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Indkomster og ulighed i Danmark 
 

Ulighed: De fattigste danskere 

er blevet fattigere 
 

I gennemsnit har danskerne en disponibel indkomst på 238.000 kr. Det svarer til en realind-

komstfremgang på 37.000 kr. siden 2002. Indkomstfremgangen er dog ikke ligeligt fordelt. 

De 10 procent rigeste har oplevet en stigning på mere end 100.000 kr., mens de 10 procent 

fattigste i dag har en lavere realindkomst end i 2002. Uligheden er steget i Danmark gennem 

det sidste årti. 

 
 

af senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers og 

stud. polit Samira Nawa Amini 2. september 2013 

Analysens hovedkonklusioner 

• Den gennemsnitlige disponible indkomst for hele befolkningen i Danmark lå i 2011 på 
238.000 kr. Det er en stigning på godt 37.000 kr. siden 2002, når der korrigeres for in-
flation. 

• Der er store geografiske forskelle i indkomstniveauerne mellem de danske kommuner. 
Personer med de højeste gennemsnitlige indkomster bor i kommuner omkring hoved-
stadsområdet og enkelte omkring Århus. Omvendt, er det de områder der ligger længst 
fra de største byer, der har de laveste disponible indkomster. 

• Inddeler man befolkningen i 10 lige store grupper efter indkomstens størrelse så viser 
det sig, at de fattigste 10 procent i gennemsnit havde ca. 90.000 kr. i disponibel ind-
komst, hvilket er et realt fald i forhold til, hvad gruppen havde i 2002. De 10 procent ri-
geste fik derimod godt 100.000 kr. mere i disponibel indkomst.  

• Gini-koefficienten er steget i det seneste data-år. Gini-koefficienten steg med omkring 
2,5 point fra 2002 til 2007 for herefter at falde med ca. 1,5 point frem mod 2009. Frem 
til 2011 kom der dog igen en stigning i koefficienten på knap 2 point, så uligheden er over 
2007-niveau. 
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Danskernes indkomster er steget med mere end 35.000 kr. siden 2002 

Den gennemsnitlige disponible indkomst for hele befolkningen i Danmark lå på 238.000 kr. i 2011. Det 

er en stigning på godt 37.000 kr. korrigeret for inflation siden 2002, hvilket svarer til en årlig real 

vækstrate på 1,9 procent. Af tabel 1 fremgår også udviklingen i de gennemsnitlige disponible indkom-

ster for personer i den erhvervsaktive alder. Her ses det, at den gennemsnitlige disponible indkomst for 

de 25-59 årige er omkring 254.000 kr. og denne gruppe har oplevet en realstigning på 1,8 procent år-

ligt siden 2002.    

 

Tabel 1. Udvikling i de disponible indkomster, faste 2013-priser 

  Gennemsnitlig årlig real-
vækst fra 2002-2011 

Stigning i disponibel ind-
komst fra 2002-2011 

Disponibel indkomst i 2011 

  Pct. 1.000 kr. 1.000 kr. 

25-59-årige 1,8 36,9 253,9 

Hele befolkningen 1,9 37,2 237,7 

Anm: Seneste data-år er 2011, og indkomster er kørt frem til 2013-niveau med løn- og prisudviklingen for at give et billede af forbrugsmulighederne 

i 2013. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, og personer med store negative indkomster er udeladt. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Store geografiske forskelle i indkomster 

Der er store geografiske forskelle i indkomstniveauerne mellem de danske kommuner. Af tabel 2 ses 

det, at i de tre kommuner med de højeste indkomster, har indbyggerne i gennemsnit disponible ind-

komster på mellem 380.000-413.000 kr. Det drejer sig om Gentofte, Rudersdal og Hørsholm. Heref-

ter følger en række andre kommuner omkring hovedstaden og blandt de 10 kommuner med de gen-

nemsnitlige højeste indkomster er det kun kommuner omkring hovedstaden, der er repræsenteret. 

 

I den anden ende af den geografiske indkomstfordeling ligger Langeland, Lolland og Bornholm med 

gennemsnitlige indkomster på lidt over 200.000 kr. Blandt kommunerne i denne ende af skalaen ligger 

de fleste i udkantsdanmark, men man finder også vestegnskommunerne Ishøj, Albertslund og Brøndby.  

 

Tabel 2. Gennemsnitlig disponibel indkomst for top og bund 15 kommuner 

Top 15 kommuner  1000 kr. Bund 15 kommuner 1000 kr. 

Gentofte 413,8 Langeland 201,5 

Rudersdal 389,4 Lolland 203,2 

Hørsholm 384,8 Bornholm 209,7 

Lyngby-Taarbæk 316,5 Guldborgsund 211,1 

Dragør 315,9 Morsø 212,1 

Allerød 312,4 Ishøj 212,3 

Furesø 310,3 Tønder 212,4 

Solrød 284,7 Albertslund 213,5 

Fredensborg 283,3 Vesthimmerlands 215,2 

Egedal 278,9 København 215,6 

Anm: Seneste data-år er 2011, og indkomster er kørt frem til 2013-niveau med løn- og prisudviklingen for at give et billede af forbrugsmulighederne 

i 2013. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, og personer med store negative indkomster er udeladt. Læsø, Ærø og Fanø er udeladt. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Afbildes den disponible indkomst for hele landet, som i figur 1, ses det, at personer med de højeste 

gennemsnitlige indkomster bor i kommuner omkring hovedstadsområdet. Der er dog også tre jyske 

kommuner omkring Århus nemlig Odder, Favrskov og Skanderborg, som også ligger blandt de kom-

muner med de højeste gennemsnitlige disponible indkomster. Endvidere ses det, at personer med de 

laveste disponible indkomster overordnet set bor i områderne længst fra de største byer. 

 

Figur 1. Gennemsnitlig disponibel indkomst for hele landet 

 

Anm: Seneste data-år er 2011, og indkomster er kørt frem til 2013-niveau med løn- og prisudviklingen for at give et billede af forbrugsmulighederne 

i 2013. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, og personer med store negative indkomster er udeladt. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

De rige bliver rigere – de fattigste fattigere  

Gennem det seneste årti er danskerne generelt blevet rigere, men udviklingen i indkomster dækker 

over vidt forskellig indkomstudvikling alt afhængig af hvilken indkomstgruppe man ser på.  

 

I tabel 3 er de 25-59 årige inddelt i 10 lige store grupper efter indkomstens størrelse og det fremgår, at 

de fattigste 10 procent i 2011 havde ca. 90.000 kr. i disponibel indkomst, hvilket er et realt fald i for-

hold til, hvad gruppen havde i 2002. De 10 procent rigeste fik derimod godt 100.000 kr. mere i dispo-

nibel indkomst således at niveauet i 2011 var på godt 540.000 kr.  
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Tabel 3. Disponible indkomster opdelt på indkomstgrupper fra 2002 til 2011. 2013-priser 

  Gennemsnitlig årlig real 
vækst 

Stigning i disponibel ind-
komst 

Gnm. disponibel indkomst 
2011 

  Pct. 1000 kr. 1000 kr. 

10 pct. Fattigste -0,2 -1,3 89,2 

2 0,7 9,4 145,2 

3 1,1 16,1 174,3 

4 1,4 22,9 199,0 

5 1,5 28,5 221,5 

6 1,7 34,0 244,6 

7 1,8 40,1 270,8 

8 1,9 47,8 302,9 

9 2,1 59,1 349,7 

10 pct. Rigeste 2,6 112,6 541,3 

Gennemsnit 1,8 36,9 253,9 

Anm: Seneste data-år er 2011, og indkomster er kørt frem til 2013-niveau med løn- og prisudviklingen for at give et billede af forbrugsmulighederne 

i 2013. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, og personer med store negative indkomster er udeladt. Kun de 25-59 årige indgår i beregningerne. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Ser man nærmere på indkomstudviklingen mellem de forskellige indkomstgrupper, så viser det sig, at 

de 10 procent rigeste har oplevet en uændret indkomst det seneste år, mens samtlige andre indkomst-

grupper har oplevet indkomstfald. Det fremgår af tabel 4. 

 

De fattigste 10 procent har overordnet set oplevet et indkomstfald i perioden 2002-2011 når der korri-

geres for inflation. Det vil sige, at realt ligger de 10 procent fattigstes indkomst på et niveau som er un-

der niveauet i 2002. Set over hele perioden er det kun de fattigste 10 procent der har oplevet fald i de-

res disponible indkomster – alle andre indkomstgrupper har i gennemsnit haft indkomst fremgang.  

 

Tabel 4. Udvikling i de disponible indkomster fra 2002 til 2011 

  Årlig realvækst 
2002-2007 

Årlig realvækst 
2007-2009 

Årlig realvækst 
2009-2010 

Årlig realvækst 
2010-2011 

Årlig realvækst 
2002-2011 

  Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 

10 pct. Fattig-
ste 

0,4 -2,2 2,4 -1,1 -0,2 

2 1,8 -0,7 1,1 -1,8 0,7 

3 2,0 -0,2 1,7 -1,7 1,1 

4 2,2 0,2 2,3 -1,6 1,4 

5 2,4 0,4 2,9 -1,5 1,5 

6 2,4 0,5 3,5 -1,5 1,7 

7 2,5 0,4 4,2 -1,4 1,8 

8 2,6 0,3 4,9 -1,3 1,9 

9 2,7 0,1 5,9 -1,1 2,1 

10 pct. Rigeste 4,3 -4,3 11,4 0,0 2,6 

Gennemsnit 2,7 -0,8 5,2 -1,1 1,8 

Anm: Seneste data-år er 2011, og indkomster er kørt frem til 2013-niveau med løn- og prisudviklingen for at give et billede af forbrugsmulighederne 

i 2013. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, og personer med store negative indkomster er udeladt. Kun de 25-59 årige indgår i beregningerne. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Af figur 1 ses udviklingen i indkomsterne for de 10 procent rigeste og de 10 procent fattigste sammen-

lignet med gennemsnittet. Tallene er indekseret således, at sammenligninger af indkomstgrupperne er 

mulig, hvorimod niveauerne ikke kan sammenlignes.  

 

Figur 1. Realudvikling i indkomster for de rigeste og fattigste ti pct.  

 

Anm: Seneste Figuren viser den reale udvikling i indkomsterne for de pågældende indkomstgrupper. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, og 

personer med store negative indkomster er udeladt. Kun de 25-59 årige indgår i beregningerne. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Uligheden er steget 

Når man ønsker at undersøge udviklingen i uligheden, kan det være en hjælp at benytte et overordnet 

mål for uligheden. Den såkaldte gini-koefficient er et sådan mål. Gini-koefficienten er et indeks mellem 

0 og 100, hvor 0 svarer til, at alle personer har samme indkomstniveau, mens en koefficient på 100 

svarer til, at hele indkomstmassen er koncentreret hos en enkelt person. En stigning i gini-koefficienten 

er således udtryk for, at indkomstfordelingen er blevet mere ulige. 

 

Figur 4. Udvikling i gini-koefficienten 

 

Anm: Personer med meget store negative indkomster er udeladt, jf. bilag A 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Af figur 4 ovenfor ses det, at gini-koefficienten steg med omkring 2,5 point fra 2002 til 2007 for heref-

ter at falde med ca. 1,5 point frem mod 2009. Frem til 2011 kom der dog igen en stigning i koefficienten 

på knap 2 point, så uligheden var over 2007-niveau. Som det ses af figuren, følger udviklingen i gini-

koefficienten for 25-59 årige personer udviklingen for den samlede befolkning på nær, at koefficienten 

for den samlede befolkning ligger over koefficienten for de 25-59 årige. For hele befolkningen var gini-

koefficienten i 2011 på 26,8 og for de 25-59 årige var koefficienten i 2011 på 25,8. 

 

Boks 1. Opgørelse af den disponible indkomst 

I den disponible indkomst indgår et beregnet afkast af ejerbolig, som skal opfange det forhold, at boligejere besidder et for-
mueaktiv i kraft af ejerboligen, som giver et afkast, der består i, at ejeren frit kan bo i ejendommen uden at betale husleje. I 
modsætning hertil skal lejere betale husleje af den disponible indkomst. 

 
For at gøre indkomsterne mellem ejere og lejere sammenlignelige beregnes derfor et såkaldt imputeret afkast af ejerboli-
gen, som tillægges ejerens øvrige indkomster. Afkastet beregnes efter Danmarks Statistiks metode til beregning af impute-

ret afkast af ejerboliger, og det er Danmarks Statistiks officielle definition af disponibel indkomst, der anvendes.  
 
For at kunne sammenligne de disponible indkomster mellem individer er det hensigtsmæssigt at korrigere indkomsterne for 

forskelle i familiernes størrelse og sammensætning. Det skyldes, at det er økonomisk fordelagtigt at bo som par, fordi en 
række udgifter som f.eks. boligudgifter kan deles. De disponible indkomster er derfor korrigeret med ækvivalensfaktoren, 
der grundlæggende er et mål for, hvor mange ’enlige’ voksne en familie indkomstmæssigt svarer til. Ækvivalensfaktoren 

beregnes som (antal voksne + antal børn)^0,6. En familie bestående af 2 voksne og ingen børn har således en ækvivalens-
faktor på 1,52. Den disponible indkomst for et familiemedlem beregnes som den samlede familieindkomst divideret med 
ækvivalensfaktoren. Alle familiemedlemmer – herunder eventuelle børn – får således tildelt samme disponible indkomst. I 

en familie med to voksne, der hver har en disponibel indkomst på henholdsvis 100.000 og 200.000 kr., vil de begge i forde-
lingsanalysen optræde med en disponibel indkomst på (100.000+200.000)/1,52=197.900 kr. Den familiemæssige ækviva-
lering af indkomster medfører således en omfordeling inden for familien.  

 
Opgørelsen foretages på baggrund af meget detaljerede data, der først er tilgængelig med nogle års forsinkelse. Nyeste 
data-år er derfor 2011. For at kunne sammenligne med dagens priser er niveauet kørt frem med lønudviklingen, uden at det 

påvirker fordelingen. 
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Bilag A: Personer med store negative indkomster 

I analysen af uligheden er personer med store negative indkomster udeladt. Årsagen til dette er, at 

denne gruppe påvirker udviklingen i gini-koeffcienten meget på trods af en lille volumen. Dette skyldes, 

at antallet af disse personer er steget over perioden, nemlig fra omkring 6.000 i starten af perioden til 

godt 10.000 i 2011 – herunder 25.000 i 2008. Personer med negative indkomster kan være selvstæn-

dige eller familie til selvstændige, som har haft store underskud. 

 

I figur B1 nedenfor ses effekten af gruppen på udviklingen i gini-koefficienten. Det ses, at gini-

koefficienten inkl. Den omtalte gruppe stiger hele perioden 2002-2008 fra knap 24 til knap 28. Heref-

ter falder uligheden til godt 26 for så på ny at stige til 2008-niveua frem mod 2011. Den forholdsvis lille 

gruppe af personer med store negative indkomster påvirker altså uligheden uforholdsmæssigt meget 

og er derfor udeladt af analysen.  

    

Figur B1. Udvikling i gini-koefficienten  

 

Anm: Personer med store negative indkomster er defineret som personer med en disponibel indkomst, der er mindre end minus halvdelen af medi-

anindkomsten, jf. også ”Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag”. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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