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Indkomstulighed 
 

De rigeste blev meget rigere i 
2019 
 

Det sidste år af den økonomiske optur siden finanskrisen og inden coronakrisen bød på store 

indkomststigninger blandt de rigeste. De 10 pct. rigestes indkomst efter skat og inflation steg 

således fra 649.000 til 684.000 kr. på blot et år svarende til en stigning på næsten 5,4 pct. For 

den typiske dansker voksede realindkomsten blot med 3.700 kr. – en stigning på 1,5 pct. 

af analytiker Sune Caspersen 12. januar 2021 

Analysens hovedkonklusioner 

• Indkomsten efter skat steg til ca. 684.000 kr. for de 10 pct. rigeste i 2019. Det er en real 
indkomstfremgang på 5,4 pct., som blot kan lægges oven i den store vækst i indkom-
sterne, de rigeste har haft siden finanskrisen. 
 

• De 40 pct. fattigste oplevede også en indkomststigning i 2019, da deres indkomster efter 
skat og inflation voksede med 1,6 pct., mens den typiske families indkomst efter skat 
voksede med 1,5 pct. i 2019. 
 

• I Gentofte Kommune voksede indkomsterne efter skat og inflation med 8 pct. i 2019. Det 
er mere end i nogen anden kommune. Borgerne i Gentofte Kommune har i forvejen den 
højeste gennemsnitlige indkomst. 
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De 10 pct. rigeste stikker af fra resten af befolkningen 

Figur 1 viser udviklingen i den reale disponible indkomst, altså indkomsten efter skat korrigeret for infla-

tion. Siden 2010 har væksten i indkomster været størst blandt de 10 pct. rigeste, og det har udviklingen 

i 2019 også sat en stor fed streg under. I 2019 voksede de 10 pct. rigestes indkomster efter skat således 

med 5,4 pct., mens gennemsnittet havde en indkomstfremgang på 2,5 pct. Midt i indkomstfordelingen 

på medianen oplevede den typiske danske familie en real vækst i indkomsten på 1,5 pct. En anelse bedre 

stod det til blandt de 40 pct. laveste indkomster, som voksede med 1,6 pct. i 2019. 

 

Figur 1. Udvikling i den reale disponible indkomst 

 

Anm: Opgjort i faste priser på baggrund af forbrugerprisindekset. Husstande med negativ ækvivaleret disponibel indkomst er udeladt fra opgørel-

sen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Af Tabel 1 fremgår den gennemsnitlige indkomst efter skat i de forskellige indkomstgrupper. Indkomsten 

er opgjort husstandsækvivaleret, så det er muligt at sammenligne indkomster på tværs af forskellige 

familiesammensætninger. Beløbene er normeret til en enlig voksen. 

 

De 40 pct. fattigste har i gennemsnit 159.203 kr. at leve for. Er man blandt de 10 pct. rigeste har man 

næsten 4½ gange så meget at gøre godt med, da indkomsten efter skat er på ca. 684.000 kr. Som nævnt 

ovenfor har de 10 pct. rigeste samtidig fået langt flere penge mellem hænderne i 2019. Det skyldes blandt 

andet store formueindkomster og fremgang blandt de selvstændige. 

 

Medianindkomsten, altså den typiske indkomst efter skat, er på 248.143 kr. 
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Tabel 1. Gennemsnitlig disponibel indkomst 
 2010 2018 2019 2010-2019 2018-2019 

 Kr. (2020-priser) Pct. 

40 pct. fattigste 150.351 156.748 159.203 5,9 1,6 

10 pct. rigeste 546.911 648.559 683.833 25,0 5,4 

      

Gennemsnit 251.499 277.401 284.290 13,0 2,5 

Median 226.787 244.424 248.143 9,4 1,5 

Anm: Opgjort i faste 2020-priser på baggrund af forbrugerprisindekset. Husstande med negativ ækvivaleret disponibel indkomst er udeladt fra 

opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst efter skat på tværs af kommunerne. De rigeste kom-

muner ligger hovedsageligt nord for København og i hovedstadsområdet, mens der kun sniger sig 4 jyske 

kommuner op i den rigeste fjerdedel af kommunerne. Det er Vejle, Silkeborg, Favrskov og Skanderborg 

Kommune.  

 

Figur 2. Gennemsnitlig disponibel indkomst i kommunerne 

 

Anm: Opgjort i faste 2020-priser på baggrund af forbrugerprisindekset. Husstande med negativ ækvivaleret disponibel indkomst er udeladt fra 

opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 
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Som det fremgår af Tabel 2 er der langt fra de indkomstmæssige højdespringere blandt kommunerne og 

bare ned til nr. 10 på listen. Tabellen viser nemlig de 10 kommuner med de højeste disponible indkom-

ster. Helt i top ligger Gentofte Kommune, som ovenikøbet er den kommune, hvor indkomsten efter skat 

er vokset mest i 2019 – hele 8 pct. Borgerne i den næstrigeste kommune, Rudersdal Kommune, har også 

haft et godt år, da deres indkomster er vokset med 5,5 pct., hvilket er langt over gennemsnittet. 

 

Tabel 2. Top 10 kommuner med højeste disponibel indkomst i 2019 

Kommune Disponibel indkomst Indkomststigning, pct. 

 Kr. (2020-priser) 2010-2019 2018-2019 

Gentofte 559.078 31,3 8,0 

Rudersdal 519.203 27,3 5,5 

Hørsholm 468.300 16,7 2,9 

Lyngby-Taarbæk 392.911 19,4 3,1 

Dragør 378.399 18,9 2,3 

Allerød 376.359 16,0 3,5 

Furesø 374.131 16,7 2,3 

Solrød 345.164 19,3 3,6 

Fredensborg 341.599 14,7 2,7 

Frederiksberg 328.255 19,4 2,9 

Anm: Opgjort i faste 2020-priser på baggrund af forbrugerprisindekset. Husstande med negativ ækvivaleret disponibel indkomst er udeladt fra 

opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks. 

 

Tabel 3 viser de 10 kommuner med de laveste disponible indkomster. I Langeland Kommune, som har 

den næstlaveste gennemsnitsindkomst efter skat, var 2019 et år med pæn fremgang i indkomsterne, da 

de voksede med 4,9 pct. I en række kommuner på den københavnske vestegn, har indkomstvæksten 

modsat været mere beskeden i en årrække. Det drejer sig om Ishøj, Albertslund og Brøndby Kommune. 

Tallene vidner altså om stor variation i den fremgang, som 2019 kunne mønstre på tværs af indkomstlag. 

 

Tabel 3. Bund 10 kommuner med laveste disponibel indkomst i 2019 

Kommune Disponibel indkomst Indkomststigning, pct. 

 Kr. (2020-priser) 2010-2019 2018-2019 

Lolland 233.444 7,9 1,9 

Langeland 237.716 10,4 4,9 

Ishøj 239.267 6,1 1,4 

Ærø 241.200 5,9 1,4 

Albertslund 243.199 5,2 0,7 

Guldborgsund 245.123 7,2 2,3 

Brøndby 245.301 6,4 1,0 

Læsø 245.673 9,7 2,0 

Bornholm 245.939 9,1 3,0 

Norddjurs 252.130 8,7 2,2 

Anm: Opgjort i faste 2020-priser på baggrund af forbrugerprisindekset. Husstande med negativ ækvivaleret disponibel indkomst er udeladt fra 

opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 


