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Indledning

Afsavn blandt danske børnefamilier på overførselsindkomst

Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i, hvad den aktuelle økonomiske situation

med stigende energipriser og inflation betyder for børnene i økonomisk trængte familier,

herunder med henblik på at undersøge børnenes mulige afsavn som følge af familiernes

trængte økonomi. De deltagende børnefamilier er alle registreret i Dansk Folkehjælps

database, fordi de har søgt om støtte fra Dansk Folkehjælp inden for de sidste tre år.

Familierne er i undersøgelsen blevet spurgt ind til en række mulige afsavn for familierne

og for børnene. Rapporten præsenterer resultaterne af undersøgelsen.

Resultaterne fra rapporten bygger på besvarelser fra 4.766 børnefamilier.

Dansk Folkehjælp har stået for distribution af link til elektronisk spørgeskema til i alt

24.031 tidligere modtagere af støtte.

Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 10. oktober – 13. november 2022.

I alt har 5.479 besvaret spørgeskemaet. Af de 5.479, som har besvaret spørgeskemaet,

er 713 blevet sorteret fra som følge af, at:

• 120 personer har svaret, de ingen børn har i husstanden

• 582 personer er i beskæftigelse

• 11 personer har ingen børn og er i indkomstgenereret beskæftigelse

(fuldtids- eller deltidsjob eller selvstændige)

Rapporten baserer sig derfor på 4.766 besvarelser fra børnefamilier, hvor

forælderen/forældrene ikke er i arbejde eller arbejder som selvstændig, samt lever af en

eller anden form for overførselsindkomst.

Læsevejledning

I denne rapport bliver hovedresultaterne fra undersøgelsen af afsavn

blandt danske børnefamilier, efteråret 2022, præsenteret. Rapporten bygger på

besvarelser fra 4.766 børnefamilier i Danmark, som er registreret i Dansk

Folkehjælps database over familier, der opfylder kriterierne for at modtage hjælp fra

Dansk Folkehjælp, fordi de er på overførselsindkomst, står uden for arbejdsmarkedet og

har hjemmeboende børn under 18.

Afrapportering af resultaterne sker i følgende afsnit:

• Gennemførslen af undersøgelsen (metodebeskrivelse): Datagrundlag og

undersøgelsens metode præsenteres

• Hovedkonklusioner: Opsamling på resultaterne i undersøgelsen

• Resultater: Svarfordelinger præsenteres for de enkelte spørgsmål

Frekvensfigurer:

I frekvensfigurerne vises svarfordelingen inden for de enkelte spørgsmål. Til højre for

graferne vises antallet af respondenter, der har besvaret det pågældende spørgsmål.

Dette tal kan afvige fra det totale antal, hvilket skyldes, at respondenter, som har svaret

’Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse’, ikke medregnes i resultaterne, og/eller fordi

spørgsmålet kun er stillet til nogle bestemte grupper.

Procentsatser:

Procentsatserne inden for en svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimaler

er blevet afrundet til nærmeste hele tal.

Ved ikke/Ønsker ikke at oplyse:

De steder i rapporten, hvor der vises gennemsnit og/eller svarfordelinger på de enkelte

svarkategorier, indgår besvarelser i kategorien ’Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse’ ikke i

figurerne.

3



Ramboll

Hovedkonklusioner

Sammenfatning af resultater

Undersøgelsen har til formål at undersøge fattige/økonomisk trængte børnefamiliers oplevelse af, hvordan deres økonomiske situation har haft betydning for eventuelle afsavn - især i 

forhold til deres børns trivsel og hverdag. Nedenstående sammenfatning af resultaterne for undersøgelsen baserer sig på et re lativt repræsentativt udsnit af børnefamilier, der er 

registreret i Dansk Folkehjælps database, og som ikke er i beskæftigelse. Det er dog ikke muligt at sige, om Dansk Folkehjælps database er repræsentativ for alle danske børnefamilier 

på overførselsindkomst, hvorfor det heller ikke er muligt at sige, hvorvidt undersøgelsens resultater er repræsentative for a lle børnefamilier på overførselsindkomst. Langt hen ad 

vejen minder undersøgelsens respondentgruppe om den gruppe af mennesker, der er registeret i Dansk Folkehjælps register. Overordnet set er respondenterne kendetegnet ved, at 

de i overvejende grad er kvinder med et enkelt barn, er enlige forsørgere og har midlertidig offentlig ydelse som indkomstgrundlag.

De fleste familier har ikke råd til basale fornødenheder

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at langt størstedelen af de deltagende børnefamilier har en stram økonomi. 46% har indenfor de seneste seks måneder taget et lån, og 93% 

angiver, at hvis der kommer en pludselig uforudset udgift på 3.000 kr., så vil de ikke have råd til at betale den uden at sku lle låne penge til det. Endvidere er det halvdelen, som 

indenfor de seneste 3 måneder har undladt at betale faste udgifter til boligen, hvoraf 11% svarer, at de ofte har undladt dette. 95% svarer, at de har manglet penge til indkøb af 

nødvendige dagligvarer indenfor de seneste 3 måneder, og hele 42% svarer, at de ofte har manglet penge til dette.

Forværring af børnefamiliernes (økonomiske) situation

Børnefamilierne er også blevet bedt om at vurdere deres økonomiske situation nu sammenlignet med for et år siden, og resultaterne viser her, at situationen for langt de fleste er 

blevet forværret. Størstedelen (90%) af børnefamilierne angiver, at deres økonomiske situation er forværret sammenlignet med for et år siden.

Børnefamilierne bliver yderligere spurgt ind til, hvorledes den økonomiske situation har påvirket mængden af måltider, tøj, deltagelse i forskellige aktiviteter, trivsel mv. I alt bliver 

familierne spurgt ind til seks forskellige ting ift. om disse forhold er forbedret, uforandret eller forværret sammenlignet med for et år siden. Resultaterne viser, at det blot er mellem 1-

3% af familierne, som angiver, at de pågældende ting i de seks spørgsmål er forbedret sammenlignet med for et år siden. I 5 ud af de 6 spørgsmål svarer minimum halvdelen af 

børnefamilierne, at de pågældende ting er forværret eller forekommer i et mindre omfang sammenlignet med for et år siden. Nærmere bestemt viser resultaterne følgende: I 58% af 

børnefamilierne får børnene mindre/færre måltider; I 85% af børnefamilierne undlades der at købe tøj eller fodtøj, som er nødvendigt for deres børn; I 75% af børnefamilierne kan 

børnene i mindre grad deltage i forskellige typer aktiviteter; I 50% af børnefamilierne er børnenes trivsel blevet dårligere; I 39% af børnefamilierne er børnene mindre sammen med 

deres venner; 53% af børnefamilierne oplever, at deres børn har fået et mere negativt syn på fremtiden.
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Hovedkonklusioner

Sammenfatning af resultater 

I mere end halvdelen af familierne har børnene måttet undvære frugt eller grøntsager hver dag samt nødvendigt tøj/fodtøj

Resultaterne for spørgsmålene, der vedrører børns afsavn inden for de seneste tre måneder, viser, at i 16% af børnefamilierne har børnene måttet undvære måltider grundet 

husstandens økonomi. I 59% af familierne har børnene manglet nødvendigt tøj eller fodtøj, mens børnene i 54% af familierne ha r måttet undvære frugt eller grøntsager hver 

dag. Cirka hver femte børnefamilie, som har behov for lægeordineret medicin, angiver, at deres børn har måttet undvære lægeordineret medicin, fordi der ikke har været råd til det.

I 2 ud af 3 familier har børnene mellem 0-5 år måttet undvære børnebøger, legetøj eller lignende

Hver tredje familie med børn på 5 år eller yngre angiver, at børnene i denne aldersgruppe har måttet undvære nødvendigt udstyr såsom barnevogn, barneseng, puslebord eller 

klapvogn indenfor de seneste tre måneder. Næsten dobbelt så mange (65%) svarer, at deres børn har måttet undvære børnebøger, legetøj eller lignende.

I størstedelen af familierne har børnene mellem 6-17 år måttet undlade at gå til eller deltage i forskellige aktiviteter

I 3 ud af 5 børnefamilier med børn, der er mellem 6-17 år, har børnene måttet undlade at gå til faste fritidsaktiviteter, invitere venner med hjem til spisning eller overnatning samt 

holde fødselsdag for klassen eller kammerater. I 4 ud af 5 af familierne har børnene måttet undlade at deltage i biografture, besøg på museer eller lignende, samt at være på ferie eller 

væk hjemmefra. I 39% af børnefamilierne har børnene måttet undlade at deltage i udflugter. I knap hver tredje børnefamilie ha r børnene måttet undlade at have en gave med til 

klassekammeraternes fødselsdage.

I omtrent halvdelen af familierne har børnene mellem 10-17 år måttet undvære forskelligt typer af elektronik 

I mere end hver fjerde børnefamilie har børnene mellem 10-17 år måttet undvære nødvendige skoleredskaber. Mens børn i 2 ud af 5 familier har måttet undvære mobiltelefon, har 

børn i 3 ud af 5 familier måttet undvære computer, tablet eller lignende. Afsavnene til nødvendige skoleredskaber, mobiltelefon, computer, tablet eller lignende er en følge af, at 

familierne ikke har haft råd til disse ting.
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Resultater
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Har du inden for de sidste tre måneder…

2. Familiernes generelle økonomiske situation og afsavn

Generelt

Til venstre ses to frekvensgrafer, der viser 

børnefamiliernes aktuelle økonomiske 

situation i forhold til at kunne betale faste 

udgifter til boligen samt have penge til 

indkøb af nødvendige dagligvarer inden for 

de sidste tre måneder.

Det fremgår af den øverste graf, at mere 

end hver tredje børnefamilie ofte eller af og 

til har undladt at betale faste udgifter til 

boligen, fordi de ikke havde råd. Heraf er 

det 11% af familierne, der har svaret 'Ofte', 

mens 26% har svaret 'Af og til'. For 13% af 

familierne gælder det, at disse sjældent har 

undladt at betale udgifter til boligen.

85% af børnefamilierne har ofte eller af og 

til manglet penge til indkøb af nødvendige 

dagligvarer inden for de sidste tre 

måneder. Omvendt har 15% sjældent eller 

aldrig manglet penge til dette.

7

Kommentarer til betaling af faste udgifter

"Ja, har lige nu en gasregning, der ikke er penge til. End ikke 

hvis vi lod være med at spise. Der er bare ikke nok penge"

"Aldrig [undladt at betale faste udgifter til boligen], vi går 

bare sultne i seng - spiser suppe og tørt brød"

"Jeg har prioriteret at betale de regninger frem for deltagelse 

i sociale aktiviteter, udflugter og at få lige så meget mad"

Kommentarer til indkøb af dagligvarer:

"Jeg har ikke oplevet en uge, jeg kunne købe 

det, der er nødvendigt"

"Mad, medicin, andre dagligvarer og hygiejne 

ting har jeg måtte spare på"
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Hvis du pludselig fik en uforudset udgift på 3.000 kr., ville du da kunne 

betale den uden at skulle låne?

2. Familiernes generelle økonomiske situation og afsavn

Generelt

Grafen til venstre viser et overblik af 

procentfordelingen for, hvor mange, der vil 

kunne betale en uforudset udgift på 3.000 

kr. uden at skulle låne.

Af grafen fremgår det, at 93% af 

børnefamilierne ikke vil kunne betale en 

pludselig uforudset udgift på 3.000 kr. uden 

at skulle låne penge til det. Omvendt er det 

kun 7% af familierne, der vil kunne betale 

den uforudsete udgift på 3.000 kr.

Af de 4.599 personer, som har besvaret 

spørgeskemaet, svarer det til, at 4.277 

personer ikke ville kunne betale den 

uforudsete udgift, uden at skulle låne.
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Har du taget lån for at kunne betale dine faste udgifter inden for de 

seneste seks måneder?

2. Familiernes generelle økonomiske situation og afsavn

Generelt

Grafen til venstre viser fordelingen af 

familier, der har eller ikke har taget et lån 

inden for de seneste seks måneder for at 

kunne betale de faste udgifter.

Af grafen fremgår det, at 46% af familierne 

inden for de seneste seks måneder har 

taget et lån for at kunne betale de faste 

udgifter.
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Har dit barn/dine børn under 18 år inden for de seneste tre måneder

måttet undvære følgende, fordi du ikke havde råd:

3. Basale afsavn – børn under 18

Generelt

Grafen til venstre viser en fordeling af 

tre afsavn, de adspurgtes børn har haft, 

grundet den økonomiske situation.

Af grafen fremgår det, at i 59% af 

familierne har børnene under 18 år måttet 

undvære nødvendigt tøj eller fodtøj, som 

de havde brug for, fordi der ikke var råd til 

det. I 16% af familierne har børnene måttet 

undvære måltider, mens børn i 54% af 

familierne har måttet undvære frugt eller 

grøntsager hver dag, fordi der ikke var råd 

til det.
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Har dit barn/dine børn inden for de seneste tre måneder måttet undvære 

lægeordineret medicin, fordi du ikke havde råd?

3. Basale afsavn – børn under 18

Generelt

Af grafen til venstre ses svarfordelingen 

blandt familierne på spørgsmålet, om deres 

børn har måttet undvære lægeordineret 

medicin, fordi de ikke havde råd.

Af grafen fremgår det, at i cirka hver tiende 

familie har børnene måttet undvære 

medicin. I 38% af familierne har der ikke 

været behov for medicin. Trækkes denne 

andel fra, fremkommer en ny fordeling i 

form af den nederste graf. Af den fremgår 

det, at i knap hver femte familie har 

børnene måttet undvære lægeordineret 

medicin, fordi der ikke var råd til det. 

Omvendt har børn i 82% af familierne ikke 

måttet undvære lægeordineret medicin.
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Børnefamilier med antal afsavn

3. Basale afsavn – børn under 18

Generelt

Af det følgende søjlediagram kan antallet af 

afsavn for hver børnefamilie ses. Dette er 

baseret på de fire forrige basale afsavn 

stillet til børnefamilier med børn under 18 

år.

Af diagrammet fremgår det, at 29% af 

børnefamilierne ikke har haft nogen af de 

nævnte afsavn (måltider, frugt/grøntsager, 

tøj og medicin). Tilsvarende har en lige så 

stor andel af børnefamilierne haft ét afsavn 

inden for de seneste tre måneder. 

Cirka hver fjerde (26%) børnefamilie har 

haft to af de fire afsavn, mens 11% har 

haft tre afsavn. For 5% af familierne gælder 

det, at disse har haft alle fire afsavn.
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Har dit barn/dine børn mellem 0-5 år inden for de seneste tre måneder

måttet undvære følgende ting, fordi du ikke havde råd:

4. Afsavn for de mindste børn – børn 0-5 år

Generelt

Grafen til venstre viser afsavn for de 

mindste børn i alderen 0-5 år. Dermed er 

spørgsmålet kun stillet til dem, som har 

børn i denne aldersgruppe.

Af grafen fremgår det, at af de i alt 1.054 

personer, som har besvaret spørgsmålet, er 

det hver tredje, som har måttet undvære 

nødvendigt udstyr til de mindste børn 

såsom en barnevogn, barneseng, et 

puslebord eller klapvogn.

I nederste frekvensgraf fremgår det, at 

65% af familierne, svarende til næsten to 

ud af tre, har måttet undvære børnebøger, 

legetøj eller lignende.

Forskellen i antallet, der har besvaret de to 

spørgsmål, skyldes, at der har været flere, 

der har angivet 'Ved ikke/Ønsker ikke at 

oplyse' i det første spørgsmål end i det 

andet spørgsmål. Personer, der svarer 

dette, sorteres som bekendt fra.
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Børnefamilier med antal afsavn

4.1. Afsavn for de mindste børn – børn 0-5 år

Generelt

Af det følgende søjlediagram fremgår 

antallet af afsavn for hver børnefamilie. 

Dette er baseret på de to forrige afsavn 

(nødvendigt udstyr til de mindste samt 

børnebøger, legetøj eller lignende) stillet til 

børnefamilier med børn i aldersgruppen 0-5 

år. Det er således besvarelser fra 1206 

personer.

Af diagrammet fremgår det, at hver fjerde 

har haft begge afsavn indenfor de seneste 

tre måneder, mens næsten to ud af fem 

børnefamilier har haft ét afsavn. 37% af 

børnefamilierne har ikke haft et afsavn til 

nødvendigt udstyr til de mindste eller til 

børnebøger, legetøj eller lignende.
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Har dit barn/dine børn i alderen 6-17 år inden for de seneste tre måneder

måttet undlade nogle af følgende aktiviteter, fordi du ikke har haft råd:

5. Afsavn og muligheder for social deltagelse og aktiviteter børn 6-17

Generelt

I det følgende fremgår fordelingen af 

antallet af børnefamilier, hvor børnene i 

aldersgruppen 6-17 år har haft eller ikke 

har haft afsavn til forskellige aktiviteter, 

som følge af familiens økonomiske situation.

Af i alt 3.892 respondenter er det 59%, 

svarende til 2.296 personer, hvis børn har 

måttet undlade faste fritidsaktiviteter, fordi 

der ikke var råd til det. Tilsvarende er det 

62% af børnefamilierne, hvor børnene har 

undladt at invitere venner med hjem til 

spisning eller overnatning.

Endvidere er det 39% familierne, hvor 

børnene har måttet undlade at deltage i 

skoleudflugter eller udflugter i forbindelse 

med fritidsaktiviteter.

Med en andel på 80% er det således 

størstedelen af familierne, hvor børnene i 

alderen 6-17 år har undladt at deltage 

i biografture, besøg på museer og lignende 

som følge af, at der ikke var råd til det.
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Har dit barn/dine børn i alderen 6-17 år inden for de seneste tre måneder

måttet undlade nogle af følgende aktiviteter, fordi du ikke har haft råd:

5. Afsavn og muligheder for social deltagelse og aktiviteter børn 6-17

Generelt

I det følgende ses yderligere afsavn for 

børn i aldersgruppen 6-17 år, som skyldes 

forældre/værges økonomiske situation.

Af grafen fremgår det, at i 85% af 

børnefamilierne har børnene måttet 

undlade at være på ferie/ væk fra 

hjemmet, grundet økonomien.

Endvidere er det tæt på to ud af tre 

familier, hvis børn har måttet undlade at 

holde fødselsdag for klassen eller 

kammerater, mens i knap hver tredje 

familie har børnene måttet undlade at have 

en gave med til klassekammeraternes 

fødselsdage.
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Børnefamilier med antal afsavn

5.1. Afsavn og muligheder for social deltagelse og aktiviteter børn 6-17

Generelt

Af det følgende søjlediagram kan antallet af 

afsavn for hver børnefamilie ses. Dette er 

baseret på de syv forrige spørgsmål om 

afsavn stillet til børnefamilier med børn i 

aldersgruppen 6-17 år.

I mindre end hver tiende børnefamilie har 

børnene haft ingen eller et enkelt af de syv 

afsavn.

12% har henholdsvis to, seks eller syv af 

de i alt syv afsavn. Det er således i cirka 

hver fjerde familie, hvor børnene oplever 

de to største antal af afsavn.

I 15-16% af familierne har børnene tre 

eller fem afsavn ud af de syv. Med 18% er 

der flest, som har haft fire af de syv 

afsavn.

17

Respondenter

520

504

688

792

653

510

293

347

I alt = 4307

8%

7%

12%

15%

18%

16%

12%

12%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

0 afsavn

1 afsavn

2 afsavn

3 afsavn

4 afsavn

5 afsavn

6 afsavn

7 afsavn



Ramboll

Har dit barn/dine børn i alderen 10-17 år inden for det seneste år måttet 

undvære en af følgende genstande, fordi du ikke havde råd:

6. Afsavn af skoleredskaber, mobil og computer. Børn 10-17 år

Generelt

Grafen til venstre viser fordelingen af 

andelen af børn i alderen 10-17, der inden 

for det seneste år har måttet undvære en 

af de tre genstande. 

Her angiver mere end hver fjerde, at deres 

børn har måttet undvære nødvendige 

skoleredskaber, bøger eller lignende, mens 

41%, svarende til to ud af fem, har 

børn, som måtte undvære mobiltelefon.

Computer, tablet eller lignende er den af de 

tre genstande, som flest børn har måttet 

undvære. I hele 61% af familierne har 

børnene måttet undvære dette.
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Ramboll

Børnefamilier med antal afsavn

6.1. Afsavn skoleredskaber, mobil og computer. børn 10-17 år

Generelt

Af det følgende søjlediagram kan antallet af 

afsavn for hver børnefamilie ses. Dette er 

baseret på de tre forrige afsavn, der er 

stillet til familier med børn i aldersgruppen 

10-17 år.

Af grafen fremgår det, at i 14% af 

familierne har børnene haft alle tre afsavn 

inden for det seneste år. Desuden gør det 

sig gældende, at hver fjerde har haft et af 

de tre afsavn. Tilsvarende har cirka hver 

fjerde (26%) haft to afsavn.

Endvidere er det 35%, svarende til 1190, af 

børnefamilierne med børn i aldersgruppen 

10-17 år, som ikke har oplevet et afsavn til 

nogle af de tre genstande.
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Ramboll

Hvordan er din/jeres families økonomiske situation i dag, sammenlignet 

med for et år siden?

7. Forandring i situationen inden for det seneste år

Generelt

Grafen til venstre viser procentfordelingen 

af hvilke familier, der angiver, at deres 

situation er forbedret, uændret eller 

forværret, sammenlignet med for et år 

siden.

Af grafen fremgår det, at ni ud af ti familier 

oplever, at deres situation er forværret, 

mens kun 2%, svarende til 93 personer ud 

af 4.657 personer, har svaret, at deres 

situation er forbedret.
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Kommentarer

"Meget svært at få til at hænge sammen. Faktisk så svært, at det er gået ud over de ting, 

mine børn SKAL have. Fritidsaktiviteter er stoppet, tøj sko og jakker er næsten umuligt at 

finde penge til"

"Må spare på alt, og må ofte undvære medicin for at få mad på bordet. Alt hygge og 

fornøjelse er sparet væk forlænge side. Gruer allerede for december, julen og nytåret"



Ramboll

Har den nuværende økonomiske situation betydet en forandring…

7. Forandring i situationen inden for det seneste år

Generelt

Af de to grafer til venstre, kan det ses, om 

den nuværende økonomiske situation har 

betydet en forandring for børnenes 

måltider, køb af nødvendigt tøj og fodtøj, 

set i forhold til for et år siden.

Af den øverste graf, som viser forandring i 

måltider for børnene, fremgår det, at 58%, 

svarende til næsten tre ud af fem, har 

angivet, at deres børn får mindre i forhold 

til for et år siden. Modsat er det kun 2%, 

som angiver, at deres børn får mere end 

for et år siden. Ydermere er måltiderne for 

41% uforandret set i forhold til for et år 

siden.

Af den nederste graf fremgår det, at kun 

1% har angivet, at deres børn får 

mere, hvad angår indkøb af nødvendigt tøj 

og fodtøj, mens 85%, svarende til 3.939 

personer, har svaret, at de køber mindre af 

nødvendigt tøj og fodtøj til deres børn.
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Kommentarer til måltider

"Der er ikke råd til aftensmad hver dag"

"De får samme mængde, så de er mætte. 

Men det er ikke nær så sundt eller varieret"

"Jeg undværer, så de kan få ... jeg spiser 

hver anden dag"

Kommentarer til indkøb af tøj

"Jeg har måtte lade mit barn gå i for små sko, 

da jeg ikke har råd til at købe nye"

"Køber genbrug, og lige nu kan min datter 

ikke forsætte til fodbold, fordi jeg ikke kan 

købe sko til hende"



Ramboll

Har den nuværende økonomiske situation betydet en forandring…

7. Forandring i situationen inden for det seneste år

Generelt

Grafen til venstre viser en fordeling af, 

hvorvidt de adspurgte angiver, at den 

nuværende økonomiske situation har 

betydet en forandring for deres børns 

deltagelse i forskellige typer af aktiviteter, 

set i forhold til for et år siden.

Her kan det ses, at kun 2% angiver, at 

deres børn kan deltage mere end for et år 

siden, mens det for 23% er uforandret.

Tre ud af fire angiver, at deres børn kan 

deltage mindre i aktiviteter set i forhold til 

for et år siden.
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Kommentarer

"Klassen skal på studietur med egenbetaling, og der kan min ikke komme med"

"Der er ikke råd til klassekasse, sociale arrangementer med klassen, studietur osv."

"Det gør ondt helt ind i hjertet på mig, at min datter bliver så ked af, at hun ikke kan 

blive ved med de ting, hun elsker, og det gør at hun ikke kan holde sin form og tager på"



Ramboll

Oplever du, at den nuværende økonomiske situation i jeres familie…

7. Forandring i situationen inden for det seneste år

Generelt

Grafen til venstre viser fordelingen 

af, hvorledes de adspurgte mener, at den 

nuværende økonomiske situation har 

påvirket deres børns trivsel set i forhold til 

for et år siden.

Af grafen fremgår det, at halvdelen af 

familierne oplever, at deres økonomiske 

situation påvirker børnenes trivsel, således 

at trivslen er blevet dårligere sammenlignet 

med for et år siden. For 49% af 

familierne gælder det, at disse oplever, at 

deres børns trivsel er uforandret. Blot 1% 

angiver, at trivslen er forbedret for deres 

børn.
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Oplever du, at den nuværende økonomiske situation i jeres familie…

7. Forandring i situationen inden for det seneste år

Generelt

I grafen til venstre vises fordelingen 

af, hvorledes de adspurgte mener, at den 

nuværende økonomiske situation har 

ændret på, hvor meget deres børn er 

sammen med venner, set i forhold til for et 

år siden.

Af grafen fremgår det, at mere end hver 

tredje familie (39%) oplever, at deres børn 

er mindre sammen med venner set i 

forhold til for et år siden. Omvendt 

oplever 3%, at deres børn er mere sammen 

med deres venner. 58% af familierne 

oplever, at børnene er lige så meget 

sammen med vennerne som for et år siden.
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Kommentarer

"Jeg føler ikke, de ønsker at have nogle med hjem, for der bliver ikke serveret 

snacks eller andet. Hjemmet er slidt"

"Min søn på 12 gemmer sig af vejen, fordi han er så ramt psykisk med hensyn 

til økonomi og prisstigninger"



Ramboll

Oplever du, at dine børn er blevet påvirket i deres syn på fremtiden…

7. Forandring i situationen inden for det seneste år

Generelt

Grafen til venstre viser fordelingen af, 

hvorledes familierne oplever, at deres 

børns syn på fremtiden er blevet påvirket 

af familiens nuværende økonomiske 

situation sammenlignet med for et år 

siden.

Mere end halvdelen (53%) af familierne 

oplever, at deres børns syn på fremtiden er 

blevet påvirket negativt set i forhold til for 

et år siden. Omvendt oplever 2% af 

familierne, at deres børn har fået et mere 

positivt syn på fremtiden på grund af 

familiens økonomiske situation, set 

i forhold til for et år siden.

For de resterende 44% gælder det, at disse 

familier oplever, at deres børns syn på 

fremtiden er uforandret set i forhold til for 

et år siden.
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Kommentarer

"Den store snakker meget om, hvorvidt vi har råd til tingene. Og snakker meget om, at han ikke 

vil have gaver og andet"

"Selvfølgelig er de påvirkede. Min søn på 8 havde gemt 22 kroner af hans sparepenge under min 

hovedpude. Da jeg spurgte hvorfor, begyndte han at græde og sagde ”fordi alting er så dyrt nu”."
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Resultater på tværs



Ramboll

Har du inden for de sidste tre måneder undladt at betale faste udgifter til

boligen, som fx husleje, el og varme, fordi du ikke havde råd?

8. Resultat krydset med indkomst

Generelt

De to grafer til venstre viser, hvorledes der kan siges at være 

en sammenhæng mellem husstandsindkomstens størrelse, og 

om man kan betale faste udgifter og købe nødvendige 

dagligvarer.

Det fremgår tydeligt af graferne, at der er en korrelation 

mellem indkomststørrelsen og muligheden for at betale 

husleje og købe nødvendige dagligvarer.

Af den øverste graf fremgår det, at familierne med de laveste 

indkomster (under 100.000 kr.) i højere grad har undladt at 

betale faste udgifter til boligen, sammenlignet med de 

familier, hvor husstandens indkomst er mellem 100.000 og 

200.000 eller over 200.000.

Den nederste graf viser en lignende tendens, hvor familierne 

med de laveste indkomster i højere grad har manglet penge 

til indkøb af nødvendige dagligvarer, sammenlignet med de 

familier, der ligger i den højeste og anden højeste indkomst-

gruppe.

Tendensen mod, at en større andel familier med lavere 

indkomster oplever afsavn sammenholdt med familier med 

højere indkomster er ikke overraskende. Dette mønster er 

med mindre variationer det samme på tværs af 

undersøgelsens forskellige spørgsmål.
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Har du inden for de sidste tre måneder manglet penge til indkøb af

nødvendige dagligvarer som fx fødevarer og husholdningsartikler?



Ramboll

Har du inden for de sidste tre måneder undladt at betale faste udgifter til

boligen, som fx husleje, el og varme, fordi du ikke havde råd?

8. Resultat krydset med antal børn

Generelt

I det følgende er spørgsmålet vedrørende 

familiernes mulighed for at kunne betale en 

uforudset udgift krydset med antallet af 

børn under 18 år i husstanden, fordelt på 

fire kategorier.

Det fremgår af graferne, at der er en 

sammenhæng mellem antallet af 

børn, og om man har undladt at betale 

faste udgifter til boligen, eller om man har 

mulighed for at betale en uforudset udgift.

Af den øverste graf fremgår det, at jo flere 

børn en familie har, desto oftere har de 

undladt at betale faste udgifter til boligen.

Den nederste graf viser en lignende 

tendens. Jo flere børn en familie har, desto 

sværere vil de have ved at betale en 

uforudset udgift på 3.000 kr. uden at låne 

penge til det.
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Hvis du pludselig fik en uforudset udgift på 3.000kr., ville du da kunne

betale den uden at skulle låne?



Ramboll

Hvordan er din/jeres økonomiske situation I dag, sammenlignet med for 

et år siden?

8. Resultat krydset med region

Generelt

På tværs af de fem regioner fremgår der

ikke de store forskelle mellem responden-

ternes oplevelser af afsavn, hvorfor disse

krydstabeller undlades i resultatoversigten.

Til venstre er opsat to grafer, hvor to

spørgsmål er krydset med region. Graferne

illustrerer tendensen med den lille forskel

regionerne imellem.
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Har dit barn/dine børn i alderen 6-17 år inden for de seneste tre måneder 

måttet undlade, at være på ferie (væk fra hjemmet)? (børn mellem 6-17 år)
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Respondenterne



Ramboll

Demografi – Region & køn

9. Oplysninger om respondenter

Generelt

Kvinder udgør hele 91% af respondenterne, 

og er derfor i langt højere 

grad repræsenteret i 

spørgeskemaet end mændene. 

Overrepræsentativiteten af kvinder er vigtig 

at have in mente, når man konkluderer på 

undersøgelsens resultater.

Undersøgelsens respondenter er til 

gengæld mere ligeligt fordelt blandt landets 

fem regioner. Den største forskel er på 12 

procentpoint, og ses for Region Nordjylland 

og Region Midtjylland. 14% af 

undersøgelsens respondenter kommer fra 

Region Nordjylland, mens 26% af 

respondenterne kommer Region 

Midtjylland.
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Demografi – Husstandens samlede indkomst

9. Oplysninger om respondenter

Generelt

Søjlediagrammet til venstre viser 

fordelingen af respondenter ud fra 

deres husstands samlede indkomst.

Knap hver tredje familie i undersøgelsen 

har en samlet husstandsindkomst på 

henholdsvis 100.000-149.999 kr. Og 

150.000-199.999 kr.

19% af undersøgelsens respondenter har 

en samlet husstandsindkomst på mellem 0-

99.999 kr. En tilsvarende andel på 18% har 

en indkomst på 200.000 eller derover.

Således er der flest respondenter fra de to 

midterste indkomstgrupper repræsenteret i 

undersøgelsen.
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Demografi – Indkomstgrundlag

9. Oplysninger om respondenter

Generelt

Med en andel på 43% har størstedelen af 

respondenterne i undersøgelsen 

midlertidige offentlige ydelser som 

indkomstgrundlag.

Førtidspensionister udgør 26% af 

respondenterne, og er således næstmest 

repræsenteret i undersøgelsen.

Den tredje største gruppe af respondenter 

udgøres af uddannelsessøgende, som 

har uddannelseshjælp og SU som 

indkomstgrundlag.
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Demografi – samlever, antal børn & aldersgruppe på hjemmeboende børn 

under 18 år

9. Oplysninger om respondenter

Generelt

Størstedelen af undersøgelsens 

respondenter bor ikke sammen med en 

ægtefælle, partner eller samlever. Denne 

gruppe af mennesker udgør 87% af 

undersøgelsens respondenter, og er 

således stærkt repræsenteret i 

undersøgelsen sammenlignet med 

personer, der bor sammen med en 

ægtefælle, partner eller samlever, der blot 

udgør 13% af respondenterne.

Næsten halvdelen (47%) af 

respondenterne i undersøgelsen har et 

enkelt hjemmeboende barn under 18 år, 

mens cirka hver tredje respondent har to 

hjemmeboende børn. Knap hver femte 

respondent har tre eller flere børn.

Hver fjerde respondent har hjemmeboende 

børn i alderen 0-5 år, mens cirka hver 

tredje respondent har børn i alderen 6-9 

år. Med en andel på 71% af 

respondenterne har flest således 

hjemmeboende børn i alderen 10-17 år.
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Metodeafsnit
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Metodeafsnit

Baggrunden for spørgeskemaet og spørgsmålene

Spørgeskemaet er udsendt elektronisk af Dansk Folkehjælp til alle familier, som har

søgt om støtte fra Dansk Folkehjælp inden for de sidste tre år. Støtten gives

til borgere/familier, som har børn under 18, som ikke er i beskæftigelse, og som er

på overførselsindkomst. Oplysningerne om familierne i Dansk Folkehjælps database

er op til tre år gamle, og derfor vil der for nogle familiers vedkommende være sket

en forandring af deres situation, som vil betyde, at de ikke ville komme i betragtning

til støtte fra Dansk Folkehjælp i dag. For at sikre et så retvisende billede som muligt,

som modsvarer kriterierne for at få støtte, er respondenter, som er i beskæftigelse

eller som ikke har hjemmeboende børn under 18, sorteret fra.

Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i, hvad den aktuelle økonomiske

situation med stigende energipriser og inflation betyder for børnene i økonomisk

trængte familier. Der spørges i enkelte spørgsmål generelt ind til familiens

økonomiske situation og eventuelle udfordringer med at betale regninger og

dagligvarer. Herudover er spørgsmålene centreret om børnenes situation, og om

børnene har oplevet en række konkrete afsavn inden for de seneste tre måneder. I

enkelte spørgsmål spørges der til afsavn inden for det seneste år. Spørgsmålene om

afsavn er inspireret af undersøgelsen 'Det midlertidige børnetilskud', som VIVE har

gennemført (Lars Benjaminsen et al (2022): Det midlertidige børnetilskud).

Familierne er endvidere blevet spurgt ind til, om de og børnene på en række

områder har oplevet, at situationen er blevet forbedret, uændret eller forværret.

Herudover indgår der også en række baggrundsspørgsmål om respondenterne (så

som køn, indkomstgrundlag mv.).
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Analyse af resultater

I nærværende rapport er resultaterne delt ind i afsnit. Indledningsvist præsenteres

resultaterne, hvorefter der følger et afsnit med resultaterne på tværs af geografisk

placering, antal børn i familien samt indkomstgrundlag. Baggrunden for at vise

resultaterne på tværs af de tre nævnte baggrundsvariable er for undersøge og vise

eventuelle tendenser i resultaterne.

Efter afsnittet med resultater på tværs, følger afsnittet 'Respondenterne'. Dette

afsnit har til formål at præsentere et overblik over respondenterne i undersøgelsen,

og dermed hvem, der har besvaret spørgeskemaet. Således giver afsnittet indsigt i,

hvilke persongrupper, der er repræsenteret i undersøgelsen, samt et indblik i, hvilke

personer, resultaterne kan siges at gøre sig gældende for.

Herefter præsenteres diverse analyser af frafald i et afsnit. I dette afsnit

sammenlignes respondentdata fra Dansk Folkehjælp med Rambølls

undersøgelsesdata, hvorved det er muligt at se, hvor stor en andel af respondenter,

der falder fra som følge af, at de blandt andet ikke opfylder Dansk Folkehjælps

kriterier for at modtage støtte.

Afslutningsvist findes bilag, der blandt andet indeholder en oversigt over, hvor

mange og hvor stor en andel af respondenterne, der har svaret 'Ved ikke/ Ønsker

ikke at oplyse' i hvert enkelt spørgsmål. Ligeledes kan spørgeskemaet i sin fulde

længde findes i bilagene.
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Frafaldsanalyse
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Frafaldsanalyse
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Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2022 Rambøll 2022

Antal børn % / Antal Hovedstaden Sjælland N ordjylland Midtjylland Syddanmark Hele landet % / Antal Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hele landet

1 barn % 50% 45% 45% 45% 44% 46% % 52% 44% 47% 45% 43% 46%

Antal 1.360 802 530 1.111 1.039 4.842 Antal 598 398 338 605 511 2.450

2 børn % 34% 35% 37% 35% 35% 35% % 31% 34% 36% 36% 35% 34%

Antal 918 631 433 870 836 3.688 Antal 362 311 259 482 414 1.828

3 børn % 12% 14% 13% 14% 15% 14% % 13% 15% 11% 13% 17% 14%

Antal 331 254 149 339 355 1.428 Antal 146 135 77 178 196 732

4 eller flere børn % 5% 6% 5% 6% 6% 6% % 4% 7% 5% 6% 5% 6%

Antal 133 107 58 147 144 589 Antal 51 59 39 87 64 300

F orskel i %

Antal børn
%

Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hele landet

1 barn % 2% -1% 2% 0% -1% 0%

2 børn % -2% -1% -1% 0% 0% -1%

3 børn % 1% 1% -2% -1% 2% 0%

4 eller flere børn % 0% 1% 1% 1% -1% 0%

Antal af børn
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Frafaldsanalyse
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Køn og civilstatus

Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2022 Rambøll 2022

Køn % / Antal Hovedstaden Sjælland N ordjylland Mi dtjylland Syddanmark Hele landet % / Antal Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hele landet

Kvinde % 92% 91% 90% 93% 91% 92% % 91% 91% 90% 94% 91% 92%

Antal 2.512 1.637 1.058 2.295 2.162 9.664 Antal 1.045 819 644 1.255 1.074 4.837

Mand % 9% 9% 10% 7% 9% 9% % 9% 9% 10% 6% 9% 8%

Antal 234 160 113 174 214 895 Antal 100 81 68 87 100 436

F orskel i %

Køn % Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hel e landet

Kvinde % 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Mand % 0% 0% 0% -1% 0% 0%

Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2022 Rambøll 2022

Civilstatus % / Antal Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hele landet % / Antal Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hele landet

Enlig forsørger % 100% 100% 100% 100% 100% 100% % 91% 86% 86% 85% 84% 86%

Antal 2.746 1.797 1.171 2.469 2.376 10.559 Antal 1038 775 600 1128 973 4514

Samboende/gift 
forsørger

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 9% 14% 14% 15% 16% 14%

Antal 0 0 0 0 0 0 Antal 98 122 99 202 189 710

F orskel i %

Civilstatus % Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hele landet

Enlig forsørger % -9% -14% -14% -15% -16% -14%

Samboende/gift 
forsørger

% 9% 14% 14% 15% 16% 14%
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Frafaldsanalyse
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Indkomstgrundlag

Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2022 Ra mbøll 2022

Indkomstgrundlag % / Antal Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hele landet % / Antal Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hele landet

Midlertidig offentlig 
ydelse

% 53% 49% 48% 50% 51% 51% % 44,2% 45,8% 41,3% 40,9% 44,4% 43,3%

Antal 1448 876 566 1245 1213 5.348 Antal 456 366 267 502 458 2049

Selvforsørgelse- eller 
Hjemrejseydelse

% 4% 3% 3% 4% 3% 3% % 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 0,5% 0,8%

Antal 104 53 34 95 74 360 Antal 7 6 6 12 5 36

Uddannelseshjælp og 
SU % 20% 19% 16% 17% 18% 18% % 17,7% 15,9% 13,9% 16,6% 14,0% 15,8%

Antal 542 342 183 422 430 1.919 Antal 182 127 90 204 144 747

Sygedagpenge % 4% 4% 6% 4% 5% 5% % 4,1% 3,8% 4,0% 2,4% 4,1% 3,6%

Antal 117 78 72 97 120 484 Antal 42 30 26 30 42 170

Førtidspension % 16% 20% 22% 21% 18% 19% % 23,1% 23,3% 28,6% 27,9% 25,9% 25,7%

Antal 431 355 253 505 438 1.982 Antal 238 186 185 342 267 1218

Andet % 4% 5% 5% 4% 4% 4% % 10,3% 10,5% 11,1% 11,2% 11,2% 10,9%

Antal 104 93 63 105 101 466 Antal 106 84 72 137 115 514

F orskel i %

Indkomstgrundlag % Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hele landet

Midlertidig offentlig 
ydelse

% -8% -3% -7% -9% -7% -7%

Selvforsørgelse- eller 
Hjemrejseydelse

% -3% -2% -2% -3% -3% -3%

SU % -2% -3% -2% 0% -4% -2%

Sygedagpenge % 0% -1% -2% -1% -1% -1%

Førtidspension % 7% 3% 7% 7% 7% 7%

Andet % 6% 5% 6% 7% 7% 6%
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I de foregående frafaldsanalyser er tallene fra Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2022 sammenlignet med tallene fra nærværende undersøgelse foretaget af Rambøll Management 

Consulting. Tallene fra Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2022 indbefatter de personer, der frem til den 24. oktober har søgt om julehjælp til indeværende år gennem Dansk Folkehjælp. 

For at modtage julehjælpe skal man være enlig forsøger på overførselsindkomst. Tallene fra Rambøll 2022 består af personer, som er registreret i Dansk Folkehjælps database over 

familier, der opfylder kriterierne for at modtage hjælp fra Dansk Folkehjælp, fordi de har lav indkomst, står uden for arbejdsmarkedet og har hjemmeboende børn under 18. Som 

nævnt og præsenteret i Indledningen indbefatter dataene dog personer, der ikke længere opfylder kriterierne for at modtage støtte fra Dansk Folkehjælp, hvilket også kommer til 

udtryk som store afvigelser i de forrige frafaldsanalyser.

Formålet med at sammenligne tallene fra Dansk Folkehjælp - Julehjælp 2022 med tallene fra Rambøll 2022 er at kunne udlede, hvorvidt respondenterne i undersøgelsen er 

repræsentative for de persongrupper, der kendetegner ansøgerne til Dansk Folkehjælps støtte. Hvis respondenterne i undersøgelsen er et repræsentativt udsnit af ansøgerne ved 

Dansk Folkehjælp, er det i højere grad muligt at generalisere resultaterne ud til gruppen af ansøgere i Dansk Folkehjælps database.

Opsamling på frafaldsanalysen vedrørende antal børn på tværs af regioner

Overordnet set er respondenterne i nærværende undersøgelse et repræsentativt udsnit af de personer, der har søgt om julehjælp i år gennem Dansk Folkehjælp, når man kigger på, 

hvor mange børn respondenter har på tværs af regionerne. Den største forskel iRambølls tal og Dansk Folkehjælps tal er på +/- 2%.

I Region Hovedstaden udgør andelen af respondenter med et barn 2% mere i undersøgelsen sammenlignet med andelen, der har søgt julehjælp i år, mens andelen af respondenter 

med to børn omvendt udgør 2% mindre i undersøgelsen. Hertil er andelen af respondenter med tre børn 1% højere i undersøgelsen end den andel, der har søgt julehjælp i år.

I Region Sjælland udgør andelen af respondenter med henholdsvis et barn og to børn 1% mindre i undersøgelsen sammenlignet med andelen, der har søgt julehjælp. Omvendt 

udgør andelen af respondenter med henholdsvis tre børn og fire børn eller flere 1% mere i nærværende undersøgelsen set i forhold til den andel, der har søgt julehjælp i år.

I undersøgelsen udgør andelen af respondenter fra Region Nordjylland, og som enten har et enkelt barn eller som har fire børn eller flere, henholdsvis 2% og 1% mere 

sammenlignet med andelen, der har søgt julehjælp i år. Modsvarende udgør respondenter med enten to eller tre børn en større andel i undersøgelsen (henholdsvis en procentvis 

forskel på 1% og 2%) set i forhold til den andel, der har søgt julehjælp i år. For Region Midtjylland gælder det, at andelen af respondenter med tre børn udgør 1% mindre i 

undersøgelsen, mens andelen af respondenter med fire børn eller flere udgør 1% mere sammenlignet med andelen, der har søgt ju lehjælp i år. Afslutningsvist udgør respondenter 

fra Region Syddanmark, og som har tre børn, en større andel i undersøgelsen, nærmere bestemt udgør de 2% mere. Omvendt ligger andelen af respondenter med henholdsvis et 

barn og fire børn eller flere 1% lavere i undersøgelsen sammenlignet med andelen, der har søgt julehjælp i år.
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Opsamling af frafaldsanalyse vedrørende køn og civilstatus på tværs af regioner

Den procentvise andel af mænd og kvinder fra de forskellige regioner i pågældende undersøgelse er tilsvarende den procentvise andel, der har søgt julehjælp i år. Dog udgør 

udsnittet af kvinder i Region Midtjylland i undersøgelsen en procentvis andel, der ligger 1% højere sammenlignet med andelen, der har søgt julehjælp i år. Til gengæld er den 

procentvise andel af mænd 1% lavere i undersøgelsen sammenlignet med den procentvise andel af mænd, der har søgt julehjælp i år. På baggrund af den meget lille forskel på køn, 

kan resultaterne betragtes som repræsentative, når det gælder køn.

Det er dog et helt andet billede, der ses, når man ser på andelen af enlige forsørgere og samboende på tværs af regioner. Dette er dog naturligt og forventeligt, fordi det kun er 

enlige forsørger, der kan søge om julehjælp. Samtidig kan civilstatussen have ændret sig for nogle mennesker, siden de blev registreret i Dansk Folkehjælps database, hvilket kan 

forklare, hvorfor der forekommer nogle respondenter, der ikke er enlige forsørger. 

Til trods for det netop redegjorte, præsenteres fordelingen af respondenternes civilstatus på tværs af regionerne. Den procentvise andel af enlig forsøger i Region Sjælland og Region 

Nordjylland ligger 14% lavere i undersøgelsen, end hvad der gør sig gældende for ansøgerne til julehjælp i år. Samme tendens ses for de øvrige regioner, hvor andelen af enlige 

forsøger i Region Hovedstaden ligger 9% lavere, mens den er 15% lavere i Region Midtjylland og 16% lavere i Region Syddanmark. Det er således værd at bemærke, at langt 

størstedelen af deltagerne i undersøgelsen er enlige forsørgere.

Opsamling af frafaldsanalyse vedrørende indkomstgrundlag på tværs af regioner

Den procentvise andel af respondenter i forhold til indkomstgrundlag og regional placering differentierer ligeledes en smule i undersøgelsen sammenlignet med den andel, der har 

søgt julehjælp i år. I Region Hovedstaden udgør andelen af respondenter med førtidspension eller en anden form for indkomstgrundlag henholdsvis 7% og 6% mere i undersøgelsen 

sammenlignet med den andel, som de udgør i ansøgere af julehjælp i år. Omvendt udgør andelen af respondenter med midlertidig offentlige ydelser som indkomstgrundlag 8% 

mindre, respondenter med selvforsørgelse- eller hjemrejseydelse som indkomstgrundlag udgør 3% mindre, og respondenter med SU som indkomstgrundlag udgør 2% mindre. Et 

lignende billede ses for respondenterne i de øvrige regioner, hvor respondenter med førtidspension eller en anden form for indkomstgrundlag udgør en mindre andel i undersøgelsen 

sammenlignet med den andel, som de udgør i ansøgere af julehjælp i år. Ligeledes udgør respondenter med de øvrige mulige indkomstgrundlag en større andel i undersøgelsen, end 

hvad der gør sig gældende for de ansøgere, der har søgt om julehjælp i år.

Således er der en lille overrepræsentation i undersøgelsen af personer med førtidspension eller en anden form for indkomst som indkomstgrundlag, mens der er en mindre 

underrepræsentation af respondenter med de øvrige indkomstgrundlag.
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Spørgsmål

Ved ikke / Ønsker 
ikke at oplyse

Procent Antal

Har du inden for de sidste tre måneder undladt at betale faste udgifter til boligen, som fx husleje, el og varme, fordi du ik ke havde råd? 3,7% 178

Har du inden for de sidste tre måneder manglet penge til indkøb af nødvendige dagligvarer som fx fødevarer og husholdningsartikler? 1,8% 88

Hvis du pludselig fik en uforudset udgift på 3.000 kr., ville du da kunne betale den uden at skulle låne? 3,4% 162

Har du taget lån for at kunne betale dine faste udgifter inden for de seneste seks måneder? 3,4% 164

Har dit barn/dine børn under 18 år inden for de seneste tre måneder måttet undvære nødvendigt tøj eller fodtøj, som de havde brug for? 6,1% 292

Har dit barn/dine børn under 18 år inden for de seneste tre måneder måttet undvære måltider? 5,8% 276

Har dit barn/dine børn under 18 år inden for de seneste tre måneder måttet undvære frugt eller grøntsager hver dag? 5,1% 241

Har dit barn/dine børn under 18 år inden for de seneste tre måneder måttet undvære Lægeordineret medicin, fordi du ikke havde råd? 3,4% 160

Har dit barn/dine børn mellem 0-5 år inden for de seneste tre måneder måttet undvære nødvendigt udstyr til de mindste børn såsom en barnevogn, barneseng, et puslebord eller 
en klapvogn? (børn mellem 0-5 år) 12,6% 152

Har dit barn/dine børn mellem 0-5 år inden for de seneste tre måneder måttet undvære børnebøger, legetøj eller lignende?  (børn mellem 0-5 år) 8,4% 101

Har dit barn/dine børn  i alderen 6-17 år inden for de seneste tre måneder måttet undlade, at gå til faste fritidsaktiviteter, fx svømning, gymnastik, fodbold? (børn mellem 6-17 år) 9,6% 415

Har dit barn/dine børn  i alderen 6-17 år inden for de seneste tre måneder måttet undlade, at deltage i skoleudflugter eller udflugter i forbindelse med fritidsaktiviteter? (børn 
mellem 6-17 år) 10,6% 458

Har dit barn/dine børn  i alderen 6-17 år inden for de seneste tre måneder måttet undlade, at deltage i biografture, besøg på museer og lignende?  (børn mellem 6-17 år) 6,3% 273

Har dit barn/dine børn  i alderen 6-17 år inden for de seneste tre måneder måttet undlade, at invitere venner med hjem til spisning eller overnatning?  (børn mellem 6-17 år) 7,5% 321

BILAG
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Spørgsmål

Ved ikke / Ønsker 
ikke at oplyse

Procent Antal

Har dit barn/dine børn i alderen 6-17 år inden for de seneste tre måneder måttet undlade, at være på ferie (væk fra hjemmet)? (børn mellem 6-17 år) 5,6% 242

Har dit barn/dine børn i alderen 6-17 år inden for de seneste tre måneder måttet undlade, at holde fødselsdag for klassen eller kammerater? (børn mellem 6-17 år) 11,4% 490

Har dit barn/dine børn i alderen 6-17 år inden for de seneste tre måneder måttet undlade, at have en gave med til klassekammeraters fødselsdage? (børn mellem 6-17 år) 13,1% 565

Har dit barn/dine børn i alderen 10-17 år inden for det seneste år måttet undvære nødvendige skoleredskaber, bøger eller lign.? (børn mellem 10-17 år) 7,5% 256

Har dit barn/dine børn i alderen 10-17 år inden for det seneste år måttet undvære mobiltelefon? (børn mellem 10-17 år) 7,5% 254

Har dit barn/dine børn i alderen 10-17 år inden for det seneste år måttet undvære computer, tablet eller lignende? (børn mellem 10-17 år) 7,1% 241

Hvordan er din/jeres families økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden? 2,3% 109

Har den nuværende økonomiske situation betydet en forandring i forhold til de måltider, som børnene får, set i forhold til fo r et år siden? 4,8% 228

Har den nuværende økonomiske situation betydet en forandring i forhold til køb af nødvendigt tøj og fodtøj til dine børn, set i forhold til for et år siden? 2,7% 127

Har den nuværende økonomiske situation betydet en forandring for dine børns deltagelse i forskellige typer af aktiviteter (fr itidsaktiviteter, biografture, skoleudflugter mv.) set i forhold til 
for et år siden? 5,5% 261

Oplever du, at den nuværende økonomiske situation i jeres familie har påvirket dine børns trivsel set i forhold til for et år siden? 11,8% 564

Oplever du, at den nuværende økonomiske situation i jeres familie har ændret på, hvor meget dine børn er sammen med venner set i forhold til for et år siden? 6,7% 317

Oplever du, at dine børn er blevet påvirket i deres syn på fremtiden pga. jeres families nuværende økonomiske situation, set i forhold til for et år siden? 19,0% 905

BILAG
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Samtykke

Demografi

Er du?

Mand

Kvinde

Andet(fx transkønnet mv.)

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Kan du give samtykke til, at dine svar behandles som beskrevet?

Ja

Nej

Hvad er dit indkomstgrundlag? (Hvor kommer din indkomst fra?)

Job (fuld tid)

Job (deltid)

Selvstændig

Midlertidig offentlig ydelse (kontanthjælp, ledighedsydelse, 

ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse)

Selvforsørgelsesydelse eller hjemrejseydelse

Uddannelsessøgende – Uddannelseshjælp, SU

Sygedagpenge

Førtidspensionist

Efterlønsmodtager, alderspensionist

Andet

Har ingen indkomst

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Hvor mange hjemmeboende børn under 18 år er der i din husstand?

Ingen børn

1 barn

2 børn

3 Børn

4 børn eller flere

Demografi

46

Hvad er din alder?

__ år

Hvad er din husstands samlede indkomst før skat (årligt)?

0-49.999

50.000-99.999

100.000-149.999

150.000-199.999

200.000-249.999

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse
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Demografi
I hvilk(n) aldersgruppe® er der hjemmeboende børn under 18 år i 

din husstand? Sæt ét eller flere kryds

0 – 5 år

6 – 9 år

10 – 17 år

Har den nuværende økonomiske situation betydet en forandring…

… i forhold til de måltider, som børnene får, set i forhold til for et år 

siden?

Børnene får mere

Det er ikke forandret

Børnene får mindre

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

… i forhold til køb af nødvendigt tøj og fodtøj til dine børn, set i 

forhold til for et år siden?

Børnene får mere

Det er ikke forandret

Børnene får mindre

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

… for dine børns deltagelse i forskellige typer af aktiviteter (fritids-

aktiviteter, biografture, skoleudflugter mv.) set i forhold til for et år 

siden?

Børnene får mere

Det er ikke forandret

Børnene får mindre

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Forandring i situationen indenfor 
det seneste år

47

Hvad er din/jeres families økonomiske situation i dag, sammenlignet 

med for et år siden?

Forbedret

Uændret

Forværret

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Uddyb gerne:

Forandring i situationen indenfor 
det seneste år
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Har du inden for de sidste tre måneder undladt at betale faste udgifter 

til boligen, som fx husleje, el og varme, fordi du ikke havde råd?

Ofte

Af og til

Sjældent

Aldrig

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Uddyb gerne:

Har du inden for de sidste tre måneder manglet penge til indkøb af 

nødvendige dagligvarer som fx fødevarer og husholdningsartikler?

Ofte

Af og til

Sjældent

Aldrig

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Uddyb gerne:

Forandring i situationen indenfor 
det seneste år

48

Oplever du, at den nuværende økonomiske situation i jeres familie 

har påvirket dine børns trivsel set i forhold til for et år siden?

Trivslen er bedre

Det er ikke forandret

Trivslen er dårligere

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Oplever du, at den nuværende økonomiske situation i jeres familie 

har ændret på, hvor meget dine børn er sammen med venner set i 

forhold til for et år siden?

De er mere sammen med venner

Det er uforandret

De er mindre sammen med venner

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Oplever du, at dine børn er blevet påvirket i deres syn på fremtiden 

pga. jeres families nuværende økonomiske situation, set i forhold til 

for et år siden?

Deres syn er mere positivt

Det er uforandret

Deres syn er mere negativt

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Familiernes generelle økonomiske 
situation og afsavn
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Har dit barn/dine børn mellem 0-5 år inden for de seneste tre måneder

måttet undvære følgende ting, fordi du ikke havde råd:

Afsavn for de mindste børn 
– børn 0-5 år

49

Hvis du pludselig fik en uforudset udgift på 3.000 kr., ville du da 

kunne betale den uden at skulle låne?

Ja 

Nej

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Har du taget lån for at kunne betale dine faste udgifter inden for de 

seneste seks måneder? 

Ja 

Nej

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Familiernes generelle økonomiske 
situation og afsavn

Ja, har 

måttet 

undvære

Nej, har 

ikke måttet 

undvære

Ved ikke/ 

Ønsker ikke 

at oplyse

Nødvendigt udstyr til de mindste børn 

såsom en barnevogn, barneseng, et 

puslebord eller en klapvogn?

Børnebøger, legetøj eller lignende?
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Har dit barn/dine børn i alderen 6-17 år inden for de seneste tre 

måneder måttet undlade nogle af følgende aktiviteter, fordi du ikke har 

haft råd:

Afsavn og muligheder for social 
deltagelse og aktiviteter børn 6-17 år

50

Har dit barn/dine børn under 18 år inden for de seneste tre måneder

måttet undvære følgende, fordi du ikke havde råd:

Har dit barn/dine børn inden for de seneste tre måneder måttet 

undvære lægeordineret medicin, fordi du ikke havde råd:

Ja, har undværet

Nej, har ikke undværet

Nej, har ikke haft behov for medicin

Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse

Basale afsavn - børn under 18 år

Ja, har 

undladt

Nej, har 

ikke

undladt

Ved ikke/ Ønsker 

ikke at oplyse

Gå til  faste fritidsaktiviteter, fx svømning, 

gymnastik, fodbold?

Deltage i skoleudflugter eller udflugter i  

forbindelse med fritidsaktiviteter?

Deltage i biografture, besøg på museer og 

l ignende?

Invitere venner med hjem til  spisning eller 

overnatning?

Være på ferie (væk fra hjemmet)?

Holde fødselsdag for klassen eller 

kammerater?

Have en gave med til  klassekammeraters 

fødselsdage?

Ja, har 

måttet 

undvære

Nej, har 

ikke

måttet 

undvære

Ved ikke/ 

Ønsker ikke 

at oplyse

Nødvendigt tøj eller fodtøj, som de havde 

brug for?

Måltider?

Frugt eller grøntsager hver dag?
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Mange tak for din besvarelse.

51

Har dit barn/dine børn i alderen 10-17 år inden for det seneste år

måttet undvære en af følgende genstande, fordi du ikke havde råd:

Afsavn af skoleredskaber, mobil 
og computer. Børn 10-17 år

Ja, har 

måttet 

undvære

Nej, har 

ikke

måttet 

undvære

Ved ikke/ 

Ønsker ikke 

at oplyse

Nødvendige skoleredskaber, bøger eller 

l ign.?

Mobiltelefon?

Computer, tablet eller l ignende?

Dit svar er gemt.

Du kan nu lukke Internet-vinduet.
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