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FORORD 

Denne rapport fokuserer på børn i lavindkomst ved at belyse, hvor man-
ge børn der har været påvirket af lavindkomst over de seneste tre årtier, 
hvordan en opvækst i lavindkomst er korreleret med indkomst, uddan-
nelse og arbejdsmarkedstilknytning senere i livet, og ved at belyse sam-
menhængen mellem familiens disponible indkomst og barnets præstatio-
ner i grundskolen. 

Der har til undersøgelsen været tilknyttet en følgegruppe, som 
har kommenteret et rapportudkast. Herudover er rapporten blevet 
kommenteret af professor Mette Ejrnæs, Økonomisk Institut ved Kø-
benhavns Universitet. Vi takker dem alle for gode og konstruktive kom-
mentarer. 

Rapporten er udarbejdet af videnskabelig assistent Christopher J. 
de Montgomery og forsker Hans Henrik Sievertsen. Undersøgelsen er 
finansieret af BUPL. 

København, juni 2015 
AGI CSONKA 
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SAMMENFATNING 

Denne rapport belyser sammenhængen mellem husstandens disponible 
indkomst i barnets første 15 leveår og udfald senere i livet. Undersøgel-
sen tager udgangspunkt i den disponible indkomst i barndomshjemmet 
korrigeret for husstandens størrelse og kigger på udfald såsom karakterer 
i folkeskolen, videre uddannelse, indkomst og arbejdsmarkedssituation 
som voksen. Ingen af de belyste sammenhænge kan fortolkes som år-
sagssammenhænge. Rapporten giver desuden en oversigt over udviklin-
gen i antallet og andelen af børn, der boede i en lavindkomsthusstand fra 
1980 til 2012, og et indblik i, hvad den internationale forskning siger om 
årsagssammenhænge. 

RESULTATER 
Vi opgør gennemgående indkomsten som den samlede disponible ind-
komst i husstanden. Denne indkomst korrigeres dernæst for størrelsen af 
husstanden, og denne korrigerede indkomst sættes så i forhold til medi-
anindkomsten. Medianindkomsten er den indkomst, som den husstand 
har, hvor der er lige mange husstande med en højere indkomst, som der 
er husstande med en lavere indkomst. En husstand eller familie defineres 
typisk som værende i lavindkomst, hvis indkomsten er mindre end 60 pct. 
af medianindkomsten. Vi viser dog også resultater, hvor lavindkomst 
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defineres som en indkomst på under hhv. 40 og 50 pct. af medianind-
komsten.  

På tværs af udfaldene er der en sammenhæng mellem indkom-
sten i barndomshjemmet og situationen senere i livet. Børn, der vokser 
op i en husstand med en relativt lav disponibel indkomst, klarer sig i 
gennemsnit dårligere end børn fra husstande med en højere indkomst. 
Denne sammenhæng er tydeligere, jo længere tid børnene berøres af lav-
indkomst, og jo lavere indkomsten er. Det er dog værd at bemærke, at 
selv børn, som har levet alle de første 15 år af deres liv i en lavindkomst-
familie, i gennemsnit har en indkomst, som ligger over indkomsten i 
barndomshjemmet. De har i gennemsnit også gennemført mindst 13 års 
uddannelse.  

ANDELEN AF BØRN I LAVINDKOMST 

Andelen af børn, der bor i en husstand med en disponibel indkomst, der 
ligger under 60 procent af medianindkomsten, faldt i begyndelsen af 
1980’erne – fra 14 pct. i 1980 til 8 pct. i 1985. Andelen af børn, der har 
levet mindst 3 år i træk i en husstand med en disponibel indkomst på 
under 60 pct. af medianindkomsten, har siden begyndelsen af 1990’erne 
og indtil 2005 ligget stabilt på omkring 2 pct. I forbindelse med højkon-
junkturen fra 2005-2007 fik andelen dog et løft opad, for igen med krisen 
af få en vigende tendens. Samlet set ligger andelen i 2012 på omkring 3 
pct. af børnepopulationen.  

LAVINDKOMST ER FORBUNDET MED VARIGE SPOR 

Undersøgelsen af sammenhænge mellem lavindkomst i barndommen og 
udfald på længere sigt tager udgangspunkt i fødselsårgangene 1980-1982 
og måler udfaldene ved 30-års-alderen.  

Der er en positiv sammenhæng mellem husstandens disponible 
indkomst i barndommen og den disponible indkomst som 30-årig. Jo højere 
forældrenes indkomst er i barndommen, des højere er indkomsten som 
30-årig. Indkomsten som voksen ligger dog typisk markant højere end 
forældrenes indkomst. Således har for eksempel børn, der i deres første 
leveår levede i en familie med en disponibel indkomst på under 60 pct. af 
medianindkomsten, i gennemsnit en indkomst på over medianindkom-
sten som 30-årig. De, der har levet de første 15 år af deres liv i en familie 
med en husstandsindkomst på under 60 pct. af medianindkomsten, har 
en relativindkomst som 30-årig, der er 23 procentpoint lavere end den 
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tilsvarende indkomst hos dem, der ikke har levet et eneste år i en lavind-
komstfamilie. 

Der er ligeledes en positiv sammenhæng mellem husstandens di-
sponible indkomst i barndommen og andelen, der har påbegyndt og gen-
nemført en ungdomsuddannelse. Af dem, der boede det første leveår i en hus-
stand med en indkomst på 60 pct. af medianindkomsten, har 87 pct. gen-
nemført en ungdomsuddannelse 30 år senere. For børn i husstande med 
en indkomst på 160 pct. af medianindkomsten er denne andel 95 pct. 

Denne positive sammenhæng går igen, når det er antal års gennem-
førte uddannelse, der måles. Personer, der i deres første leveår boede i en 
husstand med en indkomst på 60 pct. af medianindkomsten, har som 30-
årige i gennemsnit gennemført 14 års uddannelse, mens personer, der i 
deres første leveår boede i en husstand med en disponibel indkomst på 
det dobbelte af medianindkomsten, i gennemsnit har gennemført 16 års 
uddannelse som 30-årige. 

Børn, der har oplevet et til flere år i lavindkomst i barndommen, 
har en signifikant lavere indkomst som 30-årig, og de har gennemført 
signifikant mindre uddannelse. Børnene har dog også en betydelig højere 
relativindkomst som voksen, end deres forældre havde, da de blev født, 
og de gennemfører i gennemsnit mere end 13 års uddannelse, hvilket 
svarer til en ungdomsuddannelse.  

Der er en klar negativ sammenhæng mellem husstandens dispo-
nible indkomst og sandsynligheden for at have oplevet ledighed mellem 
det enogtyvende og enogtredivte leveår. Sandsynligheden for at have op-
levet ledighed er 7 procentpoint højere for personer, hvis barndomshus-
stand i bare ét år har været under 60 pct. af medianindkomsten, sammen-
lignet med dem, hvis barndomshusstand ikke på noget tidspunkt i barn-
dommen har været under 60 pct.  

Også i forhold til sandsynligheden for at være på førtidspension som 
30-årig er der en klar negativ sammenhæng. En højere indkomst i barn-
domshjemmet er korreleret med en lavere sandsynlighed for at være på 
førtidspension som 30-årig. Personer, der har levet 15 år i en lavindkomst-
familie, har 12 procentpoint højere sandsynlighed for at være på førtids-
pension som 30-årig. Der er dog relativt få, som oplever 15 år i lavind-
komst, og der er muligvis tale om personer med ganske særlige forhold.  
Andelsen af personer, der har oplevet blot et år i lavindkomst, som er på 
førtidspension som 30-årig, er mere end 60 pct. højere end blandt perso-
ner, som ikke har oplevet et eneste år i lavindkomst.  
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Undersøgelsen peger ikke på, at indkomsten tidligt i barndom-
men er af større betydning end indkomst senere i barndommen i forhold 
til indkomst, uddannelse, ledighed og førtidspension som 30-årig.  

LAVERE SKOLEKARAKTERER 

Undersøgelsen af sammenhænge mellem lavindkomst i barndommen og 
karakterer i folkeskolen tager udgangspunkt i alle 15-17-årige, der mellem 
skoleårene 2001/2002 og 2012/2013 har færdiggjort folkeskolen. Dette 
svarer til 98,3 pct. af alle, der har afsluttet folkeskolen i denne periode. 

I både dansk og matematik viser undersøgelsen, at der både ved 
afgangsprøven og i standpunktskarakterer er en tydelig positiv sammen-
hæng mellem husstandsindkomsten i barndommen og karakterer. Børn 
fra husstande med en større indkomst får i gennemsnit højere karakterer. 
Denne sammenhæng er stærkere for indkomstforskelle tidligt i barn-
dommen end for indkomstforskelle senere i barndommen. Personer, der 
i ét år i løbet af sine første 15 leveår bor i en husstand med en disponibel 
indkomst på under 60 pct. af medianindkomsten, får i gennemsnit 0,6 
karakterpoint lavere i dansk og 0,9 karakterpoint lavere i matematik end 
dem, der på intet tidspunkt har boet i en husstand med en disponibel 
indkomst på under 60 pct. af medianindkomsten, dvs. personer, der til-
hører den mere velstillede del af befolkningen. Personer, der i alle 15 år 
har boet i en husstand med en disponibel indkomst på under 60 pct. af 
medianindkomsten, får i gennemsnit 1,2 karakterpoint lavere i dansk og 
1,4 karakterpoint lavere i matematik.  

Tilsvarende er der også en klar negativ sammenhæng mellem 
husstandens disponible indkomst i barndommen og andelen, der får 2 
eller lavere i dansk og matematik. Der er ingen systematisk forskel mel-
lem standpunktskarakterer og prøvekarakterer. 

PERSPEKTIVER 
Undersøgelsen viser, at der er meget klare sammenhænge mellem hus-
standsindkomsten i barndomshjemmet og udfald senere i livet. Disse 
sammenhænge kan ikke fortolkes som årsagssammenhænge, og vi ved ikke, 
om udfaldene ville have været påvirket af en ændret husstandsindkomst i 
barndommen. De stærke korrelationer indikerer dog, at det er væsentligt at 
medtænke børn i politikudvikling, der vil påvirke deres vilkår. 
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GRUNDLAG 
Rapporten anvender registerbaserede data fra Danmarks Statistik. Disse 
data er indrapporteret til Danmarks Statistik fra forskellige forvaltninger, 
blandt andet SKAT og Undervisningsministeriet. De sammenhænge, 
som rapporten belyser, bygger altså på information om de samlede popu-
lationer, der undersøges, nemlig alle født i årene 1980-1982 og alle, der 
har afsluttet folkeskolen mellem skoleårene 2001/2002 og 2012/2013. 
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KAPITEL 1 

 INDLEDNING 
 

Ifølge Red Barnet er næsten 27 millioner børn i Europa berørt af lavind-
komst (Save the Children, 2014). I flere europæiske lande gælder dette op 
imod hvert andet barn, og selv i de nordiske velfærdsstater er det mere 
end hvert tiende barn, der er berørt af lavindkomst. Lavindkomst kan 
føre til social eksklusion, til dårligere helbred, til dårligere uddannelses-
muligheder og til ringere beskæftigelsesmuligheder på langt sigt. Den 
internationale økonomiske litteratur fokuserer derfor i stigende grad på 
betydningen af investeringer tidligt i livet (Currie & Almond, 2011). Hvis 
vi investerer tidligt i et barn, kan vi muligvis reducere udgifterne forbun-
det med overførselsindkomster, sundhed og kriminalitet senere i livet. 
Men hvilken betydning har lavindkomst for barnets udvikling? Og tager 
vi hensyn til eventuelle negative langsigtseffekter, når vi udarbejder poli-
tikker på andre områder, fx i arbejdsmarkedspolitikken? 

Formålet med denne rapport er at skabe ny viden om, hvilke 
konsekvenser lavindkomst kan have for børnene. Det er yderst vanske-
ligt at identificere årsagssammenhængen mellem forældres indkomst og 
børns udvikling. Først og fremmest er der mange faktorer, som både 
påvirker familiens indkomst og barnets udvikling direkte. Hvis forældre-
ne er ramt af sygdom, vil det sandsynligvis påvirke deres indkomstmulig-
heder, men det vil også påvirke børnene direkte, hvis forældrene har 
mindre overskud til at hjælpe dem på grund af sygdommen. En del 
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forskning undersøger risikoen for, at længerevarende ledighed kan være 
en stor belastning for forældrene, og at det derigennem vil påvirke bør-
nene. For det andet er der mange mekanismer på spil i børns udvikling, 
som er vanskelige at identificere. 

Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det er relevant at undersø-
ge, hvordan lavindkomst i barndommen korrelerer med udfald som 30-
årig i et land som Danmark, hvor der blandt andet er gratis skolegang og 
videregående uddannelse. Hvilke typer afsavn kan børn opleve, når de le-
ver i relativ lavindkomst? Er det afsavn, som kan have langsigtede konse-
kvenser for deres udvikling? I et nyere studie gennemgår Müller m.fl. (2015) 
afsavn og fattigdom i Danmark. Studiet giver detaljerede beskrivelser og 
analyser af, hvilke typer afsavn man oplever, hvis man lever i lavindkomst i 
Danmark. Blandt andet finder forfatterne, at lavindkomst påvirker famili-
ens kost, medicinforbrug, sundhedsydelser og sociale aktiviteter. Givet at 
den internationale forskning finder, at et dårligt helbred tidligt i livet kan 
have negative langsigtskonsekvenser (Currie & Almond, 2011), kan disse 
afsavn have langsigtede konsekvenser for børnene i familierne.  

Allerede i 1995 undersøgte SFI – Det Nationale Forskningscen-
ter for Velfærd, hvordan en opvækst med arbejdsløshed påvirker børne-
ne (Christoffersen, 1996). Undersøgelsen fulgte 15.000 børn født i 1966 
og 1973. Hvor årgang 1966 var blandt de største og blev født i en høj-
konjunktur, så var situationen en helt anden for årgang 1973, hvis foræl-
dre i langt højere grad blev ramt af arbejdsløshed. Man fandt, at børn af 
forældre, der var mere påvirkede af arbejdsløshed, havde flere helbreds-
mæssige problemer. De gennemførte mindre uddannelse og havde flere 
psykiske problemer. I 2009 udgav SFI rapporten Børnefattigdom i Danmark, 
2002-2006 (Deding & Gerstoft, 2009). Analysen giver et grundigt indblik 
i betydningen af, hvordan man definerer fattigdom, og hvem de fattige er.  

Denne rapport belyser, hvilke kort- og langsigtede udfald der i 
Danmark hænger sammen med en opvækst i lavindkomst. Det kan dog 
ikke på baggrund af denne rapport alene afgøres, om der er en direkte 
årsagssammenhæng. De udfald, vi observerer på sigt, kan både være en 
direkte konsekvens af en opvækst i lavindkomst, og de kan skyldes andre 
faktorer, som både påvirker indkomsten i barndommen og barnets ud-
vikling. 

Analysen er inddelt i fire kapitler. I kapitel 2 giver vi et overblik 
over udviklingen i andelen og antallet af børn, der er påvirket af lavind-
komst de seneste 30 år. Kapitlet giver et kvalificeret bud på, hvordan 
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udviklingen kan tænkes at fortsætte i de kommende år. I kapitel 3 følger 
vi op på Christoffersen (1996) og undersøger, hvordan børn, der er født i 
1980-82, har det som 30-årige, og hvordan lavindkomst i barndommen 
er associeret med indkomst, uddannelse og beskæftigelse som 30-årig. I 
kapitel 4 undersøger vi situationen i dag ved at undersøge, hvilken sam-
menhæng der er mellem forældrenes indkomst og børns præstationer 
ved afslutningen af 9. klasse. Alle børn, der har afsluttet 9. klasse mellem 
2002 og 2013, indgår i analysen. Da de belyste korrelationer ikke kun 
dækker over den direkte årsagssammenhæng, men også dækker over an-
dre faktorer, som påvirker både barnets udvikling og familiens indkomst, 
ser vi i kapitel 5 kort på, hvad den internationale forskning kan fortælle 
os om den direkte årsagssammenhæng. Rapporten dækker på denne må-
de over mange områder. Hvor Christoffersen (1996) og Deding og Gers-
toft (2009) går mere i dybden, giver denne rapport et større overblik. 
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KAPITEL 2 

 BØRN I LAVINDKOMST 1980 
TIL 2012 
 

Vi vil i dette kapitel undersøge, hvordan antallet af børn, der bliver be-
rørt af lavindkomst, har udviklet sig over de sidste 30 år. Har bedre tider 
fx været sammenfaldende med færre børn i lavindkomst? Vi vil anvende 
forskellige mål for lavindkomst og både vise antal børn og andelen af 
børn, der er berørt af lavindkomst. Dernæst giver vi et kort overblik over 
udviklingen i den økonomiske situation i Danmark for at belyse, om der 
er en sammenhæng mellem konjunktursituationen, ledighed og antal 
børn i fattigdom.  

POPULATIONER, DEFINITIONER OG VARIABLE 

For at gøre analysen gennemskuelig og tilgængelig anvender vi så simple 
og let forståelige definitioner som muligt for derved også at give læseren 
mulighed for at sammenligne vores resultater med resultater fra andre 
undersøgelser. Vi vil gennemgående bruge betegnelserne ”husstand” 
og ”familie” til at referere til en enhed bestående af ægtepar, registreret 
partnerskab, samlevende par, samboende par eller enlige samt deres 
hjemmeboende børn. Vi tager udgangspunkt i denne enhed for at bereg-
ne husstandens samlede disponible indkomst korrigeret for husstands-
størrelse. Ikke-hjemmeboende børn er inkluderet i populationen ud fra 
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den betragtning, at selvom deres husstand ikke ligner den almindelige 
familie, bestående af børn og forældre, så kan deres oplevelse af at være 
begrænset af økonomiske ressourcer alligevel være relevant for denne 
undersøgelses sigte. Det samme gælder børn, hvis forældre er studerende. 
Selvom deres økonomiske situation knytter an til en bestemt fase i livet 
og således kan være mere midlertidig end i andre husstande, er husstan-
dens økonomiske ressourcer ikke desto mindre begrænsede på måletids-
punktet. 

I boks 2.1 giver vi en præcis beskrivelse af de anvendte definiti-
oner til udregningen af husstandens disponible indkomst. 

 

BOKS 2.1 

Sådan opgør vi familieindkomst. 

Vi udregner familiens indkomst ved at lægge alle husstandsmedlemmernes disponible ind-
komst sammen. Vi anvender Danmarks Statistiks definition af disponibel indkomst, som består 
af: 

Samlet indkomst inkl. beregnet lejeværdi af egen bolig, før fradrag af renteudgifter 
÷ samlede skattemæssigt fradragsberettigede renteudgifter, inkl. renteudgifter i virksomhed 
÷ samlede skatter inkl. arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag 
÷ betalt skattemæssigt fradragsberettiget underholdsbidrag 
÷ tilbagebetalt kontanthjælp 
= Disponibel indkomst1 

Husstandens samlede disponible indkomst ækvivaleres dernæst, hvilket vil sige, at den korrige-
res for husstandens størrelse. Dette gøres for at give et mere retvisende sammenlignings-
grundlag af de reelle forbrugsmuligheder på tværs af husstande. Vi anvender kvadratrodsska-
laen til at ækvivalere husstandsindkomsterne, hvor den disponible indkomst divideres med 
kvadratroden af antallet af husstandsmedlemmer. En husstand bestående af én voksen og 
ingen børn med en disponibel indkomst på 200.000 kr. får derved en husstandsindkomst på 
200.000 kr. En anden husstand med samme indkomst, men med to voksne og to børn, får der-
imod en ækvivaleret husstandsindkomst på 200.000 kr./(√4) = 100.000 kr., mens en husstand 
med seks husstandsmedlemmer og samme indkomst får en ækvivaleret indkomst på 200.000 
kr./(√6) = 81.650 kr.  

Vi har undersøgt resultaternes følsomhed over for en alternativ ækvivaleringsstandard, den 
modificerede OECD-skala, som fungerer på samme måde som Oxford-skalaen, men hvor de 
tilsvarende vægte er 1, 0,5 og 0,3.2 

  
  1. www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/personindkomst/dispon-ny.aspx. 

2. www.oecd.org/els/soc/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf. 

Vi måler familieindkomsten relativt til medianindkomsten, da det mulig-
gør sammenligninger med forskellige definitioner af fattigdom (se boks 
2.2). Medianindkomsten har modsat gennemsnitsindkomsten den fordel, 
at den ikke bliver påvirket af meget usædvanlige værdier. Hvis vi fx i et år 
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observerer en stor stigning fra én husstands indkomst, som allerede hav-
de en høj indkomst, så vil det hæve gennemsnittet, mens det ikke vil på-
virke medianen. For hvert år finder vi derfor medianhusstanden, dvs. 
den husstand, hvor der er lige mange husstande der har en højere dispo-
nibel indkomst, som der er husstande, der har en lavere disponibel ind-
komst. Vi måler dernæst hver husstandsindkomst relativt til indkomsten i 
medianhusstanden.  

 

BOKS 2.2 

Tre forskellige fattigdomsgrænser. 

A. Den officielle grænse 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold definerer økonomisk fattige 
som personer, der opfylder følgende tre kriterier:  

1. Den disponible indkomst er i 3 år i træk under 50 pct. af medianindkomsten. (For en enlig 
svarer det til 103.200 kr. i 2013-niveau) 

2. Familiens formue er 3 år i træk under 100.000 kr. pr. voksen (i 2010-niveau)  
3. Personen er ikke studerende og deler ikke husstand med studerende over 17 år.1 
 
B. EU’s “at-risk-of-poverty”-definition 
I EU anvendes udtrykket “at-risk-of-poverty” om personer, der har en disponibel indkomst, som 

er under 60 pct. af medianindkomsten (ved anvendelse af OECD-ækvivaleringsstandar-
den).2  

 
C. SFI 2009  
I SFI-rapporten Børnefattigdom i Danmark 2002-2006 anvendes tre definitioner af fattigdom: 
  
1. En ækvivaleret disponibel husstandsindkomst, der er under 50 pct. af medianindkomsten  
2. En ækvivaleret disponibel husstandsindkomst, der er under 60 pct. af medianindkomsten  
3. Et fattigdomsmål, der er fastsat ud fra et beregnet fiktivt kontanthjælpsniveau.3 

  
  1.  www.sm.dk/arbejdsomrader/tvaergaende-omrader/ekspertudvalg-om-fattigdom/ekspertudvalg-om-fattigdom-1. 

2.   www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate. 

3.  www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=2177&PID=9267. 

De anvendte og beskrevne relative mål for lavindkomst (eller fattigdom) 
finder deres styrke i deres lette anvendelighed. Det er således muligt at op-
gøre graden af lavindkomst, såfremt man blot har information om en fa-
milies indkomst, størrelse og medianindkomsten. Denne definition har 
dog sine udfordringer, især når vi måler udviklingen over tid eller sammen-
ligner et samfund med et andet, idet indkomstfordelingen og derved medi-
anindkomsten kan variere meget. Med den anvendte definition kan famili-
er fx være defineret som værende i lavindkomst, uden at børnene (eller 
forældrene) lider nogen form for afsavn. I den sammenhæng er et afsavns-
indeks et mere præcist mål (Bonke, 2003). I udformningen af et sådant 
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indeks undersøges det, om familiens medlemmer lider afsavn i form af 
manglende besiddelse af goder eller udsathed. I et arbejdspapir fra 2003 
sammenligner Jens Bonke et sådant fattigdomsmål med et fattigdomsmål 
baseret på relativindkomst for en række lande. Der er generelt en langt 
lavere andel, der defineres som fattig ved brug af afsavnsmetoden.  

For at få en dybere forståelse for sammenhængen mellem afsavn 
og familiens relativindkomst henvises til kapitel 4 i Müller m.fl. (2015), 
som sammenligner familiens indkomst og afsavn i familien. Ikke overra-
skende konkluderes det, at jo større familiens disponible indkomst er, 
des færre afsavn opleves der.  

Vi vil gennemgående anvende relativindkomst til at definere lav-
indkomst, da det gør det muligt at sammenligne tallene med en række 
andre studier og samtidig har en høj grad af gennemsigtighed. Udgangs-
punktet vil typisk være EU-definitionen, hvor vi definerer lavindkomst 
ved en husstandsindkomst, som er under 60 pct. af medianindkomsten. 
Vi undersøger dog også, hvor følsomme resultaterne af definitionen af 
lavindkomst er, fx om vi sætter grænsen ved 40 pct. eller 60 pct.  

UDVIKLINGEN I ANTAL BØRN I LAVINDKOMST 1980 TIL 
2012 

Figur 2.1 viser udviklingen i antal børn, der bor i en husstand med en 
disponibel husstandsindkomst, der er under 60 pct. af medianindkom-
sten. Vi har opdelt børnene i tre aldersgrupper. I de første år af 
1980’erne var der omkring 150.000 børn, der levede i lavindkomstfamili-
er. I 1983 startede en periode på 25 år, hvor antallet aldrig var over 
100.000. Men i 2008 var der igen mere end 100.000 børn, der var berørt 
af lavindkomst. Tallet har været svagt faldende siden da.  

De grå områder i figur 2.1 angiver perioder med økonomiske 
lavkonjunkturer, som defineret af Johansen og Trier (2014). Det er be-
mærkelsesværdigt, at antallet faldt markant i højkonjunkturen i starten af 
1980’erne, men endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at antallet fort-
satte med at være på et lavt niveau under lavkonjunkturen i slut 
1980’erne og start 1990’erne. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at lave en 
kobling mellem antallet af børn og den økonomiske situation, da antallet 
også er afhængigt af årgangens størrelse. Er der flere børn i aldersgrup-
pen, vil der også være flere, der kan være berørt af lavindkomst. Årgan-
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gene 1983-1985 var blandt de mindste fødselsårgange i flere årtier, og det 
vil i sig selv medføre et lavere antal.  
 

FIGUR 2.1 

Andelen af børn berørt af lavindkomst. Særskilt for aldersgrupper. 1980-2012. 

Antal i tusinde.  

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Lavindkomst er defineret ved, at den ækvivalerede disponible husstandsindkomst er under 60 pct. af medianind-

komsten.  

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. De grå områder angiver økonomiske lavkonjunktu-

rer, som defineret af Johansen og Trier (2014). 

Stigningen i antal børn berørt af lavindkomst i 2008 kan netop skyldes, at 
en kraftig højkonjunktur sluttede relativt pludseligt i 2007/2008. Mange 
af børnene i 2008-2012-gruppen blev netop undfanget i en højkonjunk-
tur, hvor tiderne så lysere ud for mange familier. Nettoreproduktionstal-
let faldt med krisens start, hvilket fremhæver vigtigheden af at tage højde 
for kohortestørrelsen. 

For at tage højde for udviklingen i kohortestørrelse viser figur 
2.2 udviklingen i andelen af 0-15-årige, der er berørt af lavindkomst. I 
figuren har vi desuden vist udviklingen for tre niveauer af lavindkomst. 
Overordnet set er udviklingen i andele i tråd med udviklingen i det abso-
lutte antal. I starten af 1980’erne var andelene højest, og i midt 1990’erne 
var andelen lavest. Udviklingen er også ret ens for de tre niveauer af lav-
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indkomst, men det er bemærkelsesværdigt, at der i 2002 sker et fald i an-
delen, der bor i en husstand med en ækvivaleret disponibel indkomst på 
under 60 pct. af medianindkomsten, mens der for de to andre indkomst-
niveauer ikke sker nogen ændring. Det kunne tyde på en strukturel æn-
dring, som kun påvirker indkomstgrupper ved omkring 50-60 pct. af 
medianindkomsten. I bilagsfigur B2.1 vises tilsvarende figur, hvor hus-
standsindkomsten er ækvivaleret med den modificerede OECD-skala. 
Med den modificerede skala ligger niveauet til dels en anelse højere, men 
den overordnede udvikling svarer til figur 2.2. En mere dybdegående 
analyse af udviklingen omkring 2002 kunne muligvis afdække, om den 
markante ændring i det år skyldes en ændring i socialpolitikken, en me-
kanisk effekt eller en konjunktureffekt.  
 

FIGUR 2.2 

Andelen af børn, der er berørt af lavindkomst. Særskilt for, om den ækvivalerede 

disponible husstandsindkomst er under 40, 50 og 60 pct. af medianindkomsten. 

1980-2012. Procent. 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. De grå områder angiver økonomiske lavkonjunktu-

rer, som defineret af Johansen og Trier (2014). 

Den officielle fattigdomsgrænse specificerer fattigdom som værende un-
der 50 pct. af medianindkomsten i 3 sammenhængende år, jf. boks 2.2. 
Figur 2.3 viser udviklingen i andelen af børn, der er berørt af lavind-
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komst i 3 sammenhængende år. Niveauet ligger, som forventet, betragte-
ligt under figur 2.2, men den overordnede udvikling er den samme. An-
delen af børn, der er i lavindkomst i 3 sammenhængende år, er mindre 
end halvdelen af raten af børn, der er i lavindkomst i et enkelt år. Med 
andre ord er mere end halvdelen af børn, der er berørt af lavindkomst, 
som det vises i figur 2.2, kun midlertidigt berørt af lavindkomst. Af-
hængigt af hvor man sætter grænsen for fattigdom, er mellem 1 og 3 pct. 
af alle børn påvirket af fattigdom i 2012. Vi viser i bilagsfigur B2.2, at vi, 
hvis vi ækvivalerer husstandsindkomsten med den modificerede OECD-
skala, får den samme udvikling. 
 

FIGUR 2.3 

Andelen af børn, der er berørt af lavindkomst i 3 sammenhængende år. Særskilt 

for, om den ækvivalerede disponible husstandsindkomst er under 40, 50 og 60 

pct. af medianindkomsten. 1980-2012. Procent.  

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. De grå områder angiver økonomiske lavkonjunktu-

rer, som defineret af Johansen og Trier (2014). 

Figur 2.4 viser udviklingen i andelen af børn, der lever i hjem med en 
ækvivaleret disponibel husstandsindkomst på under 60 pct. af median-
indkomsten i et år opdelt på de tre aldersgrupper. De tre grupper følges 
pænt ad. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der i starten af 1980’erne var 
en højere andel af de ældre børn, der var berørt af lavindkomst, og at det 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

A
nd

el
, p

ro
ce

nt
 

Under 40 pct. Under 50 pct. Under 60  pct.



24 

siden 1984 har været de yngste børn, der er mest berørt af lavindkomst. 
Det kan tyde på, at det i starten af 1980’erne var mere etablerede familier 
med ældre forældre, som blev berørt af lavindkomst, mens det i nyere tid 
typisk er småbørnsfamilier. I 2007 kom andelen blandt de yngste børn 
op over 10 pct. igen for første gang siden 1983. At det særligt er de yng-
ste, der har været påvirket af den seneste krise, kan skyldes, at denne kri-
se kom relativt pludseligt, hvilket gjorde, at en del børn er blevet undfan-
get i en højkonjunktur med lyse udsigter, men født i meget kraftig lav-
konjunktur. 

 

FIGUR 2.4 

Andelen af børn, der er berørt af lavindkomst defineret som en ækvivaleret dispo-

nibel husstandsindkomst på under 60 pct. af medianindkomsten. Særskilt for tre 

aldersgrupper. 1980-2012. Procent. 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. De grå områder angiver økonomiske lavkonjunktu-

rer, som defineret af Johansen og Trier (2014). 

Der er en overraskende svag sammenhæng mellem den overordnede 
konjunktursituation og andelen af børn berørt af lavindkomst. Når sam-
menhængen mellem konjunkturer og ledighed ikke er tydeligere, kan det 
være et tegn på, at det sociale sikkerhedsnet virker. Det kan dog også 
blot være en mekanisk sammenhæng. I lavkonjunktur stiger medianind-
komsten mindre, og der skal derfor en lavere indkomst til, før man bliver 
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betegnet som ”fattig”. Med andre ord kan en familie med uændret ind-
komst rykke fra den ene gruppe til den anden, fordi tiderne skifter. Dertil 
kommer den nævnte effekt af, at nettoreproduktionstallet også varierer 
over konjunkturen, og da der bliver født færre børn i lavkonjunkturen, 
vil det også trække imod, at færre bliver ramt af lavindkomst. Selvom vi 
betragter andele og dermed tager højde for, at der fødes færre børn i dår-
lige tider, så kan ændringer i nettoreproduktionstallet også dække over, at 
det er en anden type familier, som får børn i højkonjunktur.  
 

FIGUR 2.5 

Andelen af børn, der er berørt af lavindkomst, defineret som en ækvivaleret dis-

ponibel husstandsindkomst på under 60 pct. af medianindkomsten i 1995, og ud-

viklingen i medianindkomsten. 1980-2012. Procent og 1.000 kr. 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. De grå områder angiver økonomiske lavkonjunktu-

rer, som defineret af Johansen og Trier (2014). 

Den grønne kurve i figur 2.5 viser udviklingen i den ækvivalerede medi-
anindkomst, justeret til prisniveauet for 2010 ved hjælp af forbrugerpris-
indekset. I lavkonjunkturen fra 1987 til 1993 steg medianindkomsten i 
gennemsnit 0,8 pct. årligt. I den efterfølgende højkonjunktur frem til 2000 
steg medianindkomsten i gennemsnit med 1,9 pct. årligt. Det vil alt andet 
lige trække mod, at flere børn bliver defineret som værende berørt af lav-
indkomst i lavkonjunkturperioden. I den seneste lavkonjunktur fra 2007 til 
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2012 steg medianindkomsten ligeledes kun med 0,8 pct. om året, mens den 
i den seneste højkonjunktur 2004 til 2005 steg med 2,7 pct. årligt.  

For at modgå den mekaniske effekt kan man holde medianind-
komsten konstant på niveau for et bestemt år. Den grå kurve i figur 2.5 
viser udviklingen i andelen af børn, der er berørt af lavindkomst, hvor lav-
indkomst er defineret som 60 pct. af medianindkomsten i 1995 (svarende 
til ca. 150.000 kr. per ækvivaleret husstandsmedlem i 2010-priser). Selv når 
indkomstniveauet er konstant, har antallet af børn, der er berørt af lavind-
komst, været faldende i lavkonjunkturperioder. Holdes indkomsten kon-
stant til ca. 1995-niveau, er andelene af børn berørt af lavindkomst dog 
jævnt faldende siden 1980’erne, således at der i 2012 var omkring 4 pct.  

DEN ØKONOMISKE SITUATION FRA 1980 TIL I DAG 

Over de seneste 30 år har Danmark oplevet fire perioder med lavkon-
junktur (Johansen & Trier, 2014). Som det fremgår af figur 2.6, var væk-
sten i bruttonationalproduktet i de første 2 år af 1980’erne negativ, og 
ledigheden stigende. 

Starten af 1980’erne var generelt set en økonomisk urolig tid 
med tocifrede inflationsrater. Ledigheden fortsatte med at stige frem til 
1984, hvor den nåede op på 9,5 pct. Fra 1982 til 1986 voksede BNP i 
gennemsnit 3,8 pct. årligt, og ledigheden faldt til 7,5 pct. i 1986 og 1987. 
Især i 1985 og 1986 var væksten drevet af et markant stigende privatfor-
brug. Denne vækst forsøgte man at begrænse med ”kartoffelkuren” i 
1986 og skattereformen i 1987, som sandsynligvis bidrog til faldende 
huspriser og faldende privat forbrug (Johansen & Trier, 2014).  

Under den forholdsvis lange lavkonjunktur fra 1987 til 1993 steg 
ledigheden markant. Ledigheden nåede i 1993 op på næsten 12 pct., sva-
rende til omkring 350.000 personer, før kurven knækkede, og en lang 
periode med faldende ledighed begyndte, som det fremgår af figur 2.6. 
Ledigheden nåede ned til under 5 pct. i 2002, svarende til omkring 
145.000 personer – dvs. mere end en halvering i forhold til niveauet 8 år 
tidligere. Den faldende ledighed fra 1994 til 2002 kan muligvis forklares 
ved en række arbejdsmarkedsreformer i forbindelse med regeringsskiftet 
i 1993. Der blev indført ordninger med arbejdsmarkedsorlov, over-
gangsydelser og en mere aktiv arbejdsmarkedspolitik, ikke mindst for 
unge kontanthjælpsmodtagere. I 1995 blev flere ordninger strammet, og i 
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1998-99 blev efterlønsreglerne ændret for at tilskynde ældre til at blive på 
arbejdsmarkedet i flere år (Jørgensen & Pedersen, 2004).  

 

FIGUR 2.6 

Nettoledighed i procent af arbejdsstyrken og år-til-år-vækst i BNP. 1980-2012. 

Procent. 

 
  
  Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank, tabellerne NAN1 og AULAAR. De grå områder angiver økonomiske lavkonjunktu-

rer, som beskrevet af Johansen og Trier (2014). 

Den korte lavkonjunktur fra 2001 til 2003 blev efterfulgt af en kort høj-
konjunktur frem til den globale finansielle krise, der begyndte i 
2007/2008. Den registrerede ledighed nåede i den periode ned til rekord-
lave 1,9 pct. i 2008, svarende til omkring 70.000 personer. Af figur 2.6 
fremgår det, at den danske økonomi skrumpede med mere end 5 pct. i 
2009, hvilket også påvirkede ledigheden, som begyndte at stige markant. 
I 2012 nåede antallet af registrerede ledige op på mere end 160.000 ifølge 
Danmarks Statistik, men ledigheden har været svagt faldende siden da. 
Den registrerede ledighed er defineret som alle personer, der modtager 
dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse samt jobpa-
rate personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Den 
registrerede ledighed vil derfor ikke opfange personer, der forlader ar-
bejdsstyrken. 
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OPSUMMERING 

• I de første år af 1980’erne var der omkring 150.000 børn i alderen 0-
15 år, der boede i lavindkomstfamilier, defineret som familier med 
en ækvivaleret disponibel indkomst på under 60 pct. af medianind-
komsten. I 1983 startede en periode på 25 år, hvor antallet aldrig var 
over 100.000. 1994 var det år med færrest børn i lavindkomst, med 
under 60.000 børn. 

• I 1980 boede omkring hvert syvende barn i alderen 0-15 år i en fa-
milie med en ækvivaleret disponibel indkomst på under 60 pct. af 
medianindkomsten. I 1994 var omkring hvert syttende barn i denne 
aldersgruppe berørt af lavindkomst. 

• Defineres lavindkomst som en ækvivaleret disponibel indkomst på 
under 60 pct. af medianindkomsten i 3 sammenhængende år, var 
knap 5 pct. af alle børn i 0-15-års-alderen berørt af lavindkomst i 
1980, og mindre end 2 pct. af alle børn var berørt af lavindkomst i 
1994. I 2012 lå denne andel på 3 pct. 

• Der er en overraskende svag sammenhæng mellem den overordnede 
konjunktursituation og antallet af børn berørt af lavindkomst. Det 
kan skyldes, at medianindkomsten stiger mindre i lavkonjunkturer, 
og der skal derfor en lavere indkomst til, før man bliver betegnet 
som ”fattig”. Den svage sammenhæng kan også skyldes den førte 
socialpolitik.  

 



 

29 

KAPITEL 3 

 BØRN FRA 
LAVINDKOMSTFAMILIER I 
1980’ERNE: HVOR ER DE I DAG? 
 

I dette kapitel undersøger vi, hvordan 30-åriges arbejdsmarkedstilknyt-
ning, uddannelsesniveau og indkomst er korreleret med indkomstsituati-
onen i den husstand, de voksede op i. Vi tager udgangspunkt i alle børn, 
der er født i Danmark i årene 1980, 1981 og 1982, og følger deres hus-
standsindkomst i de første 15 år af deres liv. Vi sammenligner husstands-
indkomst som barn med indkomst, arbejdsmarkedstilknytning og ud-
dannelsesniveau som 30-årig. Analysen giver derved et indblik i mobilite-
ten i Danmark hen over den seneste generation. Har børn, der voksede 
op i lavindkomst, også en lav indkomst som voksne? Har de gennemført 
mindre uddannelse og haft længere ledighedsperioder?  

Hvordan husstandsindkomsten er korreleret med barnets udvik-
ling, er vanskeligt at kortlægge, da der er mange dimensioner af indkomst. 
Vi kan her skelne mellem tre dimensioner:  

1. Intensiteten 
2. Varigheden  
3. Tidspunktet.  

Intensiteten er et mål for, hvor lav indkomsten er på et givet tidspunkt. 
Varigheden giver information om, hvor længe man oplever at leve med 
en given indkomst. Tidspunktet angiver, hvornår i barndommen den 
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givne indkomst indtræffer. Den danske fattigdomsgrænse, som den er 
defineret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale For-
hold (Andersen m.fl., 2013), tager hensyn til den første dimension, ved at 
indkomsten skal være under 50 pct. af medianindkomsten, og formuen 
under 100.000 kr., samt den anden dimension, idet den lave indkomst og 
formue skal være gældende i 3 sammenhængende år. 

Ved at anvende en definition for fattigdom kan man inddele be-
folkningen i to grupper: de fattige og dem, der ikke er fattige. Vi vil i 
denne rapport ikke gøre brug af en definition af fattigdom, men i stedet 
se på den generelle sammenhæng mellem husstandsindkomst i barn-
dommen og situationen som 30-årig. Dette gøres ikke ud fra en betragt-
ning om, at fattigdomsdefinitionen ikke er et nyttigt redskab, men for at 
belyse betydningen af indkomst i en glidende sammenhæng fremfor en 
ramme, hvor man enten er fattig eller ikke fattig.  

Nyere forskning indikerer, at forældres ressourcer har en større 
betydning i barndommens tidlige år end i de senere år (Cunha m.fl., 
2006). Denne teori bygger på den betragtning, at barnet, hvis det tidligt 
får tilegnet sig en række færdigheder, senere vil kunne omsætte læring og 
stimulering mere effektivt og udvikle sig mere. Denne teori bliver i stadig 
større grad underbygget af den empiriske forskning. Det er derfor vigtigt 
også at tage højde for den tredje dimension – tidspunktet. Vi vil derfor 
også se på sammenhængen mellem, hvornår barnet oplever en lav ind-
komst og situationen som 30-årig. 

Vi vil først redegøre for den anvendte population og de anvendte 
definitioner og variable. Derefter giver vi en kort beskrivelse af børn i lav-
indkomstfamilier i 1980’erne. Hvor boede de, hvor mange blev påvirket af 
hvor lav en indkomst og hvornår? Derefter undersøger vi sammenhængen 
mellem familieindkomsten som barn og 1) husstandsindkomst som voksen, 
2) gennemført uddannelse og 3) tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Vi bruger gennemgående betegnelsen lavindkomst om en hus-
stand eller familie med en disponibel indkomst, der er mindre end 60 pct. 
af medianindkomsten. Vi viser dog også resultater, hvor vi i har anvendt 
andre indkomstgrænser end de 60 pct.  
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POPULATIONER, DEFINITIONER OG VARIABLE 

Vi tager udgangspunkt i en population bestående af alle børn, der blev 
født i årene 1980, 1981 og 1982, og som i slutningen af det år, de blev 
født, havde bopæl i Danmark. Vi følger disse personer i 30 år, dvs. indtil 
henholdsvis 2010, 2011 og 2012. En række personer vil i den periode 
udvandre eller dø.  

Vi betragter kun de personer, som ved 30-års-alderen har bopæl 
i Danmark, og der kan derfor forekomme en selektion, hvis børn i lav-
indkomstfamilier har en større sandsynlighed for at dø eller udvandre. Vi 
vil gennemgående bruge betegnelserne ”husstand” og ”familie” til at re-
ferere til en enhed bestående af ægtepar, registreret partnerskab, samle-
vende par, samboende par eller enlige samt de hjemmeboende børn. 
Som beskrevet i boks 2.1 tager vi udgangspunkt i denne enhed for at be-
regne husstandens samlede disponible indkomst korrigeret for hus-
standsstørrelse.  

I analyserne sammenholder vi husstandsindkomsten i barn-
dommen med husstandsindkomsten som 30-årig. Indkomsten i barn-
dommen måles i kalenderår. Det vil sige, at vi for børn født i 1980 vil 
måle husstandsindkomsten i det første leveår som husstandsindkomsten 
i 1980. Således måles husstandsindkomsten det femtende leveår i kalen-
deråret 1994. Det kan medføre en skævhed, hvis børn født senere på året 
har en systematisk anden indkomst i det første leveår. Vi viser i bilagsta-
bel B1.1, at det ikke er tilfældet. Derudover kontrollerer vi i regressions-
analysen for fødselsmåneden. 

Indkomsten i barndommen sammenholdes med sandsynlighe-
den for at have gennemført en ungdomsuddannelse og antal års gennem-
ført (normeret) uddannelse som 30-årig. Vi undersøger desuden tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet ved at se på antal års ledighed fra det enogty-
vende til enogtredivte leveår, en indikator for, om personen har været 
berørt af ledighed fra det det enogtyvende til enogtredivte leveår, og om 
personen er på førtidspension som 30-årig.  

Det er værd at bemærke, at vi kun betragter husstandens samle-
de disponible indkomst. Mere detaljerede analyser af, hvilke indkomstty-
per der er korreleret med hvilke udfald, vil kunne bidrage med mere in-
formation om den direkte effekt af indkomst på udfaldene. Det er også 
vigtigt at bemærke, at mange af de personer, som i disse analyser betrag-
tes som værende i lavindkomst, muligvis ikke lider afsavn. Det kan fx 
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være familier, hvor én af forældrene er studerende, og hvor den lave ind-
komst kun er et meget midlertidigt og selvvalgt stadie.  

SITUATIONEN I 1980’ERNE 

Vi baserer undersøgelsen på fødselskohorterne 1980, 1981 og 1982 af to 
grunde. For det første er 1980 det første år, hvor vi har et fuldt sæt af regi-
sterdatavariable, og 2012 er det seneste år, hvor alle data er tilgængelige på 
tidspunktet for denne rapports tilblivelse. De tre årgange er derfor de ene-
ste, som vi kan følge i 30 år. Vi mener, at 30 år er et godt perspektiv, da de 
fleste vil have afsluttet deres uddannelse og vil være på vej til at stifte deres 
egen familie. Deres situation svarer derfor nogenlunde til deres forældres 
situation på det tidspunkt, hvor vi begynder at måle indkomsten.  

For det andet, så var begyndelsen af 1980’erne en økonomisk 
usikker tid. Den danske økonomi var, blandt andet pga. den anden olie-
krise sidst i 1970’erne, præget af lav vækst, høj arbejdsløshed og høj in-
flation (se figur 2.6). 

Figur 3.1 viser fordelingen af husstandsindkomsten relativt til 
medianindkomsten for alle børn født i 1980-1982. Vi har målt husstands-
indkomsten i barnets første leveår og i det femtende leveår. Figuren viser, 
at mere end 1 ud af 10 børn i deres første leveår levede i en husstand 
med en disponibel indkomst, der lå under 60 pct. af medianindkomsten. 
Ved det femtende leveår er andelen faldet til knap 9 pct. I faktiske tal 
svarer det til henholdsvis 16.000 (første leveår) og 9.000 (femtende leveår) 
børn. Der er flere årsager til, at andelen falder. For det første har vi – i 
modsætning til den officielle fattigdomsgrænse – ikke taget højde for, om 
personer er studerende. Da det må forventes, at flere forældre er stude-
rende i barnets første leveår end i det femtende leveår, vil det medføre, at 
raten er faldende over tid. Derudover er det forventeligt, at husstands-
indkomsten stiger med forældrenes alder og arbejdsmarkedserfaring.  
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FIGUR 3.1 

Børn født i 1980-1982 fordelt efter husstandsindkomst relativt til medianind-

komst. Særskilt for første leveår og femtende leveår. Relative tal. Procent. 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Den geografiske fordeling af børn, der i deres første leveår boede i en 
husstand med under 60 pct. af medianindkomsten, er vist i figur 3.2. Det 
fremgår, at det i flere jyske kommuner var mere end hvert femte barn, 
der kan betegnes som ”at-risk-of-poverty” ifølge EU’s definition, dvs. at 
deres indkomst lå under 60 pct. af medianindkomsten. I byområderne 
var det derimod kun omkring 1 ud af 10. Da studerende typisk bor om-
kring de større byer, indikerer det også, at det ikke kun er andelen af stu-
derende i en given kommune, der afgør andelen af børn, som er ”at-risk-
of-poverty”. 
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FIGUR 3.2 

Andelen af børn født i 1980-1982, der i deres første leveår levede i en husstand 

med en disponibel indkomst på under 60 pct. af medianindkomsten. Særskilt for 

kommuner. Procent. 

 
         
         Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Hvor figur 3.1 og figur 3.2 har givet indblik i intensiteten af lavindkomst, 
præsenterer figur 3.3 varigheden. Figuren viser andelen af børn, som le-
vede mellem 1 til 15 år af deres første 15 leveår i en familie med en hus-
standsindkomst på under henholdsvis 40, 50 og 60 pct. af medianind-
komsten. 82 pct. af børnene oplevede ingen år under 40 pct. af median-
indkomsten, mens 66 pct. af børnene ikke oplevede nogen år under 60 
pct. af medianindkomsten (0 er ikke vist i figuren). Figuren viser, at over 
12 pct. af børnene har oplevet ét år under 60 pct. af medianindkomsten, 
og at knap 1 ud af 10 har oplevet ét år under 40 pct. af medindkomsten. 
Sammenholdes dette med figur 3.1, følger det, at årene under fattig-
domsgrænserne for langt de fleste opleves i de første leveår. 1 ud af 22 
børn født i årene 1980 til 1982 vil have oplevet 3 år i en familie med en 
disponibel indkomst under 60 pct. af medianindkomsten, og mere end 1 
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ud af 100 børn har levet 7 år i en familie med en disponibel indkomst på 
under 60 pct. af medianindkomsten. 
 

FIGUR 3.3 

Andelen af børn født i 1980-1982, hvor husstandsindkomsten var under hhv. 40 

pct., 50 pct. og 60 pct. af medianindkomsten. Særskilt for antal år under lavind-

komstgrænse som barn. Procent. 

 
           Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 0 år er ikke medtaget. 
Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Figur 3.4 viser andelen af børn, der levede 3 år i en familie med en di-
sponibel indkomst under 60 pct. af medianindkomsten, særskilt for 
kommuner. Bopælskommunen er målt i året, hvor barnet er født. Der er 
stor geografisk spredning i andelene. Både i København og Aarhus er det 
omkring 1 ud af 20 børn, der i 3 år af barndommen boede i en husstand 
med en disponibel indkomst på under 60 pct. af medianindkomsten. I de 
kommuner, hvor andelen er lavest, er andelen færre end 1 ud af 50 børn. 
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FIGUR 3.4 

Andelen af børn født i 1980-1982, der voksede op i en husstand, der havde en di-

sponibel indkomst på under 60 pct. af medianindkomsten i mindst 3 år af de før-

ste 15 leveår. Særskilt for kommuner. Procent.  

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

SÅDAN HAR DE DET I DAG: INDKOMST 

I forrige afsnit så vi, at mere end hvert tiende barn oplevede mindst 1 år i 
barndommen i en familie med en husstandsindkomst, som typisk define-
res som under fattigdomsgrænsen (60 pct. af medianindkomsten). Vi vil 
nu relatere denne indkomst i barndommen til husstandsindkomsten som 
30-årig. Figur 3.5 viser den relative husstandsindkomst som 30-årig i for-
hold til husstandsindkomsten i det første og i det femtende leveår.  

Figuren viser en tydelig positiv sammenhæng. Blandt dem med 
den laveste indkomst som barn er der relativt få observationer, hvilket 
medfører større udsving. Vi ser, at sammenhængen for indkomsten i det 
første leveår og sammenhængen for indkomsten for det femtende leveår 
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følger hinanden meget tæt. De, der som børn oplevede den laveste rela-
tive indkomst, er også som 30-årige i en husstand med en lavere relativ-
indkomst. Det er dog værd at bemærke, at der ikke er en 1:1-
sammenhæng. Således har personer, der som børn var i en husstand med 
en disponibel indkomst på 60 pct. af medianindkomsten, som 30-årige i 
gennemsnit en husstandsindkomst, der ligger lige omkring medianind-
komsten. Det kunne tyde på, at der er en relativ stor indkomstmobilitet 
op tværs af generationer.  Det kan dog også skyldes, at medianen ved 30-
års-alderen ikke kun er udregnet for den population, vi kan følge hele 
vejen fra 1980 til 2012, men for alle, der bor i Danmark på det tidspunkt. 
Med andre ord er der mange samfundsmæssige forandringer mellem 
1980 og 2012, herunder indvandring og udvandring, der påvirker hus-
standsindkomsternes relative placering i forhold til medianindkomsten. 

Der er naturligvis stor spredning i indkomsten som 30-årig. For 
at redegøre for usikkerheden i de angivne gennemsnit vil vi i slutningen 
af kapitlet estimere den lineære sammenhæng og redegøre for den stati-
stiske usikkerhed i estimaterne.  

 

FIGUR 3.5 

Sammenhæng mellem husstandsindkomsten i det første og femtende leveår og 

husstandsindkomsten som 30-årig for børn født i 1980-1982 for alle børn født i 

årene 1980 til 1982. Procent af medianindkomsten. 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. De stiplede linjer angiver 

95-procents-konfidensintervallet. 
Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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FIGUR 3.6 

Sammenhæng mellem antal år under lavindkomstgrænse som barn og hus-

standsindkomsten som 30-årig og antal år under lavindkomstgrænse som barn 

for børn født i 1980-1982. Særskilt for husstandsindkomst under hhv. 40 pct., 50 

pct. og 60 pct. af medianindkomsten. Procent af medianindkomsten og antal år. 

  
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Figur 3.6 viser sammenhængen mellem antal år under indkomstniveauet i 
barndommen og husstandsindkomsten som 30-årig. Det fremgår, at hus-
standsindkomsten som 30-årig er aftagende i takt med antal år, personen 
levede i en lavindkomstfamilie som barn. Især efter 8 år er der et markant 
fald i den gennemsnitlige relative indkomst. Personer, der ikke oplevede et 
eneste år under en af de givne indkomstgrænser, har en gennemsnitlig hus-
standsindkomst, der ligger 15 pct. over medianindkomsten, som 30-årig. 
Det er bemærkelsesværdigt, at den gennemsnitlige husstandsindkomst som 
voksen er markant lavere, hvis personen har oplevet bare 1 år i lavind-
komst. Personer, som oplevede mere end 12 år under grænserne, har i 
gennemsnit en husstandsindkomst, der ligger et par pct. under medianind-
komsten. I gennemsnit har selv børn, der levede hele deres barndom i en 
familie med en lav disponibel indkomst, en disponibel indkomst som vok-
sen, der ikke ligger langt fra medianindkomsten. I sammenhæng indikerer 
figur 3.5 og figur 3.6, at både intensiteten og varigheden af lavindkomst i 
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barndommen er associeret med husstandsindkomsten som 30-årig. Jo læn-
gere personen har oplevet lavindkomst, og jo lavere indkomsten var i de år, 
des lavere er indkomsten som 30-årig. 

SÅDAN HAR DE DET I DAG: UDDANNELSE 

En potentiel forklaring på, hvorfor 30-årige, der oplevede lavindkomst 
som barn, har en lavere indkomst, kan være, at de har gennemført min-
dre uddannelse, hvilket vil medføre dårligere beskæftigelsesmuligheder. 
 

FIGUR 3.7 

Andelen af børn født i 1980-1982, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse (i 

pct.). Særskilt for husstandsindkomsten i det første og femtende leveår. Procent. 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. De stiplede linjer angiver 

95-procents-konfidensintervallet. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Figur 3.7 viser sammenhængen mellem andelen af børn, der på noget 
tidspunkt har påbegyndt en ungdomsuddannelse, og den relative hus-
standsindkomst i første leveår og femtende leveår. Figuren viser, at ande-
len, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse, vokser, når den relative 
husstandsindkomst vokser. Forskellen mellem at blive født ind i en fami-
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lie, der har en samlet relativ husstandsindkomst på henholdsvis 60 og 
100 pct. af medianen, er knap 5 pct. Det er værd at bemærke, at selv 
blandt unge, som levede flere år af deres barndom i lavindkomst, har 
flere end 9 ud af 10 påbegyndt en ungdomsuddannelse. Det er interes-
sant at bemærke, at det ikke gør nogen forskel for de børn, der i det fem-
tende leveår bliver berørt af lavindkomst, om husstandens indkomst er 
40 pct. eller 60 pct. af medianen, men at forskellen for børn, der berøres 
af lavindkomst i fødselsåret, er ganske stor. 
 

FIGUR 3.8 

Andelen af børn født i 1980-1982, hvor husstandsindkomsten var under hhv. 40 

pct., 50 pct. og 60 pct. af medianindkomsten, der har påbegyndt en ungdomsud-

dannelse. Særskilt for antal år under lavindkomstgrænse som barn. Procent og 

antal år. 

  
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Sammenhængen er lignende, når den vandrette akse i stedet repræsente-
rer antal år under indkomstgrænserne. Af figur 3.8 fremgår det, at ande-
len, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse, falder med omtrent 5 
procentpoint, hvis barnet på noget tidspunkt har levet i en husstand med 
en indkomst under 40-, 50- og 60-procents-grænserne. Blandt de børn, 
der har levet det meste af deres barndom under tærsklerne, er andelen 
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markant lavere. 66 pct., 75 pct. Og 80 pct. er andelen af børnene i kohor-
ten, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse, blandt de, der har levet i 
15 år under henholdsvis 40-, 50- og 60-procents-grænserne. Med andre 
ord, så har 4 ud af 5 børn, der levede hele deres barndom i en familie, 
hvis husstandsindkomst udgjorde mindre end 60 pct. af medianindkom-
sten, påbegyndt en ungdomsuddannelse. 

Også når vi kigger på andelen, der har afbrudt en ungdomsud-
dannelse, er der en sammenhæng med husstandens indkomst. I figur 3.9 
fremgår den samlede andel af kohorten under hver indkomstdecil, der har 
afbrudt en ungdomsuddannelse. Ud over at andelen, der har påbegyndt en 
uddannelse, er noget lavere blandt lavindkomstfamilier, er andelen, der har 
afbrudt en ungdomsuddannelse, højere, givet at de har påbegyndt den. 
Sammenhængen er stærkere for de børn, der oplevede lavindkomst i det 
femtende leveår, end for de børn, der oplevede lavindkomst som 0-årige. 
Dette kunne pege på, at frafaldsraten hænger tættere sammen med stabili-
tet i hjemmet i tiden omkring ungdomsuddannelsen end med manglende 
investeringer tidligt i livet – en hypotese, som videre studier vil belyse. 
Blandt de børn, der blev født i husstande med en indkomst på mellem 40 
og 60 pct. af medianen, er der dog også færre, der har påbegyndt en ud-
dannelse, og som således har haft mulighed for at droppe ud. 
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FIGUR 3.9 

Andelen af børn født i 1980-1982, der har afbrudt en ungdomsuddannelse. Sær-

skilt for husstandsindkomsten i det første og femtende leveår. Procent. 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. Andelen er kun beregnet ud 

fra dem, der også har påbegyndt en ungdomsuddannelse. De stiplede linjer angiver 95-procents-konfidensintervallet. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Af figur 3.10 fremgår det, at tendensen går igen i forhold til varigheden 
af lavindkomst. Hvor andelen, der afbryder en ungdomsuddannelse, er 
omkring 25 pct. blandt de børn, der ikke har tilbragt nogen år i lavind-
komst, er den over 30 pct. blandt dem, der har tilbragt mindst et år i lav-
indkomst. I forhold til andelen, der afbryder en ungdomsuddannelse, ser 
det ikke ud til, at det gør den store forskel, om det er 1 år eller 11 år, de 
tilbringer i lavindkomst, men derefter stiger andelen.  
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FIGUR 3.10 

Andelen af personer født i 1980-1982, hvor husstandsindkomsten var under hhv. 

40 pct., 50 pct. og 60 pct. af medianindkomsten, der har afbrudt en ungdomsud-

dannelse. Særskilt for antal år under lavindkomstgrænse som barn. Procent og 

antal år. 

  
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. Andelen er kun beregnet ud 

fra dem, der også har påbegyndt en ungdomsuddannelse. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Figur 3.11 viser andelen, der som 30-årige har gennemført en ungdoms-
uddannelse (erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse). Sammen-
hængen er ikke helt så tydelig som sammenhængen for indkomst, men 
fra henholdsvis 40 og 60 pct. af medianindkomsten til 200 pct. af medi-
anindkomsten er der en støt stigende sammenhæng for det første og det 
femtende leveår henholdsvist. Højere indkomst som barn, både i det før-
ste og i det femtende leveår, er korreleret med en højere sandsynlighed 
for at have gennemført en ungdomsuddannelse som 30-årig. Blandt per-
soner, der i det første leveår boede i en husstand med en disponibel ind-
komst på 60 pct. af medianindkomsten, har 87 pct. gennemført en ung-
domsuddannelse. Blandt 30-årige, der i det første år boede i en husstand 
med en disponibel indkomst, der lå 60 pct. over medianindkomsten, har 
mere end 96 pct. gennemført en ungdomsuddannelse. 
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FIGUR 3.11 

Andelen af personer født i 1980-1982, der har gennemført ungdomsuddannelse. 

Særskilt for husstandsindkomsten i det første og femtende leveår. Procent. 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. De stiplede linjer angiver 

95-procents-konfidensintervallet. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Figur 3.12 viser sammenhængen mellem antal år under indkomstgrænserne 
i barndommen og andelen, der har gennemført en ungdomsuddannelse. 
Blandt personer, som ikke har oplevet et eneste år under en af de tre ind-
komstgrænser, har omkring 93 pct. gennemført en ungdomsuddannelse 
som 30-årige. Blandt dem, som har oplevet mindst 1 år under en af de an-
vendte indkomstgrænser, ligger raten mellem 85 og 88 pct.  

I gruppen af unge, der har levet samtlige af de første 15 leveår i en 
familie med en disponibel indkomst på under 60 pct. af medianindkom-
sten, har flere end 1 ud af 4 ikke gennemført en ungdomsuddannelse, givet 
at de påbegyndte en ungdomsuddannelse. For personer, som har oplevet 
mindst 12 år under 40 pct. af medianindkomsten, har mere end 1 ud af 3 
ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Knap 0,3 pct. af børnene født i 
årene 1980 til 1982 levede mindst 12 af de første 15 leveår i en husstand 
med en disponibel indkomst under 40 pct. af medianindkomsten. 
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FIGUR 3.12 

Andelen af personer født i 1980-1982, hvor husstandsindkomsten var under hhv. 

40 pct., 50 pct. og 60 pct. af medianindkomsten. Særskilt for antal år under lav-

indkomstgrænse som barn. Procent. 

   
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. Andelen er kun beregnet ud 

fra dem, der også har påbegyndt en ungdomsuddannelse. 
Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Figur 3.13 viser det gennemsnitlige antal års gennemført uddannelse rela-
tivt til indkomsten i barndommen. I opgørelsen anvendes den normere-
de gennemførelsestid for den højest fuldførte uddannelse som 30-årig.  

Figuren viser en positiv sammenhæng mellem disponibel hus-
standsindkomst som barn og antal års gennemført uddannelse som 30-årig. 
Hvor personer, der i det første leveår boede i en husstand med en ind-
komst under 60 pct. af medianindkomsten, i gennemsnit har gennemført 
14 års uddannelse, har personer, der i det første leveår boede i en husstand 
med en disponibel indkomst på det dobbelte af medianindkomsten, i gen-
nemsnit gennemført 16 års uddannelse som 30-årige. Selvom sammen-
hængen er klart positiv, så viser figuren altså, at i gennemsnit, så gennem-
fører børn, der oplever lavindkomst, også flere års uddannelse ud over det 
obligatoriske. Betragtes husstandsindkomsten i det femtende leveår, er for-
skellen endnu større. Personer, der i det femtende leveår oplevede en hus-
standsindkomst under 60 pct. af medianindkomsten, har i gennemsnit 
gennemført 13,5 års uddannelse, mens dem, der havde en disponibel ind-
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komst på 80 pct. over medianindkomsten, i gennemsnit har gennemført 16 
års uddannelse. 
 

FIGUR 3.13 

Sammenhæng mellem gennemsnitligt antal års gennemført uddannelse og hus-

standsindkomsten i det første og femtende leveår. Procent. 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. De stiplede linjer angiver 

95-procents-konfidensintervallet. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Figur 3.14 viser, at personer, der ikke har oplevet et eneste år af barn-
dommen under 60 pct. af medianindkomsten, i gennemsnit har gennem-
ført mere end 14,5 års uddannelse, mens personer, der har oplevet mindst 
1 år under denne grænse, i gennemsnit har gennemført mindst et halvt års 
mindre uddannelse. Ligesom for indkomsten er der en betydelig forskel på 
personer, der har oplevet mange år under 40 pct. af medianindkomsten, og 
dem, der har oplevet mange år under de lidt højere grænser. Et barn, hvis 
husstand igennem de første 15 år af barnets liv har haft en indtægt på 
mindre end 40 pct. af medianindkomsten, har i gennemsnit 2,5 års mindre 
uddannelse, end børn fra hjem, der på intet tidspunkt har haft en indkomst 
under denne grænse. Samtidig er det værd at bemærke, at børn, der levede 
hele deres barndom i en familie, hvis disponible indkomst lå under 60 pct. 
af medianindkomsten, i gennemsnit har gennemført mere end 13 års ud-
dannelse, svarende til en ungdomsuddannelse. 
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Regressionsanalyserne i slutningen af dette kapitel giver indblik i, 
om de observerede forskelle kan forklares ved statistisk usikkerhed.  
 

FIGUR 3.14 

Gennemsnitligt antal års gennemført uddannelse for personer født i 1980-1982, 

hvor husstandsindkomsten var under hhv. 40 pct., 50 pct. og 60 pct. af median-

indkomsten. Særskilt for antal år under lavindkomstgrænse som barn. Procent.  

  
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 
Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

SÅDAN HAR DE DET I DAG: TILKNYTNING TIL 
ARBEJDSMARKEDET 

Hvis den lavere indkomst som 30-årig for personer, der har oplevet lav-
indkomst som børn, skyldes ringere beskæftigelsesmuligheder på grund 
af mindre gennemført uddannelse, vil vi forvente, at personer, der har 
oplevet lavindkomst i barndommen, er mere berørt af ledighed. Figur 
3.15 viser andelen, der har været berørt af ledighed mellem det enogty-
vende og det enogtredivte leveår, i forhold til den relative disponible 
indkomst som barn.  
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FIGUR 3.15 

Andelen af personer født i 1980-1982, der har været berørt af ledighed. Særskilt 

for husstandsindkomsten i det første og femtende leveår. Procent.  

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. Ledighed er defineret som 

havende været registreret ledig i Danmark mellem det enogtyvende og enogtredivte leveår. De stiplede linjer angi-

ver 95-procents-konfidensintervallet. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Figuren viser negativ sammenhæng. Personer, der i barndommen levede 
i en husstand med en højere relativindkomst, har i gennemsnit været 
mindre berørt af ledighed. Knap 1 ud af 4 af dem, der levede deres første 
leveår i et hjem med en husstandsindkomst på 60 pct. af medianindkom-
sten, har været registreret som ledig mellem deres enogtyvende og det 
enogtredivte leveår. Blandt dem, der levede deres første leveår i et hjem 
med en husstandsindkomst omkring medianindkomsten er det 1 ud af 5, 
som har oplevet ledighed. Forskellen er endnu større for dem, der ople-
vede tilsvarende husstandsindkomster i det femtende leveår.  

Hvor figur 3.15 viser, hvor udbredt ledigheden er, viser figur 
3.16, hvor mange års ledighed mellem det enogtyvende og enogtredivte 
leveår, kohorterne oplever. Figuren viser, at en lavere disponibel ind-
komst i barndommen er associeret med mere ledighed.  
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FIGUR 3.16 

Ledighedsvarighed (i antal år) og husstandsindkomsten i det første og femtende 

leveår (i pct. af medianindkomsten). 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. Personer, som ikke har 

været berørt af ledighed er ikke medtaget. Ledighed er defineret som havende været registreret ledig i Danmark 

mellem det enogtyvende og enogtredivte leveår. De stiplede linjer angiver 95-procents-konfidensintervallet. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Figur 3.17 viser andelen, der har været berørt af ledighed, i forhold til antal 
år i lavindkomst i barndommen. Blandt dem, som ikke oplevede et eneste 
år under en af de tre undersøgte indkomstgrænser, har godt 15 pct. været 
berørt af ledighed mellem det enogtyvende og det enogtredivte leveår. An-
delen, der har været påvirket af ledighed det enogtyvende og det enogtre-
divte leveår, er ca. 5 procentpoint højere for børn, der har oplevet ét år 
med en husstandsindkomst under 60 pct. af medianen, sammenlignet med 
børn, hvis barndomshusstand ikke har oplevet en indtægt under 60 pct. 
noget år. Det svarer til, at 1 ud af 7 fra den første gruppe har oplevet le-
dighed, og at mere end 1 ud af 5 fra den anden gruppe har oplevet dette. 
Denne andel stiger dog ikke nævneværdigt ved længere tid med en ind-
komst på under 60 pct. i barndomshusstanden. Dette kan skyldes, at børn, 
der oplever flere år i en lavindkomstfamilie, har en større sandsynlighed 
for at blive overflyttet til en statslig ydelse, hvorefter de, såfremt de ikke er 
aktive arbejdssøgende og ikke regnes som at være til rådighed for arbejds-
markedet, ikke tæller med i ledighedsstatistikken.  
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FIGUR 3.17 

Andelen af personer født i 1980-1982, der har været berørt af ledighed. Særskilt 

for antal år under lavindkomstgrænse som barn. Procent. 

  
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. Ledighed er defineret som 

havende været registreret ledig i Danmark mellem det enogtyvende og enogtredivte leveår. 
Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

SÅDAN HAR DE DET I DAG: FØRTIDSPENSION 

Én årsag til lavindkomst kan være en ringe tilknytning til arbejdsmarke-
det. En anden årsag kan være, at de unge står uden for arbejdsmarkedet 
ved fx at være på førtidspension. 

Figur 3.18 viser en negativ sammenhæng mellem husstandsind-
komst i barndommen og andelen, der er på førtidspension som 30-årig. 
Omkring 1 ud af 30 børn, der i det første eller femtende leveår levede i en 
husstand med en disponibel indkomst på højst 60 pct. af medianindkom-
sten, er på førtidspension som 30-årig. For dem, som i barndommen hav-
de en disponibel indkomst på niveau med medianen, hvad enten det er i 
det første eller i det femtende leveår, er det lige omkring 1 ud af 50, der 
som 30-årig er på førtidspension. Blandt dem, der levede i en husstand 
med en disponibel indkomst på 60 pct. over medianindkomsten i barn-
dommen, er det ca. 1 ud af 150, der er på førtidspension som 30-årig.  
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FIGUR 3.18 

Andelen af personer født i 1980-1982, der er på førtidspension som 30-årige. 

Særskilt for husstandsindkomsten i det første og femtende leveår. Procent. 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. De stiplede linjer angiver 

95-procents-konfidensintervallet. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Figur 3.19 viser sammenhængen mellem antal år under indkomstgræn-
serne og andelen, der er på førtidspension som 30-årig. Det er bemærkel-
sesværdigt, at det blandt dem, som har levet hele deres barndom i en 
husstand med en disponibel indkomst på under 40 pct. af medianind-
komsten, er næsten hver tredje, der er på førtidspension som 30-årig. For 
dem, som levede et tilsvarende antal år under 60 pct. af medianindkom-
sten, er det 1 ud af 7. Særligt efter 11 år under lavindkomstgrænserne 
stiger andelen af førtidspensionister brat. Som nævnt i forrige afsnit kan 
en større sandsynlighed for at modtage en statslig ydelse, som fx førtids-
pension, blandt de børn, der har levet længe i lavindkomst, bidrage til at 
forklare, hvorfor andelen, der berøres af ledighed, ikke stiger, jo længere 
tid børnene har været ledige. 

Blandt dem, som ikke oplevede et eneste år under disse grænser, 
er det omkring 1 ud af ca. 65 børn, der er på førtidspension som 30-årig. 
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FIGUR 3.19 

Andelen af personer født i 1980-1982, der er på førtidspension som 30-årig. Sær-

skilt for antal år under lavindkomstgrænse som barn. Procent.  

  
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 
Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

REGRESSIONER 

I analysen har vi indtil videre ignoreret usikkerhed og fokuseret på gen-
nemsnittet for forskellige grupper. For at afgøre, om forskelle mellem 
indkomstgrupper skyldes statistisk tilfældighed, har vi estimeret neden-
stående regressionsmodel. Regressionsanalysen giver ikke mere informa-
tion om årsagssammenhænge end de viste figurer. De estimerede koeffi-
cienter repræsenterer derfor kun korrelationskoefficienter, og de kan ikke 
fortolkes kausalt.  

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖,1  
                +𝛼𝛼2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖,4  
              +𝛼𝛼3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖,8 

                +𝛼𝛼4𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖,15 
                +𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖 
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Hvor 𝑦𝑦 er et af de undersøgte udfald som 30-årig, X er en række indika-
torer, der kontrollerer for fødselsår og fødselsmåned. Koefficienterne 
𝛼𝛼1-𝛼𝛼4 giver korrelationen mellem relativindkomsten de respektive år og 
udfaldet. Relativ indkomst er husholdningens disponible indkomst, 
ækvivaleret med kvadratrodsskalaen, relativt til medianindkomsten. Både 
medianindkomsten og husholdningens disponible indkomst er korrigeret 
til prisniveauet i 2010. Ligningen estimeres med mindste kvadraters me-
tode for de udfald, som ikke er binære (relativ indkomst, års ledighed og 
års gennemført uddannelse). Regressionsmodellen specificerer sammen-
hængene som værende lineære, svarende til at vi i alle kurvediagrammer 
påtvinger en lige linje. For de øvrige variable er modellen estimeret med 
logistisk regression (ledighed, førtidspension, påbegyndelse af ungdoms-
uddannelse, frafald på ungdomsuddannelser og gennemførelse af ung-
domsuddannelse). For de modeller, hvor koefficienterne er estimeret 
med logistisk regression, viser vi den marginale effekt, evalueret ved de 
øvrige variables gennemsnitsværdi.  
 

TABEL 3.1 

Regressionsanalyse, der estimerer korrelationen mellem i familiens relative ind-

komst i barndommen (målt ved det første, fjerde, ottende og femtende leveår) og 

udfald som 30-årig. 
 

  
Relativ indkomst 

N = 150.843 
Antal års ledighed 

N = 29.269 
Ledighed 

N = 157.052 
Førtidspension 

N = 152.864 
Første leveår 0,002  -0,019  -0,019 *** -0,000  

 
(0,024)  (0,029)  (0,004)  (0,001)  

Fjerde leveår  0,056 *** -0,146 *** -0,040 *** -0,007 *** 

 
(0,017)  (0,042)  (0,009)  (0,001)  

Ottende leveår 0,045 *** -0,071 * -0,035 *** -0,004 *** 

 
(0,011)  (0,037)  (0,006)  (0,001)  

Femtende leveår 0,086 *** -0,295 *** -0,024 ** -0,029 *** 

 
(0,023)  (0,050)  (0,010)  (0,001)  

 

  
  Anm.:  Standardfejl i parentes. * p<0,1, ** p<0,05 og *** p<0,01. Alle modeller kontrollerer for fødselsår og fødselsmåned. 

Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. Personer, som ikke har 

været berørt af ledighed, er ikke medtaget i antal års ledighed. Ledighed er defineret som havende været registreret 

ledig i Danmark mellem det enogtyvende og enogtredivte leveår. 

Kilde:  Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

De estimerede koefficienter fremgår af tabel 3.1 og tabel 3.2. Det frem-
går, at alle udfald er signifikant korreleret med relativ indkomst som barn. 
Dog har det første år i nogle tilfælde ikke nogen signifikant korrelation 
med udfaldet, givet at vi også kontrollerer for den relative indkomst se-
nere i barndommen. I bilagstabel B2.1 og bilagstabel B2.2 vises tilsva-
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rende regressionsresultater, hvor husstandsindkomsten er ækvivaleret 
med den modificerede OECD-skala. Det har ingen betydning for de 
overordnede konklusioner. 

Regressionsanalysen viser ingen entydige tegn på, at relativind-
komst tidligt i barndommen er tættere korreleret med udfald senere i livet 
end relativ indkomst senere i barndommen. Større relativ indkomst som 
barn i det første, fjerde, ottende og femtende leveår er korreleret med hø-
jere indkomst og mere uddannelse som 30-årig samt med mindre ledighed.  

Det er ikke muligt at identificere årsagssammenhænge ud fra 
denne model. Som tidligere beskrevet kan der være en række variable, 
der har direkte påvirkning på indkomst i barndommen og på udfaldene 
som 30-årig. Disse faktorer vil indgå i fejlledet, 𝑟𝑟 i modellen, og da de er 
korreleret med både relativindkomst og 𝑦𝑦𝑖𝑖 , vil 𝛼𝛼 -estimaterne være bia-
sed. For eksempel vil forældrenes helbredssituation være indeholdt i fejl-
ledet. Det er forventeligt, at et dårligere helbred vil medføre en lavere 
husstandsindkomst. Samtidig kan et dårligere helbred også være arveligt 
og føre til, at barnet har et dårligere helbred og derfor en lavere indkomst 
og en højere sandsynlighed for at være på førtidspension. De estimerede 
𝛼𝛼  vil i så fald overvurdere sammenhængen i forhold til den egentlige 
årsagssammenhæng. Fejlledet vil også indeholde uobserverbare elemen-
ter som evner, præferencer og held.  
 

TABEL 3.2 

Regressionsanalyse, der estimerer korrelationen mellem i familiens relative ind-

komst i barndommen (målt ved det første, fjerde, ottende og femtende leveår) og 

udfald som 30-årig. 
 

  

Påbegyndt 
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Afbrudt  
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Gennemført 
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Antal års 
uddannelse 
N = 156.278 

Første leveår 0,022 *** -0,028 *** 0,035 *** 0,205 *** 

 
(0,002)  (0,004)  (0,002)  (0,040)  

Fjerde leveår  0,015 *** -0,030 *** 0,026 *** 0,461 *** 

 
(0,002)  (0,004)  (0,003)  (0,106)  

Ottende leveår -0,004 * -0,017 *** -0,000  0,360 *** 

 
(0,002)  (0,004)  (0,003)  (0,060)  

Femtende leveår 0,044 *** -0,143 *** 0,088 *** 0,243 ** 

 
(0,002)  (0,003)  (0,003)  (0,099)  

 

  
  Anm.:  Standardfejl i parentes. * p < 0,1, ** p < 0,05 og *** p < 0,01. Alle modeller kontrollerer for fødselsår og fødselsmå-

ned. Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se  boks 2.1. Afbrudt ungdomsud-

dannelse er kun defineret for dem, der også påbegyndte en ungdomsuddannelse. 

Kilde:  Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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Vi udfører tilsvarende analyser for antal år i lavindkomstfamilier. Vi fo-
kuserer på antal år under 60 pct. af medianindkomsten og estimerer føl-
gende model med mindste kvadraters metode for ikke-binære variable og 
med logistisk regression for de binære variable: 

 
𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼11å𝑟𝑟𝑖𝑖  
                +𝛼𝛼22å𝑟𝑟𝑖𝑖  

                ⋮ 
       +𝛼𝛼1515å𝑟𝑟𝑖𝑖 

                +𝛽𝛽𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖 

Hvor 1å𝑟𝑟𝑖𝑖 er en variabel, der tager værdien 1, hvis individet levede 1 af 
de første 15 leveår under 60 pct. af medianindkomsten. Koefficienterne 
𝛼𝛼1 til 𝛼𝛼15 angiver den gennemsnitlige forskell i udfaldet for det antal år 
relativt til 0 år (referencegruppen) i lavindkomstfamilie. Tabel 3.3 og ta-
bel 3.4 viser de resulterende koefficienter. I bilagstabel B2.3 og bilagsta-
bel B2.4 vises tilsvarende regressionsresultater, hvor husstandsindkom-
sten er ækvivaleret med den modificerede OECD-skala. Ækvivalerings-
skalaen har ingen betydning for de overordnede konklusioner. 

Det fremgår af kolonne 1 i tabel 3.3, at flere år i lavindkomstfa-
milie som barn er korreleret med en lavere relativ indkomst som 30-årig. 
Således har personer, der har levet samtlige 15 år i en lavindkomstfamilie, 
en relativindkomst, der er 23 procentpoint lavere, end den er for dem, 
der ikke har levet et eneste år i en lavindkomstfamilie. Bare det at have 
levet et år i lavindkomst giver en 8 procentpoints forskel i relativind-
komst som 30-årig. Kolonne 2 og 3 viser, at de, der oplevet et år i en 
lavindkomstfamilie, har været mere påvirket af ledighed. De, der har le-
vet i en lavindkomstfamilie i et år af deres barndom, har 7 procentpoint 
højere sandsynlighed for at have været ledig, end dem, der slet ikke har 
været påvirket af lavindkomst. Endelig viser kolonne 4, at personer, der 
har levet 15 år i en lavindkomstfamilie, har 12 procentpoint højere sand-
synlighed for at være på førtidspension sammenlignet med dem, som 
overhovedet ikke har oplevet lavindkomst. Ligesom med den første re-
gressionsmodel er det vigtigt at betone, at resultaterne ikke afslører år-
sagssammenhænge. Det virker mest sandsynligt, at koefficienterne er 
numerisk for store i sammenlignet med årsagssammenhængen.  

Tabel 3.4 viser i kolonne 1, at personer, der har oplevet bare et 
år i lavindkomst, har 3 procentpoint lavere sandsynlighed for have påbe-
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gyndt en ungdomsuddannelse, når de er 30 år. Givet at de har påbegyndt 
en ungdomsuddannelse, har de 9 procentpoint højere sandsynlighed for 
at afbryde den uden at gennemføre, som det fremgår af kolonne 2. Et år 
i lavindkomst er også associeret med mere end et halvt års mindre ud-
dannelse, som kolonne 4 viser.  
 

TABEL 3.3 

Regressionsanalyse, der estimerer korrelationen antal år i barndommen, hvor 

husstandsindkomsten var på under 60 pct. af medianindkomsten og udfald som 

30-årig. 
 

  
Relativ indkomst 

N = 150.843 
Antal års ledighed 

N = 29.269 
Ledighed 

N = 157.052 
Førtidspension 

N = 152.864 
1 år -0,080 *** 0,116 *** 0,072 *** 0,009 *** 
  (0,005)  (0,035)  (0,003)  (0,001)  
2 år -0,120 *** 0,225 *** 0,099 *** 0,016 *** 
  (0,006)  (0,045)  (0,004)  (0,002)  
3 år -0,145 *** 0,224 *** 0,092 *** 0,021 *** 
  (0,007)  (0,056)  (0,005)  (0,002)  
4 år -0,146 *** 0,250 *** 0,098 *** 0,023 *** 
  (0,009)  (0,063)  (0,006)  (0,003)  
5 år -0,151 *** 0,214 *** 0,111 *** 0,024 *** 
  (0,010)  (0,077)  (0,008)  (0,003)  
6 år -0,132 *** 0,257 *** 0,073 *** 0,027 *** 
  (0,011)  (0,098)  (0,009)  (0,004)  
7 år -0,112 *** 0,020  0,067 *** 0,026 *** 
  (0,016)  (0,104)  (0,010)  (0,005)  
8 år -0,076 * 0,444 *** 0,043 *** 0,019 *** 
  (0,042)  (0,143)  (0,011)  (0,005)  
9 år -0,167 *** 0,425 *** 0,091 *** 0,030 *** 
  (0,022)  (0,140)  (0,014)  (0,007)  
10 år -0,086 *** 0,498 *** 0,050 *** 0,040 *** 
  (0,022)  (0,188)  (0,015)  (0,008)  
11 år -0,193 ** 0,749 *** 0,021  0,028 *** 
  (0,084)  (0,290)  (0,016)  (0,008)  
12 år -0,186 *** 0,334  0,058 *** 0,044 *** 
  (0,054)  (0,214)  (0,020)  (0,012)  
13 år -0,214 *** 0,527 * 0,063 *** 0,055 *** 
  (0,038)  (0,290)  (0,022)  (0,014)  
14 år -0,230 *** 0,481  0,047 ** 0,100 *** 
  (0,038)  (0,329)  (0,023)  (0,019)  
15 år -0,234 *** 0,427  0,062 ** 0,122 *** 
  (0,026)  (0,315)  (0,027)  (0,022)  
 

  
  Anm.:  Standardfejl i parentes. * p < 0,1, ** p < 0,05 og *** p < 0,01. Alle modeller kontrollerer for fødselsår og fødselsmå-

ned. Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. Personer, som ikke har 

været berørt af ledighed, er ikke medtaget i antal års uddannelse. Ledighed er defineret som havende været regi-

streret ledig i Danmark mellem det enogtyvende og enogtredivte leveår. 

Kilde:  Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

15 år i lavindkomst er associeret med 16 procentpoint lavere sandsynlig-
hed for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Blandt dem, der påbegyn-
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der en ungdomsuddannelse, gennemfører 13 procentpoint flere ikke ud-
dannelsen sammenlignet med personer, der aldrig har oplevet lavind-
komst, som kolonne 1 og 2 viser.  
 

TABEL 3.4 

Regressionsanalyse, der estimerer korrelationen antal år i barndommen, hvor 

husstandsindkomsten var på under 60 pct. af medianindkomsten og udfald som 

30-årig. 
 

  

Påbegyndt  
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Afbrudt  
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Gennemført  
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Antal års  
uddannelse 
N = 156.278 

1 år -0,028 *** 0,090 *** -0,057 *** -0,620 *** 
  (0,002)  (0,004)  (0,002)  (0,019)  
2 år -0,038 *** 0,123 *** -0,082 *** -0,917 *** 
  (0,003)  (0,005)  (0,004)  (0,024)  
3 år -0,049 *** 0,130 *** -0,096 *** -1,022 *** 
  (0,003)  (0,006)  (0,004)  (0,029)  
4 år -0,055 *** 0,125 *** -0,114 *** -1,015 *** 
  (0,004)  (0,007)  (0,006)  (0,037)  
5 år -0,060 *** 0,125 *** -0,105 *** -1,117 *** 
  (0,005)  (0,009)  (0,007)  (0,042)  
6 år -0,066 *** 0,109 *** -0,104 *** -1,057 *** 
  (0,006)  (0,010)  (0,008)  (0,051)  
7 år -0,050 *** 0,112 *** -0,108 *** -0,984 *** 
  (0,007)  (0,012)  (0,009)  (0,059)  
8 år -0,055 *** 0,098 *** -0,094 *** -0,984 *** 
  (0,008)  (0,014)  (0,010)  (0,067)  
9 år -0,086 *** 0,088 *** -0,116 *** -1,060 *** 
  (0,010)  (0,016)  (0,012)  (0,077)  
10 år -0,074 *** 0,069 *** -0,119 *** -1,061 *** 
  (0,011)  (0,018)  (0,014)  (0,085)  
11 år -0,071 *** 0,030  -0,075 *** -0,833 *** 
  (0,013)  (0,020)  (0,014)  (0,095)  
12 år -0,074 *** 0,054 ** -0,108 *** -0,966 *** 
  (0,015)  (0,023)  (0,018)  (0,115)  
13 år -0,070 *** 0,068 *** -0,102 *** -1,085 *** 
  (0,017)  (0,026)  (0,020)  (0,124)  
14 år -0,140 *** 0,083 *** -0,177 *** -1,337 *** 
  (0,022)  (0,029)  (0,025)  (0,140)  
15 år -0,160 *** 0,128 *** -0,212 *** -1,710 *** 
  (0,025)  (0,034)  (0,028)  (0,152)  
 

  
  Anm.:  Standardfejl i parentes. * p < 0,1, ** p < 0,05 og *** p < 0,01. Alle modeller kontrollerer for fødselsår og fødselsmå-

ned. Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. Afbrudt ungdomsud-
dannelse er kun defineret for dem, der også påbegyndte en ungdomsuddannelse. 

Kilde:  Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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OPSUMMERING 

• Blandt fødselsårgangene 1980-1982 levede mere end 10 pct. i deres 
første leveår i en husstand med en disponibel indkomst på under 60 
pct. af medianindkomsten.  

• Der er en klar positiv sammenhæng mellem husstandens disponible 
indkomst i barndommen og den disponible indkomst som 30-årig. 
Jo højere indkomsten er i barndommen, desto højere er indkomsten 
som 30-årig.  

• Den relative indkomst som voksen er i gennemnit højere end i 
barndommen. Børn, der i det første eller femtende. leveår levede i 
en familie med en disponibel indkomst på under 60 pct. af median-
indkomsten, har som voksne i gennemsnit en disponibel indkomst, 
der ligger over medianindkomsten. 

• Der er en positiv sammenhæng mellem husstandens disponible ind-
komst i barndommen og sandsynligheden for at have gennemført en 
ungdomsuddannelse som 30-årig. Blandt 30-årige i 2010-2012, der i 
det første leveår boede i en husstand med en indkomst på 60 pct. af 
medianindkomsten, har 87 pct. gennemført en ungdomsuddannelse.  

• I gruppen af 30-årige, der har levet samtlige første 15 leveår i en fami-
lie med en disponibel indkomst på under 60 pct. af medianindkom-
sten, har flere end 20 pct. ikke gennemført en ungdomsuddannelse. 

• Der er en positiv sammenhæng mellem husstandens disponible ind-
komst i barndommen og antal års gennemført uddannelse som 30-
årig. Personer, der i det første leveår boede i en husstand med en 
indkomst på under 60 pct. af medianindkomsten, har i gennemsnit 
gennemført 14 års uddannelse, mens personer, der i det første leveår 
boede i en husstand med en disponibel indkomst på det dobbelte af 
medianindkomsten, i gennemsnit har gennemført 16 års uddannelse 
som 30-årige.  

• Der er en negativ sammenhæng mellem husstandens disponible ind-
komst i barndommen og sandsynligheden for at have været registre-
ret som ledig mellem det enogtyvende og det enogtredivte leveår. 
Sandsynligheden for at have oplevet ledighed mellem det enogty-
vende og det enogtredivte leveår er ca. 7 procentpoint højere for 
børn, der har oplevet ét år med en husstandsindkomst på under 60 
pct. af medianen, sammenlignet med børn, hvis barndomshusstand 
ikke har oplevet en indtægt på under 60 pct. i barndommen. 
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• Blandt dem, som ikke oplevede et eneste år under 60 pct. af median-
indkomsten, har godt 15 pct. været berørt af ledighed mellem det 
enogtyvende og det enogtredivte leveår.  

• Der er en klar negativ sammenhæng mellem husstandens disponible 
indkomst i barndommen og sandsynligheden for at være på førtids-
pension som 30-årig. Personer, der har levet 15 år i en lavindkomst-
familie, har 12 procentpoint højere sandsynlighed for at være på før-
tidspension som 30-årige, sammenlignet med dem, som overhove-
det ikke har oplevet lavindkomst.  

• Et år i barndommen i en lavindkomstfamilie er korreleret med 1 pct. 
forhøjet sandsynlighed for at være på førtidspension som 30-årig. 
Sammenhængen er ikke lineær, men aftagende, således at 2 år i lav-
indkomst er forbundet med mindre end 2 pct. forhøjet sandsynlighed.  

• Samlet set er der en stærk korrelation mellem indkomst i barndom-
men og udfald som 30-årig. Sammenhængen kan skyldes flere fakto-
rer, og den udførte analyse redegør ikke for årsagssammenhænge.  
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KAPITEL 4 

 LAVINDKOMST OG 
SKOLEPRÆSTATIONER 
 

I kapitel 3 studerede vi sammenhængen mellem lavindkomst i barn-
dommen og udfald senere i livet for de årgange, der blev født i begyndel-
sen af firserne. I dette kapitel stiller vi skarpt på sammenhængen mellem 
lavindkomst i barndommen og resultater ved folkeskolens afgangsprøve 
efter 9. klasse for børn født i slut-firserne og i halvfemserne. Alle 15-17-
årige, der har taget folkeskolens afgangsprøve mellem skoleårene 
2001/2002 og 2012/2013, indgår i undersøgelsen. Det svarer til ca. 98,3 
pct. af alle, der tog folkeskolens afgangsprøve i perioden. Ligesom i kapi-
tel 3 kigger vi på, hvordan varigheden, intensiteten og tidspunktet for 
lavindkomst hænger sammen med udfaldet ved folkeskolens afgangsprø-
ver. Klarer børn, der vokser op i lavindkomstsfamilier, sig anderledes i 
folkeskolen, end børn fra mere velstillede hjem?  

Vi har valgt at udelukke både dem, der var meget unge, da de tog 
afgangsprøven, og dem, der var meget gamle, fra undersøgelsen, da deres 
forudsætninger for prøverne er anderledes end for den store majoritet, 
som starter og slutter skolen på ca. samme tidspunkt i deres liv. En 22-årig, 
der fx er droppet ud af folkeskolen og senere beslutter at tage eksamen, 
har næppe samme forudsætninger som en 16-årig. Dette kan selvfølgelig 
gøre, at den sammenhæng, vi finder, er mindre, hvis børn i lavindkomst-
familier er overrepræsenterede blandt dem, der sorteres fra, men som ka-
pitlet viser, er sammenhængen ikke desto mindre ganske tydelig.  
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Der kan også tænkes at være selektion i, hvilke børn der dropper 
ud af skolen og ikke afslutter 9. klasse. Det er sandsynligt, at det er de 
svageste børn, som ikke gennemfører folkeskolens afgangsprøve. Dette 
kunne betyde, at forskellen mellem børn fra husstande med en lav dis-
ponibel indkomst og børn fra husstande med højere indkomst ikke er 
lige så stor, som hvis vi havde kigget på andelen af en kohorte, der får et 
eksamensbevis. Dette er dog blevet undersøgt af Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (2014), der finder, at sandsynligheden er noget lavere for 
børn, der har været berørt af lavindkomst. Vi kigger derudover kun på 
første forsøg ved afgangsprøven, da det giver det mest retvisende sam-
menligningsgrundlag for de opnåede karakterer. 

Endnu en indsnævring er, at vi kun kigger på elevernes resultater 
i dansk og matematik. Dansk og matematik er obligatoriske prøvefag og 
gode indikatorer for de boglige færdigheder, som der er særlig fokus på i 
folkeskolen. Vi kigger både på standpunktskaraktererne og prøvekarakte-
rer hver for sig og på et samlet gennemsnit. Denne opdeling gør det mu-
lig at belyse, om sammenhængen mellem lavindkomst og skoleresultater 
er forskellig, når eleven bliver vurderet ved en prøve, og når eleven bliver 
vurderet af læreren over længere tid.  

Ligesom i kapitel 3 er indkomsterne ækvivaleret med kvadrat-
rodsmetoden, og resultaterne er blevet sammenlignet med de øvrige 
ækvivaleringsmetoder, der er beskrevet i boks 2.2, for at sikre, at resulta-
terne er robuste i forhold til måden, indkomst er blevet gjort op på. 

KARAKTERER VED FOLKESKOLENS AFSLUTNING 

Sammenhængen mellem husstandsindkomsten i fødselsåret og i det fem-
tende leveår og de fire udfaldsmål, fremgår af figur 4.1. I forhold til alle 
karaktererne er sammenhængen tydelig og positiv: Børn, der voksede op 
i økonomisk rigere hjem, får højere karakterer. Sammenhængen er stort 
set ens i dansk og matematik og ved prøver og standpunktskarakter.  
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FIGUR 4.1 

Sammenhæng mellem husstandsindkomst (x-akse, pct. af medianen) og gen-

nemsnitskarakterer (y-akse) i dansk og matematik ved afgangsprøve og stand-

punktskarakterer for børn født i 1980-1982. 

 
Dansk, afgangsprøve 

 

 
Dansk, standpunkt 

 
 

Matematik, afgangsprøve 

 

 
Matematik, standpunkt 

 
  
  Anm.: De årgange, der har været til eksamen med 13-skalaen, har fået deres karakterer konverteret til 7-trins-skalaen. 
 Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.  

Børn, der oplevede lavindkomst i det femtende leveår, lader til at klare 
sig dårligere end de børn, der oplevede lavindkomst i fødselsåret. Inklu-
deres kurver for fjerde og ottende leveår i figuren, er resultatet det sam-
me, nemlig at denne samme indkomst (relativt til medianen) senere i 
barndommen er korelleret med dårligere karakterer. Efterhånden som 
barnet bliver ældre, er det forventeligt, at husstandsindkomsten vokser, 
da forældrene samtidig bliver mere modne på arbejdsmarkedet. På denne 
måde vil den almindelige udvikling i forældrenes indkomst være, at den 
bliver større, efterhånden som barnet bliver ældre. 

Dog er der en større forskel mellem børn ved 50 pct. af median-
indkomsten og børn ved medianindkomsten i det første leveår end i det 
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femtende leveår. I dansk er forskellen i fødselsåret ca. 1,2 karakterpoint i 
både standpunktskarakter og prøvekarakter, og i matematik er forskellen 
ca. 1,6 karakterpoint i både standpunktskarakter og prøvekarakter. For 
børn, der oplever lavindkomst i det femtende leveår, er forskellene ca. 
0,9 i dansk og 1 i matematik. 
 

FIGUR 4.2 

Sammenhæng mellem husstandsindkomst og gennemsnitskarakter i dansk og 

matematik (standpunkt og afgangsprøve). Procent og karakter. 

 
  
  Anm.: 

Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. De stiplede linjer angiver 
95-procents-konfidensintervallet. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.  

I figur 4.2 er sammenhængen illustreret for et samlet gennemsnit i dansk 
og matematik i både standpunktskarakter og prøvekarakter. På figuren er 
også indtegnet 95-procents-konfidensintervallet omkring hver værdi. Fi-
guren viser, at forskellen mellem de to kurver er signifikant fra de laveste 
indkomster indtil indkomsterne omkring 170 pct. af medianindkomsten. 
Gennemsnittet for børn, der blev født i husstande med en ækvivaleret 
indkomst på 50 pct. af medianindkomsten, var 6,2 (samlet set for de fire 
udfaldsmål), mens børn, der blev født i familier, hvor indkomsten var på 
100 pct., fik 7,6. Hvis lavindkomst indtraf i det femtende leveår, var gen-
nemsnittene hhv. 6,0 og 7,0.  
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Betragter vi varigheden af lavindkomst, finder vi et lignende bil-
lede. På figur 4.3 ses de fire udfaldsmål (karakterer i hhv. matematik og 
dansk, standpunkt og afgangsprøve) ved folkeskolens afslutning for 
hvert år, barnet har oplevet under indkomstgrænserne på 40 og 60 pct. af 
medianindkomsten. I sammenligning med de børn, der har oplevet 0 år 
under indkomstgrænserne, klarer alle børn, der er blevet berørt af lav-
indkomst, sig dårligere i dansk og matematik ved både afgangsprøven og 
i årskarakter. Børn, der har oplevet bare ét år i lavindkomst, får i gen-
nemsnit karakterer under 6.  

 

FIGUR 4.3 

Sammenhæng mellem antal år under lavindkomstgrænse på hhv. 40 pct. og 60 

pct. af medianindkomsten som barn (x-akse, antal år) og karakterer (y-akse) i 

dansk og matematik (afgangsprøve og standpunkt). 

 
Dansk, afgangsprøve 

 

 
Dansk, standpunkt 

 
 

Matematik, afgangsprøve 

 

 
Matematik, standpunkt 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.  
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Efter et tydeligt fald fra 0 til 1 år i en lavindkomsthusstand er tendensen 
fortsat nedadgående, men ikke lige så tydelig som i figur 4.1. I karakteren 
ved danskprøven er forskellen mellem 1 år og 14 år under 60 pct. af me-
dianindkomsten lidt under en halv karakter, mens forskellen fra 0 til 1 år 
er på lidt over en halv karakter. Denne tendens, at forskellen mellem 1 år 
og 14 år ligner eller er lidt mindre end forskellen mellem 0 år og 1 år, går 
igen i de øvrige karakterudfald. Kigger man derimod på gruppen, hvis 
familie bliver berørt af en lavindkomst på under 40 pct. af medianen, er 
forskellen mellem 0 år og 1 år noget mindre end forskellen mellem 1 år 
og 14 år, særligt i matematik. Ved afgangsprøven i matematik opnår børn 
fra husstande, der i løbet af barnets barndom i 1 år har en husstandsind-
komst på under 40 pct. af medianen, en karakter, der i gennemsnit er 0,7 
karakterpoint lavere, end den er for dem, der lever 0 år under denne ind-
komstgrænse. Forskellen mellem 1 år og 14 år er 1,3 karakterpoint. 
 

FIGUR 4.4 

Sammenhæng mellem antal år under lavindkomstgrænse på hhv. 40 pct. og 60 

pct. af medianindkomsten som barn og gennemsnitskarakter i dansk og matema-

tik (standpunkt og afgangsprøve). Antal år og karakter. 

 
  
  Anm.: 

Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. De stiplede linjer angiver 
95-procents-konfidensintervallet. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.  
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Længere tid i lavindkomst hænger således sammen med lavere karakterer 
ved folkeskolens afslutning, i særdeleshed hvis intensiteten (dvs. graden af 
lavindkomsten) er stor. Figur 4.4 opsummerer udviklingstendenserne for 
varigheden af lavindkomst under 40-procents- og 60-procents-grænserne 
og indikerer konfidensbåndet omkring hver kurve. Selvom usikkerheden 
bliver større, i takt med at gruppen, der oplever flere år under indkomst-
grænserne, bliver mindre, er kurverne signifikant forskellige ved de fleste 
varigheder. Hvor de børn, der lever mellem 2 og 7 år i familier med færrest 
ressourcer, faktisk opnår højere karakterer i dansk og matematik end børn 
fra husstande med indkomster på under 60 pct. af medianindkomsten, er 
forskellen omvendt ved varigheder på 8 år og længere. Denne sammen-
hæng kan muligvis skyldes lavindkomst pga. midlertidige og selvvalgte om-
stændigheder, fx fordi forældrene er studerende. For alle børn, der har væ-
ret berørt af lavindkomst, gælder det dog, at de opnår lavere karakter end 
børn, der ikke har været berørt af lavindkomst. 

ANDELEN, DER FÅR KARAKTEREN 2 ELLER DERUNDER 

De næste to figurer viser sammenhængen mellem intensiteten af, varig-
heden af og tidspunktet for lavindkomst og andelen, der får karakteren 2 
eller derunder i samlet gennemsnit i dansk og matematik (prøver og 
standpunktskarakterer).  

Figur 4.5 viser den relative husstandsindkomst i første og fem-
tende leveår og andelen, der fik karakteren 2 eller mindre ved folkesko-
lens afslutning. Tendensen er tydeligt negativ, dvs. jo højere husstands-
indkomsten er, desto lavere er andelen, der får 2 eller derunder i gen-
nemsnit i dansk og matematik. Ligesom karaktererne var lavere for børn 
fra husstande med en lav indkomst i det femtende leveår, end for børn 
fra husstande med en lav indkomst i det første leveår, er andelen, der får 
2 eller lavere, større for dem, hvis husstande oplever lavindkomst i det 
femtende leveår, end for dem, der oplever lavindkomst i det første leveår. 
Konfidensbåndene viser, at niveauerne er signifikant forskellige fra de 
laveste husstandsindkomster indtil omkring 140 pct. af medianindkom-
sten, hvorefter kurverne begge stabiliserer sig omkring en halv pct. af 
populationen. 

Tendensen er mindre tydelig på figur 4.6, der viser andelen, der 
får karakteren 2 eller derunder, i forhold til antal år under lavindkomst-
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grænserne. Forskellen er tydelig mellem 0 og 1 år under lavindkomst-
grænserne, hvor andelen fordobles fra 2 pct. til 4 pct. Derefter fortsætter 
andelen af børn fra familier, der oplever flere år under 40 pct. af median-
indkomsten, med at stige indtil 7 år, hvor 6 pct. af børnene får 2 eller 
derunder. Det er bemærkelsesværdigt, at bare 1 år i lavindkomst er for-
bundet med lavere karakterer.  

 

FIGUR 4.5 

Andelen, der opnår karakteren 2 eller lavere i gennemsnit i dansk og matematik 

(standpunkt og afgangsprøve). Særskilt for husstandsindkomsten i det første og 

femtende leveår. Procent. 

 
  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

De stiplede linjer angiver 95 pct. konfidensintervallet 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.  

Antallet af børn bliver mindre og mindre, efterhånden som vi bevæger os 
ud ad x-aksen, hvilket betyder, at usikkerheden omkring de estimerede 
korrelationer bliver større. Efter 7 år er antallet af børn, som andelen er 
udregnet på baggrund af, under 800, og kurverne ophører med at være 
signifikant forskellige fra hinanden. I det femtende leveår er andelen ud-
regnet på baggrund af 355 børn. 
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FIGUR 4.6 

Andelen, der opnår karakteren 2 eller lavere i gennemsnit i dansk og matematik 

(standpunkt og afgangsprøve). Særskilt for antal år under lavindkomstgrænse på 

hhv. 40 pct. og 60 pct. af medianindkomsten som barn. Procent. 

 
  
  Anm.: 

Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. De stiplede linjer angiver 
95-procents-konfidensintervallet. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.  

REGRESSIONER 

I dette afsnit vil vi anvende den samme regressionsmodel, som blev præ-
senteret i kapitel 3, for at kontrollere, om sammenhængene skyldes stati-
stisk tilfældighed, eller om de er robuste, når de bliver kontrolleret for 
statistisk støj. Regressionsanalyserne giver ikke mere information om 
årsagssammenhænge end de viste figurer. De estimerede koefficienter 
repræsenterer derfor korrelationskoefficienter, og de kan derfor ikke for-
tolkes kausalt. 

I tabel 4.1 er de estimerede koefficienter for indkomstvariablene 
præsenteret. Koefficienterne er kontrolleret for, hvilket år folkeskolen er 
blevet afsluttet, og for hvilken måned børnene er blevet født i. Det frem-
går af tabellen, at sammenhængen mellem børnenes karakterer ved folke-
skolens afslutning og husstandsindkomsten ved de fire alderstrin mind-
skes noget, når der kontrolleres for disse baggrundsfaktorer. En koeffici-
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ent på 0,004 betyder, at 10 procentpoints forskel i relativ indkomst hæn-
ger sammen med en 0,04 karakterpoints forskel. Forskellen mellem børn, 
der er født i et hjem med en husstandsindkomst på henholdsvis 50 og 
100 pct. af medianindkomsten, er altså i gennemsnit 0,2 karakterpoint i 
dansk og 0,25 karakterpoint i matematik, ifølge modellen. Samme forskel 
i relativindkomst i det femtende leveår er forbundet med 0,05 karakter-
point forskel i dansk og 0,1 karakterpoint forskel i matematik. Modellen 
antager dog, at sammenhængen er lineær, hvilket vil sige, at en forskel på 
0 og 50 pct. af medianindkomsten giver den samme forskel i karakterer 
som forskellen mellem 200 og 250 pct. af medianindkomsten. Som figur 
4.2 viser, er kurven dog noget stejlere mellem 50 og 100 end ved 0-50 og 
100-200. Af denne grund underestimerer modellen sammenhængen for 
netop disse værdier. I bilagstabel B2.5 vises tilsvarende regressionsresul-
tater, hvor husstandsindkomsten er ækvivaleret med den modificerede 
OECD-skala, som giver næsten identiske resultater.  
 

TABEL 4.1 

Regressionsanalyse, der estimerer korrelationen mellem relativ indkomst i barn-

dommen og gennemsnitskarakter i dansk og matematik ved afgangsprøve og i 

årskarakter. 
 

  

Dansk 
afgangsprøve 

N = 661,484 

Dansk 
standpunkt 

N = 661,212 

Matematik 
afgangsprøve 

N = 656,117 

Matematik 
standpunkt 
N = 660,391 

Første leveår 0,004 *** 0,004 *** 0,005 *** 0,005 *** 

 
(0,000)  (0,001)  (0,001)  (0,001)  

Fjerde leveår 0,002 ** 0,002 ** 0,002 ** 0,002 ** 

 
(0,001)  (0,001)  (0,001)  (0,001)  

Ottende leveår 0,003 *** 0,003 *** 0,003 *** 0,003 *** 

 
(0,000)  (0,000)  (0,001)  (0,001)  

Femtende leveår 0,001 *** 0,001 *** 0,002 *** 0,002 *** 

 
(0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  

 

  
  Anm.:  Robuste standardfejl i parentes. * p < 0,1, ** p < 0,05 og *** p < 0,01. Alle modeller kontrollerer for eksamensåret og 

fødselsmåneden. Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde:  Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Tabellen viser dog samtidig, at forskellen stadig er signifikant, og at den 
stadig er noget større for børn, der oplever lavindkomst i det første leve-
år, i forhold til børn, der oplever lavindkomst i det femtende leveår. Ta-
bellens resultater kan ikke direkte sammenlignes med de viste figurer, 
fordi vi i regressionen tager højde for indkomsten på andre tidspunkter i 
barndommen. Med andre ord angiver koefficienterne i tabellen korrelati-
onen mellem relativindkomst på et tidspunkt i barndommen og karakte-
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rer, givet relativindkomst på et andet tidspunkt i barndommen. Disse 
tendenser er altså robuste over for kontrollen for statistisk støj og over 
for kontrollen for eksamensåret og fødselsmåneden. Korrelationer siger 
dog intet om kausale sammenhænge. Vi kan dermed ikke slutte, at deres 
karakterer, hvis vi havde øget indkomsten for de svageste, ville være hø-
jere. Vi har valgt at kontrollere for fødselsmåned for at rense for mekani-
ske effekter, der gør, at indkomsten i det første år kan være anderledes, 
hvis man er født tidligt på året, end hvis man er født senere på året pga. 
barselsperioden. 
 

TABEL 4.2 

Regressionsanalyse, der estimerer korrelationen mellem Antal år under 60 pct. af 

medianindkomsten og gennemsnitskarakter i dansk og matematik ved afgangs-

prøve og i årskarakter. 
 

  

Dansk 
afgangsprøve 

N = 661,484 

Dansk 
standpunkt 

N = 661,212 

Matematik 
 afgangsprøve 

N = 656,117 

Matematik 
standpunkt 
N = 660,391 

1 år -0,610 *** -0,650 *** -0,873 *** -0,848 *** 
 (0,008)  (0,008)  (0,010)  (0,010)  
2 år -0,818 *** -0,859 *** -1,164 *** -1,136 *** 
 (0,011)  (0,012)  (0,015)  (0,014)  
3 år -0,873 *** -0,931 *** -1,255 *** -1,237 *** 
 (0,014)  (0,015)  (0,019)  (0,018)  
4 år -0,976 *** -0,997 *** -1,359 *** -1,303 *** 
 (0,018)  (0,018)  (0,023)  (0,022)  
5 år -1,004 *** -1,062 *** -1,382 *** -1,343 *** 
 (0,021)  (0,022)  (0,028)  (0,027)  
6 år -1,019 *** -1,059 *** -1,419 *** -1,389 *** 
 (0,025)  (0,026)  (0,033)  (0,031)  
7 år -1,056 *** -1,136 *** -1,354 *** -1,314 *** 
 (0,030)  (0,032)  (0,039)  (0,038)  
8 år -1,034 *** -1,044 *** -1,290 *** -1,263 *** 
 (0,035)  (0,035)  (0,045)  (0,042)  
9 år -1,020 *** -1,044 *** -1,304 *** -1,246 *** 
 (0,043)  (0,044)  (0,056)  (0,053)  
10 år -0,919 *** -0,922 *** -1,148 *** -1,058 *** 
 (0,048)  (0,049)  (0,062)  (0,059)  
11 år -1,013 *** -1,055 *** -1,208 *** -1,208 *** 
 (0,056)  (0,058)  (0,076)  (0,071)  
12 år -0,915 *** -0,882 *** -1,065 *** -1,006 *** 
 (0,067)  (0,068)  (0,085)  (0,080)  
13 år -0,982 *** -0,909 *** -1,073 *** -1,114 *** 
 (0,070)  (0,072)  (0,096)  (0,088)  
14 år -1,160 *** -1,087 *** -1,401 *** -1,268 *** 

  (0,070)  (0,081)  (0,107)  (0,099)  
 

  
  Anm.:  Standardfejl i parentes. * p < 0,1, ** p < 0,05 og *** p < 0,01. Alle modeller kontrollerer for eksamensåret og fød-

selsmåneden. Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden, se boks 2.1. 

Kilde:  Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

 



72 

Af tabel 4.2 fremgår de estimerede koefficienter for antal år i en husstand 
med en indkomst på under 60 pct. af medianindkomsten. Tabellen viser, at 
koefficienterne konsekvent er negative, og at den negative effekt bliver 
større, jo længere tid barnets husstand har været under indkomstgrænsen. 
Et barn, hvis husstand på intet tidspunkt har været på under 60 pct. af 
medianindkomsten, får i gennemsnit 0,6-0,7 højere karakterer i dansk og 
0,8-0,9 højere karakterer i matematik, end et barn, hvis husstand bare ét år 
i løbet af barnets første 15 leveår var under denne grænse. Var indkomsten 
under grænsen i 14 år, er forskellen omkring 1,1-1,2 karakterpoint i dansk 
og 1,3-1,4 karakterpoint i matematik. I bilagstabel B2.6 vises tilsvarende 
regressionsresultater, hvor husstandsindkomsten er ækvivaleret med den 
modificerede OECD-skala, som giver næsten identiske resultater. 

OPSUMMERING 

• Der er en klar positiv sammenhæng mellem husstandens disponible 
indkomst i barndommen og barnets karakterer i dansk og matematik 
ved folkeskolens afslutning. Jo højere indkomst, jo højere er karak-
tergennemsnittet.  

• Der er en klar negativ sammenhæng mellem husstandens disponible 
indkomst i barndommen og andelen, der får karakteren 2 eller lavere 
i dansk og matematik ved folkeskolens afslutning. 

• En forskel i relativindkomst tidligt i barndommen korrelerer med 
større karakterforskelle end samme forskelle i relativindkomst sene-
re i barndommen.  

• Der er en negativ sammenhæng mellem antal år under indkomst-
grænserne og karakterer ved folkeskolens afslutning. Det vil sige, at 
jo flere år i lavindkomst et barn har oplevet, desto lavere er karak-
tergennemsnittet. Sammenhængen er særligt stærk ved disponible 
indkomster under 40-procents-grænsen. 

• Sammenhængen mellem husstandsindkomst og karakterer er klart 
stærkest for lavindkomst tidligt i barndommen. 

• Hvis husstandens disponible indkomst 1 år i løbet af et barns første 
15 leveår er på under 60 pct. af medianen, så får barnet i gennemsnit 
omkring 0,6 karakterpoint mindre i dansk og 0,9 mindre i matematik 
ved folkeskoleprøverne.  
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• Der er ingen systematisk forskel i effekterne mellem prøvekarakterer 
og standpunktskarakterer. 
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KAPITEL 5 

 LITTERATURSTUDIE 

 

Der er en betydelig international litteratur om indkomstmobilitet over 
generationer. Litteraturen har på den ene side belyst, hvordan forældres 
indkomster korrelerer med børns udfald i forhold til indkomst, uddan-
nelse og erhverv, om det har en større betydning for nogle indkomst-
grupper end andre, og om det har en betydning, hvornår i barnets liv fa-
milien oplever fattigdom.  

På den anden side har der i litteraturen været en interesse for at 
vurdere, hvor stor en del af korrelationen der kan tilskrives indkomst 
som sådan. En lav indkomst kan skyldes mange faktorer, og disse fakto-
rer kan påvirke børn direkte. Denne del af litteraturen har også, om end i 
mindre grad, forsøgt at artikulere de mekanismer, hvorigennem forældres 
indkomster får en betydning for børns udfald. 

I dette kapitel vil vi give en kort gennemgang af de centrale fund 
i denne litteratur. Hvor den første dimension sætter rapportens empiri-
ske resultater i internationalt relief, giver den anden dimension værdiful-
de indsigter til en diskussion af, hvad lavindkomst har af betydning for 
børns fremtid – på hvilken måde lavindkomst påvirker barnets udvikling. 

I det kapitel 3 fandt vi, at lavindkomst i barndommen er korrele-
ret med at have gennemført mindre uddannelse, være mere berørt af le-
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dighed og have en forhøjet sandsynlighed for at være på førtidspension 
som 30-årig. Ud fra et politisk perspektiv er det væsentligt at vide, hvor 
stor en andel af sammenhængen mellem forældrenes indkomst i barn-
dommen og børns udfald senere i livet der skyldes netop forskellen i 
indkomst. Hvis sammenhængen drives af indkomsten, ville det give me-
ning at udvikle politikker, der modvirker denne effekt. Hvis sammen-
hængen drives af andre faktorer, som både påvirker forældrenes ind-
komst og børnenes udfald, vil der være behov for at sætte ind andre ste-
der. Børns skolepræstationer kan fx påvirkes negativt af sygdom i hjem-
met, som også kan påvirke familiens indkomst negativt. Har et barns 
forælder fx en depression, så kan det påvirke både familiens indkomst og 
barnets skolepræstationer. En intervention, der øger familiens disponible 
indkomst, vil i et sådant tilfælde ikke adressere det egentlige problem. 

Figur 5.1 illustrerer, hvordan familieindkomst kan blive påvirket 
af forældres egenskaber (de røde bokse), som samtidig påvirker barnet 
direkte igennem de samme mekanismer (de grå bokse) som den direkte 
effekt af indkomst. I denne sammenhæng er det nyttigt at inddrage resul-
tater fra Müller m.fl. (2015), som belyser de afsavn, personer i lavind-
komst oplever i Danmark i dag. Er det afsavn, som vi vil kunne genfinde 
i en sådan model? De sammenhænge mellem indkomst i barndommen 
og udfald som 30-årig, som vi identificerede i kapitel 3, dækker både over 
pil A og pil B i figuren. Men for at afgøre, om indkomsten alene har en 
betydning, er det nødvendigt at kunne separere disse to pile fra hinanden.  

Forskere har brugt en række forskellige strategier til at isolere ef-
fekten af forældrenes indkomst. Overordnet set kan disse to strategier 
opdeles i to grupper. Den første og største gruppe dækker over studier, 
hvor forskere har udnyttet naturligt forekommende eksperimenter til at 
belyse årsagssammenhængen. Det kan fx være en bestemt politik eller en 
udefrakommende begivenhed, der har forårsaget en ”tilfældig” foran-
dring i forældrenes indkomst, repræsenteret med pil D i figuren. Denne 
begivenhed eller politik formaliseres typisk i form af en såkaldt instru-
mentvariabel, der argumenteres at være uafhængig af egenskaber ved 
forældrene. Udfordringen er at sikre, at instrumentet ikke implicerer an-
dre forskelle for familien end en forandring af indkomsten. I den anden 
gruppe specificerer forskerne en strukturel matematisk model, der repræ-
senterer alle processerne, der er vist i figur 5.1. Det er derved muligt at 
sige noget om de enkelte piles betydning og størrelse, da de indgår som 
direkte komponenter i analysen. 
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FIGUR 5.1 

Mulige sammenhænge mellem forældres karakteristika, familieindkomst og bar-

nets udvikling. 

 
 

  

I et litteraturstudie fra 2011 konkluderer økonomerne Black og Deve-
reux, at der, på trods af den voksende litteratur på området, stadig ikke er 
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og børns udfald (Black & Devereux, 2011). Dette skyldes blandt andet, at 
det er svært at finde instrumenter, der blot forårsager tilfældige forandrin-
ger i familiens indkomst uden også at påvirke børnene på andre måder.  

Selvom viden på området er tentativ, er der dog interessante 
indsigter at hente i litteraturen. I det nedenstående gennemgås en række 
undersøgelser og deres hovedpointer. Vi vil først kort gennemgå konklu-
sionerne fra en række litteraturstudier om emnet, og dernæst vil vi kort 
beskrive hovedresultaterne fra en række nyere studier, der fokuserer på 
årsagssammenhængen mellem forældres ressourcer og barnets udvikling. 
Da forandringer i forældrenes ressourcer ofte hænger meget tæt sammen 
med forandringer i forældrenes arbejdsmarkedssituation, vil vi også gen-
nemgå en række studier, som ser på ændringer i ressourcer, som skyldes 
ændringer i arbejdsmarkedssituationen. Disse studier identificerer altså 
typisk også pil C i figur 5.1. og behandler pil A som en mekanisme, hvor-
igennem forældres jobtab påvirker barnet.  

SÅDAN HAR VI UDVALGT LITTERATUREN 

Det er ikke muligt inden for rammerne af dette projekt at præsentere en 
systematisk litteraturgennemgang af forskningsresultater om forældres 
ressourcers betydning for børns udvikling. Vi har derfor valgt at fokusere 
på at gengive hovedkonklusionerne fra litteraturoversigter samt at gen-
nemgå en række nyere artikler, der fokuserer på årsagssammenhænge. Vi 
har koncentreret litteratursøgningen til nyere studier, der: 

1. Relaterer til søgeordene ”parental income” og ”child outcomes” 
2. Analyserer forskningsspørgsmålet med kvantitative metoder 
3. Fokuserer på at identificere årsagssammenhænge empirisk 
4. Undersøger børns udvikling ved mål, som kan generaliseres til den 

danske kontekst.  

Vi har anvendt søgemaskinen Google Scholar og søgeordene ”parental 
income” ”child outcomes”, og vi har dernæst udvalgt artikler, som op-
fylder ovenstående kriterier. Der vil være en lang række studier, der ikke 
er medtaget, men vi har forsøgt at udvælge studier, der er publiceret i 
anerkendte fagfællebedømte tidsskrifter, og som giver et repræsentativt 
overblik over den aktuelle viden om emnet. 
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LITTERATUROVERSIGTER OM FORÆLDREINDKOMSTENS 
BETYDNING FOR BØRN 

Brooks-Gunn og Duncan (1997) finder, at det generelle budskab fra lit-
teratur baseret på amerikanske survey-data, at sammenhængen mellem 
forældres ressourcer og barnets udvikling er større på skolepræstationer 
end på emotionelle outcomes, og at sammenhængen er stærkest for børn, 
der lever lang tid i fattigdom, og børn, der lever i ekstrem fattigdom. 
Tidspunktet for eksponeringen til lavindkomst er vigtigt. For eksempel 
findes der en specielt stærk korrelation for husstandens indkomstsituati-
on ved indskolingen og sandsynligheden for at færdiggøre ungdomsud-
dannelser. Forfatterne diskuterer en række mekanismer, hvorigennem 
fattigdom i husstanden kan påvirke børnene. Fattigdom kan virke gen-
nem fejlernæring, manglende kognitiv stimulering og læringsmiljøet i 
hjemmet (legetøj, forældreformer, disciplinære metoder, bøger). Brooks-
Gunn og Duncan slutter deres gennemgang med at bemærke, at de fleste 
studier ikke belyser årsagssammenhænge. 

Bonke m.fl. (2005) sammenligner korrelationen mellem fædres 
og sønners indkomst på tværs af lande. De præsenterer korrelationer for 
en lang række lande fra den internationale litteratur og beregner en tilsva-
rende korrelation for Danmark. For hver korrelation anvender de samme 
definition som i det studie, de sammenligner med. Det er derfor muligt 
at udelukke, at forskelle i korrelationer skyldes definitionsforskelle. De 
finder, at korrelationen er mindre i Danmark end i alle andre lande, de 
sammenligner med, med undtagelse af Norge. Deres resultat tyder altså 
på, at Danmark har en – ved international sammenligning – højere grad 
af indkomstmobilitet på tværs af generationer.  

Cunha m.fl. (2006) forsøger at sætte de empiriske fund om be-
tydningen af investeringer i børn ind i en teoretisk ramme. De beskriver, 
hvordan en lang række fund underbygger de to teoretiske begreber ”self-
productivity” og ”complementarity”, som medfører, at udviklingen i ét 
stadie af opvæksten betinger udviklingen i senere stadier. Med andre ord, 
hvis vi investerer meget i et barn og mindre i et andet før skolestart, så 
vil det første barn lære mere i skolen, selvom de to børn modtager den 
samme undervisning. Cunha m.fl. (2006) finder desuden, at nogle faser i 
opvæksten er afgørende for at udvikle bestemte evner, så der er behov 
for at studere betydningen af fattigdom i netop disse faser, som typisk 
ligger meget tidligt i livet. 
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I litteraturstudiet ”Education and Family Background: Mecha-
nisms and Policies” gennemgår forfatterne forskningen om forældres 
ressourcer og børnenes livschancer (Björklund & Salvanes, 2011). Björk-
lund og Salvanes vurderer, at det, når man betragter korrelationen i fx 
uddannelse fra en generation til den næste, højst er halvdelen af sam-
menhængen, som skyldes en direkte årsagssammenhæng. Et sådant skøn 
er dog yderst vanskeligt at foretage, og der vil være en stor grad af usik-
kerhed og variation i denne andel.  

Black og Devereux (2011) finder, at korrelationen i indkomst 
hen over generationer er svagere i de nordiske lande end i USA og Stor-
britannien. Forfatterne gennemgår en lang række studier, som har søgt at 
identificere årsagssammenhænge mellem forældres indkomst og barnets 
indkomst som voksen. De konkluderer dog, at vores viden om den di-
rekte effekt af forældres indkomst på barnets udvikling er yderst begræn-
set, selvom forskningsområdet er vokset betydeligt.  

Corak (2013) finder, at jo større uligheden er i et samfund (målt 
ved GINI-koefficienten), desto større er den fordel eller ulempe, det er 
at vokse op i en rig eller fattig familie. I Danmark, der har relativt lav 
grad af ulighed, er der også en relativt lille korrelation mellem fars og 
søns indkomster (mindre end halvt så stor i sammenligning med USA og 
Storbritannien). 

EFFEKTSTUDIER: FORÆLDRES RESSOURCER OG BØRNS 
UDVIKLING 

Bratberg m.fl. (2008) anvender norske registerdata til at undersøge effek-
ten af et pludseligt arbejdstab på grund af virksomhedslukninger på bar-
nets indkomst senere i livet. Til analysen har de udvalgt mænd født mel-
lem 1930 og 1950, som har børn, der er født mellem 1971 og 1974. Blandt 
de udvalgte har de sammenlignet børnenes indkomst i 1999-2001 for fæd-
re, der blev arbejdsløse i 1986-1987 som følge af lukning af arbejdspladser 
eller store fyringsrunder, og de øvrige fædre i samme typer arbejde og 
samme socioøkonomiske situation. Deres centrale fund er, at fædrenes 
fyring ikke har nogen effekt på børnenes indkomst senere i livet.  

Oreopoulos og Stevens (2008) undersøger ligeledes effekten af 
jobtab som følge af virksomhedslukninger. På baggrund af analyser af 
canadiske data finder de, at sønner, hvis fædre mistede deres arbejde, da 
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børnene var mellem 10 og 14 år, får en 9 pct. reduktion i årslønnen som 
25-33-årige. De finder endvidere, at børnene er mere afhængige af sociale 
ydelser, hvis deres forældre blev arbejdsløse på grund af virksomheds-
lukninger. Oreopoulos og Stevens konkluderer endvidere, at effekterne 
er størst for lavindkomstfamilier. Et tilsvarende fald i indkomst (relativt 
set) har ringe eller ingen effekt for højindkomstfamilier.  

Copeland og Costello (2010) analyserer en amerikansk spørge-
skemaundersøgelse for 9-, 11- og 13-årige børn, som følges indtil 16-års-
alderen. En del af disse børn tilhører en indianerstamme, som får del i 
afkastet af et lokalt kasino. De finder, at børn, som bor i en husstand, 
som får en forhøjet indkomst på grund af kasinoet, har gennemført flere 
års skolegang ved 19-21-års-alderen og har begået mindre kriminalitet 
som 16-17-årige.  

Akee m.fl. undersøger potentielle mekanismer for denne sam-
menhæng og finder, at forældre, som oplevede et positivt indkomststød, 
har et bedre forhold til deres børn og har færre adfærdsproblemer. Des-
uden finder de, at arbejdsudbuddet ikke ændrer sig for familier, der ople-
ver et positivt indkomststød. Studiet fokuserer på en ret speciel gruppe, 
og det er vanskeligt at generalisere deres resultater. Studiet er dog inte-
ressant, da det er et af de få studier, som undersøger en direkte meka-
nisme i form af forældres adfærd og interaktion med barnet.  

Løken (2010) og Løken m.fl. (2012) undersøger, hvordan en 
pludselig forøgelse af husstandsindkomsten, som skyldes det norske olie-
boom i 1970’erne, påvirker børnenes skolegang i form af antal års gen-
nemført uddannelse, sandsynligheden for frafald og IQ som voksen. De 
finder evidens for en ikke lineær sammenhæng mellem betydningen af 
husstandsindkomst og børns skolepræstationer, hvor indkomsten har 
stor betydning for lavindkomstfamilier. De finder også, at man, hvis man 
blot undersøger gennemsnitseffekter, ofte kan overse store heterogene 
effekter. I det første studie (Løken, 2010) undersøges netop kun gen-
nemsnitseffekten, og forfatteren konkluderer her, at der ikke er nogen 
effekt. I det andet studie finder de, at dette resultat skyldes, at man antog 
en lineær effekt, og at et positivt indkomststød til lavindkomstfamilier 
faktisk havde en stor effekt på barnets skolepræstationer. 

Stevens og Schaller (2010) analyserer amerikanske survey-data 
fra 1996, 2001 og 2004, hvor hvert individ er fulgt i 3-5 år. De finder, at 
forældres arbejdsløshed korrelerer med en øget sandsynlighed for at gå 
en klasse om for børn i alderen 5 til 19 år. De udnytter information om 
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årsager til jobtabet for at udelukke, at jobtabet skyldtes faktorer, som og-
så kunne påvirke barnet direkte. Ydermere finder de, at børn, hvis foræl-
dre bliver arbejdsløse, på et senere tidspunkt ikke har en forhøjet risiko 
for at gentage et klassetrin. De tolker derfor sammenhængen mellem 
forældres arbejdsløshed og barnets forøgede risiko for at gentage et klas-
setrin som en direkte årsagssammenhæng.  

Acemoglu og Pischke (2011) undersøger betydningen af famili-
ens indkomst for at påbegynde en universitetsuddannelse i USA. Det gør 
de ved at udnytte, at den fattigste kvartil var fattigere i 1990’erne end i 
1970’erne, modsat den rigeste kvartil. Sandsynligheden for at tage en 
universitetsuddannelse bliver lavere for den fattigste kvartil, der også bli-
ver fattigere, mellem 1972 og 1992. Den rigeste kvartil bliver derimod 
rigere, og sandsynligheden for at tage en universitetsuddannelse bliver 
større. En 10 pct. forøgelse i familieindkomst estimeres at forhøje sand-
synligheden for at gå på universitetet med 1-1,4 procentpoint. 

I et studie af canadiske spørgeskemadata finder Coelli (2011), at 
16-17-årige, hvis forældre mister deres arbejde på grund af virksomheds-
lukninger eller lignende, har en reduceret sandsynlighed for at påbegynde 
videregående uddannelser. Forfatteren finder desuden, at forælderens 
jobtab fører til en lavere indkomst, og argumenterer for, at budgetrestrik-
tioner kan være årsagen til, at deres børn har en lavere sandsynlighed for 
at påbegynde videregående uddannelser.  

Humlum (2011) undersøger betydningen af, hvornår børn ople-
ver lavindkomst i Danmark, for deres præstationer i PISA-testen ved 15-
års-alderen. I modsætning til mange andre studier finder hun, at tidlig 
indkomst ikke har større betydning for barnets udvikling end senere ind-
komst, nærmere omvendt.  

Rege m.fl. (2011) bruger norske registerdata til at studere betyd-
ningen af forældres pludselige indkomsttab i forbindelse med lukninger 
af arbejdspladser. Forfatterne bruger altså samme strategi som Bratberg 
m.fl. (2008), men fokuserer på børns karakterer ved udskolingen (16-års-
alderen). Særligt for den skandinaviske kontekst generelt, og for den nor-
ske kontekst i særdeleshed, er det, at arbejdstab dog ikke er ensbetydende 
med en væsentlig nedgang i familiens indkomst, da muligheden for at 
finde nyt job er relativt god og arbejdsløshedsunderstøttelsen relativt ge-
nerøs. På trods af dette finder undersøgelsen en effekt på børnenes ka-
rakterer ved afgangseksamen fra grundskolen. Dette gælder dog kun i de 
tilfælde, hvor det er far snarere end mor, der mister arbejdet. På bag-
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grund af undersøgelser af de mentale sundhedsfølger ved arbejdstab er 
det, ifølge forfatterne, nærliggende at slutte, at effekten skyldes det men-
tale pres, som arbejdstab lægger på familien, og som forældrene ikke 
formår at afskærme børnene fra. De citerer en række studier, der peger 
på, at de mentale forstyrrelser rammer mænd hårdere end kvinder, da 
mænds identitet er tættere knyttet til deres arbejde end kvinders. 

Caucutt og Lochner (2012) opstiller en intergenerationel model 
for udviklingen af færdigheder over hele livet. Modellen bygger på teori-
en fra Cunha m.fl. (2006), hvor den enkeltes udvikling givet læringsinve-
steringer afhænger af tidligere investeringer. Dette gør, at investeringer 
tidligt i livet giver et stort afkast. De anvender amerikanske survey-data 
og finder, at en forhøjelse på 10.000 USD af forældrenes frikort, mens 
barnet er 0 til 11 år, giver 2,5 pct. lavere risiko for, at barnet dropper ud 
af ”high school”, og 4,6 pct. større sandsynlighed for at gå på universite-
tet. Et tilsvarende tilskud, mens barnet er 12-23 år, påvirker ikke disse 
mål, om end effekten på sandsynligheden for at færdiggøre en universi-
tetsuddannelse ligner den for tilskud givet mellem 0 og 11 år. Tilskud 
givet til småbørnsfamilier er altså væsentligere end tilskud givet til famili-
er med unge voksne i den amerikanske sammenhæng.  

Dahl og Lochner (2012) undersøger, hvordan en forhøjelse af 
husstandsindkomsten, som skyldes ændringer i den amerikanske ”Earned 
Income Tax Credit”, et skattefradrag til lavindkomstfamilier, påvirker 
børnenes skolepræstationer. Forfatterne finder, at en stigning i indkomst 
påvirker testresultaterne positivt. En stigning på 1.000 USD i familieind-
komst giver en stigning på 6 pct. af en standardafvigelse på testresultater 
i matematik og læsning i alderen 8 til 14 år. Effekten er størst for børn i 
mere udsatte familier samt for yngre børn og for drenge. 

Gregg m.fl. (2012) undersøger betydningen af, at fædre blev 
ramt af arbejdsløshed på grund af recessionen i 1980-1982, som primært 
påvirkede fremstillingssektoren i Storbritannien. Familier, som blev ramt 
af denne lavkonjunktur, oplevede en lavere indkomstvækst, og børnene, 
som var 11-13 år, da deres fædre blev påvirket af arbejdsløshed, klarede 
sig dårligere i skolen ved 16-års-alderen. Børnene oplever også længere 
perioder uden for arbejdsmarkedet og uden for uddannelse som 16-23-
årige, hvis deres fædre blev påvirket af arbejdsløshed, da børnene var 11-
13 år. Den vigtigste antagelse bag studiet er, at recessionen er et chok, 
som er upåvirket af evner og andre individspecifikke karakteristika. Den-
ne antagelse sandsynliggøres ved, at de finder, at børns skolepræstationer 
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i 10-års-alderen ikke er relateret til, om fædre bliver påvirket af arbejds-
løshed kort efter.  

Abbott m.fl. (2013) undersøger betydningen af studiesubsidier i 
den amerikanske kontekst. Dette gøres i form af en generel ligevægts-
model, som også tillader dem at estimere koefficienter for den intergene-
rationelle mobilitet. De finder en relativt stærk korrelation mellem foræl-
dres indkomst og børns indkomst og en lidt svagere korrelation mellem 
forældrenes og børnenes uddannelsesniveau.  

I et britisk studie finder Chevalier m.fl. (2013), at især morens 
uddannelsesniveau påvirker børnenes sandsynlighed for at forlade skole-
systemet som 16-årige. De udnytter derudover variation i forældrenes 
indkomst, som skyldes kombinationen af branche og fagforeningsmed-
lemsskab, og finder en svag, men positiv sammenhæng for sønner. Høje-
re indkomst for faren øger sandsynligheden for, at barnet fortsætter i 
uddannelse efter 16-års-alderen.  

 

TABEL 5.1 

Behandlede studier. 
 

Studie Land Konklusion 
Bratberg m.fl. (2008) NO FA har ingen effekt på børns indkomst som voksne.  
Oreopoulos & Stevens (2008) CA FA fører til, at børn har lavere indkomst som voksne.  
Copeland og Costello (2010) USA 

FI har betydning for forældres adfærd og børnenes uddan-
nelsesforløb (antal års udd.) og kriminalitet.  

Løken (2010) NO 
FI har ingen betydning på antal års uddannelse, barnet gen-

nemfører.  
Acemoglu & Pischke (2011) USA 

FI har betydning for barnets sandsynlighed for at påbegynde 
en videregående uddannelse.  

Coelli (2011) CA 
FA har betydning for sandsynlighed for, at børn påbegynder 

videregående uddannelse.  
Gregg m.fl. (2011) UK FA har betydning for, hvordan børn klarer sig i skolen.  
Stevens & Schaller (2011) USA 

FA har betydning for risikoen for, at barnet gentager et klas-
setrin. 

Humlum (2011) DK 
Tidspunktet for, hvornår barnet oplever lav FI, har ikke be-

tydning for barnets præstationer i PISA-testen. 
Rege m.fl. (2011) NO FA har betydning for barnets karakterer i skolen som 16-årig. 
Caucutt & Lochner (2012) USA 

FI har betydning for lavere sandsynlighed for, at børn drop-
per ud af uddannelse. 

Dahl & Lochner (2012) USA 
FI har betydning for, hvordan barnet klarer sig i prøver i 

matematik og læsning.  
Løken m.fl. (2012) NO 

FI har ingen betydning på antal års uddannelse, barnet gen-
nemfører, men kun i lavindkomstfamilier. 

Abbott m.fl. (2013) USA 
FI og uddannelse korrelerer med børnenes uddannelse og 

indkomst.  
Chevalier m.fl. (2013) UK 

FI har betydning for barnets indkomst som voksen. Men 
sammenhængen er svag. 

Del Boca m.fl. (2014) USA 
FI har betydning for barnets udvikling af kognitive færdighe-

der. Forældrenes investeringer i form af tid er vigtigere for 
barnets udvikling, end finansielle ressourcer.  

 

  Anm.:  FA: Forældres arbejdsløshed, FI: Forældres indkomst.  
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Del Boca m.fl. (2014) opstiller en strukturel model, der beskriver hus-
holdningsbeslutninger og barnets udvikling. I deres model afhænger bar-
nets udvikling af, hvor meget tid og hvor mange penge forældrene inve-
sterer i barnet. De sammenholder deres model med amerikanske data og 
finder, at især tidsinvesteringen er vigtig for barnets udvikling, og at især 
tidlige investeringer er afgørende for barnets udvikling. Økonomiske in-
vesteringer har mindre betydning end forældrenes tid, og de vurderer 
derfor, at politikker, der ”øger størrelsen af overførselsindkomster, har 
en begrænset effekt på barnets udvikling.  

Tabel 5.1 giver et overblik over de gennemgåede studier. Det 
bør bemærkes, at litteraturgennemgangen langt fra er fuldstændig, men at 
vi har præsenteret hovedpointerne i den nyere litteratur. 

OPSUMMERING 

• I kapitel 3 så vi, at lavindkomst i barndommen korrelerer med en 
række udfald som voksen. Børn, der har været ramt af lavindkomst i 
barndommen, har en lavere husstandsindkomst som voksne, gen-
nemfører mindre uddannelse, er mere berørt af ledighed og har en 
større sandsynlighed for at være på førtidspension. Ud fra et politisk 
perspektiv er det væsentligt at vide, om deres situation ville være en 
anden, hvis vi havde givet deres familier en stor pose penge. Sagt 
med andre ord: Har lavindkomst, fx på grund af arbejdsløshed, en 
direkte negativ effekt på børnene på langt sigt? De empiriske resul-
tater i denne undersøgelse bidrager ikke til viden om dette. 

• De internationalt anerkendte økonomer Black og Devereux vurde-
rede i 2011, at der på trods af den voksende litteratur på området 
stadig ikke er solid viden om årsagssammenhængen mellem famili-
ens indkomst og børns udfald (Black & Devereux, 2011). Vores kor-
te gennemgang af studier siden 2011 giver ikke et klart billede af, at 
situationen er en anden i 2015.  

• For Canada, Storbritannien og USA (Chevalier m.fl., 2013; Coelli, 
2011; Copeland & Costello, 2010; Dahl & Lochner, 2012; del Boca 
m.fl., 2014; Oreopoulos & Stevens, 2008; Stevens & Schaller, 2011) 
lader der til at være en årsagssammenhæng mellem forældres res-
sourcer og børnenes skolegang og senere indkomst. Forældres res-
sourcer påvirker, hvordan børn klarer sig i prøver i skolen, sandsyn-
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ligheden for at påbegynde en videregående uddannelse, antal års 
gennemført uddannelse som voksen, sandsynligheden for at begå 
kriminalitet og indkomsten senere i livet.  

• Black og Devereux (2011) finder, at korrelationen i indkomst hen-
over generationer er svagere i nordiske lande end i USA og Canada. 
Ud over at sammenhængen er svagere, så finder Bratsberg m.fl. 
(2007), at sammenhængen i Norden har en anden karakter end 
sammenhængen i USA og Canada, da der er en stor forskel på at 
være blandt de fattigste i disse lande og blandt de fattigste i Norden. 
Dette tyder altså på, at vi skal være varsomme med at overføre resul-
tater direkte fra den amerikanske litteratur til den nordiske kontekst.  

• Der er meget få studier, som har belyst årsagssammenhængen i en 
dansk kontekst. Dette er bemærkelsesværdigt, givet at Bonke allerede i 
2003 viste, at samvariationen mellem indkomst og børns uddannelse 
er veletableret, men at de konkrete mekanismer er et åbent spørgsmål 
(Bonke, 2003). En undersøgelse fra De Økonomiske Råd (2001) pe-
ger på, at børn fra laveste indkomstgruppe er 41 pct. overrepræsente-
rede i samme gruppe som voksne, mens børn fra højeste indkomst-
gruppe er 57 pct. overrepræsenterede i dén gruppe som voksne.  

• Der er flere norske studier, som finder en sammenhæng mellem 
forældrenes ressourcer og barnets udvikling. På den ene side viser 
Rege m.fl. (2011), at børnene, når forældre mister deres arbejde, kla-
rer sig dårligere i skolen. Dog finder de også, at det ikke lader til at 
være ændringer i familiens indkomst, som driver effekten. På den 
anden side viser Løken m.fl. (2012), at en højere familieindkomst 
har en positiv effekt på børnenes skolegang, og at denne effekt kun 
findes for lavindkomstfamilier.  

• Overordnet set er der flere resultater, der tyder på, at familiens res-
sourcer har en direkte effekt på barnets udvikling, men at effekten 
afhænger meget af familiens situation. Der er flere teorier, der tyder 
på, at det er afgørende, hvornår barnet oplever lavindkomst (Cunha 
m.fl., 2006). Det vil derfor være oplagt at forske i betydningen af 
familiens ressourcer i en dansk kontekst og i denne forskning at fo-
kusere på tidspunktet og på familiens initiale økonomiske ressourcer.  
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BILAG 1 HUSSTANDSINDKOMST OG FØDSELSMÅNED 

BILAGSFIGUR B1.1 

Sammenhængen mellem gennemsnitlig ækvivaleret husstandsindkomst og fød-

selsmåned. 

 

  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med kvadratrodsmetoden.½ 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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BILAG 2 RESULTATER MED OECD-ÆKVIVALERINGS-
SKALAEN 

BILAGSFIGUR B2.1 

Andelen af børn, der er berørt af lavindkomst 1980-2012. Lavindkomst er define-

ret ved, at den ækvivalerede disponible husstandsindkomst er under hhv. 40, 50 

og 60 pct. af medianindkomsten.  

 

  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med OECD ækvivaleringsskalaen, se boks 2.1. 

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.  
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BILAGSFIGUR B2.2 

Andelen af børn berørt af lavindkomst. Særskilt for ækvivaleret disponibel hus-

standsindkomst under hhv. 40, 50 og 60 pct. af medianindkomsten i 3 sammen-

hængende år. 1980-2012. Procent. 

 

  
  Anm.: Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med OECD-ækvivaleringsskalaen.½  

Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.  

 
  

0

1

2

3

4

5

6

7

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

A
nd

el
, p

ro
ce

nt
 

Under 40% Under 50% Under 60%Under 50 pct. Under 60 pct. Under 40 pct. 



 

91 

BILAGSTABEL B2.1 

Regressionsanalyse, der estimerer korrelationen mellem i familiens relative ind-

komst i barndommen (målt ved det første, fjerde, ottende og femtende leveår) og 

udfald som 30-årig. 
 

  
Relativ indkomst 

N = 150.843 
Antal års ledighed 

N = 29.269 
Ledighed 

N = 157.052 
Førtidspension 

N = 152.864 
Første leveår 0,002  -0,014    0,000  

 
(0,024)  (0,030)  (0,004)  (0,001)  

Fjerde leveår  0,053 *** -0,135 *** -0,038 *** -0,007 *** 

 
(0,016)  (0,043)  (0,009)  (0,001)  

Ottende leveår 0,045 *** -0,075 ** -0,035 *** -0,004 *** 

 
(0,011)  (0,038)  (0,006)  (0,001)  

Femtende leveår 0,097 *** -0,356 *** -0,027 ** -0,033 *** 

 
(0,027)  (0,056)  (0,011)  (0,001)  

 

  
  Anm.: Standard fejl i parentes. * p < 0,1, ** p < 0,05 og *** p < 0,01. Alle modeller kontrollerer for fødselsår og fødselsmå-

ned. Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med OECD-ækvivaleringsskalaen.½ 
Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 

 

BILAGSTABEL B2.2 

Regressionsanalyse, der estimerer korrelationen mellem i familiens relative ind-

komst i barndommen (målt ved det første, fjerde, ottende og femtende leveår) og 

udfald som 30-årig. 
 

  

Påbegyndt 
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Afbrudt 
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Gennemført  
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Antal års 
uddannelse 
N = 156.278 

Første leveår 0,023 *** -0,028 *** 0,036 *** 0,203 *** 

 
(0,002)  (0,004)  (0,002)  (0,040)  

Fjerde leveår  0,016 *** -0,026 *** 0,026 *** 0,449 *** 

 
(0,002)  (0,004)  (0,003)  (0,105)  

Ottende leveår -0,004 * -0,013 *** -0,002  0,360 *** 

 
(0,002)  (0,004)  (0,003)  (0,060)  

Femtende leveår 0,043 *** -0,155 *** 0,093 *** 0,272 ** 

 
(0,003)  (0,004)  (0,003)  (0,112)  

  

  
                      Anm.: Standard fejl i parentes. * p < 0,1, ** p < 0,05 og *** p < 0,01. Alle modeller kontrollerer for fødselsår og fødselsmå-

ned. Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med OECD-ækvivaleringsskalaen. Afbrudt ungdomsuddannel-

se er kun defineret for dem, der også påbegyndte en ungdomsuddannelse. 

Kilde:  Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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BILAGSTABEL B2.3 

Regressionsanalyse, der estimerer korrelationen antal år i barndommen, hvor 

husstandsindkomsten var under 60 pct. af medianindkomsten og udfald som 30-

årig. 
 

  
Relativ indkomst 

N = 150.843 
Antal års ledighed 

N = 29.269 
Ledighed 

N = 157.052 
Førtidspension 

N = 152.864 
1 år -0,078 *** 0,134 *** 0,069 *** 0,009 *** 
  (0,005)  (0,036)  (0,003)  (0,001)  
2 år -0,111 *** 0,227 *** 0,096 *** 0,017 *** 
  (0,006)  (0,046)  (0,005)  (0,002)  
3 år -0,131 *** 0,198 *** 0,085 *** 0,020 *** 
  (0,006)  (0,058)  (0,005)  (0,002)  
4 år -0,134 *** 0,229 *** 0,092 *** 0,023 *** 
  (0,009)  (0,066)  (0,007)  (0,003)  
5 år -0,133 *** 0,134 * 0,080 *** 0,024 *** 
  (0,012)  (0,081)  (0,008)  (0,004)  
6 år -0,123 *** 0,382 *** 0,061 *** 0,021 *** 
  (0,012)  (0,105)  (0,009)  (0,004)  
7 år -0,102 *** 0,158  0,071 *** 0,027 *** 
  (0,017)  (0,111)  (0,010)  (0,005)  
8 år -0,030  0,336 ** 0,050 *** 0,021 *** 
  (0,040)  (0,136)  (0,011)  (0,005)  
9 år -0,150 *** 0,502 *** 0,043 *** 0,040 *** 
  (0,024)  (0,153)  (0,013)  (0,007)  
10 år -0,114 *** 0,243  0,035 ** 0,026 *** 
  (0,021)  (0,157)  (0,014)  (0,007)  
11 år -0,145 ** 0,589 ** 0,027 * 0,018 *** 
  (0,070)  (0,240)  (0,015)  (0,007)  
12 år -0,151 *** 0,242  0,041 ** 0,038  
  (0,031)  (0,211)  (0,018)  (0,010) *** 
13 år -0,233 *** 0,586 ** 0,053 *** 0,054 *** 
  (0,053)  (0,273)  (0,020)  (0,013)  
14 år -0,186 *** 0,134 *** 0,069 *** 0,067 *** 
  (0,041)  (0,036)  (0,003)  (0,014)  
15 år -0,204 *** 0,227 *** 0,096 *** 0,100 *** 
  (0,028)  (0,046)  (0,005)  (0,019)  
 

  
  Anm.:  Standard fejl i parentes. * p < 0,1, ** p < 0,05 og *** p < 0,01. Alle modeller kontrollerer for fødselsår og fødselsmå-

ned. Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med OECD-ækvivaleringsskalaen.½ 

Kilde:  Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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BILAGSTABEL B2.3 

Regressionsanalyse, der estimerer korrelationen antal år i barndommen, hvor 

husstandsindkomsten var under 60 pct. af medianindkomsten og udfald som 30-

årig. 
 

  

Påbegyndt 
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Afbrudt 
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Gennemført 
ungdomsudd. 

N = 158.958 

Antal års 
uddannelse 
N = 156.278 

1 år -0,029 *** 0,090 *** -0,059 *** -0,627 *** 
  (0,002)  (0,004)  (0,003)  (0,019)  
2 år -0,041 *** 0,114 *** -0,083 *** -0,861 *** 
  (0,003)  (0,005)  (0,004)  (0,025)  
3 år -0,052 *** 0,116 *** -0,099 *** -0,992 *** 
  (0,004)  (0,006)  (0,005)  (0,031)  
4 år -0,056 *** 0,113 *** -0,111 *** -0,999 *** 
  (0,004)  (0,008)  (0,006)  (0,038)  
5 år -0,054 *** 0,094 *** -0,085 *** -0,990 *** 
  (0,005)  (0,009)  (0,007)  (0,045)  
6 år -0,052 *** 0,091 *** -0,085 *** -0,897 *** 
  (0,006)  (0,010)  (0,007)  (0,050)  
7 år -0,057 *** 0,094 *** -0,104 *** -0,950 *** 
  (0,007)  (0,012)  (0,009)  (0,058)  
8 år -0,049 *** 0,073 *** -0,074 *** -0,806 *** 
  (0,008)  (0,013)  (0,010)  (0,066)  
9 år -0,064 *** 0,054 *** -0,090 *** -0,913 *** 
  (0,010)  (0,015)  (0,012)  (0,076)  
10 år -0,084 *** 0,040 ** -0,116 *** -0,959 *** 
  (0,011)  (0,016)  (0,013)  (0,079)  
11 år -0,052 *** 0,043 ** -0,063 *** -0,749 *** 
  (0,011)  (0,018)  (0,013)  (0,088)  
12 år -0,074 *** 0,053 ** -0,104 *** -0,932 *** 
  (0,014)  (0,021)  (0,016)  (0,102)  
13 år -0,067 *** 0,025  -0,084 *** -1,071 *** 
  (0,015)  (0,023)  (0,017)  (0,114)  
14 år -0,106 *** -0,012  -0,125 *** -1,005 *** 
  (0,018)  (0,024)  (0,020)  (0,120)  
15 år -0,120 *** 0,088 *** -0,160 *** -1,248 *** 
  (0,022)  (0,031)  (0,025)  (0,148)  
 
 

  
  Anm.: Standard fejl i parentes. * p < 0,1, ** p < 0,05 og *** p < 0,01. Alle modeller kontrollerer for fødselsår og fødselsmå-

ned. Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med OECD-ækvivaleringsskalaen. Afbrudt ungdomsuddannel-

se er kun defineret for dem, der også påbegyndte en ungdomsuddannelse.  

Kilde:  Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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BILAGSTABEL B2.5 

Regressionsanalyser, der estimerer korrelationen mellem antal år under 60 pct. 

af medianindkomsten og gennemsnitskarakterer i dansk og matematik ved af-

gangsprøve og i årskarakter. 
 

  

Dansk 
afgangsprøve 

N = 661.484 

Dansk 
standpunkt 

N = 661.212 

Matematik 
afgangsprøve 

N = 656.117 

Matematik 
standpunkt 
N = 660.391 

Første leveår 0,004 *** 0,004 *** 0,005 *** 0,005 *** 

 
(0,001)  (0,001)  (0,001)  (0,001)  

Fjerde leveår  0,002 ** 0,002 ** 0,002 ** 0,002 ** 

 
(0,001)  (0,001)  (0,001)  (0,001)  

Ottende leve-
år 0,003 *** 0,003 *** 0,003 *** 0,003 *** 

 
(0,000)  (0,000)  (0,001)  (0,001)  

Femtende 
leveår 0,001 *** 0,002 *** 0,002 *** 0,002 *** 

 
(0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  

 

  
  Anm.:  Standard fejl i parentes. * p < 0,1, ** p < 0,05 og *** p < 0,01. Alle modeller kontrollerer for fødselsår og fødselsmå-

ned. Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med OECD-ækvivaleringsskalaen.½ 

Kilde:  Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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BILAGSTABEL B2.4 

Regressionsanalyser, der estimerer korrelationen mellem antal år under 60 pct. 

af medianindkomsten og gennemsnitskarakterer i dansk og matematik ved af-

gangsprøve og i årskarakter. 

  

Dansk 
afgangsprøve 

N = 711.433 

Dansk 
standpunkt 

N = 711.753 

Matematik 
afgangsprøve 

N = 705.589 

Matematik 
standpunkt 

N = 711.251 

1 år -0,560 *** -0,595 *** -0,820 *** -0,795 *** 

 
(0,008)  (0,009)  (0,011)  (0,010)  

2 år -0,843 *** -0,881 *** -1,138 *** -1,109 *** 

 
(0,012)  (0,012)  (0,015)  (0,014)  

3 år -0,929 *** -0,957 *** -1,253 *** -1,218 *** 

 
(0,015)  (0,016)  (0,019)  (0,018)  

4 år -1,030 *** -1,054 *** -1,352 *** -1,268 *** 

 
(0,018)  (0,019)  (0,024)  (0,022)  

5 år -1,069 *** -1,101 *** -1,394 *** -1,297 *** 

 
(0,022)  (0,023)  (0,028)  (0,027)  

6 år -1,087 *** -1,103 *** -1,422 *** -1,317 *** 

 
(0,025)  (0,026)  (0,033)  (0,031)  

7 år -1,200 *** -1,167 *** -1,478 *** -1,349 *** 

 
(0,029)  (0,030)  (0,038)  (0,036)  

8 år -1,096 *** -1,130 *** -1,372 *** -1,288 *** 

 
(0,034)  (0,035)  (0,044)  (0,041)  

9 år -1,047 *** -1,037 *** -1,294 *** -1,167 *** 

 
(0,040)  (0,041)  (0,052)  (0,050)  

10 år -1,033 *** -0,992 *** -1,148 *** -1,060 *** 

 
(0,045)  (0,048)  (0,059)  (0,057)  

11 år -1,082 *** -1,063 *** -1,352 *** -1,205 *** 

 
(0,053)  (0,054)  (0,070)  (0,066)  

12 år -1,043 *** -1,006 *** -1,107 *** -1,089 *** 

 
(0,060)  (0,061)  (0,077)  (0,074)  

13 år -0,980 *** -0,988 *** -1,006 *** -1,059 *** 

 
(0,069)  (0,072)  (0,089)  (0,085)  

14 år -1,135 *** -1,073 *** -1,171 *** -1,099 *** 

  (0,073)  (0,073)  (0,097)  (0,089)  
 
 

  
  Anm.: Standard fejl i parentes. * p < 0,1, ** p < 0,05 og *** p < 0,01. Alle modeller kontrollerer for fødselsår og fødselsmå-

ned. Husstandens disponible indkomst er ækvivaleret med OEC- ækvivaleringsskalaen.½ 

Kilde:  Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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BØRN I LAVINDKOMSTFAMILIER
Denne rapport belyser sammenhængen mellem en opvækst i lavindkomst og vilkår senere i livet. 

Rapporten afdækker for det første, hvor mange børn der har været påvirket af lavindkomst over de seneste tre årtier, ved 
at give en oversigt over udviklingen i antallet og andelen af børn i lavindkomsthusstande fra 1980 til 2012. For det andet 
ses på, hvordan en opvækst i lavindkomst er korreleret med indkomst, uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning senere i 
livet. For det tredje belyses sammenhængen mellem familiens disponible indkomst og barnets præstationer i grundskolen. 
Og endelig gives et indblik i, hvad den internationale forskning siger om sammenhænge mellem en opvækst i lavindkomst 
og vilkår senere i livet.
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