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Børns forbrugsmuligheder er vokset mere end voksnes

Ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forsknings-
enhed viser, at børns forbrugsmuligheder er 
vokset med 69 procent fra 1987 til 2018.  
Voksnes er vokset med 60 procent.

D er har været en stor fremgang i både børns og voks-
nes forbrugsmuligheder i de sidste godt 30 år, men 

børn har oplevet den største fremgang. Det fremgår 
af udviklingen fra 1987 til 2018 i husholdningernes 
ækvivalerede indkomst (figur 1). Den ækvivalerede 
indkomst er husholdningens disponible indkomst pr. 
person, hvor der tages hensyn til familiemedlemmernes 

alder og til stordriftsfordele ved at være flere i hushold-
ningen (se boks 2). For voksne har fremgangen i løbet 
af perioden været på 60 procent, mens den har været 
på 69 procent for børn. Således er den gennemsnitlige 
ækvivalerede indkomst for voksne i 2018 276.000 kr., 
mens den i familier med børn er 272.000 kr. 

En forklaring på, at børns forbrugsmuligheder er vok-
set mere end voksnes, er, at der har været en tendens 
til, at personer med en relativt lav indkomst får færre 
børn end personer med relativt høj indkomst. 

Figur 1. Ækvivaleret indkomst for børn og voksne i 2018-priser 

Kilde: Egne beregninger på basis  
af data fra Danmarks Statistik.
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Større ulighed mellem voksne end mellem 
børn

Uligheden i forbrugsmuligheder er større blandt voksne 
end blandt børn. Det fremgår af figur 2, der viser udvik-
lingen i den såkaldte Ginikoeffcient, der måler graden af 

ulighed. En højere Ginikoefficient er udtryk for en højere 
ulighed. Hvis indkomsterne hypotetisk set var helt lige 
fordelt, ville koefficienten være nul, mens den ville være 
100, hvis én person modtog al indkomst. Figuren viser 
også, at uligheden har været voksende blandt både børn 
og voksne, men dog med et lille fald i 2018.

Figur 2.  Ginikoefficient for ækvivaleret indkomst blandt børn og voksne 

Kilde: Egne beregninger på basis  
af data fra Danmarks Statistik.
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Ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
”Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår” er titlen på en ny bog, der udgives af ROCKWOOL Fon-
dens Forskningsenhed på Gyldendal. Bogen behandler på baggrund af tidligere forskning i ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed forskellige aspekter af det at være barn i dagens Danmark samt barndommens 
betydning for det senere voksenliv. I bogen ses der bl.a. på forældrenes børneomsorg og betydningen af 
forskellige forhold i familien for, hvordan børn klarer sig senere i livet, herunder betydningen af skilsmisser 
og kriminalitet i familien, og der ses på den sociale arv mellem generationer. Livet i skolen og betydnin-
gen af folkeskolen behandles indgående i bogen, ligesom den også ser på de mest udsatte børn, der bl.a. 
dukker op i anbringelsessystemet. Endelig er der i bogen fokus på forskelle i børns opvækstvilkår – bl.a. i 
en helt ny analyse om udviklingen i børns forbrugsmuligheder. Resultaterne af denne analyse er opsum-
meret i dette nyhedsbrev. 

Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår, af Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen 
og Jan Rose Skaksen – med bidrag af Lars Højsgaard Andersen, Peter Fallesen, Eskil Heinesen, Rasmus 
Landersø og Jeppe Elholm Madsen. Gyldendal.
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Store forskelle i børns forbrugsmuligheder 

Børn af ikke-vestlige indvandrere har markant 
lavere forbrugsmuligheder end andre børn 

D er er store forskelle på børns forbrugsmuligheder i 
Danmark afhængigt af deres etniske baggrund. Det 

fremgår af figur 3, der viser udviklingen i den ækviva-
lerede indkomst i familier med børn opgjort efter deres 
etniske baggrund.

Den gennemsnitlige ækvivalerede indkomst er mere 
end dobbelt så høj blandt danske børn end blandt 
børn, der er ikke-vestlige indvandrere. Børn bliver de-
fineret som danske, hvis de har mindst én forælder, der 
både er dansk statsborger og født i Danmark. I løbet af 
perioden 1987 til 2018 er den ækvivalerede indkomst 
for danske børn vokset med 76 procent, mens den kun 
er vokset med 34 procent for børn, der er ikke-vestlige 
indvandrere, og 43 procent for børn, der er ikke-vestli-
ge efterkommere.

Figur 3. Ækvivaleret indkomst i 2018-priser for børn, opdelt på etnicitet

Kilde: Egne beregninger på 
baggrund af data fra Danmarks 
Statistik.
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Figur 4. Ginikoefficient for ækvivaleret indkomst blandt børn, opgjort på etnicitet

Kilde: Egne beregninger på basis  
af data fra Danmarks Statistik.
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I figur 4 vises udviklingen i uligheden i ækvivaleret 
indkomst målt ved Ginikoefficienten for børn indenfor 
forskellige etniciteter. Uligheden blandt danske børn 
og blandt børn, der er ikke-vestlige efterkommere, er 
næsten ens, mens uligheden er noget højere blandt de 

andre grupper. Det gælder i særdeleshed blandt børn, 
der er vestlige indvandrere. Det skyldes, at der blandt 
de vestlige indvandrere både er en gruppe, der er ret 
lavt lønnet, og en gruppe, der er ret højt lønnet.
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Store geografiske forskelle

Forbrugsmulighederne for børn i hovedstads-
området er vokset mere end i resten af  
Danmark

D er er geografiske forskelle i udviklingen i forbrugs-
mulighederne blandt børn. Det fremgår af figur 5, 

der viser udviklingen i ækvivaleret indkomst i familier 
med danske børn, opgjort på regioner. 

Det højeste niveau, og den største stigning, findes i 
Region Hovedstaden, hvor den ækvivalerede indkomst 
i 2018 er ca. 30 procent højere end i Nordjylland. Si-
den 1987 er den ækvivalerede indkomst set fra børne-
nes perspektiv vokset med 87 procent i Region Hoved-
staden, mens den er vokset med 69 procent i Region 
Nordjylland og med 66 procent i Region Sjælland.

Figur 5. Ækvivaleret indkomst i 2018-priser for børn med dansk baggrund, fraregnet børn i familier med voksne under uddannelse, 
opgjort på regioner

Note: Da der er en vis forskel mellem 
regionerne på, hvor stor en andel af 
de voksne der er under uddannelse, 
er der ikke medtaget familier, hvor 
der er voksne under uddannelse.

Kilde: Egne beregninger på basis af 
data fra Danmarks Statistik.
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I undersøgelsen tages der udgangspunkt i den enkelte husholdnings disponible indkomst – dvs. husholdnin-
gens samlede indkomst efter skat. For at tage hensyn til stordriftsfordele benyttes den ækvivalerede indkomst, 
hvor den totale disponible indkomst i husholdningen vægtes med antallet af personer i husholdningen efter 
den skala, der anvendes af både OECD, Eurostat og Danmarks Statistik. Den ækvivalerede indkomst pr. 
person i husholdningen er opgjort som:

Uligheden måles ved Ginikoefficienten, der er et mål for graden af ulighed i en fordeling. Hvis uligheden 
er maksimal – dvs. én person har det hele – er Ginikoeffcienten 100. Hvis alle har det samme, er Ginikoef-
fcienten nul. Den faktiske Ginikoeffcient måler derfor graden af ulighed i forhold til den maksimale ulighed.

Hvad angår uligheden i ækvivaleret indkomst blandt 
børn, er den klart højest i Region Hovedstaden, mens 
den er lavere og ret ens i de øvrige regioner. Det frem-
går af figur 6. Set over hele perioden har uligheden 

været voksende i alle regioner, men det er kun i Region 
Hovedstaden, at uligheden har været voksende efter 
finanskrisen.

Figur 6. Ginikoefficient for ulighed i ækvivaleret indkomst blandt børn med dansk baggrund, bortset fra i familier med voksne under 
uddannelse, opgjort på regioner

Kilde: Egne beregninger på basis  
af data fra Danmarks Statistik.
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Ækvivaleret indkomst =
Husholdningens disponible indkomst

0,5 + (0,5 · antal over 14 år) + (0,3 · antal under 15 år)



7

Nyt fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. (ISSN 1396-1217) udgives for at informere offentligheden 
om resultaterne af den løbende forskning i enheden.  

Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse. 

Du kan se andre udgivelser fra forskningsenheden på: www.rockwoolfonden.dk/forside/forskning

Undersøgelsens publicering: 
Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen og Jan Rose Skaksen  
med bidrag af Lars Højsgaard Andersen, Peter Fallesen, Jeppe Elholm Madsen,  

Eskil Heinesen og Rasmus Landersø (2020). Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår. 
Gyldendal.


