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Flest kvinder har ikke råd til fritidsaktiviter
Flere kvinder end mænd angiver, at de ikke selv har råd til regelmæssigt at deltage i
fritidsaktiviteter såsom at gå til sport, gå i biografen eller til koncert. I 2019 gælder
det samlet set for 9 pct. af kvinderne og 6 pct. af mændene. Kønsforskellen findes
inden for alle husstandstyper. Særligt enlige kvinder med børn angiver, at de ikke
har råd til fritidsaktiviteter. Det kan både være et udtryk for økonomiske problemer, men det kan også i nogen grad være et spørgsmål om prioriteringer. Tallene
kommer fra Levevilkårsundersøgelsen, der årligt gennemføres af Danmarks Statistik. Den tegner et billede af folks egen oplevelse af deres økonomiske situation og
eventuelle afsavn i hverdagen.
Andel, der ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter, fordelt på køn og husstandstype. 2019
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Anm.: Opgørelsen er baseret på en stikprøve og er derfor behæftet med statistisk usikkerhed. I 2019 er stikprøveusikkerheden for ”Alle” på +/- 1,6 pct. Usikkerheden er væsentlig større på små grupper. Enlige mænd med børn er ikke vist på grund
af for stor usikkerhed.
Kilde: Særkørsel på baggrund af Levevilkårsundersøgelsen.

Økonomisk sårbare
I 2019 var der 432.000 økonomisk sårbare i Danmark. Det svarer til 8 pct., hvilket
er nogenlunde samme niveau som året før. Økonomisk sårbare er en indikator, der
er lavet for at følge op på FN’s bæredygtighedsmål 1.2 om fattigdomsreduktion.
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Indikatoreren er sammensat ud fra fem spørgsmål om husstandens økonomiske
situation. Personer i husstande med dårlige økonomiske forhold på mindst tre af
fem kriterier, betragtes som økonomisk sårbare, se figuren nedenfor.

Økonomisk sårbare og fem kriterier for husstandens økonomiske situation. 2019
Økonomisk sårbare (mindst 3 af 5)
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Anm.: Opgørelsen er baseret på en stikprøve og er derfor behæftet med statistisk usikkerhed. I 2019 er stikprøveusikkerheden på op til +/- 1,6 pct. Ubetalte regninger kan fx være husleje, el, vand, varme eller afdrag på gæld, og der skal være en
økonomisk årsag til, at regningen ikke er blevet betalt til tiden. Spørgsmålene stilles om hele husstanden og svarene antages
herefter at gælde for alle husstandens medlemmer.
Kilde: www.statistikbanken.dk/silc1a.

Hver niende har ikke råd til at tage på ferie
Når økonomien er stram, sker det, at familier oplever afsavn. Undersøgelsen fra
foråret 2019 viser, at 11 pct. ikke havde råd til at tage hele husstanden på ferie væk
fra hjemmet i mindst en uge om året. For 8 pct. gælder det, at deres husstand ikke
havde en bil til privat kørsel af økonomiske årsager. Herudover har 7 pct. af husstandene oplevet ikke at kunne betale regninger til tiden inden for det sidste år –
herunder fx renter og afdrag på boliglån, husleje eller regninger for el, vand og
varme. 9 pct. angiver at have svært eller meget svært ved at få pengene til at slå til i
hverdagen, og 23 pct. vil ikke være i stand til at betale en uforudset udgift på
10.000 kr. uden at skulle låne penge.
Flest økonomisk sårbare blandt de 20-39-årige
Det er de 20-39-årige, der har det sværest med økonomien. Således er andelen af
økonomisk sårbare her 10 pct. mod 8 pct. af den samlede befolkning. Denne gruppe
har den største andel, der har svært eller meget svært ved at få pengene til at slå til
(12 pct.), der har problemer med store uforudsete udgifter (29 pct.), og som ikke
har bil af økonomiske årsager (15 pct.). Den laveste andel af økonomisk sårbare
findes blandt personer over 65 år. Her var andelen 3 pct. i 2019.

Mere information: Flere og mere detaljerede oplysninger kan ses her: www.dst.dk/stattabel/1121. Vedrørende
økonomisk sårbare se: www.dst.dk/ext/levevilkaar/Okonomisk_saarbare--pdf.
Kilder og metoder: Tallene fra 2019 bygger på interviews med 5.817 husstande i Danmark. Disse husstande
omfatter 12.288 personer. Kun én af husstandens voksne er blevet interviewet, men på spørgsmål, der omhandler husstanden, antages det, at svarene dækker alle husstandsmedlemmer inkl. børnene. Undersøgelsen
bygger på en stikprøve og er derfor behæftet med statistisk usikkerhed. Man skal derfor være varsom med
fortolkning af små niveauforskelle, særligt hvis man betragter mindre undergrupper af befolkningen. Undersøgelsen er en del af den fælles europæiske undersøgelse Statistics on Income and Living Conditions, SILC, der
gennemføres i alle EU’s medlemslande og i fx Norge og Schweiz.
Formålet er bl.a. at belyse fattigdom og social udstødelse. Eurostat offentliggør resultater fra undersøgelsen via
hjemmesiden ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview.
Se nærmere om statistikken i statistikdokumentationen og på emnesiden.
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