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Sparsom indkomstmobilitet 
 

De rigeste forbliver blandt de 
rigeste gennem hele livet 
 

For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det 

ses, at de personer, der er blandt de rigeste i deres generation, forbliver blandt de rigeste gen-

nem hele livet. Ligeledes forbliver de fattigste i høj grad bland de fattigste. Samlet set har de 10 

pct. rigeste fra generation 1950-54 haft en indkomst på 30 mio. kr., fra de var 30 til 60 år. Det 

er fem gange mere end de 10 pct. fattigste. De personer, som er i den allerrigeste procent af 

generationen, har befundet sig i blandt de 10 pct. rigeste i 95 pct. tiden, fra de var 30 til 60 år. 
 

 
af analysechef Jonas Schytz Juul 

og stud.polit Sune Caspersen 20. juli 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• Den generation, som blev født i 1950-54, har i gennemsnit tjent 14 mio. kr. gennem livet. 
Det svarer til en gennemsnitlig årlig samlet indkomst på omkring 450.000 kr. og en årlig 
disponibel indkomst på 250.000 kr. 
 

• Livsindkomsten for de 10 pct. rigeste er fem gange større end for de 10 pct. fattigste. De 
rigeste 10 pct. har tjent 30 mio. kr. over livet. 

 

• De ti pct. med den højeste livsindkomst har været blandt de ti pct. rigeste i deres genera-
tion i 75 pct. af deres arbejdsliv (fra de var 30 til 60 år). De ti pct. med den laveste livs-
indkomst har i gennemsnit været blandt de ti pct. fattigste ca. 60 pct. af tiden. 

 
• Den ene pct. med de højeste livsindkomster har i gennemsnit haft en samlet livsind-

komst på knap 64 mio. kr. i perioden. Den rigeste procent har samtidig været blandt de ti 
pct. rigeste i generationen i 95 pct. af deres arbejdsliv (fra de var 30 til 60 år).  
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Livsindkomsten for de rigeste er fem gange større end for de fattigste  

I Danmarks Statistik har man opbygget detaljerede indkomstregistre over en længere årrække, og for 

første gang er det nu muligt at følge indkomsten for en generation over hele deres arbejdsliv. Det drejer 

sig om de fem årgange, der født fra 1950-1954, hvor det nu er muligt at lave en totalsummering over, 

hvad de har tjent i løbet af deres voksne arbejdsliv.  

 

Indkomstberegningerne i denne analyse bygger altså ikke på fremskrivninger eller gennemsnitlige sum-

meringer, som man normalt bruger til at udregne livsindkomster. Der er derimod tale om faktiske oplys-

ninger om, hvad generation 1950-1954 har tjent i kroner og ører i hovedparten af de år, de har været i 

den arbejdsdygtige alder. I denne analyse har vi set på, hvad de har tjent i alderen 30-60 år. Se mere om, 

hvordan denne metode adskiller sig fra de gængse metoder i boks 1. 

 

Når man taler om social mobilitet i indkomst, er der en stor fordel ved denne opgørelse, da man her kan 

måle de samlede, faktiske indkomstforskelle, der er over et helt arbejdsliv. Man skal selvfølgelig være 

opmærksom på, at der er tale om data over en lang periode, og at eventuelle indkomstforskelle i fx 

1980’erne ikke nødvendigvis siger noget om indkomstfordelingen i dag.  

 

De rigeste ti procent har en indkomst på 30 mio. kr.  

I tabel 1 er livsindkomsterne vist for den generation, der indgår i analysen. Alle indkomster er opgjort i 

faste 2016-priser, så de kan sammenlignes over år. Som det ses af tabellen, er den samlede gennemsnit-

lige livsindkomst på omkring 14 mio. kr., mens den disponible livsindkomst i gennemsnit er på 7,7 mio. 

kr. Det svarer til en gennemsnitlig årlig samlet indkomst på godt 450.000 kr. og en årlig disponibel ind-

komst på knap 250.000 kr. 

 

 Tabel 1. Livsindkomster for generationerne 1950-1954 opgjort som 30-60-årig  

  Samlet livsindkomst Disponibel livsindkomst Antal personer 

 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 personer 

Livsindkomst 14.001,8 7.679,2 312,7 

Gennemsnitlig årlig indkomst 451,7 247,7 312,7 

Anm: Kun generationerne 1950-1954 indgår. Se boks for nærmere beskrivelse af metoden. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Med denne opgørelse af livsindkomster kan det analyseres, hvordan livsindkomsterne er fordelt mellem 

forskellige grupper i samfundet. I figur 1 er de fem årgange opdelt i ti lige store grupper efter størrelsen 

af den samlede livsindkomst. 1. decil er således de 10 pct. med den laveste samlede livsindkomst, mens 

10. decil er de ti pct. med den største samlede livsindkomst.  

 

Af figuren ses det, at der er en stor forskel på livsindkomsterne. De ti pct., der har den laveste livsind-

komst, har samlet en livsindkomst på 6 mio. kr. De ti pct., der har den højeste samlede livsindkomst, har 

en livsindkomst på 30 mio. kr. 
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Figur 1. Livsindkomster for generationerne 1950-1954 

 

Anm: Figuren viser decilfordeling. Kun generationerne 1950-1954 indgår. Se boks for nærmere beskrivelse af metoden. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Færrest flytter sig i top og bund af indkomstfordelingen  

I toppen og bunden af indkomstfordelingen er der den største træghed i mobiliteten. De ti pct. med den 

højeste livsindkomst har været blandt de ti pct. rigeste inden for deres generation i 75 pct. af tiden. Det 

svarer til, at de i gennemsnit har været blandt de ti pct. rigeste opgjort på årlig indkomst i 23 år, fra de 

var 30 til 60 år.  

 

De ti pct. med den laveste livsindkomst har i gennemsnit været blandt de ti pct. fattigste inden for deres 

generation i 19 år, dvs. omkring 60 pct. af tiden, fra de var 30 til 60 år. Det fremgår af figur 2. 

 

Figur 2. Mobilitet for generationer 1950-1954 

 

Anm: Kun generationerne 1950-1954 indgår. Se boks for nærmere beskrivelse af metoden. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Den gyldne procent har været blandt de rigeste i 95 pct. af tiden 

I tabel 1 er den rigeste decil opdelt i to grupper: Den rigeste procent og de ni pct. andre, der også er 

blandt den rigeste decil. Den ene pct. med de højeste livsindkomster har i gennemsnit haft en samlet 

livsindkomst på knap 64 mio. kr. i perioden.  

 

Samtidig har denne ene procent i gennemsnit været blandt de ti pct. rigeste i 95 pct. af tiden, fra de har 

været 30 til 60 år. De resterende ni pct. inden for den rigeste decil har haft en samlet livsindkomst på 

26,3 mio. kr. og har været blandt de ti pct. rigeste i 72 pct. af årene, fra de var 30 til 60 år. 

 

 Tabel 1. Den rigeste pct. opgjort på livsindkomst 

Livsindkomst deciler Samlet livsindkomst Disponibel livsindkomst Andel år i 10. decil 

 1.000 kr. 1.000 kr. Pct. 

Rigeste procent 63.695,1 25.422,7 95% 

Næstrigeste (91-99 percentil) 26.274,6 12.079,0 72% 

Anm: Kun generationerne 1950-1954 indgår. Se boks for nærmere beskrivelse af metoden. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Boks 1. Metode til dannelse af livsindkomster 

Når man analyserer indkomstfordelingen, ser man oftest på fordelingen af indkomster for et enkelt år. Som supplement til 
dette kan man analysere indkomstfordelingen opgjort på livsindkomster. Dette er allerede gjort i andre analyser med forskel-
lige metoder. Eksempelvis: 
 

• Summering af indkomster for et enkelt år for alle aldersgrupper opdelt på uddannelsesgrupper. Denne metode har 
AE brugt ad flere gange og kan give et aktuelt bud på, hvor meget den forventede livsindkomst er opdelt på uddan-
nelsesgrupper.  

• Konstruering af ”livsforløb” ved at sætte 5-10-årige livsforløb sammen for forskellige personer, der har ens karak-
teristika. På den måde kan man simulere et helt livsforløb ved at sætte forskellige livsforløb for personer på forskel-
lige alderstrin sammen til ét livsforløb. 

 
Metoden, der er brugt i indeværende analyse, adskiller sig fra de to ovenstående ved at være en summering af indkomsten for 
hvert enkelt individ, og ikke en summering på tværs af forskellige personer. Med denne metode finder man altså den faktiske 
livsindkomst for hver person og ikke en beregnet livsindkomst for en bestemt gruppe. Man kan derfor mere detaljeret under-
søge indkomstfordelingen af livsindkomster. Ulempen med denne metode er dog, at det pga. begrænsninger i data kun er 
muligt at se indkomsten over en 31-årig periode, og ikke et helt livsforløb. Samtidig er det kun få generationer, der kan analy-
seres, og metoden giver ikke det helt aktuelle billede af indkomstfordelingen, da man ser på en forholdsvis lang periode (31 år). 
 
I analysen er indkomsten for hvert år opgjort i faste priser med lønudviklingen. Der indgår kun personer, som har levet i hele 
perioden, og som er bosat i Danmark. For alle de fem generationer indgår der indkomstoplysninger, mens de er i alderen 30-
60 år. Dvs. fx for generationen fra 1950 indgår der indkomstoplysninger for perioden 1980-2010, og for generationen fra 1954 
indgår der indkomstoplysninger fra perioden 1984-2014. 
 
Den samlede indkomst er den totale bruttoindkomst før skat (dvs. både erhvervsindkomst, kapitalindkomst og overførsler 
indgår), mens den disponible indkomst er indkomst efter skat. 
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Bilag 

I bilagstabel 1 fremgår tallene bag figur 1 samt de gennemsnitlige årsindkomster for de 10 deciler opgjort 

før og efter skat. 

 

 Bilagstabel 1. Livsindkomster for genereationen 1950-54 

  Samlet livsindkomst Disponibel livsindkomst Gennemsnitlig samlet 

indkomst pr år 

Gennemsnitlig  

disp. indkomst pr år 

 1.000 kr. 

1. decil 5.971 4.262 193 137 

2. decil 8.539 5.613 275 181 

3. decil 9.925 6.230 320 201 

4. decil 11.091 6.685 358 216 

5. decil 12.197 7.100 393 229 

6. decil 13.298 7.527 429 243 

7. decil 14.503 8.007 468 258 

8. decil 15.986 8.551 516 276 

9. decil 18.495 9.404 597 303 

10. decil 30.014 13.412 968 433 

Gennemsnit 14.002 7.679 452 248 

Anm: Tabellen viser decilfordeling. Kun generationerne 1950-1954 indgår. Se boks for nærmere beskrivelse af metoden. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Bilagstabel 2 viser den gennemsnitlige årlige indkomst for de rigeste 10 pct. – delt op, hvad gennem-

snitsindkomsten er for de 1 pct. rigeste og de resterende inden for 10. decil. 

 

Bilagstabel 2. Den rigeste procent opgjort på livsindkomst 

  Samlet livsindkomst Disponibel livsindkomst Gennemsnitlig samlet 
indkomst pr år 

Gennemsnitlig disp 
idnkomst pr år 

 1.000 kr. 

Rigeste procent 63.695 25.423 2.055 820 

Næstrigeste (91.-

99. percentil) 

26.275 12.079 848 390 

Anm: Kun generationerne 1950-1954 indgår. Se boks for nærmere beskrivelse af metoden. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 
 


