser et kort over Århus kommune. Det fattigste sogn er Gellerup, som er et sogn i 

og det rigeste sogn er Risskov, som er en forstad i den 

te sogne har indkomsterne fået 

Århus kommune er ligesom København præget af stor spændvidde i indkomstfremgangen. Inden 

og fattigste sogn, men 

 
I Århus er Gellerup det 
fattigste sogn, mens Risskov 
er det rigeste 



Figur 6. Disponibel indkomst på sogneniveau i Århus Kommune

Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort v
Faste 2014-priser. Sogne med indbyggere under 100 personer er udeladt.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Figur 7 viser et kort over sognene i Odense Kommune. Her ser man, at Vollsmose sogn er det 

fattigste med en gennemsnitlig disponibel indkomst på knap 159.000 kr., og Thomas Kingos sogn 

er det rigeste med en gennemsnitlig disponibel indkomst på godt 330.000

 

Vollsmose sogn er det fattigste i Odense med en 
gennemsnitlig disponibel indkomst på knap 159.000 kr.

 

Vollsmose sogn udgøres af omkring 10.500 personer og grænser blandt andet op til Åsum sogn, 

der med sine knap 500 indbyggere tilhører den rigeste 

 

Thomas Kingos sogn grænser op til blandt andet Ansgars sogn og Sankt Knuds sogn, der begge 

er blandt de 25 pct. fattigste sogn i Odense kommune. 
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Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. 
priser. Sogne med indbyggere under 100 personer er udeladt. 

Figur 7 viser et kort over sognene i Odense Kommune. Her ser man, at Vollsmose sogn er det 

fattigste med en gennemsnitlig disponibel indkomst på knap 159.000 kr., og Thomas Kingos sogn 

er det rigeste med en gennemsnitlig disponibel indkomst på godt 330.000 kr.  

Vollsmose sogn er det fattigste i Odense med en 
gennemsnitlig disponibel indkomst på knap 159.000 kr. 

Vollsmose sogn udgøres af omkring 10.500 personer og grænser blandt andet op til Åsum sogn, 

der med sine knap 500 indbyggere tilhører den rigeste fjerdedel af sogne i Odense Kommune.  

Thomas Kingos sogn grænser op til blandt andet Ansgars sogn og Sankt Knuds sogn, der begge 

er blandt de 25 pct. fattigste sogn i Odense kommune.  
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Figur 7 viser et kort over sognene i Odense Kommune. Her ser man, at Vollsmose sogn er det 

fattigste med en gennemsnitlig disponibel indkomst på knap 159.000 kr., og Thomas Kingos sogn 

Vollsmose sogn udgøres af omkring 10.500 personer og grænser blandt andet op til Åsum sogn, 

 

Thomas Kingos sogn grænser op til blandt andet Ansgars sogn og Sankt Knuds sogn, der begge 

 
I Odense er Vollsmose det 
fattigste sogn, mens Thomas 
Kingos sogn er det rigeste 



 Figur 7. Disponibel indkomst på sogneniveau i Odense Kommune

Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. 
Faste 2014-priser. Sogne med indbyggere under 100 personer er udeladt.
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Som vi har kunnet se indtil nu, er der væsentlige forskelle på den disponible indkomst rundt om i 

landet. I nogle kommuner – og særligt i enkelte sogne 

indkomstfremgangen i andre kommuner og sogne er 

især de store byer er der fra sogn til sogn stor forskel på indkomsterne, og de rige og fattige 

sogne ligger mere eller mindre side og side.

 

Udviklingen i indkomster er dog ikke det eneste

polarisering. Når det kommer til fordeling af arv, er det ligeledes personer i toppen af 

indkomstpyramiden, der har trukket det længste stå.

 

Personer, der arver mest, har selv høje indkomster

Der er store forskelle på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. Mens de 10 pct., der har 

de største formuer, efterlader i omegnen af 6 mio. kr. til deres efterladte, efterlader dem med 

mindst formuer store gældsbeløb. De efterladte, der står til at arve de største formuer, har selv de 

højeste indkomster og formuer, mens de efterladte med de lavest

til at modtage den mindste arv. Se mere om, hvordan formuerne er beregnet i boks 

 

Udviklingen i de efterladte formuer varierer dog noget fra år til år. Det, at meget store formuer er 

fordelt hos få familier medfører, at de efterladte formuer kan varierer over tid, de kan således 

være relativt lave i nogle år, for så i enkelte år at være store. 
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Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. 
priser. Sogne med indbyggere under 100 personer er udeladt. 

Som vi har kunnet se indtil nu, er der væsentlige forskelle på den disponible indkomst rundt om i 

og særligt i enkelte sogne – har indkomsterne fået vokseværk, mens 

indkomstfremgangen i andre kommuner og sogne er til at overse. Også inden for kommunerne i 

især de store byer er der fra sogn til sogn stor forskel på indkomsterne, og de rige og fattige 

sogne ligger mere eller mindre side og side. 

det eneste, der de senere år har medvirket til en øget 

. Når det kommer til fordeling af arv, er det ligeledes personer i toppen af 

indkomstpyramiden, der har trukket det længste stå. 

ersoner, der arver mest, har selv høje indkomster 

Der er store forskelle på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. Mens de 10 pct., der har 

tørste formuer, efterlader i omegnen af 6 mio. kr. til deres efterladte, efterlader dem med 

mindst formuer store gældsbeløb. De efterladte, der står til at arve de største formuer, har selv de 

højeste indkomster og formuer, mens de efterladte med de laveste indkomster og nettogæld står 

til at modtage den mindste arv. Se mere om, hvordan formuerne er beregnet i boks 1. 

Udviklingen i de efterladte formuer varierer dog noget fra år til år. Det, at meget store formuer er 

efterladte formuer kan varierer over tid, de kan således 

være relativt lave i nogle år, for så i enkelte år at være store.  
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Som vi har kunnet se indtil nu, er der væsentlige forskelle på den disponible indkomst rundt om i 

har indkomsterne fået vokseværk, mens 

til at overse. Også inden for kommunerne i 

især de store byer er der fra sogn til sogn stor forskel på indkomsterne, og de rige og fattige 

til en øget 

. Når det kommer til fordeling af arv, er det ligeledes personer i toppen af 

Der er store forskelle på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. Mens de 10 pct., der har 

tørste formuer, efterlader i omegnen af 6 mio. kr. til deres efterladte, efterlader dem med 

mindst formuer store gældsbeløb. De efterladte, der står til at arve de største formuer, har selv de 

e indkomster og nettogæld står 

Udviklingen i de efterladte formuer varierer dog noget fra år til år. Det, at meget store formuer er 

efterladte formuer kan varierer over tid, de kan således 

 
Udviklingen i indkomster er 
ikke det eneste, der har 
medvirket til en øget 
polarisering 

 
De efterladte, der står til at 
arve de største formuer, har 
selv de højeste indkomster og 
formuer 
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Blandt de enlige, der døde i 2012, blev der i gennemsnit efterladt en nettoformue på knap 

860.000 kr. Det fremgår af tabel 4, som viser både gennemsnittet og medianen for de efterladte 

nettoformuer i 2001 og 2011, samt hvordan formuerne har udviklet sig over den 10-årige periode. 

 

Som det ses var gennemsnittet af den efterladte formue i 2001 på 611.000 kr., mens det ti år 

senere var 860.000 kr. Gennemsnitsformuerne dækker over store spredninger på de efterladte 

nettoformuer. Hvis man kigger på medianen1 af den efterladte nettoformue, ses det, at den i 2001 

var på godt 120.000 kr. og i 2011 på godt 130.000 kr. Niveauet for medianen er altså væsentlig 

mindre end gennemsnittet, hvilket skyldes, at der blandt de mest formuende efterlades meget 

store nettoformuer, som trækker gennemsnittet betragteligt op.  

 

Tabel 4. Efterladt nettoformue af enlige afdøde 

 Nettoformue i 2001 Nettoformue i 2011 Vækst i kr. Vækst i pct. 

 1.000 kr. 

Gennemsnit 611,1 859,5 248,4 40,6 

Median 122,2 131,3 9,1 7,4 

Anm: Tabellen viser nettoformuen i 2001 og 2011 for enlige personer, der er døde i hhv. 2002 og 2012. Alle priser er fremskrevet til 
2014-niveau med prisudviklingen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

For at illustrere den store spredning i efterladte nettoformuer er de afdøde inddelt i 10 lige store 

grupper efter størrelsen på den efterladte nettoformue, hvilket ses i tabel 5. 

 

Boks 1. Opgørelse af formuer 

I denne analyse ses der på, hvor store nettoformuer enlige personer efterlader, når de dør. Konkret er der set på 
størrelsen af nettoformuen i det sidste hele år, de har levet. Der er analyseret på nettoformuerne i 2011 for de 
personer, der døde i 2012, og dette er sammenlignet med nettoformuerne i 2001 for personer, der døde i 2002.  
 
Nettoformuen er opgjort som kontant ejendomsværdi, indestående i pengeinstitutter samt kursværdi af 
værdipapirer fratrukket realkreditgæld og gæld til pengeinstitutter samt pantebrevsgæld. Eventuelle 
pensionsformuer indgår ikke i nettoformuen, ligesom værdi af andelsbolig, bil, båd, kontanter mv. ikke indgår.  

 

1. decil er de 10 pct. af de afdøde med den mindste nettoformue, mens 10. decil er de 10 pct. med 

den største nettoformue. Af tabellen fremgår det, at de 10 pct. med den laveste efterladte 

nettoformue i gennemsnit ikke har en formue, men derimod efterlader en nettogæld. I 2011 var 

denne nettogæld på godt 225.000 kr. – over 160.000 kr. større end 10 år tidligere i 2001. 

 

De 10 pct. af de afdøde, som efterlod den største nettoformue, efterlod en nettoformue på 

næsten 6 mio. kr. I 2001 var den gennemsnitlige efterladte nettoformue for 10. decil godt 3,6 mio. 

kr.. Det vil sige, at den gennemsnitlige nettoformue for denne gruppe er steget med mere end 2,3 

mio. kr., svarende til 65 pct. siden 2001.  

                                                                    
1 Medianen er nettoformuen for den person, der er præcis i midten af formuefordelingen. Det vil sige, at halvdelen af de afdøde har 
en nettoformue, der er større end medianen, mens den anden halvdel af de afdøde har en nettoformue, der er mindre end medianen. 

 
Blandt de enlige, der døde i 
2012, blev der i gennemsnit 
efterladt en nettoformue på 
knap 860.000 kr. 

 
De 10 pct., der har lavest 
formue i Danmark, efterlader 
faktisk gæld 

 
De 10. pct., der har størst 
formue, når de dør, efterlader 
næsten 6 mio. kr. 
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Tabel 5. Decilfordeling af nettoformuen for enlige afdøde 

 Nettoformue i 2001 Nettoformue i 2011 Vækst i kr. 

Decil 1.000 kr. 

10 pct. med den mindst 
efterladte nettoformue 

-62,2 -226,9 -164,7 

2 4,0 -1,7 -5,7 

3 13,7 17,6 3,9 

4 31,5 43,1 11,6 

5 77,5 86,8 9,3 

6 193,0 210,3 17,3 

7 393,9 420,4 26,4 

8 683,9 746,5 62,7 

9 1.138,3 1.314,9 176,6 

10 pct. med den største 
efterladte nettoformue 

3.637,9 5.984,3 2.346,4 

    

Gennemsnit 611,1 859,5 248,4 

Anm: Tabellen viser nettoformuen i 2001 og 2011 for enlige personer, der er døde i hhv. 2002 og 2012. Alle priser er fremskrevet til 
2014-niveau med prisudviklingen. Decilfordelingen er foretaget på baggrund af størrelsen af nettoformuen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Ser man på, hvordan den efterladte arv fordeler sig i de danske kommuner, er der et iøjnefaldende 

overlap med billedet af, hvordan indkomsterne fordeler sig i kommunerne. 

 

Igen træder de nordsjællandske kommuner ud som de mest ’formuende kommuner’. I top 3 

befinder Gentofte, Rudersdal og Dragør sig.  

 

Den efterladte arv fordeler sig 
nogenlunde som billedet af, hvordan 
indkomsterne fordeler sig i Danmark 

De kommuner med de mindste efterladte nettoformuer er Ishøj, Fredericia og Lolland med 

henholdsvis 350.000 kr., 355.000 kr. og 375.000 kr.   

 
De nordsjællandske 
kommuner er dem, hvor både  
indkomster og arv er størst 

 
De kommuner med de 
mindste efterladte 
nettoformuer er Ishøj, 
Fredericia og Lolland 
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Figur 8. Gennemsnitlig efterladt nettoformue fordelt på kommuner 

 

Anm: Figuren viser nettoformuen i 2011 for enlige personer, der er døde i 2012. Alle priser er fremskrevet til 2014-niveau med 
prisudviklingen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

I tabel 6 er der set på de personer, som mister deres enlige forælder i 2012. Disse personer er 

inddelt i deciler efter størrelsen på deres forældres efterladte nettoformue, dvs. størrelsen af den 

potentielle arv før arveafgift mv. Hermed kan man se, om der er en sammenhæng mellem den 

nettoformue, som forældrene efterlader, og børnenes egen indkomst og formue, før den bliver 

påvirket af en eventuel arv. 

 

Af tabellen fremgår en tydelig sammenhæng mellem børnenes indkomst og forældrenes 

efterladte nettoformuer. Jo større den efterladte nettoformue er, desto større er børnenes egen 

bruttoindkomst og egne nettoformuer. De 10 pct. af de efterladte, som har en forælder med de 

største nettoformuer, har en gennemsnitlig bruttoindkomst på knap 545.000 kr., hvilket er 

næsten dobbelt så meget som de 10 pct. af de efterladte, hvis forældre har de mindste 

nettoformuer. 

 

Ser man på de efterladtes egne nettoformuer, træder samme sammenhæng frem. De 10 pct. 

efterladte, som står til at modtage den største arv, har selv en nettoformue på knap 1 mio. kr. 

Samtidig har de 10 pct. efterladte, som står til at modtage den mindste arv (som i gennemsnit er 

 
Der er tydelig sammenhæng 
mellem børnenes indkomst 
og forældrenes efterladte 
nettoformuer 
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en nettogæld, og derfor vil personerne i de fleste tilfælde ikke modtage noget) selv en nettogæld 

på næsten 45.000 kr. 

 

Tabel 6. Kobling til de efterladte 

 Gennemsnitlig efterladt 
nettoformue fra forælder 

Gnst. bruttoindkomst for de 
efterladte 

Gennemsnitlig nettoformue 
for de efterladte 

Decil  --- 1.000 kr. ---  

1 -316,0 308,4 -44,1 

2 -18,9 320,7 -46,8 

3 9,7 345,7 82,2 

4 29,2 392,2 176,7 

5 63,0 405,2 223,2 

6 160,1 443,3 258,1 

7 358,5 422,4 356,7 

8 669,6 449,7 469,8 

9 1215,3 472,4 526,8 

10 3638,3 544,1 972,1 

    

Gennemsnit 580,9 410,4 297,5 

Anm: Tabellen viser nettoformuen i 2011 for afdøde i 2012, samt bruttoindkomster og nettoformuer for børnene af de afdøde, også 
opgjort i 2011. Alle priser er fremskrevet til 2014-niveau med prisudviklingen.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Selv om Danmark i et internationalt perspektiv er et meget lige land, er der i disse år nogle træk, 

der peger tydeligt i en mere ulige retning. Den økonomiske ulighed er stigende, hvilket skyldes en 

meget ulige fordeling af både indkomster og arv. Ser man på danmarkskortet, er det særligt inden 

for nogle kommuner – overvejende i Nordsjælland – at indkomsterne er gået stærkt frem, mens 

andre kommuner – særligt i den sydlige del af Danmark – går mindre frem. Også i byerne bliver 

linjerne trukket skarpt op mellem velhaverenklaver og ghettoområder. 

 

Når landet på den måde bliver opdelt, geografisk og økonomisk, sætter det spørgsmål ved 

sammenhængskraften. Den øgede ulighed kan risikere at mindske opbakningen til velfærdsstaten 

Det er kritisk, hvis opbakningen til velfærdsstaten slår sprækker, for velfærdsstaten spiller en stor 

rolle i at sikre et fleksibelt arbejdsmarked, en veluddannet befolkning, en høj grad af tryghed og 

andre positive effekter, som styrker Danmarks position internationalt. 

  

 
Den øgede ulighed kan 
risikere at mindske 
opbakningen til 
velfærdsstaten 
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Bilag: Definition af indkomst  

 

Boks 1. Definition af disponibel indkomst 

I kapitlet er der korrigeret for en række forskelle mellem Danmarks Statistiks og Økonomi og 
Indenrigsministeriets indkomstdefinitioner. I nedenstående beskrives de forskelle mellem Danmarks Statistiks 
registre og Lovmodellens datagrundlag, som der er korrigeret for. Der er foretaget følgende korrektioner: 
 
Boligstøtte: Danmarks Statistik opgør boligstøtte som et vægtet gennemsnit af boligstøtte i december og 
boligstøtte i december året før.  Dette har betydning for opgørelsen 2012, fordi regeringen i 2012 valgte at 
afskaffe de såkaldte fattigdomsydelser. Fattigdomsydelserne var netop udmøntet som et loft over boligstøtten. 
For at indregne denne lovændring fuldt ud i analysen, er det valg at opgøre boligstøtte udelukkende som den 
boligstøtte, der er udbetalt samme år. 
 
Børnefamilieydelse: Danmarks Statistik opgør børnefamilieydelsen som et vægtet gennemsnit af 
børnefamilieydelsen i fjerde kvartal og børnefamilieydelsen i fjerde kvartal året før.  Dette har betydning for 
opgørelsen 2012, fordi regeringen i 2012 valgte at afskaffe Loftet over børnefamilieydelsen. For at indregne 
denne lovændring fuldt ud i analysen, er det valg at opgøre børnefamilieydelsen udelukkende som den 
børnefamilieydelse, der er udbetalt samme år. 
 
Lejeværdikorrektion: I Lovmodellen tillægges den disponible indkomst 4% af den beregnede lejeværdi af egen 
bolig beregnet i forhold til den offentlige vurdering. DST benytter en procentsats, som følger 
lejeværdiopgørelsen i Nationalregnskabet og som i 2012 var 5,2%. Dette er der korrigeret for i beregningerne. 
 
Korrektion af private pensionsindbetalinger: Samlede indbetalinger til privattegnede pensioner er fratrukket den 
disponible indkomst, da dette ligeledes gøres i ekspertudvalgets beregninger af økonomisk fattige.  
 
Nettobeløb indsat i virksomhedsordning Beløb indsat i virksomhedsordninger (netto) er ligeledes fratrukket den 
disponible indkomst.  
 
Grøn check: Grøn check er et skattefradrag som gives til personer som opfylder kriterierne for grøn check, jf. 
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/groen-checkloven/.  
Denne er medregnet som et lump-sum tillæg til den disponible indkomst. Denne korrektion er foretaget, da grøn 
check ikke indgår i DST’s indkomstdata.  
 
Familiebegreb: Ydermere er der korrigeret for forskelle i familie opgørelsen, da familier i Lovmodellen opgøres 
ved såkladte d-familier og familier i DST opgøres ved såkaldte e-familier.  
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2 KAPITEL 

Færre lever i fattigdom i 
Danmark 
Fra 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet en smule. Fattigdommen har 

ellers været kraftigt stigende siden 2002. Det er især blandt indvandrere og 

efterkommere fra ikke-vestlige lande, at der er blevet færre fattige. Denne gruppe er 

dog stadigvæk hårdest ramt af fattigdom. Selv om fattigdomskurven er faldet en 

smule på landsplan, er der flere kommuner, hvor fattigdommen stiger. Samlet var 

168.000 danskere berørt af fattigdom i 2012. Der er stadig meget at gøre for at 

komme fattigdommen til livs. 

For første gang i en periode på over 10 år ser vi nu et fald i antallet af fattige i Danmark. Faldet 

gælder både de økonomisk fattige, som er personer, der har været fattige gennem tre år efter 

regeringens fattigdomsgrænse, og de étårs-fattige, som befinder sig under fattigdomsgrænsen i 

et enkelt år. Se forklaring af fattigdomsgrænsen i boks 1. 

 

Faldet i fattigdom gælder primært indvandrere og efterkommere og skyldes især, at S-R-SF-

regeringen afskaffede fattigdomsydelserne som en del af finansloven i 2012. Men selv om der er 

færre fattige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i 2012 i forhold til året før, 

er fattigdommen er stadig særligt høj for netop disse grupper.  

 

Fattigdom er stadig et betydeligt problem i Danmark. Over 44.000 personer er fattige, og der er 

sket en fordobling af fattigdommen siden 2002. 

 

Fattigdomsbekæmpelse er fortsat vigtigt, hvis vi ønsker et samfund, hvor alle har reelle 

muligheder for at følge deres mål – og hvor folk har råd til at sende børn på lejrtur og købe 

medicin. At hive folk ud af fattigdom har samtidig store samfundsmæssige kvaliteter, fordi fattige 

generelt har større træk på bl.a. sygehusvæsenet og sociale ydelser end andre. Både de fattige 

selv og samfundet som helhed vinder på at bekæmpe fattigdom. 

 

Fordobling af fattige siden 2002 

Det er naturligvis glædeligt, at vi ser et fald i fattigdommen fra 2011 til 2012. Men betragter man 

udviklingen i fattigdom gennem de sidste 10 år, er der ikke just tale om en succeshistorie. 

 
For første gang i et årti er 
fattigdommen faldet 

 
Det er især fattigdommen 
blandt indvandrere og 
efterkommer, der er faldet 

 
Siden 2002 er fattigdommen 
fordoblet 
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Som det ses af figur 1, er andelen af økonomisk fattige mere end fordoblet fra 2002 til 2012. I 

2002 var der godt 20.000 økonomisk fattige, og i 2012 var antallet af fattige på 44.000 

personer. 

 

Figur 1. Økonomisk fattige i Danmark 

 

Anm: Udvikling i økonomisk fattige. Se boks 1 for hvordan fattigdom er opgjort. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Fra 2002 og frem til 2011 er fattigdommen vokset støt. Men fra 2011 til 2012 ser vi et fald i 

antallet af økonomisk fattige personer fra 45.400 til 44.100. Selv om fattigdommen er reduceret 

med 1.300 personer, er der dog stadig langt ned til det niveau, som den økonomiske fattigdom lå 

på i starten af 00’erne. 
 

Den største stigning i fattigdom ser vi 
blandt efterkommere fra ikke-vestlige 
lande 

 

Ser man på personer, der falder under fattigdomsgrænsen i ét år, de étårs-fattige, er også her 

sket et fald. Det fremgår af figur 2. Fra 2011 til 2012 er antallet af étårs-fattige faldet med 6.700 

personer. Samlet set var der 168.000 danskere, der i 2012 var berørt af fattigdom. Det er en 

stigning på 50 pct. siden 2002 og betyder, at 3 pct. af alle danskere var berørt af fattigdom i 

2012.  
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I 2012 var der ca. 44.000 
økonomisk fattige i Danmark 

 
Den økonomiske fattigdom er 
det seneste år faldet med 
1.300 personer 

 
I 2012 var der 168.000 étårs-
fattige i Danmark 
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Figur 2. Étårs-fattige i Danmark 

 

Anm: Udvikling i antal étårs-fattige. Se boks 1 for hvordan fattigdom er opgjort. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Fordelt på herkomst er der store forskelle på, hvor kraftigt fattigdomsstigningen er slået igennem. 

Det fremgår af figur 3, som viser udviklingen i økonomisk fattigdom fordelt på herkomst fra 2002 

til 2012.  

 

De mindste fattigdomsstigninger ses blandt vestlige indvandrere og efterkommere, som er steget 

med hhv. 23 og 48 pct. 

 

Figur 3. Udvikling i økonomisk fattigdom fordelt på herkomst 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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Andelen af etniske danskere, som er fattige, er næsten fordoblet fra 2002 til 2012. Dog skal det 

siges, at der var meget få fattige med etnisk dansk baggrund i 2002. I 2002 var 0,3 pct. af de 

etniske danskere fattige, mens det i 2012 gjaldt 0,5 pct. 

 

Blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande er der også næsten sket en fordobling af 

fattigdommen. Tilbage i 2002 udgjorde fattige indvandrere 1,8 pct. af alle indvandrere fra ikke-

vestlige lande. I 2012 udgjorde de 3,5 procent. 

  

Den største stigning i fattigdom finder vi blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande. Andelen af 

fattige efterkommere med ikke-vestlig baggrund er steget med hele 180 pct. siden 2002. For 12 

år siden var der omkring 1.200 fattige efterkommere med ikke-vestlig baggrund. I 2012 var dette 

tal vokset til over 5.000. 

 

Ser vi på étårs-fattige, har udviklingen været overvejende den samme. Udviklingen kan ses i figur 

4. Andelen af etniske danskere, der er berørt af fattigdom i 2012, var på 2,2 pct., hvilket er noget 

lavere end landsgennemsnittet på 3 pct.  

 
  

Figur 4. Udvikling i étårs-fattigdom fordelt på herkomst 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Ser vi derimod på ikke-vestlige indvandrere og ikke-vestlige efterkommere, er andelen hhv. 10,2 

pct. og 12,4 pct. Igen er det gruppen af efterkommere med en ikke-vestlig baggrund, der har 

været hårdest ramt af fattigdomsstigningen. Andelen af étårs-fattige efterkommere med en ikke-

vestlig baggrund er steget med 60 pct. fra 2002 til 2012.  
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Boks 1. Sådan opgøres fattigdom 

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, har en formue på 
mindre end 100.000 kr. og ikke er studerende. 
 
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 medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige 
indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. 
 
For en enlig person er fattigdomsgrænsen på 102.700 kr. efter skat om året eller 8.600 kr. om måneden. Det er 
opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til f.eks. bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, 
reparationer, fritid osv. Af tabel B1 fremgår fattigdomsgrænserne for forskellige familier.  
 

Tabel B1. Fattigdomsgrænse for forskellige familier  

Antal personer i 
familien 

Grænse pr. familie pr. 
år 

Grænse pr. person pr. 
år 

Grænse pr. person pr. 
måned 

1 102.700 102.700 8.600 

2 155.600 77.800 6.500 

3 198.400 66.200 5.500 

4 235.800 59.000 4.900 

5 269.600 54.000 4.500 

6 300.800 50.100 4.200 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 
Beregninger af økonomisk fattige er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen af 
den disponible indkomst og husstandsækvivaleringen her svarer til Økonomi- og Indenrigsministeriets 
definition.  
 
Étårs-fattigdom 
Personer, der har mindre end halvdelen af medianindkomsten, en formue på mindre end 100.000 kr. og ikke er 
studerende, betegnes som étårs-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. 
 
Ved beregninger af de ét-års-fattige er anvendt Danmarks Statistiks definition af disponibelindkomst. Opgøres 
antallet af ét-års-fattige ved hjælp af Danmarks Statistiks definition af disponibel indkomst, er der omkring 
168.000 ét-års-fattige i Danmark i 2012. 
 

 

Afskaffelsen af fattigdomsydelser har mindsket fattigdommen 

Det er positivt, at der fra 2011 til 2012 er sket en reduktion i fattigdommen i Danmark på lidt mere 

end 1.300 personer. Kigger man nærmere på, hvordan faldet er slået igennem, viser det sig, at det 

primært er blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, at fattigdommen er 

faldet.  

 

Faktisk tegner denne gruppe sig for stort set hele faldet i fattigdom. Det kan ses i tabel 1. I 2012 

var der i alt 1.524 færre indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, end der var i 2011.  

 

Samtidig er antallet af økonomisk fattige etniske danskere stort set uændret fra 2011 til 2012, og 

der er faktisk kommet lidt flere økonomisk fattige blandt indvandrere og efterkommere fra 

vestlige lande. 

 

 
Gruppen af indvandrere og 
efterkommer tegner sig for 
stort set hele faldet i 
fattigdommen 

 
Antallet af fattige etniske 
danskere er stort set uændret 
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Som det også fremgik tidligere, er det også blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 

lande, at vi finder de største andele af fattige. Selv om fattigdommen faldt med godt halvanden 

tusind personer for disse grupper, var det stadig omkring hver 13. indvandrer eller efterkommer 

fra et ikke-vestligt land, der var fattig i 2012. 

 

Tabel 1. Økonomisk fattige efter herkomst 2011 og 2012 

 
Antal 

fattige 
Andel af 

befolkning 
Antal 

fattige 
Andel af 

befolkning 
Forskel 

antal 
Forskel  
procent 

 
2011 2012 

  

Dansk 26.364 0,5 26.333 0,5 -31 -0,2 

Indvandrere, vestlige lande 2.773 1,5 2.946 1,6 173 0,8 

Indvandrere, ikke-vestlige lande 10.341 3,9 9.324 3,5 -1.017 -11,6 

Efterkommere, vestlige lande 428 2,2 472 2,3 44 4,1 

Efterkommere, ikke-vestlige 
lande 

5.538 4,6 5.031 4,1 -507 -12,3 

I alt 45.444 0,8 44.106 0,8 -1.338 -2,9 

Anm: Udvikling økonomisk fattige. Se boks 1 for hvordan fattigdom er gjort op. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Blandt antallet af étårs-fattige, er det ligeledes indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 

lande, der står for både de største fattigdomsandele af befolkningen og de største fald i 

fattigdom. Det kan ses af tabel 2. Antallet af étårs-fattige indvandrere og efterkommere med 

ikke-vestlig baggrund er fra 2011 til 2012 faldet med hhv. ca. 3.000 personer og ca. 1.800 

personer.  

 

Selv om indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund er markant overrepræsenteret i 

fattigdomsstatistikken i forhold til resten af befolkningen, så er andelen af fattige indvandrere og 

efterkommere fra ikke-vestlige lande faldet med hhv. med 11,6 pct. og 13,8 pct. 

 

Tabel 2. Étårs-fattige efter herkomst 2011 og 2012 

 Antal 
fattige 

Andel af 
befolkning 

Antal 
fattige 

Andel af 
befolkning 

Forskel 
antal 

Vækst i 
pct. 

 2011 2012 
  

Dansk 115.406 2,3 112.364 2,2 -3.042 -2,7 

Indvandrere, vestlige lande 10.171 5,7 11.291 6,0 1.120 5,3 

Indvandrere, ikke-vestlige lande 30.364 11,6 27.359 10,2 -3.005 -11,6 

Efterkommere, vestlige lande 1.507 7,8 1.611 7,9 104 0,9 

Efterkommere, ikke-vestlige 
lande 

17.237 14,4 15.389 12,4 -1.848 -13,8 

I alt 174.685 3,1 168.014 3,0 -6.671 -4,2 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

 
Ca. hver 13. indvandrer eller 
efterkommer fra et ikke-
vestligt land er fortsat fattig i 
2012 

 
Indvandrere og efterkommere 
med ikke-vestlig baggrund er 
overrepræsenteret, men har 
oplevet fald 
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Den stærke overrepræsentation af fattige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 

kan blandt andet forklares med, at en større andel af disse har meget lille – eller slet ingen – 

tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 

Afskaffelsen af fattigdomsydelserne 
har betydet, at antallet af fattige er 
faldet i Danmark 

Indtil 2012 var mange af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ikke på kontanthjælp, 

men på fattigdomsydelser som f.eks. introduktionsydelse eller starthjælp. Fattigdomsydelserne, 

der blev indført af VK-regeringen i 2002, indskrænkede mange indvandrerfamiliers økonomiske 

råderum. Starthjælpen og introduktionsydelsen var særligt lave offentlige ydelser, som personer, 

der ikke havde været i Danmark i mindst syv ud af otte år, kunne få i stedet for kontanthjælp.  I 

2012 blev fattigdomsydelserne afskaffet af S-R-SF-regeringen, og dermed fik alle lige mulighed 

for at få kontanthjælp. 

 

I det lys er det ikke så overraskende, at vi ser et knæk i fattigdomskurven fra 2011 til 2012 blandt 

netop indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. 

 

Fattigdommen stiger fortsat i en fjerdedel af Danmark 

På trods af, at fattigdommen for første gang i et årti er faldet, har en fjerdedel af kommunerne 

fortsat en stigende økonomisk fattigdom. Det fremgår af tabel 3, der viser kommuner med 

stigende økonomisk fattigdom i 2012. 

 

Stigningen i økonomisk fattigdom har blandt andet ramt kommuner som Høje-Taastrup, Tønder, 

Aabenraa, Slagelse, Lemvig, som i forvejen havde høj økonomisk fattigdom. Men også 

kommuner, der generelt har færre fattige, dukker op på listen over, hvor fattigdommen er steget 

fra 2011 til 2012. Det gælder f.eks. Furesø, Gribskov, Kerteminde, Assens og Skanderborg 

Kommune. 

 

 

 

 
Afskaffelse af fattigdoms-
ydelserne har medvirket, at 
antallet af fattige er faldet 

 
¼ af kommunerne har 
oplevet flere fattige det 
seneste år 
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Tabel 3. Kommuner med stigende økonomisk fattigdom  

 
Antal 2011 Antal 2012 Vækst i andelen 2011-2012 (pct.) 

Langeland 94 114 23,5 

Norddjurs 269 332 22,9 

Gribskov 175 215 22,7 

Hørsholm 117 140 18,8 

Thisted 354 390 11,2 

Odder 112 124 10,5 

Høje-Taastrup 520 577 10,1 

Haderslev 407 446 9,9 

Varde 422 460 9,5 

Guldborgsund 433 467 8,9 

Furesø 177 192 8,5 

Skanderborg 203 215 5,8 

Assens 169 178 5,6 

Tønder 390 407 5,4 

Holstebro 374 393 4,9 

Vallensbæk 107 114 4,9 

Ringkøbing-Skjern 383 398 4,6 

Frederiksberg 861 914 4,3 

Glostrup 130 136 3,6 

Lemvig 186 191 3,5 

Kerteminde 90 93 3,4 

Sønderborg 527 541 3,1 

Nyborg 162 165 2,3 

Tårnby 279 287 1,8 

Rudersdal 277 283 1,8 

Slagelse 717 722 0,9 

Aabenraa 523 523 0,7 

Anm: Andele er gjort op ud fra regionernes indbyggertal ultimo. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er gjort op. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik  

 

Fordelt på regioner er antallet af fattige danskere især steget i regionerne Sjælland og 

Hovedstaden. Fattigdommen var i 2002 mest udbredt i Hovedstaden og i Jylland. I løbet af 

00’erne er der derimod sket en forskydning, så region Sjælland i 2012 fik en lige så stor andel 

økonomisk fattige som region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.  

 

Tabel 4 viser udviklingen i økonomisk fattigdom i perioden 2002 til 2012 fordelt på regioner. Som 

det fremgår, er de største stigninger sket i Region Hovedstaden og Sjælland, hvor andelen af 

økonomisk fattige er mere end fordoblet. I Hovedstaden med en faktor 2,24 og i Region Sjælland 

med en faktor 2,55. I samme periode er andelen af økonomisk fattige lige knap fordoblet i Region 

 
Antallet af fattige er især 
steget i regionerne Sjælland 
og Hovedstaden 
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Syddanmark og Midtjylland, mens Region Nordjyllands andel økonomisk fattige har haft den 

mindste stigning, med en faktor 1,67. 

 

Tabel 4. Udvikling i økonomisk fattige fordelt på regioner 

 
Fattige 
2002 

Andel Fattige 2012 Andel 
Tilvækst 

 faktor 
2002-2012 

Ændring i 
andele 2011-

2012 

Hovedstaden 7.246 0,5 17.301 1,0 2,24 -2,7 

Sjælland 2.091 0,3 5.447 0,7 2,55 -6,0 

Syddanmark 4.504 0,4 8.829 0,7 1,92 -1,9 

Midtjylland 4.039 0,3 8.495 0,7 1,99 -3,1 

Nordjylland 2.424 0,4 4.034 0,7 1,67 -6,4 

Hele landet 20.304 0,4 44.106 0,8 2,09 -3,3 

Anm: Andele er gjort op ud fra regionernes indbyggertal ultimo. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er gjort op. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Ser vi på udviklingen af étårs-fattige, er det mere eller mindre det samme billede, der tegner sig.  

 

Selv om der på landsplan er sket et fald i antallet af étårs-fattige fra 2011 til 2012, er der flere 

kommuner, hvor étårs-fattigdommen alligevel er vokset. Tabel 5 viser en oversigt over 

kommuner, hvor fattigdommen er vokset fra 2011 til 2012. 

 

Selvom der på landsplan er sket et fald 
i antallet af fattige, så har 15 
kommuner oplevet flere étårs-fattige 

Nogle af de kommuner, som har haft stigende fattigdom fra 2011 til 2012, er kommuner, som 

allerede er hårdt ramt af fattigdom. Det gælder eksempelvis Frederiksberg, Vesthimmerland, 

Varde, Lemvig og Gladsaxe, som alle er blandt den fjerdedel af kommunerne med størst andel ét-

årsfattige i Danmark.  

 

Den stigende fattigdom fra 2011 til 2012 har også ramt en række af de kommuner, der i forvejen 

havde mindre fattigdom som eksempelvis Hørsholm, Kerteminde, Rudersdal og Favrskov. 

 

 

 
Nogle kommuner med mange 
étårs-fattige, har også oplevet 
stigninger det seneste år 
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Tabel 5. Kommuner med stigende ét-års fattigdom 

 
Antal 2011 Antal 2012 

Vækst i andelen 2011-2012 
(pct.) 

Varde 1.455 1.562 7,8 

Kerteminde 474 496 4,7 

Glostrup 554 584 4,4 

Gladsaxe 1.895 1.991 3,9 

Frederiksberg 3.283 3.450 3,2 

Assens 903 929 3,2 

Faxe 903 929 2,8 

Hørsholm 498 514 2,5 

Lemvig 634 642 2,0 

Favrskov 719 733 1,9 

Fredensborg 1.060 1.074 1,6 

Rudersdal 1.088 1.102 0,9 

Tårnby 1.064 1.079 0,4 

Vesthimmerlands 1.142 1.147 0,3 

Ikast-Brande 935 933 0,3 

Anm: Andele er gjort op ud fra regionernes indbyggertal ultimo. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er gjort op. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik  

 

Færre fattige – men der er stadig grund til fattigdomsbekæmpelse 

Selv om fattigdomskurven har taget et nøk ned, er der stadig mange fattige i Danmark. Lidt mere 

end 44.000 personer er fattige efter den officielle fattigdomsgrænse. Det mest foruroligende er 

måske, at stigningen i fattigdom siden 2002 er mere end fordoblet. 
 

Afskaffelsen af fattigdomsydelserne har medvirket til at reducere fattigdommen blandt 

indvandrere og efterkommere. Fattigdommen er dog stadig særligt høj for disse grupper, hvilket 

hænger sammen med, at mange af dem helt eller delvist ikke har en tilknytningen til 

arbejdsmarkedet. 
 

Skal vi reducere fattigdommen i Danmark, må vi sætte fokus på, hvordan vi kan få denne gruppe 

ind på arbejdsmarkedet. Ghettobekæmpelse, jobskabelse, aktivering og uddannelses-

investeringer er instrumenter, der vil kunne bidrage effektivt til fattigdomsbekæmpelse. Samtidig 

ved vi, at mange økonomisk marginaliserede ikke er klar til at tage et job, kæmper med store 

helbredsmæssige, sproglige og uddannelsesmæssige udfordringer. Politiske tiltag, der er rettet 

mod den enkeltes problemer, er nødvendige, hvis vi for alvor skal have vendt fattigdomskurven. 
 

Og der er god grund til at kæmpe for at mindske fattigdommen. Færre fattige vil efter al 

sandsynlighed betyde færre udgifter til overførsler for staten, mindre træk på sygehusvæsenet og 

flere skattekroner på statens konto. Samtidig vil der være store personlige gevinster for de 

personer, der slipper ud af fattigdom.    

 
Afskaffelsen af 
fattigdomsydelserne har 
medvirket til at reducere 
fattigdommen 

 
Ghettobekæmpelse, 
jobskabelse og uddannelse er 
instrumenter, der vil kunne 
bidrage til fattigdoms-
bekæmpelse 
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Boks 2. Metode til beregning af fattigdom i Danmark 

De officielle tal for økonomi fattige opgøres af Økonomi og Indenrigsministeriet, i 2012 skønnes at være godt 
39.000 økonomisk fattige i Danmark, jf. ”Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014”. AE har 
baseret denne analyse på datamateriale fra Danmarks Statistik. Der er en række forskelle mellem Økonomi- og 
Indenrigsministeriets og Danmarks Statistiks metoder til at opgøre indkomster og dermed fattigdom. I analysen 
er der korrigeret for en række af disse forskelle, dog er der fortsat nogle afvigelser. Antallet af økonomisk fattige 
er i AEs opgørelse af fattigdom godt 44.000 personer i 2012. Generelt er udviklingen i økonomisk fattigdom ens 
i to opgørelsesmetoder. 
 
Økonomi- og indenrigsministeriet definerer økonomisk fattige som personer, der tre år i træk har: 

- Disponibel indkomst under halvdelen af medianindkomsten 
- Nettoformue pr. voksen i familien på under 100.000 kr. 
- At ingen over 17 år i familien er studerende. 

 
I nedenstående beskrives de korrektioner, der er lavet i Danmarks Statistiks registre for at tilnærme analysen til 
det officielle lovmodel datagrundlag fra Økonomi og Indenrigsministeriet. Der er foretaget følgende 
korrektioner: 
 
Boligstøtte: 
Danmarks Statistik opgør boligstøtte som et vægtet gennemsnit af boligstøtte i december og boligstøtte i 
december året før.  Dette har betydning for opgørelsen 2012, fordi regeringen i 2012 valgte at afskaffe de 
såkaldte fattigdomsydelser. Fattigdomsydelserne var netop udmøntet som et loft over boligstøtten. For at 
indregne denne lovændring fuldt ud i analysen, er det valg at opgøre boligstøtte udelukkende som den 
boligstøtte, der er udbetalt samme år. 
 
Børnefamilieydelse 
Danmarks Statistik opgør børnefamilieydelsen som et vægtet gennemsnit af børnefamilieydelsen i fjerde kvartal 
og børnefamilieydelsen i fjerde kvartal året før.  Dette har betydning for opgørelsen 2012, fordi regeringen i 2012 
valgte at afskaffe Loftet over børnefamilieydelsen. For at indregne denne lovændring fuldt ud i analysen, er det 
valg at opgøre børnefamilieydelsen udelukkende som den børnefamilieydelse, der er udbetalt samme år. 
 
Lejeværdikorrektion:  
I Lovmodellen tillægges den disponible indkomst 4% af den beregnede lejeværdi af egen bolig beregnet i forhold 
til den offentlige vurdering. DST benytter en stigende procentsats, som følger lejeværdiopgørelsen i 
Nationalregnskabet og som i 2012 var 5,2%. Dette er der korrigeret for i beregningerne. 
 
Korrektion af private pensionsindbetalinger: 
Samlede indbetalinger til privattegnede pensioner er fratrukket den disponible indkomst, da dette ligeledes 
gøres i ekspertudvalgets beregninger af økonomisk fattige.  
 
Nettobeløb indsat i virksomhedsordning 
Beløb indsat i virksomhedsordninger (netto) er ligeledes fratrukket den disponible indkomst.  
 
Grøn check 
Grøn check er et skattefradrag som gives til personer som opfylder kriterierne for grøn check, jf. 
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/groen-checkloven/.  
Denne er medregnet som et lump-sum tillæg til den disponible indkomst . Denne korrektion er foretaget, da grøn 
check ikke indgår i DST’s indkomstdata.  
 
Familiebegreb 
Ydermere er der korrigeret for forskelle i familie opgørelsen, da familier i Lovmodellen opgøres ved d-familier og 
familier i DST opgøres ved e-familier.  
 
Derudover er der ligeledes brugt et treårigt glidende gennemsnit for medianindkomsterne fremskrevet med 
forbrugerprisindekset, hvilket er nærmere beskrevet i ekspertudvalgets rapport, s. 58: 
http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/ekspertudvalg-
fattigdom/Documents/Udvalgets%20rapport.pdf 
 
Der ses ligeledes bort fra studerende, samt personer der er i familie med studerende.  Dette gør sig gældende for 
begge definitioner. Derudover slettes personer som 

• Har haft bopæl i Danmark i mindre end 350 dage på et år 
• Personer som i løbet af året er blevet enker eller enkemænd 
• Anbragt barn under 18 år 
• Personer som ikke er skattepligtige eller begrænset skattepligtige 
• Personer med en ækvivaleret indkomst på 0 kr. 
• Personer i familie med personer fra ovennævnte grupper 
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Boks 3. Antallet af økonomisk fattige ved forskellige opgørelser 

Korrektionerne af Danmarks Statistiks datagrundlag i forhold til den officielle grænse betyder, at antallet at 
økonomisk fattige ligger på et lavere niveau, således falder antallet af økonomisk fattige fra at udgøre 59.000 til 
at udgøre godt 45.000, jf. tabel 1B. 
 

2012 
Økonomisk 

fattige 
Effekt 

Økonomisk 
Fattige børn 

Effekt 

Uden korrektioner 59.078 
 

14.942  

D-familier 56.718 -2.360 16.020 1.078 

Lejeværdi korrektion 51.187 -5.531 13.720 -2.300 

Pensionsindbetalinger 48.702 -2.485 12.845 -875 

Virksomhedsindbetalinger 48.489 -213 12.799 -46 

Grøn check 46.146 -2.343 12.128 -671 

Boligstøtte og børneydelser* 44.142 -2.004 10.800 -1.328 

  
Samlet 
forskel 

 
Samlet 
forskel 

AE 44.142 14.936 10.800 4.142 

  
Forskel  Forskel 

Økonomi og indenrigsministeriet 39.246 4.896 7.878 2.922 

Anm: I datagrundlaget er kun anvendt oplysninger for 4. kvartal/december 2012. Effekt er angivet i antal personer. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 
Korrektionerne i forhold til Danmarks Statistik medfører desuden en mere afdæmpet udvikling i antallet af 
økonomisk fattige. Således vil der med Danmarks Statistiks datagrund fortsat være en stigning i antallet af fattige 
fra 2011 til 2012, jf. figur 1A.  
 
Ses på antallet af étårsfattige, er der et fald fra 2011 til 2012 både i Danmarks Statistisk datagrundlag og i 
grundlaget for den officielle fattigdomsgrænse. Det er således primært fra 2009 og frem, at udviklingen afgiver 
markant, jf. figur 1B. 

 
Figur 1B. Økonomisk fattige 
 

 Figur 1B. Étårs-fattige 
 

 

 

 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistik  Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 

 
Der er fortsat forskelle mellem Økonomi og indenrigsministeriets opgørelse af økonomisk fattige og AEs 
opgørelse på baggrund af Danmarks Statistiks datamateriale. Blandt andet er datamaterialet for Boligstøtte og 
Børnefamilieydelse fortsat mere nuanceret i Økonomi og indenrigsministeriets opgørelser. Dette har historisk 
betydet at Økonomi og indenrigsministeriet forventer en lidt lavere fattigdom end AE. Dog forventes forskellene 
at have mindre betydning for udviklingen. 
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3 KAPITEL 

Fattigdom hæmmer børns 
uddannelseschancer 
Omkring 41.000 børn var fattige i året 2012. Heraf havde 10.800 af dem været 

fattige i tre sammenhængende år eller længere. Fattigdom er ikke kun et økonomisk 

problem for en familie, men har stor effekt på for eksempel børnenes opvækst og 

præstation i skolen. Nye analyser på danske data viser, at chancen for at bestå 9. 

klasses afgangsprøve falder kraftigt efter blot et års fattigdom i løbet af 

barndommen. Rammes børn af fattigdom netop det år, de skal til eksamen, er 

chancerne mindst. Også i børnenes videre uddannelsesforløb er det en hæmsko at 

have oplevet fattigdom i opvæksten. 

Antallet af økonomisk fattige børn faldt i 2012, men har ellers haft en generelt stigende tendens 

siden 2002. I 2012 var der 10.800 økonomisk fattige børn, hvilket er et fald på 1.300 børn fra 

2011. Det er det laveste antal fattige børn siden 2008. Figur 1A viser udviklingen i antallet af 

økonomisk fattige børn i Danmark. 

 

Der er ca. 41.000 étårs-fattige børn i Danmark 

 

Ser man på étårs-fattige børn var der ca. 41.000 fattige børn i 2012. Étårs-fattige er defineret 

som personer, der falder under regeringens fattigdomsdefinition, men blot i det pågældende år. 

Her ses ligeledes et fald i forhold til året år. Figur 1B viser antallet af étårs-fattige børn i Danmark. 
 

Figur 1B. Økonomisk fattige børn  Figur 1B. Étårs-fattige børn 

 

 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik   Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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I 2012 var der 10.800 
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Omkring 41.000 børn var 
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Svag stigning i langvarigt fattige børn 

På det overordnede plan er der sket et fald i fattigdommen. Men samtidig er der sket en stigning i 

de tilfælde, hvor fattigdommen så at sige ”bider sig fast”. Andelen er børn, som i 2012 havde 

været fattige i 5 sammenhængende år eller længere, steg således til 10,3 procent, hvilket svarer 

til en stigning på 1,2 pct.point fra år 2011. Andelen af børn, som havde været fattige i 3 og 4 år, 

faldt derimod en smule, samlet set med 0,8 procentpoint. Udviklingen i fattige børn fordelt på 

varighed i fattigdom er vist i tabel 1. 

 

Tabel 1. Børn fordelt på fattigdomslængde, andele 

  1 år 2 år 3 år 4 år 5 år eller længere I alt 

2004 65,1 17,9 7,1 3,4 6,5 100 

2005 61,6 21,3 8 3,5 5,6 100 

2006 61 19,8 10 4,1 5 100 

2007 61,3 19,3 8,9 5,1 5,4 100 

2008 60,9 19,8 9 4,5 5,8 100 

2009 57,1 21,1 10 5,2 6,6 100 

2010 52,9 21,7 11,3 6 8,1 100 

2011 54,9 19,1 10,5 6,4 9,1 100 

2012 54,7 19 9,9 6,2 10,3 100 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Tabel 2 viser andelen af børn berørt af fattigdom i 2012 fordelt på top og bund 10 kommuner. 

Desuden fremgår den gennemsnitlige fattigdomslængde blandt børnene. Der ses en tendens til, 

at kommuner med lang gennemsnitlig fattigdomslængde også har en relativt høj andel af étårs-

fattige børn.  

 

I de kommuner, hvor der er en relativt 
høj andel af fattige børn, er børnene 
også fattige i lang tid  

Der er dog undtagelser som Hillerød og Jammerbugt, som begge havde andele under 

landsgennemsnittet i 2012. Ligeledes ses den modsatte tendens – altså en lille andel fattige og en 

gennemsnitlig kort fattigdomslængde – blandt top 10 kommunerne. Dog havde Faxe og Assens 

ca. samme andel étårs-fattige som Jammerbugt.  

 
Andelen er børn som har 
været fattige i 5 år er steget 

 
Kommuner, hvor børnene er 
fattige i lang tid, har også en 
relativt høj andel af étårs-
fattige børn.  
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Tabel 2. Gennemsnitlig fattigdomslængde på kommuner 

Bund 10 Gennemsnits længde 
Andel 

étårs-fattige 
Top 10 Gennemsnits længde 

Andel 
étårs-fattige 

Struer 2,63 4,51 Kerteminde 1,41 2,48 

Slagelse 2,52 4,44 Egedal 1,61 1,01 

Hillerød 2,50 1,93 Horsens 1,61 2,91 

Rebild 2,48 2,56 Stevns 1,62 2,44 

Varde 2,47 4,78 Assens 1,64 3,03 

Jammerbugt 2,43 3,10 Faxe 1,65 3,37 

Høje-Taastrup 2,41 5,06 Glostrup 1,69 2,66 

Billund 2,39 3,80 Odder 1,74 1,88 

Odense 2,36 4,08 Favrskov 1,75 1,66 

Tønder 2,32 5,42 Gribskov 1,78 2,37 

Hele landet 2,14 3,44 Hele landet 2,14 3,44 

Anm: Læsø, Samsø, Fanø og Ærø er udeladt. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Fald i fattige børn med samlevende forældre 

Antallet af fattige børn, som boede med begge deres forældre, faldt mere end antallet af børn 

med enlige forældre. Det fremgår af tabel 3. I 2012 faldt antallet af fattige børn med samlevende 

forældre med godt 1.100, hvilket svarer til et fald på 13,2%. Antallet af fattige børn med enlige 

forældre faldt derimod kun med ca. 200, et fald på 5,1%.  

 

Tabel 3. Økonomisk fattige børn fordelt på familietyper 

 
Børn med 

samlevende forældre 
Pct. ændring 

Børn med 
enlige forældre 

Pct. ændring 

2005 4503 - 2002 - 

2006 5095 13,1 1911 -4,5 

2007 5465 7,3 2097 9,7 

2008 6347 16,1 2661 26,9 

2009 7866 23,9 3231 21,4 

2010 8237 4,7 3392 5,0 

2011 8424 2,3 3676 8,4 

2012 7311 -13,2 3489 -5,1 

Anm: Samlevende forældre inkluderer også samboende par, men udgør kun ca. 1% af antallet, i 2012 var der tale om 96 par. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Fattigdom har stor effekt på 9. klasses eksamen 

Forskning viser, at fattigdom og årsagerne bag fattigdom udgør en stressfaktor, som har stor 

betydning for bl.a. muligheden for at klare sig i skolen. Dette beskrives bl.a. i bogen ”Scarcity” fra 

2013 af professorerne Sendhill Mullainathan og Eldar Shafir fra henholdsvis Harvard og Princeton 

universiteterne. Analyserne i dette kapitel er foretaget på danske data og peger i høj grad i 

 
Der er sket et relativt stort 
fald i andelen af fattige børn 
med samlevende forældre  

 
Fattigdom udgør en 
stressfaktor, som har stor 
betydning for muligheden for 
at klare sig i skolen 
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samme retning. Således forringes chancen for at bestå 9. klasses afgangsprøve i dansk og 

matematik, hvis et barn har levet blot ét år i fattigdom i løbet af opvæksten. 

 

Hvis et barns familie er ramt af 
fattigdom i bare ét år i løbet af 
folkeskoletiden, så falder chancerne 
for at bestå folkeskolen  

Figur 2 viser, at hvis man er ramt af fattigdom, så falder ens chance for at bestå folkeskolen fra 87 

procent til 74 procent. Er familien fattig i mere end ét år i løbet af folkeskoletiden, sker der et 

yderligere fald i chancerne for at bestå 9. klasse. Er man fattig i mere end to år i løbet af 

folkeskoletiden, falder chancen for at bestå 9. klasse til under 70 procent. Om man er fattig i 3, 4 

eller 5 år i løbet af barndommen har dog ikke yderligere effekt i data. Dette fremgår af figur 2, 

hvor der angives den gennemsnitlige beståelsesprocent fordelt på antal år man er fattig.  

 

Figur 2. Beståelsesprocent og antal år i fattigdom 

 

Anm.: Antal år i fattigdom er ikke nødvendigvis sammenhængende, men angiver blot antallet af år i perioden man har været étårs-
fattig.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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Der er i analysen set på alle børn/unge, som er startet i 9. klasse i årene 2002-2012 samt deres 

karakterer ved deres afgangsprøver i dansk og matematik. Er gennemsnittet ved prøverne i 

henholdsvis dansk og matematik under 2 på 7-trinsskalaen, eller hvis man mangler en eller flere 

karakterer, da vil man tælle som ikke-bestået.  

 

Tidspunktet for fattigdom har stor effekt på 9. klasses eksamen 

Bliver børnenes familie fattige i samme år, som de går til eksamen, er sandsynligheden for at 

bestå lavest – knap 71 procent. Til sammenligning er et barns sandsynligheden for at bestå 

afgangsprøven omkring 87 procent, hvis barnets familie ikke har været fattig. Det svarer til, at en 

ud af fem elever, hvis familier bliver fattige i afgangsåret, ikke længere består.  

 

Af figur 3 fremgår beståelsesprocenten for elever, hvis familie i perioden er blevet fattige, samt 

en angivelse af, hvornår de senest er blevet fattige. Mønsteret er, at jo tættere på 9. klasses 

afgangsprøve barnets familie bliver fattig, des større risiko er der for, at barnet ikke består dansk 

og matematik. Som beskrevet falder sandsynligheden for at bestå til knap 71 procent, hvis 

familien bliver fattige i netop det år, barnet går til eksamen. Er familien senest fattige 5 år før, er 

beståelsesprocenten næsten 75 procent. Hvis familien senest blev fattig 10 år før, er 

sandsynligheden over 80 procent. Timingen af fattigdom kan derfor betyde en reduktion på over 

10 pct.point i sandsynligheden for at bestå dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøve. 

Ligeledes ses det, at hvis familien først bliver fattig efter, at barnet har afsluttet folkeskole, er der 

markant højere sandsynlighed for, at barnet bestod prøven. 

 

Tidspunktet for fattigdom har stor 
betydning. Bliver børnenes familie 
fattige i samme år, som de går til 
eksamen, er sandsynligheden for at 
bestå lavere  

I figuren fremgår også den gennemsnitlige beståelsesprocent for ikke-fattige børn over hele 

perioden. Dette viser, at hvis ens familie bliver fattige, bare et enkelt år i løbet af folkeskolen, 

 
Bliver børnenes familie fattige 
i samme år, som de går til 
eksamen, falder 
sandsynligheden for at bestå  

 
Jo tættere på 9. klasses 
afgangsprøve barnets familie 
bliver fattig i, des større risiko 
er der for, at barnet ikke 
består dansk og matematik 
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falder chancen for at bestå med mellem 5,5 og 16,2 procentpoint, afhængigt af på hvilket 

tidspunkt familien bliver fattige. 

 

Figur 3. Beståelsesprocent ved 9. klasses afgangsprøve og tidspunkt for fattigdom 

 

Anm.: Den vandrette akse angiver timingen hvormed man bliver fattige i forhold til afgangsprøven. Ift. timingen af fattigdom er der 
før 9. klasses afgangsprøve brugt det seneste år med fattigdom hvorimod der efter 9. klasse er brugt det første år med fattigdom. 
Hvert barn optræder derfor kun en enkelt gang. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Svage elever har svært ved at få en uddannelse 

Over halvdelen af de elever, som både bliver fattige i folkeskolen og ikke består dansk og 

matematik ved afgangsprøven, har hverken fået eller er i gang med en ungdomsuddannelse efter 

fem år.  

 

Fattigdom er i høj grad en afgørende faktor for, hvorvidt 
man på sigt får en ungdomsuddannelse 

 

Blandt de elever, der faktisk består afgangsprøven, har over 21 procent af de fattige hverken fået 

eller er i gang med en uddannelse efter fem år, mens det kun er godt 13 procent af de ikke-fattige, 

der hverken har fået eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Det fremgår af figur 4, der viser 

uddannelsestilknytning 5 år efter folkeskolen for den gruppe, der bestod afgangsprøven i 

folkeskolen. Der er således over 60 procent flere, der står med en ungdomsuddannelse efter fem 

år, hvis de ikke har været fattige sammenlignet med dem, der har været ramt af fattigdom. 

 

Fattigdom er i høj grad en afgørende faktor for, hvorvidt man på sigt får en ungdomsuddannelse. 

For de videregående uddannelser har det samtidig stor betydning, om man består dansk og 

matematik i 9. klasse. Blandt de fattige, der bestod afgangsprøven, var knap 31 procent i gang 
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med en videregående uddannelse, mens godt 38 procent af de ikke-fattige, der bestod, var i gang 

med en videregående uddannelse. 

 

Figur 4. Personer, der består afgangsprøven 5 år efter folkeskolen   

 

Anm: Figuren viser højeste fuldførte eller igangværende uddannelse. Der er set på afgangselever fra 2002 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Ser man på andelen af fattige unge, som ikke består i 9. klasse, og som kun har en 

grundskoleuddannelse fem år efter 9. klasse, er der 55 procent, hvorimod gruppen er på 43 

procent for unge, som ikke består, men som heller ikke var fattige. Det svarer til, at mere end 

halvdelen af dem, der ikke består, heller ikke får en uddannelse i løbet af de næste fem år, hvis 

familien var fattig. Det fremgår af figur 5. 

 

Figur 5. Personer, der ikke består afgangsprøven 5 år efter folkeskolen   

 

Anm: Figuren viser højeste fuldførte eller igangværende uddannelse. Der er set på afgangselever fra 2002 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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Børnefattigdom giver et stort ressourcetab 

Som det er fremgået af kapitlet spiller fattigdom en stor rolle for den enkeltes præstationer ved 

afgangsprøven og senere uddannelsesniveau. Fattigdom i løbet af opvæksten har markant 

betydning for ens chancer for at bestå dansk og matematik i 9. Klasse – særligt, hvis ens familie 

bliver fattig kort inden afgangsprøven.  

 

For børn er fattigdom et særligt problem, fordi fattigdom skaber et konstant dræn på børnenes 

muligheder for at klare sig i skolen og dermed for deres senere livsbane. Der er en stærk 

sammenhæng mellem fattigdom og børns karakterer i skolen. Fagligheden i skolen er for manges 

vedkommende adgangsbilletten til videre uddannelse og en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 

Børnefattigdommen gør dermed, at vi ikke alle har lige reelle muligheder. Derfor er det ligeledes 

glædeligt, at den danske børnefattigdom det seneste år er faldet, men der er lang vej endnu.  

 

Det er utroligt vigtigt at holde et politisk fokus på at bekæmpe fattigdom og polarisering, fordi 

fattigdom kan have store konsekvenser for den enkeltes ve og vel. For samfundet er fattigdom 

ligeledes forbundet med et stort ressourcetab – det er ingen tjent med.   
 

   

 
Børnefattigdom er en 
hæmsko for fremtidige 
muligheder 

 
Børnefattigdom er et stort tab 
for den enkelte og for 
samfundet 
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Boks 1. Metode 

Bestået/ikke-bestået: 
For at have bestået skal personen have et gennemsnit på 2 eller over i både dansk og matematik ved 9. klasses 
afgangsprøve. Karakteren 2 er opgjort ved 7-trinsskalaen, alle personer hvis afgangsprøve stammer fra før 
indførelsen af den nye skala har fået omregnet karakterer fra den gamle skala. Bemærk det er stadig muligt at 
eleven samlet har bestået 9. klasse og derfor opnår uddannelsen, men eleven skal altså på et senere tidspunkt 
bestå det/de ikke-beståede fag for at kunne bruge dette som adgangsgivende fag.  
 
Fattig: 
Som grænse for étårs-fattigdom er der brugt ekspertudvalgets beløbsgrænser. Denne grænse er overordnet 
givet ved halvdelen af medianindkomsten i samfundet samt en formuegrænse på 100.000 kr., (2010), altså er 
der tale om en relativ fattigdomsgrænse.  
 
Børn anbragt udenfor hjemmet: 
Ligeledes skal barnet være hjemmeboende i det år hvor fattigdommen finder sted, ellers er personen udeladt. 
Dette er en væsentlig korrektion, da børn anbragt udenfor hjemmet vil indgå som fattig. Da antallet af fattige 
børn som i perioden 2002-2012 er gået ud af niende klasse er relativt begrænset vil gruppen af anbragte børn 
udgøre en væsentlig andel og dermed give et forkert billede af effekten af fattigdomstimingen. De er derfor 
udeladt.  
 
Underopdeling: 
Hver person indgår kun én gang, hvilket betyder, at børn der først bliver fattige efter endt folkeskole IKKE har 
været fattig i perioden før 9. klasse. For at illustrere, at samme billede også ses for hver gruppe, når man opdeler 
børnene på, hvor mange år de i alt har været fattige i løbet af deres barndom, er der her foretaget en 
underopdeling. 
   
Af denne underopdeling ses krydseffekten mellem timingen af ét-årsfattigdom og at være udsat for fattigdom på 
et givent tidspunkt i ens barndom. For hver af grupperne ses samme ”U” form.  Kurvernes lidt mærkelige knæk i 
enderne skyldes det relativt lille antal børn i hver af undergrupperne når der opdeles yderligere.  
 
 

Figur B1. Underopdeling af figur 3, samlet antal år i fattigdom 

 

     Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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Fattigdom mærker børns fremtid 

TEMA 2 – SOCIAL ARV I DANMARK 

KAPITEL 4 

Færre bryder den sociale arv 

 

KAPITEL 5 

Dagtilbud og folkeskolen skaber mønsterbrydere 
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4 KAPITEL 

Færre bryder den sociale arv 
Siden 2001 er andelen af unge med ufaglærte forældre, der bryder den sociale arv, 

faldet fra 59 procent til 54 procent. Der er store geografiske forskelle på, hvor 

mange unge der bryder den negative sociale arv og får en uddannelse, når de har 

ufaglærte forældre. Det er især på Sjælland samt Lolland-Falster, at mange sidder 

fast. Modsat er andelen af mønsterbrydere højest i Vest- og Midtjylland og på 

Bornholm. 

I dag er der markant flere piger med ufaglærte forældre, der får en uddannelse, end der er drenge 

– og det er i høj grad mellemlange videregående uddannelser, som mønsterbryderpigerne søger 

ind på. Vest- og Midtjylland sammen med Bornholm er de områder i Danmark, der har de største 

antal mønsterbrydere, mens den sociale arv slår stærkere igennem i store områder af Sjælland og 

på Lolland-Falster. 

 

Der er meget at vinde ved at bryde den sociale arv og f.eks. få en faglært eller videregående 

uddannelse. Fremtidsudsigterne lyder på lavere risiko for arbejdsløshed, højere løn, bedre 

arbejdsmiljø og mindre sygdom, end hvis man går den ufaglærte vej. Desværre bliver der i 

Danmark færre af mønsterbrydere. 

 

Siden 2001 er andelen af mønsterbrydere faldet. Mønsterbrydere er gennem her defineret som 

personer med ufaglærte forældre, der ”bryder mønsteret” ved selv at tage en uddannelse. 

 

Knap en fjerdedel af alle 25-årige danskere har ikke taget 
nogen form for ungdomsuddannelse  

 

Figur 1 viser udviklingen i mønsterbrydere blandt 25-årige i perioden 2001-2013. Siden 2001 er 

andelen af unge med ufaglærte forældre, der bryder den sociale arv ved at fuldføre en 

ungdomsuddannelse, faldet med 5 procentpoint fra 59 procent til 54 procent.  

 

I den sammenhæng er det dog værd at bemærke, at antallet af børn med ufaglærte forældre også 

er reduceret. Der er altså blevet relativt færre mønsterbrydere, men samtidig er der færre 
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personer i Danmark, der har ufaglærte forældre. Udviklingen i antallet af personer med ufaglærte 

forældre sammenholdt med udviklingen i mønsterbrydere er vist i bilag 1. 

 

Figur 1. Udvikling i andel mønsterbrydere  

 

Anm: Andel mønsterbrydere er her defineret som andelen af de 25-årige, hvis forældre var ufaglærte, da den 25-årige var 16 år, som 
har fuldført enten en gymnasial, erhvervs - eller videregående uddannelse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Hver anden 25-årig med ufaglærte forældre står uden uddannelse 

Der bliver færre mønsterbrydere i Danmark. Noget af faldet er en naturligvis konsekvens af, at 

der også bliver færre og færre unge, der har ufaglærte forældre i det hele taget. Men ser man på 

uddannelsesniveauet blandt 25-årige danskere, er der meget, der tyder på, at der fortsat er behov 

for at fokusere på at få unge til at tage uddannelse. 
 

Figur 2 viser uddannelsesniveauet blandt 25-årige danskere fordelt efter deres højeste fuldførte 

uddannelse. I 2013 havde knap en fjerdedel af alle 25-årige danskere ikke taget nogen form for 

ungdomsuddannelse.  
 

Figur 2. 25-årige fordelt efter højest fuldførte uddannelse 

 

Anm: Figuren viser det højeste fuldførte uddannelsesniveau blandt 25-årige1. januar 2013. Læs mere i boks 1 vedr. metoden bag 
undersøgelserne.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  
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Det er særligt blandt unge med ufaglærte forældre, at det ikke står for godt til på 

uddannelsesfronten. Næsten hver anden 25-årig med ufaglærte forældre har ikke nogen 

uddannelse udover grundskoleniveau. Det ses af tabel 1. 

 

At det omvendt kun er lidt mere end hver anden 25-årig med ufaglærte forældre, der i dag har 

mere uddannelse end folkeskolen, er markant mindre end for 13 år siden. Som det ses i tabel 1, er 

det i dag lige knap 54 pct. af de unge med ufaglærte forældre, der bryder uddannelsesmønsteret 

og selv får en uddannelse. 

 

Blandt de unge, hvor mindst den ene forælder har taget gymnasiet eller andre uddannelser, er det 

en markant mindre andel, der står helt uden udannelse som 25-årig. For unge med faglærte 

forældre er det omkring hver fjerde, og for unge, hvis forældre har videregående uddannelse, er 

det under hver ottende, som står uden anden uddannelse end grundskolen som 25-årig. 

 

Tabel 1. 25-åriges uddannelse fordelt efter forældres uddannelsesbaggrund 

 Den 25-åriges uddannelsesniveau 

 Ufaglærte Gymnasial Faglært Videregående Total 

  -------------------------------------------- Procent -------------------------------------------- 

Forældrenes uddannelse 
   

Ufaglærte 46,3 13 28,6 12,1 100 

Gymnasial 28,8 23,9 18,9 28,4 100 

Faglært 25,2 17,5 36,3 21,1 100 

Videregående 13,4 30,1 16,9 39,7 100 

Total 23,7 22 27 27,3 100 

Anm: Tabellen viser det højeste fuldførte uddannelsesniveau blandt 25-årige pr. 1. januar 2013. Forældrenes uddannelse er opgjort 
da de unge var 16 år.Se bilagstabel 1 for antalstabel hørende til figuren. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Selv om den sociale arv er mindre i Danmark end i mange andre lande, ser vi altså stadig en 

meget stærk sammenhæng mellem forældres og deres børns uddannelsesniveau. Har du 

ufaglærte forældre, er sandsynligheden for, at du selv bliver ufaglært, markant højere, end hvis 

dine forældre har en uddannelse. På samme måde er sandsynligheden for, at du får en 

videregående uddannelse klart størst, hvis dine forældre har videregående uddannelse. 

 

Af figur 3 er denne sammenhæng mellem børnenes og forældrenes uddannelse illustreret. Det 

ses dog samtidig, at der er børn med ufaglærte forældre, der får en faglært uddannelse – knap 30 

procent. Dog er sandsynligheden for faglært uddannelse størst for unge med faglærte forældre. 

36 procent af de unge, der har faglærte forældre, opnår selv en faglært uddannelse, mens det blot 

er 17-19 procent af de unge, der har forældre med en gymnasial eller videregående uddannelse. 
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Figur 3. 25-årigeshøjeste gennemførte uddannelse fordelt efter forældres uddannelse 

 

 

Anm: Figuren viser 25-åriges højeste fuldførte uddannelsesniveau 2013 opdelt efter forældres uddannelsesbaggrund. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Piger og efterkommere er bedst til at bryde den sociale arv 

Dykker man ned i, hvem nutidens mønsterbrydere er, viser det sig, at kvinderne er markant i 

overtal. Knap 60 procent af de 25-årige kvinder med ufaglærte forældre har gennemført enten 

gymnasiet, en faglært uddannelse eller en videregående uddannelse. Det ses af figur 4, som viser 

uddannelsesniveauet blandt 25-årige danskere med ufaglærte forældre opdelt efter køn.   

 

For mændene er det omkring 48 pct., der har taget mere uddannelse end grundskolen som 25-

årig. Næsten 52 pct. af 25-årige mænd med ufaglærte forældre er således stadig ufaglærte som 

25-årige.  

 

Figur 4. 25-årige med ufaglærte forældre fordelt efter højeste uddannelse og køn 

 

Anm: Figuren viser 25-årige ultimo 2012, hvis forældre er ufaglærte, opdelt efter køn og højest fuldførte uddannelse. Højeste 
fuldførte uddannelse er opgjort ultimo 2012.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  
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Samtidig ses det, at andelen af kvinder, der har taget en videregående uddannelse, er over 

dobbelt så høj som for mænd. Næsten lige store andele har taget en faglært uddannelse. 

 

Ser man på herkomst i forhold til, hvem der bliver mønsterbrydere, er det især efterkommere, der 

trækker fra i uddannelsesræset.  

 

Næsten 60 procent af efterkommerne er mønsterbrydere. 
Det er en større andel end blandt de etniske danskere 

 

Figur 5 viser, hvor mange 25-årige med ufaglærte forældre, der bryder den sociale arv ved mindst 

at få en ungdomsuddannelse, fordelt efter de unges herkomst. Knap 54 procent af etnisk danske 

unge med ufaglærte forældre formår at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse.  

 

Blandt indvandrere står det mindre godt til. Her er det omkring 44 procent af de unge 

indvandrere med ufaglærte forældre, der får en uddannelse ud over grundskolen.  

 

Figur 5. 25-årige der har fuldført mindst en ungdomsuddannelse 

 

Anm: Figuren viser 25-årige ultimo 2012, hvis forældre er ufaglærte, opdelt efter herkomst og højest fuldførte uddannelse. Højeste 
fuldførte uddannelse er opgjort ultimo 2012.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Den gode historie er, at efterkommerne i forholdsvis høj grad får en uddannelse. Næsten 60 

procent af efterkommerne er mønsterbrydere. Det er en større andel end blandt de etniske 

danskere.  

 

Det har gennem længere tid været et tema i medierne, at det særligt at de unge efterkommer-

piger, som går uddannelsesvejen, mens drengene i højere grad falder fra. Hvordan man får 
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aktiveret drengene og gjort dem klar til at tage en uddannelse er et politisk og socialt spørgsmål, 

hvor der ikke er nogen snuptagsløsninger. Det gør det imidlertid ikke mindre vigtigt. Figurerne her 

understreger, at der er behov for politisk fokus på, hvordan vi får især drenge og især indvandrere 

bedre med på uddannelsesvognen. 

 

Den amerikanske drøm udleves bedst i Jylland 

Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, 

og får en uddannelse efter grundskolen – på trods af, at de kommer fra ufaglærte hjem.  

 

Kigger vi på de kommuner, hvor de 25-årige boede, da de afsluttede 9.klasse, viser det sig, at det 

især er på Sjælland samt Lolland-Falster, at mange sidder fast i negativ social arv. Derimod er der 

flere, som bryder den sociale arv i Jylland og på Fyn. Det ses af figur 6, hvor de mørke områder 

repræsenterer de steder, hvor flest bryder den negative sociale arv. De lyse områder er der, hvor 

forholdsvis få unge med ufaglærte forældre får en uddannelse.  

 

Figur 6. Andel mønsterbrydere fordelt på bopælskommune 

 

Anm: Kommunen er den kommune den 25-årige boede i som 16-årig, dvs. i 2004. Af diskretionshensyn er Læsø, Ærø, Samsø og 
Fanø udeladt af analysen. Andel mønsterbrydere er her defineret som andelen af de 25-årige, hvis forældre var ufaglærte, da den 
25-årige var 16 år, som har fuldført enten en gymnasial, erhvervs - eller videregående uddannelse.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.   
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Går man ned og kigger på de enkelte landsdele, er det især Københavns by og Vest- og 

Sydsjælland, hvor det går trægt med at bryde den sociale arv. 

 

Flere steder i Jylland opnår 30-40 
procent af mønsterbryderne en 
erhvervsuddannelse. Andelen på 
Sjælland er markant mindre  

 

Figur 7 viser andelen af mønsterbrydere på landsdele. Det fremgår ligeledes, hvilke uddannelser 

de unge har taget. København by og resten af Sjælland bortset fra Københavns omegn er 

dårligere end landsgennemsnittet til at bryde den sociale arv. I modsatte ende ligger Vestjylland 

og Bornholm, hvor næsten 60 pct. af unge med ufaglærte forældre får en uddannelse højere end 

grundskolen. 
 

Det ses desuden, at der er stor forskel på, hvilke uddannelser mønsterbryderne opnår. Flere 

steder i Jylland opnår 30-40 procent en erhvervsuddannelse, mens den andel ligger ca. 10 

procentpoint lavere flere steder på Sjælland.  
 

Figur 7. Andel mønsterbrydere fordelt på landsdele og uddannelse 

 

Anm: Landsdel er den landsdel den 25-årige boede i som 16-årig. Andel mønsterbrydere er her defineret som andelen af de 25-
årige, hvis forældre var ufaglærte, da den 25-årige var 16 år, som har fuldført enten en gymnasial, erhvervs - eller videregående 
uddannelse.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Andelen af mønsterbrydere faldt ca. 5 procentpoint på landsplan siden 2001. På Sjælland og i 

Nordjylland er faldet endnu større, men generelt er der i hele landet færre i dag, der bryder den 

negative sociale arv. 

 

Billedet af figur 6 og 7 er overordnet, at der er stor forskel på, hvor i landet man bedst får 

gennemført en uddannelse, hvis man kommer fra et uddannelsesfremmed hjem. Mulighederne 

for at kravle op ad uddannelsesstigen er markant bedre vest for Storebælt, mens det i store 

områder af Sjælland og på Lolland-Falster ser mere sort ud med at få brudt den sociale arv. Den 

amerikanske drøm udleves altså bedst i Jylland. 

 

Boks 1. Metoden bag 

I analysen ses på de 25-årige pr. 1. januar 2013 og deres uddannelsesniveau. Uddannelsesniveauet er opgjort 
som højest fuldførte uddannelse, da hovedfokus er lagt på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 
Dvs. at hvis man som 25-årig har afsluttet en gymnasial uddannelse og er i gang med en videregående 
uddannelse, er det den gymnasiale uddannelse der er optalt.  
 
Uddannelsesoplysningerne for de 25-årige er koblet med forældrenes højest fuldførte uddannelse da de 25-årige 
var 16 år. 
Forældrenes uddannelsesniveau er opgjort som det højeste uddannelsesniveau en af forældrene har gennemført. 
Hvis der ikke er oplysninger om forældrenes uddannelsesbaggrund, står de rubriceret som ”ufaglærte”. 
Unge, der er indvandret til Danmark efter de er fyldt 16 år, er ikke medtaget i analysen.  
 
Uddannelsesoplysningerne for de 25-årigeer koblet sammen med den kommune de 25-årige boede i, da de var 
16 år, dvs. da de havde afsluttet 9.klasse og stod over for at påbegynde en evt. ungdomsuddannelse.  
 
Uddannelsesoplysningerne for de 25-årige er desuden koblet med den 25-åriges karakter frafolkeskolens 
afgangseksamen i dansk og matematik. Karakteren i dansk er opgjort som gennemsnittet i mundtlig og skriftlig 
dansk, samt orden og retskrivning. Karakteren i matematik er opgjort som gennemsnittet i orden, samt mundtlig 
og skriftlig matematik.  
 
Endeligt er uddannelsesoplysningerne for de 25-årige koblet med den sociale klasse den 25-årige er opvokset i. 
Nærmere bestemt, er uddannelsesoplysningerne koblet med familiens sociale klasse da den 25-årige var 10 år. 
Dvs. for de 25-årige i 2013, er der set på familiens sociale klasse i 1998. Familiens sociale klasse er bestemt som 
den forælder der på personniveau tilhører den højeste sociale klasse. 
 
En mønsterbryder er i analysen defineret som en person, hvis begge forældre er ufaglærte, som har gennemført 
en ungdomsuddannelse som 25-årig.  

 

To ud af tre med ufaglærte forældre har uddannelse som 31-årig 

I det foregående er der set på 25-årige. Enkelte vil dog på et senere tidspunkt tage taget en 

ungdomsuddannelse.2 

 

Ser man på, hvor mange med ufaglærte forældre, der har brudt den sociale arv og fået en 

uddannelse som 31-årig, er det lige omkring to ud af tre. Det kan ses af tabel 3. Der er altså lidt 

flere mønsterbrydere, når man kigger på danskerne som 31-årig end som 25-årig (66 pct. mod 59 

pct.). Dog er det stadig hver tredje med ufaglærte forældre, der står uden nogen anden 

uddannelse end folkeskolen som 31-årig.   

 
                                                                    
2 Der er dog ikke tale om personer, som er i gang med en videregående uddannelse. Hvis man har bestået en bachelor, vil man 
figurere under ”videregående uddannelser”. Hvis man er i gang med en bachelor eller professionsbachelor, vil man stå under 
”gymnasial uddannelse”. 
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I tabel 3 er der ligeledes set på, hvor mange der har opnået en erhvervskompetencegivende 

uddannelse – altså en uddannelse, der giver adgang arbejdsmarkedet som (EUD, KVU, MVU, 

LVU). Det gør gymnasiet ikke. Som det fremgår, har 60 procent af de unge med ufaglærte 

forældre opnået en erhvervskompetencegivende uddannelse, dvs. enten en faglært eller en 

videregående uddannelse.  

 

Hos unge, hvis forældre højest havde en gymnasial uddannelse, har 70 procent opnået en 

erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det blandt unge af faglærte forældre er mere end 

tre-fjerdedele, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse som 31-årige. For unge, hvis 

forældre havde en videregående uddannelse, er andelen med en erhvervskompetencegivende 

uddannelse på 82-86 procent.   

 

Tabel 3. 31-åriges uddannelsesniveau som andel af forældres uddannelsesniveau 

Forældrenes 
uddannelse 

Ufaglært Gym. 
Erhvervsk
omp. i alt 

Faglært KVU MVU LVU Total 

 
Procent 

Ufaglært 33,9 5,9 60,3 39,0 4,2 10,4 6,7 100,0 

Gym. 18,7 11,5 69,8 26,0 6,0 14,6 23,2 100,0 

Faglært 16,4 6,0 77,6 41,8 6,6 17,6 11,6 100,0 

KVU 11,5 7,1 81,5 31,4 8,6 20,9 20,6 100,0 

MVU 9,0 8,3 82,7 21,8 6,4 24,5 30,0 100,0 

LVU  5,5 8,4 86,0 9,9 3,9 17,1 55,1 100,0 

Total 17,2 6,8 76,1 33,5 6,0 17,7 18,9 100,0 

Anm: Tabellen viser 31-årige i 2013, samt deres højest fuldførte uddannelse, sammenholdt med forældres højest fuldførte 
uddannelse, da den 31-årige var 16 år. LVU dækker universitetsbachelorer samt ph.d. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Opdeler man tallene på køn, viser det sig også for de 31-årige, at kvinderne er bedre til at bryde 

den sociale arv end mændene. 65 procent af kvinderne med ufaglærte forældre opnår en 

erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det gælder for 55 procent af mændene. Der er 

imidlertid stor forskel på, hvilke uddannelsesveje mønsterbryderbørnene vælger.  

 

I figur 8 er der set på, hvilke uddannelser henholdsvis de kvindelige og mandlige mønsterbrydere 

har taget. Både blandt mænd og kvinder tager flertallet en faglært uddannelse.  Dog er de 

erhvervsfaglige uddannelser en større vej ud af den negative sociale arv for mændene. 73 procent 

af de mænd, der bryder den negative sociale arv, får en erhvervsuddannelse, mens det er 56 

procent af kvinderne. 

 

Omvendt er der markant flere kvinder, der vælger de mellemlange videregående uddannelser, 

dvs. uddannelser til f.eks. lærer, pædagog og sygeplejerske, end der er blandt mændene. Knap 9 
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mønsterbrydere, der er 
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får en faglært uddannelse 



 Færre bryder den sociale arv  

54 

procent af de mænd, der bryder den negative sociale arv, gør det via MVU, mens det er 25 

procent af pigerne.  

 

Figur 8. Mønsterbrydere fordelt efter uddannelse som 31-årige 

 

Anm: Figuren viser 31-årige med ufaglærte forældre (uoplyst eller grundskoleniveau) i 2013 fordelt på højeste fuldførte uddannelse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Det kræver politisk vilje at skabe flere mønsterbrydere 

Der er færre unge med ufaglærte forældre, der bryder den sociale arv i dag, end der var i 2001. At 

det tilsyneladende er blevet svære for de ufaglærtes børn at blive mønsterbrydere, hænger til 

dels sammen med, at der i det hele taget er færre unge med ufaglærte forældre i Danmark. Der er 

altså færre personer i dag, der potentielt kan blive mønsterbrydere. 

 

Når det er sagt, er det stadig hver fjerde 25-årig, der i dag står uden videre uddannelse end 

grundskolen. En stor del af disse kommer fra ufaglærte hjem. 

 

Analyserne indikerer, at det er særligt drengene, der falder igennem uddannelsessystemet. 

Pigerne klarer sig relativt set bedre – ikke mindst de kvindelige efterkommere, som det gentagne 

gange har været påpeget i medierne. 

 

Derudover tyder tallene på, at der især blandt indvandrere med ufaglærte forældre er store 

udfordringer i forhold til at få en uddannelse. 

 

Generelt har tilslutningen til ungdomsuddannelserne været stigende de senere år, og man kan 

forestille sig, at det store politiske fokus på uddannelse kombineret med krisesnak i medierne har 

fået flere unge til at vælge uddannelsesvejen. Når antallet af mønsterbrydere alligevel er faldet 

over gennem de seneste 10 år, tyder det på, at vi står tilbage med en gruppe af unge, der har 

særligt store udfordringer i forhold til at gå i skole. 
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Det er imidlertid vigtigt, at vi ikke opgiver at give denne gruppe en uddannelse. Både for den 

enkelte unge med ufaglært baggrund og for samfundet er der kæmpe gevinster forbundet med 

uddannelse. Lavere risiko for arbejdsløshed, højere løn, bedre arbejdsmiljø og mindre sygdom er 

bare nogle af de parametre, hvor mønsterbryderne er væsentligt bedre stillet end deres ufaglærte 

jævnaldrende. 
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Bilag 

Bilagsfigur 1 viser antallet af ufaglærte forældre og antallet af 25-årige, der har opnået mindst en 

ungdomsuddannelse 

 

Bilagsfigur 1. Antal ufaglærte forældre og antal 25-årige, der har opnået mindst en 
ungdomsuddannelse 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  
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5 KAPITEL 

Dagtilbud og folkeskolen 
skaber mønsterbrydere 
Børn, der enten var i dagpleje eller vuggestue som 2-årige, klarer sig bedre ved 

afgangsprøverne i 9. klasse end børn, der blev passet hjemme, når man tager højde 

for baggrundsforhold. I folkeskolen er det unge, der klarer sig godt i dansk og 

matematik ved folkeskolens afgangsprøver, der har nemmere ved at bryde den 

sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 

Forskningen viser, at investeringer i de tidlige år, dvs. allerede før skolealderen, er vigtige. En tidlig 

pædagogisk indsats hos børn har stor betydning for både den kort- og langsigtede udvikling af 

børns sociale, emotionelle og kognitive evner, og det børn får med sig i de tidlige år er både 

vigtigt for den enkelte, men også for samfundet.  
 

James Heckman er en af dem, der har forsket på området, og hans resultater, der blandt andet 

omfatter den efterhånden velkendte Heckman-kurve, viser at det ikke bare kan betale sig at 

investere i børn tidligt i livet, men også at det ofte giver det største afkast at investere i små børn.  

 

Det giver ofte det største afkast at investere i små børn 

 

 

Det er der flere forklaringer på. F.eks. baner den tidlige indsats vejen for senere indsatser; et barn, 

der har fået den fornødne stimulering gennem de tidlige barneår, er måske mere klar til at 

modtage undervisning end et barn, der ikke har fået samme stimulering og træning i førskole-

aktiviteter. Børn fødes med forskellige evner. Derudover påvirkes børn forskelligt af forældre. 

Som årene går vokser forskellen mellem børn endnu. Det begynder måske med forskel i 

ordforråd, dernæst læsefærdigheder og senere forskel i job- og livsmuligheder. Derfor er det helt 

centralt med investeringer i selv de små børn, hvis man skal forsøge at bryde den sociale arv.  

 

I dansk sammenhæng er der ligeledes studier, der peger på at investering i små børn betaler sig. 

Dog vedrører den danske litteratur primært vuggestuer og daginstitutioner eller direkte 

sammenligninger mellem disse og dagpleje. Nielsen & Christoffersen (2009) har i en 

gennemgang af forskningen i børn i 3-5-årsalderen fundet, at kvaliteten i daginstitutionen har stor 
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betydning for barnets udvikling af sociale, emotionelle og kognitive evner på både kort- og lang 

sigt. Her har man set på– pædagog/børn forholdet, uddannet personale, nomineringer, alder ved 

pasningens start og samarbejdet mellem forældre og daginstitution er alle forhold, som skaber en 

god kvalitets daginstitution. BUPL (2012) og Broström (2012) finder begge positive effekter af 

vuggestuer eller daginstitutioner i forhold til dagpleje.  

 

Dagtilbud skaber mønsterbrydere 

AE har i det følgende undersøgt, hvordan børn, der har gået i dagtilbud som 2-årige, klarer sig 

sammenlignet med børn, der ikke gik i dagtilbud.  

 

I figur 1 ses det, at hovedparten af danske børn er i dagtilbud som 2-årige, dvs. enten dagpleje 

eller vuggestue3. I begyndelsen af 1990’erne var en femtedel af de 2-årige ikke i dagtilbud, mens 

andelen i dag er mere end halveret til omkring 6-7 procent. 

 

Figur 1. 2-årige fordelt efter dagtilbud fra 1993 og frem 

 

Anm.: Børn, der boede i kommuner, der ikke indberettede til daginstitutionsregisteret er udeladt af analysen.  
Kilde: AE på baggrund af data fra Lovmodellens datagrundlag.  

 

AE har undersøgt hvordan unge, der var i dagtilbud som 2-årige (dagpleje eller vuggestue) har 

klaret sig i forhold til børn, der ikke var i dagtilbud, når man ser på karakkerne ved 

afgangsprøverne i 9. klasse. Boks 1 illustrerer undersøgelsen, hvor omkring 13.000 børn er 

undersøgt i forhold til deres karakterer ved afgangsprøverne i 9. klasse i dansk og matematik alt 

efter om de var i dagtilbud som 2-årige i 19964.  

                                                                    
3 Incl. integrerede institutioner og andre former for pasning.  
4 En del kommuner havde mangelfulde indberetninger til daginstitutionsregisteret i begyndelsen af 1990’erme. I analysen er alle 
børn udeladt, der boede i en af disse kommuner. Derudover er også udeladt børn, der ikke boede sammen med mindst en af 
forældrene, hvilket udelukker børn, der boede på institutioner.  
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Boks 1. Betydning af dagtilbud for un

 

Når man undersøger effekten af dagtilbud er det vigtigt at tage højde for, at mange andre forhold 

kan tænkes at påvirke karaktererne ved afgangsprøverne 

hjemmet som 2-årig. Derudover må man også tage højde for, at det ikke er tilfældigt, hvem der 

bliver passet uden for hjemmet. Det er eksempelvis nærliggende at tænke sig, at forældrenes 

uddannelsesniveau og arbejdsmarkedsstatus har betydning for om man har sit barn passet uden 

for hjemmet ligesom at unge fra uddannelsesstærke hjem ofte klarer sig bedre i 

uddannelsessystemet.   

 

Ud fra detaljerede baggrundsoplysninger er det undersøgt, hvad betydning, det har at gå i 

dagtilbud som 2-årig, på chancerne for at afslutte afgangsprøverne i 9. klasse i dansk og 

matematik med mindst 2.0 i gennemsnit, når man holder alle andre faktorer uden for. 

 

Blandt børn, der ikke gik i dagtilbud, har færre opnået et 
gennemsnit på mindst 2,0 

 

Der tages højde for en lang række baggrundsforhold, der både direkte og indirekte forventes at 

have en betydning for chancerne for at fuldføre 

Følgende forhold er inddraget: mors og fars uddannelses i fødselsåret, barnets køn og herkomst, 

familietype (enlig, samboende med og uden børn, gift) i fødselsåret, mors og fars alder ved 

fødslen, bopæl i landsdele i fødselsåret, boligtype (almen, ejerbolig) i fødselsåret, antal børn i 

hjemmet i fødselsåret, familiens indkomst og formue året før, forældrenes 

arbejdsmarkedstilknytning året før fødslen, andelen af akademikere i kommunen samt om 

børnene har modtaget medicin for ADHD, angst, depression, hjertesygdomme, astma og andre 

psykiske lidelser da børnene var 14 år.5 

                                                                    
5 Mere om opdelingen i de forskellige medicingrupper kan læses af analysen ”Stor forskel i danskernes medicinforbrug” fra 15. 
oktober 2013. 
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Når man undersøger effekten af dagtilbud er det vigtigt at tage højde for, at mange andre forhold 

kan tænkes at påvirke karaktererne ved afgangsprøverne end om den unge blev passet uden for 

årig. Derudover må man også tage højde for, at det ikke er tilfældigt, hvem der 

bliver passet uden for hjemmet. Det er eksempelvis nærliggende at tænke sig, at forældrenes 

dsstatus har betydning for om man har sit barn passet uden 

for hjemmet ligesom at unge fra uddannelsesstærke hjem ofte klarer sig bedre i 

Ud fra detaljerede baggrundsoplysninger er det undersøgt, hvad betydning, det har at gå i 

årig, på chancerne for at afslutte afgangsprøverne i 9. klasse i dansk og 

matematik med mindst 2.0 i gennemsnit, når man holder alle andre faktorer uden for.  

Blandt børn, der ikke gik i dagtilbud, har færre opnået et 
gennemsnit på mindst 2,0 i folkeskolen  

Der tages højde for en lang række baggrundsforhold, der både direkte og indirekte forventes at 

have en betydning for chancerne for at fuldføre afgangsprøverne med mindst 2 i gennemsnit. 

Følgende forhold er inddraget: mors og fars uddannelses i fødselsåret, barnets køn og herkomst, 

familietype (enlig, samboende med og uden børn, gift) i fødselsåret, mors og fars alder ved 

e i fødselsåret, boligtype (almen, ejerbolig) i fødselsåret, antal børn i 

hjemmet i fødselsåret, familiens indkomst og formue året før, forældrenes 

arbejdsmarkedstilknytning året før fødslen, andelen af akademikere i kommunen samt om 

edicin for ADHD, angst, depression, hjertesygdomme, astma og andre 

Mere om opdelingen i de forskellige medicingrupper kan læses af analysen ”Stor forskel i danskernes medicinforbrug” fra 15. 
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Når man undersøger effekten af dagtilbud er det vigtigt at tage højde for, at mange andre forhold 

end om den unge blev passet uden for 

årig. Derudover må man også tage højde for, at det ikke er tilfældigt, hvem der 

bliver passet uden for hjemmet. Det er eksempelvis nærliggende at tænke sig, at forældrenes 

dsstatus har betydning for om man har sit barn passet uden 

for hjemmet ligesom at unge fra uddannelsesstærke hjem ofte klarer sig bedre i 

Ud fra detaljerede baggrundsoplysninger er det undersøgt, hvad betydning, det har at gå i 

årig, på chancerne for at afslutte afgangsprøverne i 9. klasse i dansk og 

Blandt børn, der ikke gik i dagtilbud, har færre opnået et 

Der tages højde for en lang række baggrundsforhold, der både direkte og indirekte forventes at 

afgangsprøverne med mindst 2 i gennemsnit. 

Følgende forhold er inddraget: mors og fars uddannelses i fødselsåret, barnets køn og herkomst, 

familietype (enlig, samboende med og uden børn, gift) i fødselsåret, mors og fars alder ved 

e i fødselsåret, boligtype (almen, ejerbolig) i fødselsåret, antal børn i 

hjemmet i fødselsåret, familiens indkomst og formue året før, forældrenes 

arbejdsmarkedstilknytning året før fødslen, andelen af akademikere i kommunen samt om 

edicin for ADHD, angst, depression, hjertesygdomme, astma og andre 

Mere om opdelingen i de forskellige medicingrupper kan læses af analysen ”Stor forskel i danskernes medicinforbrug” fra 15. 

 
Når man undersøger effekten 
af dagtilbud er det vigtigt at 
tage højde for barnets 
baggrund 

 
Der er bl.a. taget højde for 
uddannelse hos forældre, 
indkomst, køn, herkomst, 
boligtype mm. 
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Forskellige metoder har været brugt til at estimere effekten af dagtilbud6. I figur 2 ses, den 

estimerede effekt af at gå i dagtilbud som 2-årig på chancerne for at fuldføre afgangsprøverne 

med mindst 2 i gennemsnit estimeret ved propensity score matching. Her sammenlignes børn, der 

gik i dagtilbud med sammenlignelige børn, der ikke gik i dagtilbud, når man tager højde for den 

lange række af baggrundsfaktorer.7 

 

Undersøgelsen viser, 88,3 procent af de børn, der som 2-årige var indskrevet i et dagtilbud, 

opnåede et gennemsnit i dansk og matematik på mindst 2,0 ved afgangsprøven i 9. klasse.  

 

Blandt børn, der ikke gik i dagtilbud, har færre opnået et gennemsnit på mindst 2,0. Tager man 

højde for socioøkonomiske baggrundsfaktorer sygdom m.m. og estimerer forskellen, så er 

forskellen knap 6 procentpoint, hvilket er vist i figur 2.  

 

Figuren viser, at det er vigtigt, at man sørger for at sammenligne børn, der går i dagtilbud, med 

sammenligelige børn, der ikke gik i dagtilbud. I gennemsnit klarede 80,9 procent af børnene, der 

ikke i dagtilbud, at få mindst 2,0 i dansk og matematik, men hvis man ser på børn, der ligner dem, 

der gik i dagtilbud, så er det 82,5 procent, der opnåede mindst 2,0.  

 

Figur 2. Effekt af dagtilbud på chancerne for at opnå min. 2 i dansk og matematik  

 

Anm.: Effekten er estimeret vha. PSM på en lang række socioøkonomiske baggrundsfaktorer. I alt indgår knap 13.000 børn i 
analysen opdelt på om de var i dagtilbud som 2-årige i 1996. Effekten er målt som chancerne for at fuldføre 9. klasses afgangsprøve 
med mindst 2,0 (ny skala) i dansk og matematik samlet set.  Børn, der boede i kommuner, der ikke indberettede til 
daginstitutionsregisteret er udeladt af analysen. Effekten er signifikant på 1%-niveau.  
Kilde: AE på baggrund af data fra Lovmodellens datagrundlag.  

                                                                    
6 Flere metoder er blevet brugt til at undersøge effekten af dagtilbud. Generelt er der ikke stor forskel på resultaterne. En LPM-model 
er forsøgt estimeret både med og uden instrumentvariable for endogenitet i dagtilbuds-variablen. Testene viser, at der ikke er tegn 
på endogenitet i dagtilbud, når man medtager alle kontrolvariablene. Derudover viser IV-variablene sig svage (pasningsgaranti og 
venteliste-data for kommunerne i 1996). Resultaterne i en LPM-model uden IV-estimation ligger på linje med resultaterne af PSM.   
7Propensity score matching (PSM) hænger på en række antagelser blandt andet at de børn, der går i dagtilbud, adskiller sig fra børn, 
der ikke går i dagtilbud ud fra forhold, som vi kan observere og har data for. I denne undersøgelse har vi brugt en lang række variable, 
der gerne skulle opfange al variationen i om børn er i dagtilbud eller ej. Det er både direkte forhold som forældrenes 
arbejdsmarkedsforhold før barnet blev født, forældrenes uddannelsesstatus, men også boligtype og uddannelsesretning m.m., der 
måske afspejler forældrenes præferencer/typer.   
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I gennemsnit viser analysen, at chancerne for at afslutte 9. klasse med mindst 2,0 i dansk og 

matematik, forbedres med godt 6 procentpoint.  

 

Størst effekt af dagtilbud for ufaglærtes børn 

Kigger man dybere i tallene, viser det sig, at ufaglærte børn har større glæde af at være passet 

uden for hjemmet end børn af faglærte og forældre med en videregående uddannelse. Børn af 

ufaglærte får i gennemsnit forøget chancerne for at opnå mindst 2,0 med 7 procentpoint, mens 

chancerne forbedres 5,6 procentpoint for børn af forældre med enten en faglært eller 

videregående uddannelse. Det ses i figur 3A.  

 

De børn, der ikke var indskrevet i 
daginstitution, ville have haft en 
gevinst af det 

Figur 3B viser chancerne for at opnå 2,0 i dansk og matematik for børn fordelt efter forældrenes 

uddannelse.  

 

Figur 3A. Effekt af dagtilbud fordelt efter 
forældrenes højeste uddannelse 

 
Figur 3B. Chancer for at opnå mindst 2,0 
med og uden dagtilbudseffekt 
 

 

 

 

Anm.: Effekten er estimeret vha. PSM på en lang række 
socioøkonomiske baggrundsfaktorer. Estimationen blandt ufaglærte 
børn bygger på 2.300 børn, og effekten er signifikant på 5% niveau. 
Estimationen blandt børn med forældre, der har 
erhvervskompetencegivende uddannelse, bygger på 10.600 børn, og 
effekten er signifikant på 1%-niveau.  
Kilde: AE på baggrund af data fra Lovmodellens datagrundlag. 

 
Anm.: Effekten er estimeret vha. PSM på en lang række 
socioøkonomiske baggrundsfaktorer. Estimationen blandt ufaglærte 
børn bygger på 2.300 børn, og effekten er signifikant på 5% niveau. 
Estimationen blandt børn med forældre, der har 
erhvervskompetencegivende uddannelse, bygger på 10.600 børn, og 
effekten er signifikant på 1%-niveau.  
Kilde: AE på baggrund af data fra Lovmodellens datagrundlag.  

En ting er, at vi har set, at de børn, der gik i dagtilbud, havde en gevinst af det. Noget andet er om 

de børn, der ikke var indskrevet også ville have haft glæde det af. Der kan være forskel på 

effekten af dem, der gik i dagtilbud, og dem, der ikke gjorde.  
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Figur 4 viser, at de børn, der ikke var indskrevet i daginstitution ville have haft en gevinst af det. 

Dog er effekten noget mindre end for de børn, der var af sted. Børn af ufaglærte, der var i 

dagtilbud, fik forbedret deres chancer for at opnå mindst 2,0 i dansk og matematik med 7 

procentpoint.  

 

Ser man på de børn, der ikke var af sted, så estimeres deres gevinst, ud fra deres 

baggrundskarakteristika, til at have været på 6,5 procentpoint. Ser man på børn af forældre, der 

havde en faglært eller videregående uddannelse, og ikke var i dagtilbud, så forbedres deres 

chancer med 2,7 procentpoint. Gevinsten af at sende børn i dagtilbud for børn, der blev passet 

hjemme, er dermed markant højere for børn af ufaglærte.  

 

Figur 4. Effekt af dagtilbud efter forældrenes uddannelse og om børnene var indskrevet 

 

Anm.: Figuren viser effekten på chancerne for at gennemføre 9. klasse med mindst 2,0 i samlet gennemsnit i dansk og matematik 
ved afgangsprøverne af at være i dagtilbud som 2-årig fordelt på forældrenes højeste uddannelse og om børnene var indskrevet  
Kilde: AE på baggrund af data fra Lovmodellens datagrundlag.  

 

Folkeskolen er vigtig for at bryde den sociale arv 

Folkeskolen er ligesom dagtilbud et vigtigt redskab til at bryde den negative sociale arv og 

dermed løfte børn af ufaglærte til en uddannelse. Børn, der er vokset op med ufaglærte forældre, 

har ikke på samme måde som andre børn mulighed for at få hjælp til stilen og regneopgaverne, 

derfor er det vigtigt, at folkeskolen kan være med til at styrke de unges basale kompetencer i bl.a. 

dansk og matematik. 

 

Figur 5A og 5B viser andelen af mønsterbrydere fordelt efter gennemsnittet ved afgangsprøverne 

i 9. klasse. Set blandt alle unge med ufaglærte forældre lykkedes det for 53,7 procent af de unge 

at opnå mindst en ungdomsuddannelse, men for dem, der fik mindst 4 ved afgangsprøverne i 

dansk eller matematik bryder over 70 procent den sociale arv.  
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Det er langt mere end blandt afgangselever med samme forældrebaggrund, der havde lavere 

karaktergennemsnit. Blandt dem, der fik under 4, er det blot 40 procent, der opnår en 

ungdomsuddannelse, og for dem, der ikke har afgangsprøve i enten dansk, matematik eller begge 

fag er det under 30 procent, der bryder den sociale arv.  

 

Folkeskolen er i høj grad med til at 
skabe mønsterbrydere 

Tallene viser, at folkeskolen i høj grad er med til at skabe mønsterbrydere. De unge, der i 

folkeskolen klarer sig godt i dansk og matematik, har lettere ved at bryde den negative sociale 

arv.8 

 

Figur 5A. Karakter i dansk, 9. kl.  Figur 5B. Karakter i matematik, 9. kl. 

 

 

 

Anm.: FSA er folkeskolens afgangsprøve. Karakteren er omregnet fra 
13-skalaen til 7-trins skalaen.” Ikke mønsterbryder” er defineret som de 
25-årige, hvis forældre er ufaglærte, og som selv er ufaglærte. 
”Mønsterbryder” er defineret som de 25-årige, hvis forældre er 
ufaglærte, og som selv har fuldført en gymnasial, erhvervs- eller 
videregående uddannelse. I 2013 var der 9.034 25-årige, med 
ufaglærte forældre.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre. 

 
Anm.: FSA er folkeskolens afgangsprøve. Karakteren er omregnet fra 
13-skalaen til 7-trins skalaen.” Ikke mønsterbryder” er defineret som de 
25-årige, hvis forældre er ufaglærte, og som selv er ufaglærte. 
”Mønsterbryder” er defineret som de 25-årige, hvis forældre er 
ufaglærte, og som selv har fuldført en gymnasial, erhvervs- eller 
videregående uddannelse. I 2013 var der 9.034 25-årige, med 
ufaglærte forældre.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre.  

 

10. klasse kan ligeledes være med til at bryde den sociale arv 

AE undersøgte i 2012 gevinsterne af 10. klasserne. Her viste undersøgelserne, at det kun er elever 

med afgangskarakterer fra folkeskolen under middel, der får noget ud af at tage 10. klasse, når 

man ser på, hvordan eleverne, der tog 10. klasse, klarer sig i forhold til elever, der kun gik i 9. 

klasse, med hensyn til beskæftigelse, indkomst og uddannelse i midten af 20’erne.  

 

 

                                                                    
8 Man skal være opmærksom på, at karaktererne også kan være en påvirket af uobserverbare forhold i familierne.   
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I dette afsnit undersøges det, hvad 10. klasse betyder for unge med 

til unge, der har forældre med en erhvervsfaglig eller akademisk uddannelsesbaggrund. Vi har 

undersøgt, hvordan det er gået de elever, der afsluttede 9. klasse i 2005

10. klasse året efter. Dernæst er det undersøgt, hvorvidt de unge i 2013,dvs. 8 år efter 9. klasse, 

hvilket typisk vil sige i 24-års alderen, om de unge har fuldført en ungdomsuddannelse, dvs. enten 

en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Undersøgelsen er anskueliggjort i boks 2

 

Boks 2. Undersøgelse af 10. klasse-effekt ifht. forældrenes uddannelse 

 
 
 

 

 

For at forsøge at tage højde for de unges baggrund, dvs. forskelle i personlige karakteristika 

sammenlignes 10. klasseeleverne med 9. klasseeleverne ud fra deres kara

afgangsprøverne i dansk og matematik. Karaktererne bruges herved som en slags kontrollerende 

faktor, der forsøger at fange elevernes forskellighed hvad angår social baggrund, evner, flid og 

boglige kundskaber. Alle forhold, der ville

almindelighed. Ved at kun at sammenligne elever med samme gennemsnit tages højde for en 

stor del af den unges baggrundskarakteristika. Således mindskes påvirkningen af 

udefrakommende forhold på chancerne for at opnå ungdomsuddannelse, sådan at man med 

større sikkerhed kan sige, om det at gå i 10. klasse, har en betydning. 

 

Det skal dog understreges, at der i disse beregninger ikke tages højde for andre baggrundsforhold 

end karakterer fra 9. klasse og forældrenes uddannelse. Netop disse forhold har dog i flere 

undersøgelser11 vist som værende nogle af de vigtigste determinanter for at få en 

ungdomsuddannelse.  

 

Figur 6 viser, hvad 10. klasse betyder for chancerne for at opnå en ungdomsuddannelse fordelt 

efter elevers faglige udgangspunkt. Søjlerne viser, hvor mange flere af de elever, der gik i 10. 

klasse, der har opnået en ungdomsuddannelse set i forhold til 9. klasseeleverne med samme 

karaktergennemsnit.  

                                                                    
9 Det er desværre ikke muligt endnu at undersøge effekterne af målretni
10 Der er ikke skelnet til om de unge gik i 10. klasse på en efterskole eller ej. 
11 Se fx Rockwool-fondens ”Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne” 2014 og AE
faktorer har stor betydning for at få en uddannelse”2013.
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I dette afsnit undersøges det, hvad 10. klasse betyder for unge med ufaglærte forældre i forhold 

til unge, der har forældre med en erhvervsfaglig eller akademisk uddannelsesbaggrund. Vi har 

undersøgt, hvordan det er gået de elever, der afsluttede 9. klasse i 20059 fordelt på om de gik i 

t undersøgt, hvorvidt de unge i 2013,dvs. 8 år efter 9. klasse, 

års alderen, om de unge har fuldført en ungdomsuddannelse, dvs. enten 

en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Undersøgelsen er anskueliggjort i boks 2

effekt ifht. forældrenes uddannelse  

 

For at forsøge at tage højde for de unges baggrund, dvs. forskelle i personlige karakteristika 

sammenlignes 10. klasseeleverne med 9. klasseeleverne ud fra deres karakterer i 9. klasse ved 

afgangsprøverne i dansk og matematik. Karaktererne bruges herved som en slags kontrollerende 

faktor, der forsøger at fange elevernes forskellighed hvad angår social baggrund, evner, flid og 

boglige kundskaber. Alle forhold, der ville påvirke chancerne for at opnå en ungdomsuddannelse i 

almindelighed. Ved at kun at sammenligne elever med samme gennemsnit tages højde for en 

stor del af den unges baggrundskarakteristika. Således mindskes påvirkningen af 

e for at opnå ungdomsuddannelse, sådan at man med 

større sikkerhed kan sige, om det at gå i 10. klasse, har en betydning.  

Det skal dog understreges, at der i disse beregninger ikke tages højde for andre baggrundsforhold 

rældrenes uddannelse. Netop disse forhold har dog i flere 

vist som værende nogle af de vigtigste determinanter for at få en 

Figur 6 viser, hvad 10. klasse betyder for chancerne for at opnå en ungdomsuddannelse fordelt 

ter elevers faglige udgangspunkt. Søjlerne viser, hvor mange flere af de elever, der gik i 10. 

klasse, der har opnået en ungdomsuddannelse set i forhold til 9. klasseeleverne med samme 

Det er desværre ikke muligt endnu at undersøge effekterne af målretningen af 10. klasse, der blev indført fra skoleåret 2007/08. 
Der er ikke skelnet til om de unge gik i 10. klasse på en efterskole eller ej.  

fondens ”Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne” 2014 og AE-analysen ” Sociale og faglige 
”2013. 

             2008               2009                2010                   …                  2013 
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Ungdomsudd.? 
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ufaglærte forældre i forhold 

til unge, der har forældre med en erhvervsfaglig eller akademisk uddannelsesbaggrund. Vi har 

fordelt på om de gik i 

t undersøgt, hvorvidt de unge i 2013,dvs. 8 år efter 9. klasse, 

års alderen, om de unge har fuldført en ungdomsuddannelse, dvs. enten 

en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Undersøgelsen er anskueliggjort i boks 2.10 

For at forsøge at tage højde for de unges baggrund, dvs. forskelle i personlige karakteristika 

kterer i 9. klasse ved 

afgangsprøverne i dansk og matematik. Karaktererne bruges herved som en slags kontrollerende 

faktor, der forsøger at fange elevernes forskellighed hvad angår social baggrund, evner, flid og 

påvirke chancerne for at opnå en ungdomsuddannelse i 

almindelighed. Ved at kun at sammenligne elever med samme gennemsnit tages højde for en 

stor del af den unges baggrundskarakteristika. Således mindskes påvirkningen af 

e for at opnå ungdomsuddannelse, sådan at man med 

Det skal dog understreges, at der i disse beregninger ikke tages højde for andre baggrundsforhold 

rældrenes uddannelse. Netop disse forhold har dog i flere 

vist som værende nogle af de vigtigste determinanter for at få en 

Figur 6 viser, hvad 10. klasse betyder for chancerne for at opnå en ungdomsuddannelse fordelt 

ter elevers faglige udgangspunkt. Søjlerne viser, hvor mange flere af de elever, der gik i 10. 

klasse, der har opnået en ungdomsuddannelse set i forhold til 9. klasseeleverne med samme 

ngen af 10. klasse, der blev indført fra skoleåret 2007/08.  

g faglige 

 
Det er undersøgt, hvad 10. 
klasse betyder for unge med 
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til unge med uddannede 
forældre  
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De unge, der fik mindst 7 ved afgangsprøverne i 9. klasse, har ingen positiv effekt af at gå i 10. 

klasse uanset forældrenes baggrund. Men ser man på unge, der fik under 7 i gennemsnit i dansk 

og matematik i 9. klasse, så er der flere grupper, der klarer sig bedre i forhold til at få en 

ungdomsuddannelse, når de har gået i 10. klasse: Børn af ufaglærte, der fik 2- 4 i gennemsnit i 

dansk og matematik i 9. klasse, får forbedret deres chancer for at få en ungdomsuddannelse med 

7 procentpoint når de har gået i 10. klasse sammenholdt med dem, der kun gik i 9. klasse.  

 

Børn af ufaglærte der ikke havde nogen eksamen eller fik under 2 og går i 10. klasse får forbedret 

deres chancer med 4 procentpoint, mens børn af ufaglært, der fik 4-7 i gennemsnit har 2 

procentpoint bedre chancer for en ungdomsuddannelse.  

 

For børn af faglærte er der også flere, der får en ungdomsuddannelse efter 10. klasse, hvis 

gennemsnittet var under 7, men effekterne er noget mindre end for ufaglærte. Igen er det for 

børn af faglærte således som for ufaglært, at effekten af 10. klasse er størst hvis gennemsnittet i 

9. klasse lå på 2-4. For børn af forældre med videregående uddannelser, er der relativt store 

effekter, hvis gennemsnittet i 9. klasse i dansk og matematik var på under 4, mens det faktisk går 

dårligere for børn af forældre med en videregående uddannelse, der gik i 10. klasse, hvis de fik 

over 4.  

 

Figur 6. Effekt af 10. klasse målt på andelen af unge med ungdomsudd. 8 år efter 9. kl.  

 

Anm: Tabellen viser, andelen af unge, der afsluttede 9. klasse i 2005, som har fuldført en ungdomsuddannelse 8 år efter, dvs. i 
slutningen af 2013. Fordelt på højeste uddannelse blandt forældrene, om de unge gik i 10. klasse året efter, dvs. 2006, og på 
gennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøverne i 9. klasse. Bilagstabel 2 viser andelen af unge, der opnår en 
ungdomsuddannelse inden for grupperne.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 
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Redskaber til at bryde den sociale arv 

Som kapitlet viser, kan dagtilbud, folkeskolen og 10.klasse være medvirkende til at bryde den 

sociale arv. Investeringer i de tidlige år er vigtige både for den enkelte, men også for samfundet.  

 
Kvaliteten i daginstitutionen – herunder uddannet personale, nomineringer, alder ved pasningens 

start og samarbejdet mellem forældre og daginstitution, har stor betydning for barnets udvikling 

på både kort- og lang sigt. Analyserne her konkluderer ligeledes, at børn, der enten var i dagpleje 

eller vuggestue som 2-årige, klarer sig bedre ved afgangsprøverne i 9. klasse end børn, der blev 

passet hjemme. De største effekter ses på ufaglærtes børn. 

 

Men ikke kun en indsats i 2-årsalderen er vigtig. Folkeskolen er ligesom dagtilbud et vigtigt 

redskab til at bryde den negative sociale arv og dermed løfte børn af ufaglærte til en uddannelse. 

Gode kundskaber i dansk og matematik fra folkeskolen, får flere unge til at bryde den negative 

sociale arv. Unge, der er vokset op med ufaglærte forældre, har næsten dobbelt så gode chancer 

for at få en uddannelse, hvis de kan læse, skrive og regne.  

 

Indsatsen i dagtilbud og grundskolen 
er utrolig vigtige redskaber til at bryde 
den negative sociale arv 

Folkeskolereformen sætter med bl.a. flere timer i dansk og matematik, alternative læringsformer, 

lektiecafeer og længere skoledage ind på præcis de rigtige områder, nemlig at styrke de unges 

basale kompetencer i dansk og matematik.  

 

Endelig ser vi, at 10. klasse ligeledes kan være med til at løfte. Unge, der har et fagligt 

udgangspunkt under middel og kommer fra et ufaglært hjem kan have glæde af at blive i skolen et 

ekstra år.  

 

Samlet er indsatsten i dagtilbud og grundskolen utrolig vigtige parametre, når det kommer til at 

øge chancerne for at få en uddannelse. Kvaliteten i daginstitutionerne og folkeskolen er 

afgørende for at bryde den sociale arv i Danmark.  
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