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Forord 

Danmark er et af de mest lige lande i verden. Men vi er blevet mere ulige de senere år. Siden krisen 

er skellene mellem rig og fattig vokset kraftigt. Det er ikke kun afstanden mellem top og bund, der 

vokser. Der er også blevet længere mellem toppen og et bredt udsnit af de nederste 

indkomstgrupper. Mens de 10 pct. rigeste har øget deres indkomster med 18 pct., så har de 40 pct. 

af befolkningen, der ligger i den nedre del af indkomstskalaen, kun haft en indkomstfremgang på 2 

pct. Det går stik imod FN’s verdensmål.  

 

En af forklaringerne på den stigende ulighed kan findes ude i virksomhederne. Her vokser forskellen 

mellem topledelsen og medarbejderne på gulvet i et hastigt tempo. Topchefens løn er vokset 

dobbelt så hurtigt som medarbejderens over de sidste 20 år. Og siden krisen har topcheferne øget 

deres indkomst med knap 50 pct. Vi har undersøgt udviklingen i mere end 800 store virksomheder 

i den private sektor. Der er således tale om en bred tendens i det danske erhvervsliv. 

  

Vi ser ikke kun den stigende ulighed i toppen. De seneste års reformkurs med lavere ydelser har 

sat sig i fattigdomsstatistikken. Børnefattigdommen voksede i 2017 til 64.500 ifølge Danmarks 

Statistiks indikator for relativ fattigdom. Det er ikke kun étårs-fattigdommen, som er steget 

drastisk. Også når vi ser på antallet af personer, som har været under fattigdomsgrænsen i 3 år, 

finder vi store stigninger. Så længe vi har kunnet måle på det, har der aldrig været så mange børn 

og voksne under fattigdomsgrænsen. 

  

En af årsagerne til den stigende fattigdom er kontanthjælpsloftet. Ser vi nærmere på 

konsekvenserne af kontanthjælpsloftet, som blev indført i 2016, så har tusindvis af 

kontanthjælpsmodtagere oplevet at have markant færre penge mellem hænderne hver måned. Det 

er især kontanthjælpsmodtagere med børn og kontanthjælpsmodtagere langt fra 

arbejdsmarkedet, der er blevet skåret i ydelser.  

 

Regeringen har gennemført et midlertidigt tilskud til de børnefamilier, som er ramt af 

kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Det midlertidige børnetilskud vil sandsynligvis betyde 

ca. 10 pct. reduktion i antal børn under fattigdomsgrænsen. Samlet forbedres den økonomiske 

situation for 28.000 børn med den nye ydelse. Det er første gang i mange år, at vi ser en politik, 

som ikke presser de fattigste yderligere.    
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1 KAPITEL 

Størst indkomstfremgang i 
toppen siden krisen 
Skellene mellem rig og fattig er vokset kraftigt siden krisen, men det er ikke kun 

afstanden mellem samfundets top og bund, der vokser. Ude i virksomhederne vokser 

forskellen på aflønningen af topledelsen og medarbejderne på gulvet i et hastigt 

tempo, så det nu er i mere end hver fjerde store virksomhed, at topchefen tjener mere 

end 10 gange den menige medarbejders løn. Det skyldes, at topchefens løn er vokset 

dobbelt så hurtigt som medarbejderens over de sidste 20 år. 

Den økonomiske ulighed stiger i Danmark. Der bliver længere mellem top og bund – og også 

længere mellem toppen og et bredt udsnit af de nederste indkomstgrupper. 

 

Et af de mest konkrete ulighedsmål i verdensmålene er delmål 10.1, som går på, at indkomsten for 

de nederste 40 pct. af befolkningen skal stige mere end for befolkningen i gennemsnit. Det vil sige, 

at indkomsten blandt de nederste indkomstgrupper i befolkningen skal stige mere end indkomsten 

blandt grupperne i toppen af indkomstskalaen. Når indkomsten vokser mere i bunden end i toppen, 

bliver vi som samfund mere lige. 

 

Boks 1. Delmål 10.1 i verdensmålene 

Delmål 10.1 lyder: Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en indkomststigning for de nederste 40 pct. af 
befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet. 

 

Indkomsten for de 40 procent fattigste halter efter resten 

Udviklingen i Danmark er imidlertid gået lige modsat de seneste 15-20 år. Det ses af figur 1, som 

viser udviklingen i den reale indkomst efter skat siden år 2000. Real indkomstudvikling betyder, at 

udviklingen er renset for stigende priser, også kaldet inflation. Figuren viser altså, hvor meget 

købekraften er steget for forskellige grupper, når man tager højde for, at priserne på dagligvarer, 

husleje og alt det andet, vi forbruger, generelt stiger over tid. 

 

Siden år 2000 har de nederste 40 pct. af danskerne i indkomstfordelingen haft en real fremgang i 

deres indkomst på ca. 16 pct., mens befolkningen i gennemsnit har haft en indkomstfremgang på 

 

  

 
Ifølge FN’s verdensmål skal 
indkomsten for de 40 pct. 
fattigste stige mere end 
gennemsnittet 

 
I Danmark er uligheden 
mellem de rigeste og de 
fattigste steget – stik modsat 
FN’s målsætning 
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29 pct. De øverste 10 pct. har haft en indkomststigning på 46 pct. Der er altså blevet større forskel 

mellem indkomsterne i toppen og indkomsterne for de 40 pct. af befolkningen med de laveste 

indkomster. Skulle vi have levet op til FN’s verdensmål 10.1, skulle den grå streg (40 pct. fattigste) 

ligge over den mørkeblå (Alle). Men det er ikke tilfældet. Indkomsterne for de nederste 40 pct. af 

befolkningen er steget mindre end landsgennemsnittet siden 2000. 

 

Figur 1. Real indkomstudvikling siden 2000, disponibel indkomst 

 

Anm: Opgjort i faste 2019-priser på baggrund af forbrugerprisudviklingen. Den disponible indkomst er husstandsækvivaleret. Kun 
familier med positiv disponibel indkomst indgår. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Man skal have en indkomst på over 425.000 kr. efter skat og renteudgifter for at høre til de rigeste 

10 pct. i Danmark i dag. Heri indgår for boligejere et beregnet afkast af ens ejerbolig, som ikke 

normalt regnes for indkomst, da det ikke i sig selv er skattepligtigt1. Afkastet af ens ejerbolig 

repræsenterer imidlertid, at boligejere ikke skal betale husleje på linje med lejere, og at ejerboligen 

kan sidestilles med en investering i andre finansielle aktiver, som giver boligejeren et afkast, der 

kan bruges til opsparing eller forbrug. 

 

De 40 pct. fattigste er en meget blandet gruppe, da den udgør knap halvdelen af befolkningen. De 

nederste grupper i indkomstfordelingen består af overførselsmodtagere på kontanthjælp, SU, 

dagpenge, pensionister, personer med lavere lønninger og selvstændigt erhvervsdrivende. For at 

høre til gruppen af de 40 pct. fattigste skal man have en disponibel indkomst på under 214.000 kr. 

 

Skellene mellem rig og fattig er vokset kraftigt siden krisen 

Danmark er et af de mest lige lande i verden. Men vi er blevet mere ulige de senere år. Særligt efter 

den økonomiske krise er der blevet større forskel på top og bund i Danmark. Det ses af figur  

 
1 Før afskaffelsen af lejeværdibeskatningen indgik et beregnet boligafkast i den skattepligtige indkomst, men fra 2000 blev 
lejeværdibeskatningen erstattet af ejendomsværdiskatten, som ligeledes medfører en løbende beskatning af boligafkastet, men ikke 
indgår i den skattepligtige indkomst. 
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2, som viser udviklingen i indkomsterne for de 10 pct. rigeste, de 40 pct. fattigste og befolkningen 

i gennemsnit siden 2010. Siden krisen har de rigeste 10 pct. set deres indkomster vokse med 18 

pct., mens de 40 pct. af befolkningen, der ligger i den nedre del af indkomstskalaen, kun har haft 

en indkomstfremgang på 2 pct. 

 

Danmark er et af verdens mest lige lande men er blevet 
mere ulige de seneste år 

 

I gennemsnit har befolkningen oplevet indkomststigninger på lige under 9 pct. siden krisen. 

 

Figur 2. Real indkomstudvikling siden 2010, disponibel indkomst 

Anm: Opgjort i faste 2019-priser på baggrund af forbrugerprisudviklingen. Den disponible indkomst er husstandsækvivaleret. Kun 
familier med positiv disponibel indkomst indgår. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Den stigende indkomstulighed, som er tiltaget siden krisen, er endnu tydeligere, når vi ser på 

udviklingen i den gennemsnitlige indkomst efter skat fordelt på indkomstdeciler, som fremgår af 

tabel 1. Hvert decil omfatter 10 pct. af befolkningen. 

 

Fra 2010 til 2017 faldt de 10 pct. fattigstes indkomster realt fra 95.100 kr. til 91.300 kr., hvilket er 

et fald på knap 4 pct. I de øvrige indkomstdeciler har der siden krisen været en positiv 

indkomstfremgang korrigeret for inflation, om end den har været relativt beskeden. 

Indkomstudviklingen blandt de 10 pct. rigeste skiller sig ud ved at være markant højere end resten, 

og særligt blandt den rigeste procent, som indgår i de 10 pct. rigeste, er indkomsterne vokset 

kraftigt.  
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Tabel 1. Real indkomstudvikling efter skat fordelt på indkomstdecil 
 

2000 2010 2017 2000-2017 2010-2017 
 

1.000 kr. Pct. 

10 pct. fattigste 90,1 95,1 91,3 1,4 -3,9 

2. decil 126,9 146,0 147,7 16,5 1,2 

3. decil 146,9 169,7 176,2 20,0 3,8 

4. decil 165,9 192,3 200,5 20,9 4,3 

5. decil 184,0 215,7 226,9 23,3 5,2 

6. decil 202,3 239,7 254,5 25,8 6,2 

7. decil 223,0 266,7 285,6 28,1 7,1 

8. decil 248,8 299,9 324,5 30,4 8,2 

9. decil 286,4 348,6 381,8 33,3 9,5 

10 pct. rigeste 442,6 548,5 648,2 46,4 18,2 

Rigeste pct. 1.026,7 1.270,3 1.704,4 66,0 34,2 
      

Gennemsnit 211,7 252,2 273,7 29,3 8,5 

Anm: Opgjort i faste 2019-priser på baggrund af forbrugerprisudviklingen. Den disponible indkomst er husstandsækvivaleret. Kun 
familier med positiv disponibel indkomst indgår. Den rigeste procent indgår i de 10 pct. rigeste. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Hverken siden år 2000 eller siden krisen har vi levet op til verdensmålet 10.1 om, at indkomsten 

for de nederste 40 pct. skal vokse mere end gennemsnittet. Tværtimod har den stigende ulighed 

sat turbo på siden krisen. 

 

Hvad er det så, der har drevet den stigende ulighed? 

 

I figur 3 har vi brudt indkomstudviklingen ned på, hvor meget der kommer fra erhvervsindkomst 

(dvs. primært løn), formueindkomst (dvs. aktier, imputeret afkast af egen bolig, mv.) og andet (dvs. 

overførselsindkomst og pensionsudbetalinger). Hvad erhvervsindkomst, formueindkomst og 

andet præcis dækker over, kan man læse i boks 2. 

 

Af figur 3 kan man se, at det er stort set lige dele indkomst fra formue og indkomster fra erhverv, 

dvs. især løn, der har trukket indkomstudviklingen for de 10 pct. rigeste. Siden krisen er 

erhvervsindkomsten vokset en lille smule mere end formueindkomsten for de rigeste. I figur 3 har 

vi også medtaget udviklingen for den allerrigeste procent. Her gælder det samme som for de 10 

pct. rigeste – nemlig, at både formuer og erhverv bidrager til den store indkomststigning siden 

krisen.  

 

 
Danmark lever ikke op til FN’s 
verdensmål 10.1  

 
Erhvervsindkomsten er steget 
en smule mere end 
formueindkomsten for de 
rigeste  
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Figur 3. Real indkomstudvikling før skat, 2010-2017 

 

Anm: Opgjort i faste 2019-priser på baggrund af forbrugerprisudviklingen. Alle indkomstkomponenter er husstandsækvivaleret. Kun 
familier med positiv disponibel indkomst indgår. Den rigeste procent indgår i de 10 pct. rigeste. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Figuren viser også, at indkomsten samlet set er vokset væsentlig mere for top 1 pct. end for de 10 

pct. rigeste. Det fortæller os, at den store indkomstfremgang for de 10 pct. rigeste danskere, som 

vi så i figur 1 og 2, især er trukket af nogle superrige helt oppe i den rigeste procent. Mens de rigeste 

10 pct. har haft en indkomstfremgang på 18 pct. før skat siden 2010, har den rigeste procent haft 

en vækst i indkomsten før skat på hele 32 pct. Det er altså især indkomsten for de allerrigeste i 

samfundet, der er stukket af de senere år. 

 

Den allerrigeste procent omfatter bl.a. nogle af de højest lønnede topchefer i de store danske 

virksomheder. Netop lønudviklingen for denne gruppe har virkelig sat kurs mod skyerne de senere 

år, jf. næste afsnit i dette kapitel. 

 

Lønudviklingen for topchefer har sat kurs mod skyerne 

 

Figur 3 viser i øvrigt indkomstudviklingen før skat – og ikke efter skat, som de øvrige figurer. Derfor 

kan man ikke sammenligne tallene direkte. 
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Boks 2. Begreber og definitioner ved opgørelse af indkomstudviklingen 

I denne analyse er der set på udviklingen i indkomsterne. Udviklingen er opgjort på baggrund af indkomsten 
efter skat og renteudgifter, altså den disponible indkomst. Det er det beløb, man har til rådighed til at betale 
huslejen og dække ens øvrige udgifter eller som kan spares op. Indkomsten er korrigeret for stordriftsfordele, 
så den kan sammenlignes på tværs af husstande af forskellige størrelser. 
 
Udviklingen i bruttoindkomsten, altså indkomsten før skat, er opdelt på indkomstkomponenterne 
”erhvervsindkomst”, ”formueindkomst” og ”andet”. Erhvervsindkomst dækker over lønindkomst, overskud fra 
selvstændig virksomhed og honorarer. Størstedelen af erhvervsindkomsten er lønindkomst. Den 
gennemsnitlige erhvervsindkomst er på ca. 275.000 kr., mens de 10 pct. rigeste har en erhvervsindkomst på 
ca. 756.000 kr. i gennemsnit. 
 
Formueindkomst dækker over aktieindkomst, imputeret afkast af egen bolig og kapitalindkomst inkl. 
renteudgifter (altså nettokapitalindkomst). For den gennemsnitlige person er formueindkomsten beskeden og 
beløber sig til ca. 32.600 kr., hvoraf det imputerede afkast af egen bolig udgør størstedelen. Blandt de 10 pct. 
rigeste er formueindkomsten på ca. 177.000 kr., og aktieindkomsten udgør ca. 103.000 kr. og er dermed det 
største element. Det er stigningen i aktieindkomsten, der driver det meste af fremgangen i formueindkomsten 
for de 10 pct. rigeste siden 2010. Samtidig er renteudgifterne faldet mærkbart, hvilket bidrager positivt til 
formueindkomsten for alle indkomstgrupper. 
 
De resterende indkomstkomponenter, som indgår under overskriften ”Andet”, er overførselsindkomster, 
private pensionsudbetalinger og restindkomst. Overførselsindkomster dækker over kontanthjælp, SU, 
folkepension og dagpenge mv. De private pensionsudbetalinger dækker alle skattepligtige udbetalinger fra 
private pensionsordninger og arbejdsmarkedspensioner inkl. tjenestemandspension og ATP. Restindkomst 
dækker over børnebidrag og anden indkomst, der ikke kan klassificeres under de øvrige kategorier. 
 
Arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger indgår ikke i denne indkomstopgørelse. 

 

Topchefernes lønninger stikker af fra resten 

Der er blevet længere mellem den menige medarbejder på gulvet og topchefen på direktørgangen. 

Topchefens løn er vokset dobbelt så hurtigt som lønnen for den typiske medarbejder over de 

seneste 20 år. Mens forholdet i 1997 var, at den gennemsnitlige topchef fik løn svarende til 5 gange 

medarbejderens, så skal der i dag 10 gange medarbejderens løn til for at nå op på topchefens 

niveau. 

 

Vi har undersøgt indkomstforholdene for topchefer og medarbejdere i store danske virksomheder 

med mindst 200 ansatte. Det omfatter over 800 virksomheder i den private sektor. Se boks 3 for 

en uddybning af fremgangsmåden og forbehold ved metoden. 

 

For de største børsnoterede virksomheder går der hele 36 
almindelige LO-arbejderes løn til 1 topdirektør 

 

Der er altså tale om en undersøgelse, der favner erhvervslivet meget bredere end f.eks. de 25 

største børsnoterede virksomheder. For de største børsnoterede virksomheder har beregninger fra 

Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, vist, at der går hele 36 almindelige LO-arbejderes løn til 

1 topdirektør, og også her er udviklingen stukket af2. 

 

 
2 https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/direktoererne-faar-sig-en-fed-jul-igen/7451269 

 
Topchefens løn er vokset 
dobbelt så hurtigt som den 
menige medarbejders de 
seneste 20 år 
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Men der er tale om en tendens, som går på tværs af erhvervslivet og ikke blot et fænomen blandt 

de allerstørste virksomheder i Danmark. At der er blevet markant længere mellem topchefen og 

medarbejderne på gulvet, er en af forklaringerne på, hvorfor den rigeste procent i samfundet stikker 

af fra den øvrige befolkning i disse år. 

 

Topchefens løn er gået fra at svare til 5 medarbejderes løn til 10 

Figur 4 viser, hvordan lønnen til den gennemsnitlige topchef og den typiske medarbejder i store 

virksomheder har udviklet sig over de seneste 20 år. I 1997 fik en topchef ca. 1,3 mio. kr. i datidens 

priser, hvilket svarede til 5 gange den typiske medarbejders løn på ca. 240.000 kr. 10 år senere, 

dvs. i 2007, var topchefens løn vokset til ca. 2 mio. kr., hvilket svarede til 6 gange medarbejderens 

løn. I 2017 er topchefens løn på ca. 4 mio. kr., hvilket svarer til 10 gange medarbejderens løn. 

Topchefens løn er altså vokset dobbelt så hurtigt som medarbejderens på 20 år. 

 

Figur 4. Store virksomheders aflønning af gennemsnitlig topchef og typisk medarbejder 

 

Anm: Beløb i årets (nominelle) priser. Private virksomheder med over 200 ansatte i november måned indgår i opgørelsen. Se boks 3 
for metode. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Den voksende lønforskel på topchefer og medarbejdere kommer også til udtryk ved, at en markant 

højere andel af de store virksomheder aflønner deres topchef med en løn, der er mere end 10 gange 

den typiske medarbejders løn. Figur 5 viser, at det i 1997 blot var 9 pct. af de store virksomheder, 

svarende til hver 11. store virksomhed, hvor topchefen fik mere end 10 gange så meget som den 

typiske medarbejder. I dag er det i 26 pct. af virksomhederne, dvs. i hver fjerde store virksomhed, 

hvor topchefen får en løn, der svarer til mere end 10 medarbejderlønninger. 
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Figur 5. Andel store virksomheder hvor topchefens løn er mere end 10 gange typisk 
medarbejder 

 

Anm: Private virksomheder med over 200 ansatte i november måned indgår i opgørelsen. Se boks 3 for metode. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Topchefens løn er et anliggende mellem den pågældende arbejdsgiver, typisk bestyrelsen, og 

topchefen selv. Men når lønningerne i landets store virksomheder udvikler sig så voldsomt, som 

de har gjort de seneste år, kommer det os alle sammen ved. For de skyhøje lønninger til en lille 

gruppe mennesker udfordrer sammenhængskraften og grundlæggende principper i vores 

samfundsmodel. 

 

For 20 år siden var det nærmest uhørt med topchef-
lønninger, der var mere end 40 gange så store som den 
typiske medarbejders løn 

 

For 20 år siden var det nærmest uhørt med topcheflønninger, der var mere end 40 gange så store 

som den typiske medarbejders løn. I dag er billedet dog et andet, som det fremgår af tabel 2. Som 

nævnt ovenfor gælder det for 26 pct. af virksomhederne, at topchefens løn svarer til mere end 10 

gange den typiske medarbejders løn. Heraf er der dog virksomheder, hvor topchefen får mere end 

20, 30 eller sågar 40 gange den typiske medarbejders løn.  

 

Der er i dag 225 store virksomheder, hvor topchefen får mindst 10 gange mere i løn end den typiske 

medarbejder. I 80 virksomheder er topchefens løn over 20 gange så stor som den typiske 

medarbejders løn. Og i 25 virksomheder får topchefen over 40 gange så meget i løn som 

medarbejderne. 
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Tabel 2. Store virksomheders aflønning af topchef i forhold til typisk medarbejder 

  Antal Pct. Topchefens løn, mio. kr. 

Mindst 10 gange mere 225 26,2 9,2 

Mindst 20 gange mere 80 9,3 16,6 

Mindst 30 gange mere 40 4,7 25,1 

Mindst 40 gange mere 25 2,9 33,0 

  
   

Alle 860 100,0 4,0 

Anm: Antal afrundet til nærmeste 5. Beløb i årets (nominelle) priser. Private virksomheder med over 200 ansatte i november måned 
2017 indgår i opgørelsen. Opgørelsen af antal virksomheder er kumulativ. Antallet af virksomheder, hvor topchefen aflønnes med 
mere end 10 gange den typiske medarbejders løn indeholder dermed også de virksomheder, hvor forholdet er over 20, 30, osv. Se 
boks 3 for metode. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Mens den gennemsnitlige løn til topchefen på tværs af alle de store virksomheder er på ca. 4 mio. 

kr., stiger den gennemsnitlige topchefløn til over 9 mio. kr. for de virksomheder, hvor topchefens 

løn udgør mere end 10 gange den typiske medarbejders løn. I de virksomheder, hvor topchefen får 

mere end 40 gange den typiske medarbejders løn, lyder den gennemsnitlige løn til topchefen på 

hele 33 mio. kr. 

 

Siden krisen er topchefernes indkomst steget med 50 pct. efter skat 

Zoomer vi ind på udviklingen siden krisen, så er topchefernes årlige disponible indkomst steget 

hurtigere end den typiske medarbejder. I dag har topcheferne lidt mere end 2,5 mio. kr. om året 

efter skat, hvor den typiske medarbejder i virksomhederne har en disponibel indkomst på 290.000 

kr.  

 

Tabel 3 viser den årlige indkomst efter skat i 2019-priser for topchefer og typiske medarbejdere i 

store virksomheder i Danmark.  

 

Tabel 3. Årlig disponibel indkomst i store private virksomheder, 2019-priser 

  Topchef Typisk medarbejder 

  1.000 kr. 

2010 1.755,1 267,3 

2011 1.862,6 267,3 

2012 2.082,4 265,7 

2013 1.977,8 271,9 

2014 2.108,1 278,5 

2015 2.731,3 284,2 

2016 2.524,7 285,8 

2017 2.559,1 290,2 

Anm: Opgjort i faste 2019-priser på baggrund af forbrugerprisindekset. Private virksomheder med over 200 ansatte i november 
måned indgår i opgørelsen. Den disponible indkomst er opgjort på personniveau og ikke husstandsækvivaleret. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Figur 6 viser udviklingen mellem topchefernes indkomst og den typiske medarbejder. Siden krisen 

har den typiske medarbejder fået knap 9 pct. mere i indkomst efter skat. Samtidig har topcheferne 

øget deres årlige indkomst med knap 50 pct. Det fremgår af figur 6. 

 

Figur 6. Real udvikling i disponibel indkomst i store private virksomheder 

 

Anm: Opgjort i faste 2019-priser på baggrund af forbrugerprisindekset. Private virksomheder med over 200 ansatte i november 
måned indgår i opgørelsen. Den disponible indkomst er opgjort på personniveau og ikke husstandsækvivaleret. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Når topdirektørerne får voldsomme lønstigninger, mens lønnen for almindeligt ansatte kun stiger 

svagt, vokser uligheden i vores samfund – og økonomisk ulighed kan meget let slå over i en social 

ulighed eller omsættes til politisk indflydelse. 

 

For de rigeste bliver det oplagt at bruge den højere indkomst på at tilegne sig fordele. Hvorfor være 

tvunget bagerst i køen til sundhedsbehandlinger; hvorfor bruge folkeskolen, eller hvorfor nøjes med 

en skrabet offentlig hjemmehjælp, hvis man kan købe sig til en lettere tilværelse? Der bliver større 

forskel på de muligheder, som de rigeste og dem i midten af indkomstskalaen har, når uligheden 

stiger. Og jo mere forskel, der bliver på befolkningen i et samfund, des sværere bliver det at se sig 

selv som ét fællesskab. 

 

Stigende ulighed gør det sværere at bevare oplevelsen af 
et være del af et samfundsfællesskab 

 

Stigende sociale forskelle puster til ustabiliteten. Vi har de senere år set protestbevægelser og 

politisk oprør både i Europa og USA, når almindelige mennesker føler sig hægtet af. Det er svært 

for den almindelige lønmodtager at forstå, hvorfor hun må nøjes med en beskeden lønudvikling og 
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underfinansierede velfærdstilbud, når hun samtidig kan læse i avisen, at topcheferne i landets 

største virksomheder får udbetalt million- og milliardgevinster. 

 

Kigger vi ud i verden, kan vi ligeledes se, at de mest lige samfund er nogle af de mest trygge, stabile 

og rige samfund. Det er ikke et tilfælde, at Danmark år efter år scorer højt på Verdensbankens 

Doing Business Indeks. Det er derfor grundlæggende i erhvervslivets interesse, at 

sammenhængskraften og fællesskabsforståelsen bevares. En vis lighed giver simpelthen mere 

politisk stabilitet. 

 

Boks 3. Sådan har vi gjort 

Vi har opgjort topchefens løn og den typiske medarbejders løn i private, danske virksomheder med mindst 200 
ansatte i Danmark. Optællingen af antal ansatte pr. virksomhed er foretaget på baggrund af cvr-nummer og 
opgjort i november måned. 
 
Det anvendte indkomstbegreb er Danmarks Statistiks lønindkomstbegreb, som indeholder skattepligtig 
lønindkomst inkl. frynsegoder, skattepligtig værdi af fri bil, bolig, mv., jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelser 
samt værdi af aktieoptioner. Lønindkomstbegrebet dækker også honorarer for bestyrelsesarbejde. 
Indkomstbegrebet dækker ikke indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. 
 
Da indkomstbegrebet dækker hele kalenderåret, er indkomsten kun opgjort for de medarbejdere, der også var 
tilknyttet virksomheden i det foregående år i november måned. Dermed sikres det, at den opgjorte 
lønindkomst i høj grad er i overensstemmelse med virksomhedens aflønning af medarbejderen. Dog kan det 
ikke sikres, at medarbejderen ikke har anden aflønning, f.eks. fra bijob eller honorar for bestyrelsesarbejde. På 
den anden side undervurderes forholdet mellem den højest aflønnede og den typiske medarbejders løn i år, 
hvor topchefen bliver udskiftet, da der som nævnt ovenfor kun opgøres lønnen for de medarbejdere, der både 
er i virksomheden i november i året og det forrige år. 
 
Da opgørelsen er foretaget på virksomheder på baggrund af cvr-nummer, er det kun virksomhedens direkte 
ansatte, der tælles med. Indgår topchefen f.eks. i virksomheden gennem en partnerkonstruktion, hvor 
vedkommende aflønnes som selvstændig med eget cvr-nummer, vil denne ikke indgå i opgørelsen. 
 
Topchefens løn er opgjort som den højest aflønnede person i virksomheden, mens den typiske medarbejder er 
opgjort som medianen. Opgørelsen af den disponible indkomst blandt topchefer og medarbejdere er kun 
foretaget for personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark. Den disponible indkomst for den typiske 
medarbejder er opgjort som gennemsnittet for 45.-55. lønpercentil i virksomheden. 

 

Er Danmark blevet mere ulige end vores nordiske nabolande siden krisen? 

Ét er udviklingen i den økonomiske ulighed i Danmark. Noget andet er, hvordan udviklingen ser ud 

i landene omkring os, særligt blandt de nordiske nabolande, som vi oftest sammenligner os med. 

Tidligere på året blev resultaterne af et nyt studie af udviklingen i indkomstuligheden i en række 

europæiske lande, herunder Danmark, udgivet i World Inequality Database. Denne database 

samler forskningsresultater fra hele verden omkring ulighed og er stiftet af bl.a. Thomas Piketty. 

 

 De nye resultater viser, at den rigeste procents andel af de samlede indkomster for Danmarks 

vedkommende er vokset kraftigt siden 2009. Det er ikke tilfældet blandt vores nordiske nabolande. 

Ifølge disse tal udgjorde den rigeste procents andel af de samlede indkomster knap 13 pct. i 2016 i 

Danmark, mens der i fx Sverige kun var tale om en andel på ca. 8 pct. Det fremgår af figur 7. 

Resultaterne indikerer således, at Danmark er blevet mere ulige end Sverige. 
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interesse, at sammenhængs-
kraften bevares 

 
Uligheden er vokset mere i 
Danmark end i de øvrige 
nordiske lande 
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Figur 7. Udvikling i den rigeste procents andel af de samlede indkomster, WID 

 

Anm: Topindkomstandelen er opgjort på baggrund af indkomstbegrebet ”pre-tax national income”, som indeholder erhvervs- og 
formueindkomster inkl. lejeværdi af egen bolig og (urealiseret) overført overskud i virksomhed samt pensionsudbetalinger, men 
ekskl. overførselsindkomster og før skat. 
Kilde: AE på baggrund af World Inequality Database. 
 

Det er dog væsentligt at bemærke, at tallene fra 2011 og frem er beregnet på baggrund af 

stikprøveundersøgelser, hvilket skaber en del usikkerhed omkring resultaterne, særligt fordi der 

fokuseres på en snæver gruppe (den rigeste procent). Der er desuden anvendt et indkomstbegreb, 

der afviger fra de indkomstbegreber, der typisk anvendes i Danmark og de andre nordiske lande til 

opgørelser af indkomstuligheden.  

 

Der er gode grunde til at anvende andre indkomstbegreber og metoder, når man skal sammenligne 

indkomstulighed på tværs af alle lande i verden, men netop i de nordiske lande ligner skatte- og 

overførselssystemerne i høj grad hinanden. Derfor er det relevant at undersøge, om de nye 

forskningsresultater holder vand, når definitionerne og datagrundlaget følger de gængse metoder. 

 

Figur 8 viser, hvordan gini-koefficienten målt ved den disponible indkomst (indkomsten efter skat 

og renteudgifter) har udviklet sig siden 2011 for Danmark og Sverige. Opgørelsen er foretaget på 

baggrund af individdata og følger den samme metode for udvælgelse af analysepopulation, 

husstandsafgrænsning mv.  

 

Figuren viser, at gini-koefficienten er steget i både Danmark og Sverige fra 2011 til 2017. Men gini-

koefficienten har i alle år været højere i Sverige end i Danmark, hvilket betyder, at 

indkomstuligheden er større i Sverige end i Danmark. Forskellen er i 2017 på ca. 4 pct.-point, hvilket 

er en betydelig forskel. 
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Figur 8. Udvikling i gini-koefficient målt ved disponibel indkomst, 2011-2017 

 

Anm: Den opgjorte gini-koefficient for Danmark er beregnet ud fra de samme opgørelsesprincipper, som SCB anvender ved 
opgørelsen af gini-koefficienten for Sverige. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, og husstande med negative indkomster er ikke 
frasorterede. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og SCB’s statistikdatabase. 

 

De nye forskningsresultater vedrørte dog ikke (umiddelbart) gini-koefficienten eller den disponible 

indkomst. Der er derimod tale om den rigeste procents indkomstandel målt ved en slags 

bruttofaktorindkomst, altså indkomsten fra løn, virksomhedsoverskud og formue før skat og 

overførsler. Figur 9 viser, at den rigeste procents andel af de samlede indkomster er lavere i 

Danmark end i Sverige uanset, om der måles på den disponible indkomst eller 

bruttofaktorindkomsten. Da fortjeneste ved salg af ejerboliger er skattepligtigt i Sverige og derfor 

indgår i indkomstopgørelsen, mens det ikke er tilfældet i Danmark, kan dette potentielt forstyrre 

resultaterne. Men også når der måles på bruttofaktorindkomsten ekskl. kapitalindkomst (som 

boligafkastet er en del af) er der stor forskel på Danmark og Sverige, og indkomstuligheden er 

konsekvent større i Sverige. 
 

Figur 9. Den rigeste procents indkomstandel ved forskellige indkomstbegreber, 2017 

 

Anm: De opgjorte indkomstandele for Danmark er beregnet ud fra de samme opgørelsesprincipper, som SCB anvender ved 
opgørelsen af indkomstfordelingen for Sverige. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, og husstande med negative indkomster er 
ikke frasorterede. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og SCB’s statistikdatabase. 
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Det kan altså ikke ved traditionelle opgørelser af indkomstuligheden på baggrund af individdata 

bekræftes, at indkomstuligheden i Danmark skulle være stukket fra vores nordiske nabolande. 

Indkomstuligheden i Danmark såvel som i vores nabolande har været stigende over en lang 

årrække og også siden krisen, men der er altså ikke tegn på, at vi i Danmark løber fra de andre.   

 
Stigende indkomstulighed har 
gennem en årrække været en 
tendens både i Danmark og i 
vores nabolande 
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2 KAPITEL 

Antallet af fattige er fortsat 
med at stige 
De seneste års reformkurs med lavere ydelser og støttebeløb for de fattigste familier 

har sat sig i fattigdomsstatistikken. Børnefattigdommen voksede i 2017 til 64.500 

ifølge Danmarks Statistiks indikator for relativ fattigdom. Så længe vi har kunnet måle 

på det, har der aldrig været så mange børn og voksne under fattigdomsgrænsen – 

både den kortvarige og den vedvarende fattigdom. De fattige børnefamilier er 

kendetegnet ved at være på en offentlige ydelse, hvoraf særligt mange er enlige 

forsørgere på kontanthjælp. 

Opgørelser af fattigdom i Danmark er jævnligt til debat, hvilket afspejler, at der er stor forskel på, 

hvilken betydning, vi tillægger ordet ”fattig”. For nogle er ordet ensbetydende med en tilværelse 

uden sikkerhed for tag over hovedet, mad på bordet eller det rette tøj til at klare det omskiftelige 

vejr. Når fattigdom på denne vis opgøres med udgangspunkt i et minimum for en tilværelse, kaldes 

det absolut fattigdom. 

 

Imidlertid flytter grænserne sig for, hvad der betragtes som et minimum for at opretholde en 

værdig tilværelse, i takt med, at samfundet bliver rigere. Det skyldes, at en værdig tilværelse ikke 

blot handler om basal ernæring, men også om at kunne tage del i samfundet. Det kan fx handle om 

sundhed, beklædning og ny teknologi, som det at have en smartphone. Den relative afstand til andre 

har nemlig betydning for, hvordan vi betragter fattigdom. At leve i relativ fattigdom er udtryk for, 

at man ikke har mulighed for at føre en livsstil, der tilnærmelsesvis ligner, hvad der er almindeligt i 

samfundet. 

 

At leve i relativ fattigdom er udtryk for, at man ikke har 
mulighed for at føre en livsstil, der tilnærmelsesvis ligner, 
hvad der er almindeligt i samfundet 

 

Erkendelsen af, at fattigdom er relativt, har medført, at man i de vestlige samfund typisk opgør 

fattigdom på baggrund af lavindkomstmetoden, hvor fattigdomsgrænsen defineres ud fra  

 
Grænserne for, hvad der op-
fattes som fattigdom, flytter 
sig og er til løbende diskus-
sion 
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medianindkomsten (som er den midterste indkomst, hvis alle danskere var listet op på en række 

efter størrelsen på deres indkomst). I Danmark anvendes typisk 50 pct. af medianindkomsten som 

fattigdomsgrænse på grund af den store udbredelse af velfærdsydelser, mens man i EU har valgt 

at benytte 60 pct. af medianindkomsten, hvilket alt andet lige betyder, at flere betegnes som 

fattige. 

 

I figur 1 er fattigdom opgjort på to måder. Den mørkeblå kurve viser antallet af fattige opgjort efter 

den tidligere officielle fattigdomsgrænse i Danmark, som blev afskaffet blot 2 år efter sin indførelse 

i 2015. Siden da har Danmark ikke haft en officiel fattigdomsgrænse. Men som opfølgning på FN’s 

verdensmål om at afskaffe fattigdom har Danmarks Statistik udviklet en ny indikator for relativ 

fattigdom, bl.a. en lavindkomstgrænse og en formuegrænse, der begge spiller en rolle for et nyt 

samlende mål om, hvornår man kan karakteriseres som fattig. 

 

Figur 1. Antal personer, der lever under fattigdomsgrænsen 

 

Anm: Se boks 1 for definition af fattigdomsgrænse. Pga. databrud i formuestatistikken kan det ny mål først opgøres fra 2015. Antal 
fattige efter den gamle definition er opgjort som ét-årsfattige for sammenlignelighed med den nye definition. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Det nye fattigdomsmål, som i figuren kaldes SDG-mål (Sustainable Development Goals), er 

inspireret af den gamle fattigdomsgrænse, men i SDG-målet defineres fattigdom efter, om man er 

fattig i ét år – og ikke gennem tre år, som var kravet ved den gamle fattigdomsgrænse. I figur 1 

måles fattigdom derfor over 1 år, hvilket vi også benævner ”et-årsfattige”. Ved at måle fattigdom 

over 1 år efter den gamle definition bliver udviklingen sammenlignelig med opgørelsen efter SDG-

målet, hvor fattigdom også måles over 1 år. Forskellen i niveauerne skyldes hovedsageligt, at SDG-

målet omfatter en bredere personkreds end opgørelsen med den gamle definition. 
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Ifølge SDG-målet er man fattig, hvis man har en indkomst på under halvdelen af 

medianindkomsten og ikke har en formue på over halvdelen af medianindkomsten. Dertil er der et 

krav om, at familiens hovedforsørger ikke må være studerende. Se den præcise definition i boks 4. 

 

Ifølge SDG-målet, som er den lyseblå kurve i figuren, er der i dag ca. 254.000 fattige. Det nye mål 

kan ikke opgøres før 2015 uden databrud, da det er baseret på den nye formuestatistik fra primo 

2015. 

 

Mange fattige børn og kraftig stigning de seneste år 

Antallet af fattige børn i Danmark steg til 64.500 i 2017. Det er en stigning på 12.000 børn på et 

enkelt år. Som figur 2 viser, er der tale om en ny udvikling i de seneste år, som har fået 

børnefattigdommen op på et tårnhøjt niveau. Indtil 2015 så det faktisk ud til, at kurven var knækket 

for antallet af fattige børn, efter den tidligere S-R-SF-regering i 2012 havde afskaffet de gamle 

fattigdomsydelser. 

 

Antallet af fattige børn i Danmark steg til 64.500 i 2017 

 

Men de nye fattigdomsydelser, som kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen, 

har imidlertid spoleret den udvikling. Når vi taler om børnefattigdom afhænger børnenes situation 

af familiens indkomstforhold. Derfor er det også entydigt, at kontanthjælpsloftet, der rammer 

enlige forsørgere særligt hårdt, er en af de medvirkende årsager til den udvikling, vi ser. 

 

Figur 2. Antal børn, der lever under fattigdomsgrænsen 

 

Anm: Se boks 1 for definition af fattigdomsgrænse. Pga. databrud i formuestatistikken kan det ny mål først opgøres fra 2015. Antal 
fattige efter den gamle definition er opgjort som ét-årsfattige for sammenlignelighed med den nye definition. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Flere studier har vist, at det at opleve fattigdom i barndommen, kan trække spor mange år ind i 

voksenlivet og få konsekvenser for ens jobchancer og indkomstmuligheder senere i livet. Samtidig 

har bl.a. Børnerådet vist, at fattigdom fører til mistrivsel, fattige børn er i højere grad kede af det og 

oplever i større grad mavepine. 

 

Boks 4. Definition af fattigdomsgrænse 

Danmarks Statistik har som opfølgning på FN’s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen udviklet et 
nyt mål for fattigdom. Målet er en videreudvikling af den officielle fattigdomsgrænse, der blev vedtaget i 2013 
på baggrund af ekspertudvalget om fattigdoms anbefalinger og senere afskaffet af Venstre-regeringen i 2015. 
 
Man er fattig, hvis man i løbet af et år har en indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten, og 
samtidig ikke har en formue i starten af året på mere end halvdelen af medianindkomsten. 
 
Hvis familiens hovedforsørger (den der tjener mest) er studerende og ikke har været fuldtidsbeskæftiget mere 
end halvdelen af året, kan man dog ikke blive kategoriseret som fattig. Heller ikke børn, der flytter hjemmefra, 
kan blive kategoriseret som fattige, hvis mindst én af deres forældre ikke er fattig. 
 
Medianindkomsten 
Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtigt 50 
procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten og nøjagtig 50 procent, der har en 
indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible 
indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere 
familiemedlemmer. 
 
Fattigdomsgrænsen i kroner og øre 
Hvornår en familie konkret vil ryge ned under fattigdomsgrænsen, afhænger af familietypen. For en enlig 
person er fattigdomsgrænsen på 122.300 kr. efter skat om året eller 10.200 kr. om måneden. Det er opgjort 
efter skat og skal dække alle udgifter til fx bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid 
osv. Af tabellen herunder fremgår fattigdomsgrænserne for forskellige familier. 
 

Fattigdomsgrænsen for forskellige familietyper, 2019-priser 

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

1 voksen 122.300 122.300 10.200 

1 voksen og 1 barn 159.000 79.500 6.600 

1 voksen og 2 børn 195.700 65.200 5.400 

2 voksne 183.500 91.700 7.600 

2 voksne og 1 barn 220.200 73.400 6.100 

2 voksne og 2 børn 256.900 64.200 5.400 

3 voksne* 244.700 81.600 6.800 

4 voksne* 305.800 76.500 6.400 

Anm: Børn er her defineret som under 15 år. Hjemmeboende børn på 15 år og derover tælles som voksne. *) 3 eller 4 voksne kan 
fx være en familie med 2 forældre og 1 eller 2 hjemmeboende børn på 15 år og derover. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Hvert 10. barn er fattigt i Langeland, Brøndby og Lolland kommune 

Ser vi på fordelingen af børnefattigdom i Danmark, så er der stor variation i udbredelsen på tværs 

af kommuner. Den geografiske fordeling af børnefattigdommen fremgår af figur 3. Her er andelen 

af fattige børn i de enkelte kommuner vist. De mørkeblå områder er de steder, hvor andelen af 

fattige børn er højest. De lyseblå områder er de kommuner, hvor andelen af fattige børn er lavest.  

 

 
Fattigdom i barndommen kan 
trække spor langt ind i vok-
senlivet 

 
Der er store geografiske 
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Som det ses af fattigdomskortet i figur 11, så har områder som Sønderjylland, Vest- og Sydsjælland 

samt den Københavns Vestegn mange børn under fattigdomsgrænsen. Omvendt er der færrest 

fattige i en række kommuner rundt om København og i det Midt- og Østjyske. 

 

Figur 3. Andel fattige børn fordelt på kommuner 

 

Anm: Figuren viser andelen af børn under 18 år, der lever i familier under fattigdomsgrænsen. Se boks 4 for definition af 
fattigdomsgrænse. Kommunerne Ærø, Fanø, Samsø og Læsø er udeladt af diskretionshensyn. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

I de kommuner, hvor der er den laveste andel af fattige børn, er det omkring 2-3 pct. af børnene, 

der er under fattigdomsgrænsen. Det er kommuner som Dragør, Allerød og Gentofte. Det er 

samtidig de kommuner med færrest fattige børn, som har oplevet de mindste stigninger i 

børnefattigdommen det seneste år.  

 

Modsat er det mere end hvert 10. barn i kommuner som Langeland, Brøndby og Lolland, som er 

under fattigdomsgrænsen. Også mange sjællandske kommuner som Guldborgsund, Odsherred, 

Kalundborg og Slagelse er på listen over de 10 kommuner, hvor der er flest fattige børn.  

 

Tabel 1 viser top- og bund-10 over kommuner i Danmark med henholdsvis den højeste og laveste 

andel af fattige børn. 
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Andel fattige børn i pct.

2,2 - 4,6 (23 kommuner)

4,6 - 5,4 (24 kommuner)

5,4 - 6,3 (23 kommuner)

6,3 - 10,6 (24 kommuner)

 
I kommuner som Langeland, 
Brøndby og Lolland er børne-
fattigdommen over 10 pct.  
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Tabel 1. Top- og bundkommuner målt på andelen af fattige børn 

Top 10  Andel (pct.) Bund 10 Andel (pct.) 

Langeland 10,6 Dragør 2,2 

Brøndby 10,4 Allerød 2,6 

Lolland 10,1 Gentofte 2,6 

Guldborgsund 9,4 Egedal 2,8 

Odsherred 8,6 Skanderborg 3,0 

Ishøj 8,5 Rudersdal 3,0 

Morsø 8,1 Solrød 3,1 

Kalundborg 8,1 Lyngby-Taarbæk 3,2 

Slagelse 8,1 Rebild 3,3 

Odense 8,0 Hørsholm 3,3 

Anm: Se boks 4 for definition af fattigdomsgrænse. Andelen af fattige børn er opgjort i forhold til det samlede antal børn under 18 år 
med bopæl i kommunen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

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

I figur 4 er de fattige børn yderligere opdelt på aldersgrupper. Ud af de 64.500 fattige børn er knap 

en tredjedel i alderen 0-4 år. Det svarer til lidt mere end 20.000 børn. Ser man på aldersgruppen 

0-9 år, så er der sammenlagt 37.700 børn under fattigdomsgrænsen. Det svarer til næsten 60 pct. 

af alle de fattige børn.  

 

Figur 4. Aldersfordeling for børn under fattigdomsgrænsen 

 

Anm: Børn er under 18 år. Tallene for de enkelte aldersgrupper summerer ikke til totalen pga. afrunding. Se boks 4 for definition af 
fattigdomsgrænse.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Mange familier er på kontanthjælp eller integrationsydelse 

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

bl.a. ses i lyset af fattigdomsydelserne. Kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse 
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medfører, at familier, der i forvejen tilhørte de laveste indkomstgrupper, har fået færre midler til 

rådighed. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har regnet sig frem til, at blandt børn, hvis familie modtager 

integrationsydelse, er 18.400 under fattigdomsgrænsen3. AE har efter samme metode fundet frem 

til, at tallet er endnu højere for fattige børn i familier, der modtager kontanthjælp. Der er tale om 

21.300 børn under fattigdomsgrænsen, hvis familie modtager kontanthjælp. Det fremgår af figur 

5. 

 

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

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

integrationsydelse. Det er en blandet gruppe, hvor nogen slet ingen ydelser har, nogle er på 

dagpenge, og nogle er førtidspensionister.  

 

Figur 5. Børn i fattige familier, der er berørt af kontanthjælpsydelser 

 

Anm: Opgørelsen følger samme metode og beregningsgrundlag som Økonomi- og Indenrigsministeriets besvarelse af BEU alm. del 
(2018-19) – endeligt svar på spørgsmål 40. Integrationsydelsesmodtagere eller kontanthjælpsmodtagere udgør alle, der har 
modtaget integrationsydelse eller kontanthjælp (eller uddannelseshjælp) i mindst to uger i 2017. Børn i familier, der er berørt af 
disse ydelser og samtidig er under fattigdomsgrænsen i 2017 indgår i opgørelsen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Tabel 2 viser antallet af børn under fattigdomsgrænsen fordelt på familiens ydelse, og om der er 

tale om en enlig forsøger eller ej. Her fremgår det, at det blandt enlige særligt er 

kontanthjælpsmodtagerne, der ryger under fattigdomsgrænsen. Her er der næsten 12.000 børn 

under fattigdomsgrænsen, som bor med en enlig forsøger på kontanthjælp. At tallet er så højt 

skyldes især kontanthjælpsloftet, som er designet, så det i høj grad rammer enlige med børn. 

  

 
3 https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/beu/spm/40/svar/1544984/1996118.pdf  
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Tabel 2. Børnefattigdom fordelt på kontanthjælpsydelse og forsørger  

  Ikke enlig Enlig 

Kontanthjælp 9.560 11.720 

Integrationsydelse 15.390 2.960 

Ikke berørt af kontanthjælpsydelser 15.360 9.470 

I alt 40.310 24.150 

Anm: Se anmærkning til figur 3. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Vedvarende økonomisk fattigdom er vokset drastisk over 15 år 

Fattigdom kan måles på forskellig vis, og den af Danmarks Statistik udviklede SDG-indikator for 

relativ fattigdom er derfor én blandt flere relevante opgørelser, når vi taler om udbredelsen af 

fattigdom i Danmark, og hvordan den har udviklet sig. Som tidligere nævnt fik Danmark i 2013 en 

officiel fattigdomsgrænse, som dog blev afskaffet blot 2 år senere. AE er fortsat med at regne på 

omfanget af fattigdom efter denne definition, som særligt adskiller sig fra den nye SDG-indikator 

for relativ fattigdom ved at måle på udbredelsen af vedvarende økonomisk fattigdom. 

 

Konkret opgøres de ”økonomisk fattige” som personer, der 3 år i træk har oplevet at ligge under 

fattigdomsgrænsen. Fattigdomsgrænsen er fastsat som halvdelen af medianindkomsten, og der 

gælder ligeledes et formuekrav, så personer med en vis formue ikke indgår i opgørelsen. Derudover 

indgår familier med voksne studerende ikke. 

 

Antallet af økonomisk fattige har været støt stigende de 
seneste 15 år 

 

Figur 6 viser udviklingen i antallet af økonomisk fattige over de sidste 15 år. Tallet har været støt 

stigende over hele perioden, og bare i det sidste år er der tale om en stigning på over 4.000 

personer til i alt 52.600 økonomisk fattige personer. Det er vel at mærke personer, der har været 

under fattigdomsgrænsen 3 år i træk. Hvis andelen af befolkningen i økonomisk fattigdom opgøres, 

er der også tale om en stigning for hvert år over de sidste 15 år. Andelen var i 2002 på 0,3 pct. af 

befolkningen, mens den i dag er 0,9 pct. Risikoen for at være i vedvarende fattigdom i Danmark er 

altså tredoblet. 

 

 
Økonomisk fattige opgøres af 
AE som personer, der 3 år i 
træk har ligget under fattig-
domsgrænsen 

 
Risikoen for at være i ved-
varende fattigdom i Danmark 
er tredoblet 
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Figur 6. Udvikling i antal økonomisk fattige 

 

Anm: Opgjort efter den tidligere officielle fattigdomsdefinition. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Udviklingen i antallet af børn under 18 år, hvis familie er under fattigdomsgrænsen 3 år i træk, har 

også været stigende i størstedelen af perioden. Det fremgår af figur 7. Dog faldt tallet fra 2011 til 

2014, men er igen begyndt at stige fra 2015 og frem. Der er nu ca. 10.600 økonomisk fattige børn 

svarende til 0,9 pct. af alle børn under 18 år. 

 

Figur 7. Udvikling i antal økonomisk fattige børn 

 

Anm: Opgjort efter den tidligere officielle fattigdomsgrænse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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3 KAPITEL 

Kontanthjælpsloft og 
midlertidigt børnetilskud 
Siden kontanthjælpsloftet blev indført i 2016, har tusindvis af kontant-

hjælpsmodtagere oplevet at have markant færre penge mellem hænderne hver 

måned. Det er især kontanthjælpsmodtagere med børn og kontanthjælpsmodtagere 

langt fra arbejdsmarkedet, der er blevet skåret i ydelser. For nyligt har den nuværende 

regering indført et midlertidig børnetilskud, som skal hjælpe de familier, der har fået 

forringet deres økonomiske situation som følge af enten kontanthjælpsloftet eller 

integrationsydelsen. 

Under valgkampen i 2015 var Venstres hovedbudskab, at det skulle kunne betale sig at arbejde. 

For at opnå dette indførte den tidligere Venstre-regering kort efter valget et kontanthjælpsloft og 

en 225-timersregel. Begge disse tiltag blev præsenteret som beskæftigelsestiltag, der skulle hjælpe 

kontanthjælpsmodtagere i arbejde.  

 

Faktum er imidlertid, at Beskæftigelsesministeriets egne beregninger viste, at man kun forventede 

en beskæftigelseseffekt på 700 personer af de to tiltag tilsammen, og Finansministeriets 

evaluering fra i år viste, at kontanthjælpsloftet kun har løftet beskæftigelsen blandt de ramte med 

350-450 personer. Samtidig er kontanthjælpsloftet designet, så det især rammer børnefamilier.  

 

Den tidligere regering valgte altså med åbne øjne at indføre et kontanthjælpsloft, som gjorde 

tusindvis af børnefamilier fattige, selvom den forventede og faktiske beskæftigelseseffekt var 

minimal. Siden kontanthjælpsloftets indførelse er antallet af børn under fattigdomsgrænsen steget 

voldsomt.  

 

Forskning fra Aarhus Universitet har vist, at blot ét års fattigdom i barndommen reducerer 

livschancerne for børn. Blot ét år i fattigdom reducerer nemlig chancen for, at man får en 

ungdomsuddannelse, og man har udsigt til lavere erhvervsindkomst som voksen. 

 

Netop derfor er det også positivt, at der i forståelsespapiret mellem den nye socialdemokratiske 

regering og dens parlamentariske grundlag står, at børnefattigdommen skal bekæmpes. Første 

 
Den tidligere regering indfør-
te et kontanthjælpsloft, som 
gjorde tusindvis af børne- 
familier fattige 

 
I det nye regeringsgrundlag 
står, at børnefattigdom skal 
bekæmpes 
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skridt i denne retning er det midlertidige børnetilskud, som er blevet vedtaget med tilbagevirkende 

kraft fra august 2019.  

 

Blot ét års fattigdom i barndommen reducerer for 
uddannelse og giver lavere erhvervsindkomst som voksen 

 

I dette kapitel ser vi først nærmere på, hvilke kontanthjælpsmodtagere der i 2018 blev ramt af 

kontanthjælpsloftet. Derefter har vi beregnet, hvilken betydning det midlertidige børnetilskud har 

for de ramte familiers økonomi, og hvor mange børn, der løftes over fattigdomsgrænsen. 

 

Kontanthjælpsloftet har især skåret i børnefamiliers budget 

Figur 1 viser antallet af kontanthjælpsmodtagere ramt af kontanthjælpsloftet fordelt på deres 

familietype. Knap 6.000 enlige kontanthjælpsmodtagere uden børn blev reduceret i deres ydelse 

som følge af kontanthjælpsloftet. Heraf var knap 900 også ramt af 225-timersreglen.  Derudover 

blev knap 2.000 kontanthjælpsmodtagere i parforhold uden børn ramt af loftet. Ca. 9.000 enlige 

med børn og 6.000 i parforhold med børn blev desuden ramt af loftet. To ud af tre af de ramte 

havde altså børn.  

 
Figur 1. Kontanthjælpsmodtagere ramt af loftet fordelt på familietype, 2018 

 

Anm: Se boks 1 for metode og afgrænsning. Personer med uoplyst familietype fremgår ikke af tabellen, hvorfor rækkerne ikke 
summer til totalen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og data fra Beskæftigelsesministeriet. 

 

Ikke nok med at kontanthjælpsloftet især rammer børnefamilier, er det også denne familietype, 

som reduceres mest i ydelser hver måned. Mens enlige og par uden børn i gennemsnit reduceres 

hhv. 760 kr. og 920 kr. om måneden, mister enlige med børn i gennemsnit ca. 1.900 kr., mens 
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kontanthjælpsmodtagere der lever i et parforhold med børn typisk reduceres omkring 1.300 kr., 

hvis de er ramt af loftet.  

 

Figur 2. Månedlig reduktion i ydelse som følge af loftet og 225-timersregel, 2018 

 

Anm: Se boks 1 for metode og afgrænsning. Personer med uoplyst familietype fremgår ikke af tabellen, hvorfor rækkerne ikke 
summer til totalen. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og data fra Beskæftigelsesministeriet. 

 

Især børnefamilierne går altså glip af mange penge hver måned som følge af kontanthjælpsloftet. 

Det kan påvirke børnene negativt både på kort og langt sigt.  

 

På kort sigt betyder den lave indkomst i kontanthjælpsfamilier ramt af loftet, at børnene kan lide 

en række afsavn. Der har f.eks. været historier i medierne om familier, der ikke har haft råd til at 

sende deres børn til fritidsaktiviteter eller børnefødselsdage. Når børn ikke deltager i disse 

aktiviteter, der for størstedelen af danske børn er en selvfølgelighed, er det svært for dem at føle 

sig som en del af fællesskabet. Det kan være en af forklaringerne på, at en barndom i fattigdom 

trækker spor ind i voksenlivet. 

 

Et stort studie fra Aarhus Universitet har vist, at blot ét år i fattigdom i barndommen reducerer 

chancen for at få en uddannelse, ligesom der er udsigt til en lavere forventet erhvervsindkomst 

som voksen.  

 

Når vi som samfund presser kontanthjælpsmodtagere med børn yderligere økonomisk, kan det 

altså have konsekvenser langt ind i fremtiden. Det er nemlig ikke bare et problem for de enkelte, at 

deres livschancer forringes. Det er også dårlig samfundsøkonomi, eftersom børn opvokset i 

fattigdom oftere selv får et liv uden for arbejdsmarkedet eller med ringere erhvervsindkomst. 
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Kontanthjælpsloftet rammer især personer langt fra arbejdsmarkedet 

Selvom formålet med kontanthjælpsloftet ifølge den tidligere regering var at få flere i arbejde, var 

loftet designet, så det særligt ramte kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet. 

Jobcentrene arbejder nemlig med en inddeling af kontanthjælpsmodtagerne i to grupper.  

 

Den første gruppe består af kontanthjælpsmodtagere, som er arbejdsløse og ifølge jobcentrets 

vurdering er klar til at komme i beskæftigelse. Denne gruppe kaldes jobparate. Den anden gruppe 

kaldes aktivitetsparate og består af kontanthjælpsmodtagere, der har brug for anden hjælp og 

indsatser, før de er klar til at komme i job. Populært sagt har de andre problemer end ledighed. 

Disse problemer kan f.eks. være af social eller sundhedsmæssig karakter. 

 

Af de knap 23.000 personer, som i 2018 var ramt af kontanthjælpsloftet, var 84 pct. 

aktivitetsparate, hvilket vil sige, at kommunen har vurderet, at de ikke umiddelbart var parate til at 

tage et arbejde. Når formålet med kontanthjælpsloftet er at tilskynde til beskæftigelse, virker det 

paradoksalt, at det især rammer personer, hvis primære problem ikke er ledighed. Figur 3 viser 

kontanthjælpsmodtagere ramt af loftet fordelt på parathed. 

 

Figur 3. Kontanthjælpsmodtagere ramt af loftet fordelt på parathed, 2018 

 

Anm: Se boks 1 for metode og afgrænsning.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og data fra Beskæftigelsesministeriet. 

 

En række forskningsstudier har gennem de senere år vist, at det har konsekvenser at skære i 

ydelserne for de mennesker, der i forvejen er pressede på pengepungen og står med andre 

problemer i livet, det være af social eller andet karakter.  

 

F.eks. har Rockwoolfondens Forskningsenhed tidligere i år undersøgt konsekvenserne af 

starthjælpen i 00’erne. Starthjælpen var en reform af kontanthjælpen til indvandrere fra 2003-

2007 og kan ikke direkte sammenlignes med det nuværende kontanthjælpsloft. Starthjælpen 

havde dog det tilfælles med kontanthjælpsloftet, at begge dele gik ud på at skære i ydelserne for 
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nogle kontanthjælpsmodtagere med det formål at øge beskæftigelsen. Starthjælpen var målrettet 

nyankomne flygtninge. 

 

Rockwoolfondens Forskningsenheds undersøgelse af konsekvenserne af starthjælpen viser, at der 

ingen langsigtede beskæftigelseseffekter var. På kort sigt kom flygtningene lidt hurtigere i 

beskæftigelse, hvis de var omfattet af starthjælp, men denne effekt ebber ud på længere sigt.  

 

Omvendt ses negative konsekvenser af starthjælpen på f.eks. kriminalitet og deltagelse i dagtilbud 

for børn. 

 

Boks 1. Metode for analyse af personer ramt af kontanthjælpsloftet 

Datagrundlaget for analysen er Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets to datasæt 
vedrørende personer ramt af hhv. kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Endelig anvendes også 
Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM. 
 
Analysen belyser, hvem der i første halvår af 2018 blev ramt af hhv. kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. 
Beskæftigelsesministeriets data ligger på månedsniveau, og i analysen er der omregnet til et gennemsnitligt 
antal henover første halvår. En person ramt af f.eks. kontanthjælpsloftet i alle seks måneder vil dermed indgå 
som 1, mens en person ramt i 1 enkelt måned, vil indgå som 1/6. Det vil sige, at antallet af personer angivet i 
tabellerne er et gennemsnit over de 6 mdr.  
 
Endelig opgøres paratheden ud fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM, som indeholder 
ugentlige oplysninger om, hvilken ydelse overførselsmodtagere modtager. Eftersom DREAM er på ugeniveau, 
anvendes oplysninger for den første uge i måneden. Den første uge i måneden er i denne henseende defineret 
som den uge, hvor den første torsdag i måneden ligger. Der er lavet robusthedstest for at undersøge, om det 
påvirker resultatet, hvis man i stedet anvender en anden uge, og det gør det ikke. 

 

Midlertidigt børnetilskud løfter tusindvis af børn ud af fattigdom 

På baggrund af ovenstående er det et skridt i den rigtige retning, at den nuværende regering har 

vedtaget et midlertidigt børnetilskud til de børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet eller 

er på integrationsydelse. Tilskuddet skal afhjælpe den økonomiske situation for de berørte familier, 

indtil en ny struktur for ydelsessystemet er på plads.  

 

Tilskuddet udgør mellem 550 og 700 kr. om måneden pr. barn under 15 år afhængig af 

forsørgerens ydelse og familietype. Enlige forsørgere vil modtage yderligere 650 kr. i supplerende 

tilskud. Det midlertidige børnetilskud er skattefrit, men kan maksimalt udgøre det beløb, man har 

mistet pga. kontanthjælpsloftet eller som følge af at være på integrationsydelse fremfor 

kontanthjælp. Beskæftigelsesministeriet vurderer, at omkring 14.300 familier med 27.900 børn vil 

modtage det midlertidige børnetilskud om måneden, og det vil blive udbetalt med tilbagevirkende 

kraft fra august 2019. 

 

Vi har undersøgt, hvordan det midlertidige børnetilskud påvirker de fattigste familiers økonomi ved 

at foretage en hypotetisk beregning af, hvis tilskuddet havde eksisteret i 2017, som er det seneste 

år, der er tal for indkomster og fattigdom. Derved kan vi belyse konsekvenserne for familiernes 
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økonomi, og i hvor høj grad det midlertidige børnetilskud kommer børnefattigdom til livs. 

Fremgangsmetoden er beskrevet yderligere i boks 6. 

 

Mange familiers økonomiske situation forbedres af det midlertidige børnetilskud 

Tilskuddet vil betyde en indkomstfremgang for familier, der i høj grad befinder sig omkring 

fattigdomsgrænsen på årsbasis, som er det vigtigste af kriterierne for, om man befinder sig i relativ 

fattigdom. Det viser figur 4, hvor fordelingen af familiernes indkomst med og uden tilskuddet 

fremgår.  

 

Af figur 4 ses det, at fordelingen rykker mod højre, hvilket afspejler, at indkomsten stiger, og 

familierne derved får flere penge til rådighed. Nogle familiers indkomst ligger uden tilskuddet under 

fattigdomsgrænsen, mens andre familiers indkomst ligger over. Det samme er tilfældet, når 

indkomsten opgøres med det midlertidige børnetilskud, men antallet af familier i målgruppen 

under fattigdomsgrænsen falder dog. 

 

Figur 4. Indkomstfordeling for familier med og uden tilskud, ækv. disp. Indk., 2017 

 

Anm: Den opgjorte indkomst er pr. familie og husstandsækvivaleret således, at indkomsten på tværs af familietyper er 
sammenlignelig med niveauet for en enlig person. Indkomstfordelingen er alene opgjort for familier, som modtager det midlertidige 
børnetilskud i mindst 1 måned. Fattigdomsgrænsen er opgjort som 50 pct. af medianindkomsten i 2017. Se boks 1 for yderligere om, 
hvornår man kan betegnes som fattig. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og data fra Beskæftigelsesministeriet. 

 

Der er også stor spredning i familiernes indkomst, som det fremgår af figuren, hvilket skyldes, at 

den økonomiske situation for familierne ofte ændrer sig i løbet af året. Det kan fx være den enlige 

forsørger, der i starten af året er på kontanthjælp, men kommer i arbejde og får en højere månedlig 

indtægt. Derved bliver familiens indkomst på årsbasis et gennemsnit af at være på ydelser i nogle 

måneder og i arbejde de øvrige måneder. Andre overgår måske til et ressourceforløb, hvor 

kontanthjælpsloftet ikke gælder. Og for andre går det den anden vej, hvis de falder ud af 

dagpengesystemet og ryger på kontanthjælp.  
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Selvom en families indkomst på årsbasis ligger over fattigdomsgrænsen, kan der dermed godt være 

måneder, hvor indkomsten pr. måned ligger under, hvor det kan være svært at få pengene til at 

række hele måneden. Det er i disse måneder, at det midlertidige børnetilskud er målrettet og ment 

til at afhjælpe det økonomiske pres. 

 

Tusindvis af børn ramt af kontanthjælpsloftet løftes over fattigdomsgrænsen 

Som figur 4 viser, rykker nogle familier ud af relativ fattigdom, når det midlertidige børnetilskud 

regnes med. Figur 5 viser, hvor mange børn der løftes over fattigdomsgrænsen målt med Danmarks 

Statistiks indikator for relativ fattigdom, som er den primære indikator for verdensmål nr. 1 om at 

afskaffe fattigdom. I figuren tæller alle børn under 18 år med, selvom det midlertidige børnetilskud 

er målrettet børn under 15 år. Det skyldes, at de ældste børn i familien også får glæde af, at familien 

modtager et tilskud på vegne af deres yngre søskende. De får dermed også mulighed for at rykke 

over fattigdomsgrænsen. 

 

Det midlertidige børnetilskud vil sandsynligvis betyde ca. 
10 pct. reduktion i antal børn under fattigdomsgrænsen 

 

Som det fremgår af figur 20, skønnes knap 6.200 børn under 18 år at løftes ud af relativ fattigdom 

som følge af tilskuddet. Heraf er størstedelen berørt af kontanthjælp, ca. 3.800 børn, mens knap 

2.400 er berørt af integrationsydelse. 

 

Figur 5. Antal børn, der løftes over fattigdomsgrænsen med midl. børnetilskud, 2017 

 

Anm: Tilskuddet tildeles på månedsbasis afhængig af forsørgerens ydelser og nedsættelse af støtte som følge af 
kontanthjælpsloftet. Fattigdomsgrænsen opgøres på baggrund af familiens samlede indkomst i året. ”Kontanthjælp” omfatter i 
figuren også uddannelseshjælp for forsørgere under 30 år. Opgjort med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indikator for relativ 
fattigdom i 2017 for børn under 18 år. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og data fra Beskæftigelsesministeriet 
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I det store billede er der tale om en reduktion af børnefattigdommen på knap 10 pct., da der i 2017 

var ca. 64.500 børn under fattigdomsgrænsen. Men bare fra 2016 til 2017 steg antallet af fattige 

børn med 12.000.  

 

Tabel 1 viser, hvor meget det midlertidige børnetilskud udgør for de omfattede familier. I 

gennemsnit vil tilskuddet øge familiernes rådighedsbeløb med 1.550 kr. om måneden, hvilket er 

markant forbedring af deres økonomiske situation. Det svarer til en fremgang på 4,9 pct. af den 

disponible indkomst. Uanset om familierne løftes over fattigdomsgrænsen, er der dermed tale om 

en mærkbar hjælp til de fattigste børnefamilier med en presset økonomi. 

 

Tabel 1. Gennemsnitligt midlertidigt børnetilskud, 2017 

  Kr. pr. måned Pct. af disponibel indkomst 

Midlertidigt børnetilskud pr. familie 1.550 4,9 

Anm: Tilskuddet tildeles på månedsbasis afhængig af forsørgerens ydelser og nedsættelse af støtte som følge af 
kontanthjælpsloftet. Beløb er afrundet til nærmeste 50 kr. Det gennemsnitlige beløb er kun opgjort for måneder, hvor familien 
modtager det midlertidige børnetilskud. Opgørelsen i procent af disponibel indkomst er foretaget på husstandsækvivalerede beløb. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og data fra Beskæftigelsesministeriet. 

 

Boks 2. Metode for analyse af det midlertidige børnetilskud 

Vi har undersøgt, hvordan det midlertidige børnetilskud påvirker de fattigste familiers økonomi ved at foretage 
en hypotetisk beregning af, hvis tilskuddet havde eksisteret i 2017, som er det seneste år, der er tal for 
indkomster og fattigdom. Derved kan vi belyse konsekvenserne for familiernes økonomi, og i hvor høj grad det 
midlertidige børnetilskud kommer børnefattigdom til livs. 
 
Beregningen er foretaget på baggrund af registerdata på individniveau fra Danmarks Statistik om indkomster 
og offentlige ydelser og data fra Beskæftigelsesministeriet om kontanthjælpsloftet. Disse data giver mulighed 
for i hver enkelt måned i 2017 at identificere de personer, der er ramt af kontanthjælpsloftet eller er på 
integrationsydelse, og hvor meget deres støtte er blevet reduceret. Beregningen af børnetilskuddet mht. 
antallet af børn foretages med udgangspunkt i ydelsesmodtagerens familiesituation ultimo 2017. 
 
Børnetilskuddet er målrettet familier, der er ramt af kontanthjælpsloftet eller er på integrationsydelse, som på 
grund af det lave ydelsesniveau i overvejende grad befinder sig under fattigdomsgrænsen. Tilskuddet gives på 
månedsbasis, og familiernes situation kan ændre sig i løbet af året (fx ved at komme i arbejde, par der flytter 
sammen eller fra hinanden), mens indkomster og fattigdom måles over et helt indkomstår. Det betyder også, 
at familier, der modtager tilskuddet i et par måneder, ikke nødvendigvis er under fattigdomsgrænsen, da denne 
opgøres for hele indkomståret. Familiens økonomiske situation kan dog godt i fravær af tilskuddet have været 
så presset, at den ville have været under fattigdomsgrænsen opgjort på månedsbasis. 
 
Fattigdomsgrænsen 
Definitionen af fattigdom følger Danmarks Statistiks indikator for relativ fattigdom, som er udviklet til at følge 
udviklingen i Danmark for FN’s verdensmål nr. 1 om at afskaffe fattigdom. Fattige familier har en disponibel 
indkomst og nettoformue på mindre end 50 pct. af medianindkomsten i året. Familier, hvor hovedforsørgeren 
er studerende, er udeladt fra opgørelsen, og unge der flytter hjemmefra i løbet af året regnes heller ikke for 
fattige, hvis deres forældre ikke er det. 

 

Et skridt i den rigtige retning efter flere års fejltrin 

Efter fire år med en regering, der førte en fattigdomsskabende politik med bl.a. et 

kontanthjælpsloft, der især ramte kontanthjælpsmodtagere med børn, er det positivt, at den 

nuværende regering som noget af det første har indført et midlertidigt børnetilskud, som hjælper 

nogle af de familier, der er blevet skåret i deres ydelser som følge af kontanthjælpsloftet og 

integrationsydelsen. Mens børnefattigdommen steg med ca. 12.000 fra 2016 til 2017 efter 

indførelsen af kontanthjælpsloftet, hjælper den nye midlertidige ydelse ca. 6.200 børn over 
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fattigdomsgrænsen. I alt forbedres den økonomiske situation for 28.000 børn af den nye ydelse. 

Ydelsen er dermed et skridt i den rigtige retning og et klart opgør med den tidligere regerings 

politik. 
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