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FATTIGDOM SOM BEGREB



Fattigdom

Absolut – Relativ



Absolut

•De fattige er personer og familier, der lever under et 
fysiologisk eksistensminimum.

•B.S. Rowntree: Udgifter til mad, husleje og 
nødvendige udgifter til tøj og brændsel. 1890erne.

•Budgetmetode. USA's fattigdomsgrænse.



Relativt

“Mennesker er ikke alene individuelle organismer, der kræver næring for 
deres fysiske eksistens. De er sociale væsener, derfor ventes at leve op til 
socialt krævende roller som arbejdere, borgere, forældre, ægtefæller, naboer 
og venner”

”Individer, familier og grupper i befolkningen kan siges at leve i fattigdom, 
når de mangler ressourcer til at opnå den kost, deltage i aktiviteter og have 
de levekår og behageligheder, som er normale eller i det mindste vidt 
anerkendte i det samfund, som de hører til. Deres ressourcer er så langt 
under gennemsnittet for individer og familier, at de udelukkes fra almindelige 
livsmønstre, vaner og aktiviteter”. (Townsend, 1979) 



Absolut vs. relativ fattigdom

•Afsavn: Det centrale begreb i Townsends 
fattigdomsforståelse er begrebet deprivation, dvs. på 
dansk at lide afsavn. Afsavn kan både være af materiel 
og social karakter og er i princippet lige alvorlige, hvor 
de optræder.

• Skindiskussion: Erik Jørgen Hansen i rapporten 
“Fattigdom” (1989). Der er elementer af noget absolut 
og noget relativt i begge begreber. 



Forståelser af fattigdom

• Heidi Sørensen. Interviews med forskellige politikere (socialordførere). 

• Kilde: Heidi Sørensen: Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark. CASA. 
2009.

Hun stillede tre spørgsmål:

1. Er fattigdom i Danmark et spørgsmål om overlevelse eller om at leve et 
”almindeligt liv” i overensstemmelse med det omkringliggende samfund?

2. Er fattigdom i Danmark et økonomisk spørgsmål om kroner og ører eller 
et spørgsmål om kulturelle og personlige ressourcer?

3. Hvad skyldes fattigdom? Hvad eller hvem er årsagen til fattigdom?



Tre Fattigdomsforståelser

1. Fattigdom i Danmark er et spørgsmål om valg og 
prioritering

2. Fattigdom er ikke at have råd til at leve ”et 
almindeligt liv” 

3. Fattigdom handler om kultur



OMFANG OG MÅLING



Måling af Fattigdom 

Metoder til måling af fattigdom:

Indkomstmetoden (relative betragtninger) 

• 50%-grænsen 

• 60 %-grænse (I risiko for fattigdom)

Varighed: tre år under 50%-grænsen 

Afsavnsmetoden

• Udelukket fra almindelige livsmønstre, vaner og aktiviteter

Budgetmetoden

• Minimumsbetragtning– hvad koster det at leve



Indkomstopgørelser

Fordele:

- Økonomiske ressourcer spiller en afgørende rolle

- Traditionelle og tilgængelige data

- Sammenlignelige data over tid og mellem lande

- Relative data

Ulemper:

- Indirekte metode

- Indkomstbegreb

- Tidsdimension (ikke aktuelle)



Ulighed og fattigdom





Relativ fattigdom – et års fattige



Økonomisk fattige – tre år i træk



Økonomisk fattige 2001-11



Børn i fattige familier – et års fattige



Børn i fattige familier – tre år i træk



Afsavn

Afsavn:

• Det ikke at have økonomisk mulighed for aktiviteter og 
handlinger, som der er bred enighed om, at alle skal kunne 
fx købe sunde grøntsager, varme boligen op, gå til 
tandlæge, give gaver til fødselsdag



Afsavn og fattigdom

Fordele:

• Direkte måde - Belyser folks faktiske situation

• Viser konsekvenser af manglende økonomiske ressourcer

• Anerkendte og demokratiske indikatorer for fattigdom- Towsends
definition

Ulemper:

• Spørgeskema – når ikke alle

• Selvrapporterede – oplysninger

• Vanskeligt at skelne behovene og hvor alvorlige

• Kan afspejle livsstil



Afsavn og fattigdom

• familiernes afsavn siger noget om konsekvenserne af at 
være fattig

• direkte opgørelser, der belyser familiernes afsavn er et 
vigtigt supplement til en belysning af 
fattigdomsproblematikken. 

• Afsavn er helt klart koncentreret omkring familier med 
meget lave indkomster



Afsavn og rådighedsbeløb
Procentdel, der har 5 afsavn eller derover. Ækvivaleret rådighedsbeløb
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Afsavn –undladt at købe medicin - og 
rådighedsbeløb



Økonomisk sårbare

Tre ud af fem følgende afsavn:

• Svært/meget svært ved at få pengene til at slå til

• Ubetalte regninger det seneste år

• Kan ikke betale uforudset udgift på 10.000 kr

• Har af økonomiske grunde ingen bil

• Har ikke råd til en uges ferie væk fra hjemmet 



Økonomisk sårbare



Budgetmetoden - fattigdom

Budgetmetoden

• Hvad koster det at leve

• Normativt budget

• Bygger på normer og standarder fx ernæring og sund levevis

• Dækker alle dagligdags forbrugsområder



Budgetmetoden

Fordele:

• Direkte metode – folks faktiske levevis

• Angiver nødvendigheder

• Robusthedstjek af ydelser- kan man forsørge sig

Ulemper

- Hvad er nødvendigheder

- Angiver ikke umiddelbart omfang

- Afhængig af indkomstfordeling – manglende tidsdimension



Budgetmetoden

Referencebudget:

Angiver forbrugsudgifter for at opretholde et rimeligt og

almindeligt forbrug. Et forbrug som er almindeligt i forhold

Til aktiv deltagelse og som er bredt accepteret i samfundet.

Minimumsbudget:

Angiver forbrugsudgifter for at opretholde et nødvendigt og

beskedent forbrug. Med mulighed for at leve et hverdagsliv med 

deltagelse i sociale og samfundsmæssige sammenhænge



Budgetmetoden



Konklusioner omkring måling af Fattigdom 

• Vi har set, at der er forskellige målemetoder, som afspejler forskellige perspektiver på 
fattigdom, og der er fordele og ulemper ved hver målemetode

• Selv om der foreligger mange data, står vi, både hvad angår indkomst og afsavn med 
data, som ikke giver et retvisende billede af fattigdom i Danmark – det vil sige omfang 
og karakter. De nye fattigdomsopgørelser og afgrænsninger fra Danmarks statistik 
afhjælper ikke dette problem.

• Der er behov for nye fattigdomsafgrænsninger, der giver et mere retvisende og realistisk 
billede af fattigdom i Danmark dvs. hvad det betyder ikke at kunne klare sig samfundet. 
En afgrænsning som fx kombinerer lav indkomst og kombination af forskellige afsavn.

• De forskellige indkomstopgørelser viser forskellige niveauer af fattigdom, og man kan 
stille spørgsmålstegn, ved niveauerne. Fælles er det dog, at der er tale om en stigning i 
alle fattigdomsopgørelser i de seneste 20 år.



Skal vi have en fattigdomsgrænse?

Hvorfor fattigdomsgrænse:

• Anerkendelse af, at fattigdom kan forekomme 

• Belyse en sammenlignelig udvikling og derved kan se om det stiger 
eller falder

• Viden om fattigdomsproblemer

• Grundlag for fattigdomspolitik/-indsats



Fattigdomsgrænse?

Ulemper ved fattigdomsgrænsen:

• Legitimitet – svarer grænsen til fattigdomsbilledet  

• Det kræver politisk enighed om grænsen 

• Kan påvirke ydelsesniveauet for sociale ydelser, sætte norm for de 
sociale ydelser

• Tidsdimension – timelag i indkomstoplysninger

• Kun få lande har en officiel fattigdomsgrænse



Årlig fattigdomsredegørelse

I stedet for en fattigdomsgrænse:

• Udarbejdelse af en årlig fattigdomsredegørelse, der belyser udvikling 
og sammensætning af fattige, foretaget af et uafhængigt 
analyseinstitut 

• Baseret på udvidet og bedre datamateriale bla. en årlig 
afsavnsundersøgelse og opgørelser med kombinationer af indkomst 
og afsavn

• Robusthedstjek på baggrund af budgetmetoden fx med 
årsmellemrum 



FATTIGDOMMENS ÅRSAGER
OG KONSEKVENSER



Årsager til fattigdom

• Lavere ydelser
• Nettodækningsgraden (forholdet mellem kontanthjælp og 

almindelig løn) for kontanthjælp (og andre ydelser) er faldet og 
antallet af fattige kontanthjælpsmodtagere er steget de sidste 25 
år (Hansen og Schultz-Nielsen, 2015)

• Fattigdomsydelserne – starthjælp (nu selvforsørgelse- og 
hjemsendelsesydelse), kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen –
har sat tryk på fattigdomsudviklingen



Lavere ydelser uden for arbejdsmarkedet

AE (2020) Din klasse 
følger dig gennem livet 



Hansen og Schultz-
Nielsen (2015). 
Kontanthjælpen gennem 
25 år. Modtagere, regler, 
incitamenter og 
levevilkår fra 1987 til 
2012 

Nettodækningsgraden
er faldet



Fattigdomsydelserne
har sat tryk på fattigdomsudviklingen

• Rockwoolfonden (2019) viser, at starthjælpsreformen (fra 2002) i 
gennemsnit sænker ydelsesniveauet for nyankomne flygtninge med 
35-40 procent

• Institut for Menneskerettigheder (2018) viser, at de lave indtægter for 
forskellige familietyper på integrationsydelse ikke er tilstrækkeligt til 
at opretholde et ”beskedent og nødvendigt forbrugsniveau i 
Danmark” (baseret på minimumsbudgetter)

• AE (2016) beregner et markant fald i rådighedsbeløb som følge af 
kontanthjælpsloft og 225-timersregel

https://www.rockwoolfonden.dk/artikler/starthjaelp-goer-flygtninge-til-danmarks-fattigste/
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/ligebehandling_2018/integrationsydelse_2018_web.pdf
https://www.ae.dk/analyser/kontanthjaelpsloftet-saetter-tryk-paa-fattigdomsudviklingen


I stort set alle de beregnede eksempler ligger 
familiernes indtægter under 
minimumsbudgetterne, […] der ifølge Rockwool 
Fonden svarer til et ”beskedent og nødvendigt” 
forbrugsniveau. 
(Institut for Men-
neskerettigheder (2018) 



AE (2016) beregner et markant fald i 
rådighedsbeløb som følge af kontanthjælpsloft og 
225-timersregel

Enlige med 3 børn og en 
husleje på 8.000 kr. 
mister 5.100 kr. af det 
månedlige 
rådighedsbeløb pga. 
kontanthjælpsloftet og 
225-timersreglen. 



Konsekvenser af fattigdom

1. AFSAVN: Fattige personer lider større afsavn

2. NEGATIV SOCIAL ARV: Børn fra 
”uddannelsesfattige” hjem klarer sig dårligere

3. DÅRLIGERE SUNDHEDSFORHOLD: Fattigdom 
forkorter den gennemsnitlige levealder 

4. SOCIAL EKSKLUSION: Fattigdom gør det sværere at 
være aktiv i arbejds-, familie-, og fritidslivet



AFSAVN: Fattige personer lider større afsavn

SFI: Fattigdom og 
afsavn (2016)
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NEGATIV SOCIAL ARV: Børn fra resursefattige hjem 
klarer sig dårligere
”Oplever man bare et ekstra år i fattigdom i de sidste år af folkeskolen, 
så vil det reducere den disponible indkomst med 6,4 pct. i 
voksenlivet. Måler man på erhvervsindkomst (før skat og overførsler), 
så reduceres erhvervsindkomsten som voksen med over 12 pct., hvis 
man oplever bare et ekstra år i fattigdom i denne periode af 
barndommen.” (AE-rådet 2018 om Rune Lesner (2018). The Long-Term 
Effect of Childhood Poverty 



NEGATIV SOCIAL ARV: Børn fra 
”uddannelsesfattige” hjem klarer sig dårligere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed (2017). 

Den sociale arv har konsekvenser hele livet
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SUNDHED: Fattigdom forkorter den 
gennemsnitlige levealder 

Kreiner, C. T., Nielsen, T. H., & Serena, B. L. (2018). Role of income mobility for the measurement 
of inequality in life expectancy. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(46)

Forskel for 40-årig på 2,4 år: 77,6 år i en af de mest 

velhavende grupper (80. percentil) sammenlignet med 

75,2 år for en i lavindkomstgruppen (20. percentil)
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SOCIAL EKSKLUSION: Fattigdom gør det sværere at 
være aktiv i arbejds-, familie-, og fritidslivet

Der er en væsentlig 
sammenhæng mellem 
fattigdom, ringere levekår
og risiko for at være socialt 
ekskluderet (Ejrnæs et al. 
2010; Larsen 2005; Müller 
et al. 2015)



Fattigdommens årsager og konsekvenser

• I den nyere historiske udvikling i Danmark er den 
primære årsag lavere ydelser, herunder lavere 
kompensationsgrad og nye fattigdomsydelser… 
og 

•Konsekvenser af fattigdom er i udpræget grad
afsavn, negativ social arv og social eksklusion



Kilder

AE (2016). Kontanthjælpsloftet sætter tryk på 
fattigdomsudviklingen.

AE (2018). Fattigdom i opvæksten giver langvarige konsekvenser 

AE (2020). Flere års stigning i fattigdom afløses af stagnation

AE (2020). Fald i antallet af fattige børn op til coronakrisen

AE (2020) Din klasse følger dig gennem livet 

Børnerådet (2015). Unge fra økonomisk trængte familier trives 
dårligere end andre unge 

Børnerådet (2017). Socialt og økonomisk trængte børn har flere 
sundhedsproblemer

Ejrnæs et al. (2010). Levekår og coping: Ressourcer, tilpasning og 
strategi blandt modtager af de laveste sociale ydelser.

Hansen og Schultz-Nielsen (2015). Kontanthjælpen gennem 25 år. 
Modtagere, regler, incitamenter og levevilkår fra 1987 til 2012 

Institut for menneskerettigheder (2018). FAMILIER PÅ 
INTEGRATIONSYDELSE EN ANALYSE AF ØKONOMI, AFSAVN OG 
SOCIAL EKSKLUSION I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 

Johansen, A. (2016). Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt.

Kreiner, C. T., Nielsen, T. H., & Serena, B. L. (2018). Role of income
mobility for the measurement of inequality in life expectancy. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(46), 11754-
11759.

Larsen, J. E. (2005). Fattigdom og social eksklusion i Danmark

Müller et al. (2015). Fattigdom, afsavn og coping.

Psykiatrifonden (2015). Fattigdom kan ses i børns hjerner

Rune Lesner (2018). The Long-Term Effect of Childhood Poverty

Rockwoolfonden (2019). Starthjælp gør flygtninge til Danmarks 
fattigste

SFI (2015). Børn i lavindkomstfamilier

SFI (2016). Fattigdom og afsavn  

VIVE (2018). Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018


