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Ny tendens i indkomstudviklingen: 
 

De rigeste områder slår rekord, 

mens de fattiges indkomst falder  
 

Der er en stigende geografisk indkomstforskel i Danmark. Udviklingen er specielt gået stærkt 

efter finanskrisen, hvor vi har oplevet en ny tendens i indkomstudviklingen. Siden 2010 har ind-

komsterne i nogle af de allerrigeste områder i Nordsjælland slået rekord. Samtidig har de fat-

tigste områder haft stagnerende eller ligefrem faldende reale indkomster. Dermed ser vi et bil-

lede af et polariseret Danmark, hvor de rigeste områder stikker af og de fattigste sakker agterud. 

Uligheden tager dermed til i disse år.  
 

 

af analysechef Jonas Schytz Juul 19. februar 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• Næsten alle de 30 rigeste postnumre i Danmark ligger i Hovedstadsområdet og Nord-
sjælland. Blot fire af de rigeste 30 postnumre ligger i Jylland. Det rigeste postnummer i 
landet er 2930 Klampenborg med en gennemsnitlige indkomst efter skat på 715.000 kr. 
 

• De 30 fattigste postnumre er spredt ud over hele Danmark og deler sig i to grupper. Dels 
er der en række områder omkring de største byer og dels en række områder i yderområ-
derne. Landets fattigste postnummer er 5240 Odense NØ, hvor den gennemsnitlige ind-
komst efter skat er på 174.000 kr. 
 

• Mens indkomsten i det rigeste postnummer var 3 gange så stor som indkomsten i det 
fattigste postnummer i år 2000, er den nu 4 gange så stor. 
 

• Særligt siden 2010 er der en stigende forskel i indkomsterne, hvor de rigeste områder 
har haft en stor real indkomstfremgang, mens de fattigste områder har haft stagnerende 
eller faldende reale indkomster. 
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Store geografiske indkomstforskelle i Danmark 

Der er stor forskel på indkomsten i de forskellige områder i Danmark. I denne analyse er fokus på ind-

komstforskelle mellem de enkelte områder i landet, og hvordan udviklingen har været i de seneste 15 år. 

Til sidst i analysen bliver der fokuseret ind på hovedstadsområdet og Østjylland omkring Århus for at 

belyse den øgede polarisering i områderne omkring de to største byer i Danmark. I analysen er indkom-

sterne opgjort på postnumre. 

 

I figur 1 er de 30 rigeste postnumre og de 30 fattigste postnumre i Danmark vist. De rigeste postnumre 

er vist med blå, mens de fattigste postnumre er vist med rødt på kortet. Af kortet ses det, at næsten alle 

de 30 rigeste postnumre ligger i hovedstadsområdet og Nordsjælland. Blot fire af de rigeste 30 post-

numre ligger i Jylland; tre ved Århus (Egå, Risskov og Højbjerg), mens det sidste er ved Vejle (Vejle Ø). 

De allerrigeste postnumre er Klampenborg (i Gentofte), Rungsted (i Hørsholm), Skodsborg, Vedbæk og 

Holte (alle i Rudersdal Kommune). 

 

I figur 1 er de 30 postnumre i landet med de laveste indkomster også vist. Det ses af kortet, at de 30 

fattigste postnumre er spredt ud over hele Danmark. Der er dog to tendenser. Dels er der en række 

postnumre omkring de største byer, der er blandt landets fattigste postnumre (f.eks. Nørrebro og Nord-

vest i København, Århus V og Odense NØ), dels er der en række postnumre i yderområderne, der er 

blandt de 30 fattigste postnumre. Det er eksempelvis postnumre på Lolland, Bornholm og Langeland. 

 

Figur 1. Rigeste og fattigste 30 postnumre i Danmark 

 

 

Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  
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I tabel 1 er de ti fattigste og rigeste postnumre i hele landet vist. Af tabellen ses det, at i det rigeste 

postnummer i landet, Klampenborg, er den gennemsnitlige indkomst efter skat på 715.000 kr. Herefter 

kommer Rungsted Kyst og Skodsborg med gennemsnitlige indkomster efter skat på over 600.000 kr. 

Landets fattigste postnummer er Odense NØ, hvor den gennemsnitlige indkomst er på 174.000 kr. I 

Danmarks rigeste postnummer er indkomsten altså i gennemsnit 4 gange så høj som i landets fattigste 

postnummer opgjort efter skat. 

 

Tabel 1. Ti rigeste og fattigste postnumre i hele Danmark 

Kommune Postnummer Navn Indkomst (1.000 kr.) 

Ti rigeste postnumre   

Gentofte 2930 Klampenborg 715,4 

Hørsholm 2960 Rungsted Kyst 629,6 

Rudersdal 2942 Skodsborg 606,1 

Rudersdal 2950 Vedbæk 551,6 

Rudersdal 2840 Holte 532,8 

Gentofte 2920 Charlottenlund 523,4 

Gentofte 2900 Hellerup 466,6 

København 1200 København K 446,5 

Helsingør 3150 Hellebæk 404,6 

Gentofte 2820 Gentofte 394,2 

     

Ti fattigste postnumre   

Odense 5240 Odense NØ 173,7 

Aalborg 9220 Aalborg Øst 191,3 

Randers 8900 Randers C 192,5 

København 2200 København N 194,3 

Odense 5200 Odense V 194,3 

Kalundborg 4592 Sejerø 197,5 

København 2400 København NV 199,1 

Guldborgsund 4874 Gedser 202,2 

Århus 8210 Århus V 205,1 

Esbjerg 6705 Esbjerg Ø 206,1 

Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Ny tendens: De rigeste områder slår indkomstrekord – de fattigste oplever fald 

I løbet af de sidste 15 år er forskellen mellem de rigeste og fattigste områder vokset. De rigeste områder 

har oplevet en højere fremgang i deres gennemsnitlige indkomster, end de fattigste områder har. Den 

store forskel i indkomstfremgang mellem top og bund betyder også, at forskellen mellem de rigeste og 

fattigste områder er steget. Mens indkomsten i det rigeste område var 3 gange så stor som indkomsten 

i det fattigste område i år 2000, er den nu 4 gange så stor.  
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Særligt i de seneste år efter finanskrisen har indkomsterne udviklet sig meget skævt. I figur 2 er ind-

komstudviklingen siden 2000 delt op i tre lige store perioder og vist særskilt for de rigeste fire og fattig-

ste fire områder. Det ses af figuren, at i perioden 2010-2015 er den periode, hvor mange af de rigeste 

områder har haft den højeste indkomstfremgang. Både i Klampenborg, Rungsted Kyst og Vedbæk er 

indkomsten vokset mere i 2010-2015 end i de andre perioder siden 2000. Ser man derimod på de fire 

fattigste områder, så er perioden 2010-2015 den periode, hvor indkomsten er vokset mindst. Faktisk er 

indkomsten faldet realt i de tre fattigste postnumre (Odense NØ, Aalborg NØ og Randers C), mens 

indkomsten er uændret realt fra 2010-2015 for Odense V. 

 

Figur 2. Indkomstudvikling, 2000-2015, faste priser 

 

Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. Faste 2017-priser. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

En anden måde at sammenligne indkomstudviklingen i toppen og bunden er ved at indeksere udviklin-

gen. Det er vist i figur 3, hvor år 2000 er sat til indeks 100 for alle postnumre. I figuren er de to rigeste 

og to fattigste postnumre vist, og dette er sammenlignet med udviklingen for hele landet.  

 

Af figuren ses det, at finanskrisen gav et stort realt indkomsttab til de to rigeste postnumre i 2008 og 

2009, men til gengæld er indkomsterne i disse to områder vokset meget kraftigt efter 2009. Indkomst-

udviklingen er mere flad for de to fattigste postnumre. Frem til 2010 er der en vækst, mens indkomsten 

falder realt fra 2010-2011. Herefter er indkomstudviklingen stort set flad for de to fattigste postnumre. 
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Figur 3. Real indkomstudvikling, indeks, rigeste og fattigste to postnumre 

 

Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. Faste 2017-priser. Se også boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Størst indkomstforskelle i Hovedstadsområdet 

Hovedstadsområdet er det område i Danmark, hvor indkomstforskellene er størst. Det skyldes, at de 

rigeste postnumre her er markant rigere end i resten af Danmark. De rigeste postnumre i landet er såle-

des i Hovedstadsområdet. Samtidig er Nørrebro og Nordvest i København blandt de fattigste postnumre 

i landet.  

 

I figur 4 er der vist et kort over indkomsterne i hovedstadsområdet, afgrænset til alle områder med post-

nummer under 3000. Som det fremgår, ligger de rigeste postnumre nord for København, mens de fat-

tigste postnumre er Nørrebro, Nordvest og Sydhavnen. På kortet er de mørkeste områder de postnumre, 

som er blandt de 30 rigeste postnumre i hele landet, der også blev vist på Danmarkskortet i figur 1. I alt 

er 16 af de 30 rigeste postnumre placeret inden for hovedstadsområdet. De lyseste områder er post-

numre, som er blandt landets 30 fattigste postnumre. I hovedstadsområdet er der 3 postnumre, som er 

blandt landets 30 fattigste. 
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Figur 4. Indkomster i Hovedstadsområdet 

 

 
 

Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. 2017-priser. Se også boks 1. Hovedstadsområdet er afgrænset til alle postnumre mindre end 

3000. Indre by er ikke vist på kortet 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

I tabel 2 er de 10 rigeste og 10 fattigste postnumre i Hovedstadsområdet vist. Som det fremgår, er stort 

set hele top 10 identisk med top 10 postnumre for hele landet, og postnumre i Gentofte, Rudersdal og 

Hørsholm dominerer listen. De fattigste postnumre i hovedstaden er Nørrebro, Nordvest og Sydhavnen, 

efterfulgt af Brøndby Strand, Ishøj og Albertslund. 
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Tabel 2. Rigeste og fattigste postnumre i Hovedstadsområdet 

Kommune Postnummer Navn Indkomst (1.000 kr.) 

De 10 rigeste    

Gentofte 2930 Klampenborg 714,2 

Hørsholm 2960 Rungsted Kyst 628,7 

Rudersdal 2942 Skodsborg 605,6 

Rudersdal 2950 Vedbæk 550,2 

Rudersdal 2840 Holte 530,9 

Gentofte 2920 Charlottenlund 522,1 

Gentofte 2900 Hellerup 465,3 

København 1200 København K 445,8 

Gentofte 2820 Gentofte 393,2 

Rudersdal 2830 Virum 391,8 

    

De 10 fattigste    

København 2200 København N 193,7 

København 2400 København NV 198,4 

København 2450 København SV 209,2 

Brøndby 2660 Brøndby Strand 218,2 

Albertslund 2620 Albertslund 219 

Ishøj 2635 Ishøj 220,8 

København 2700 Brønshøj 229 

København 1700 København V 230,4 

København 1600 København V 231,2 

København 2500 Valby 232,7 

Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. 2017-priser. Se også boks 1. Hovedstadsområdet er afgrænset til alle postnumre mindre end 

3000. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Indkomstforskelle Østjylland omkring Århus 

Der er ikke lige så store indkomstforskelle i Østjylland omkring Århus som i hovedstadsområdet. I dette 

afsnit er området omkring Århus bredt defineret som alle postnumre i intervallet 8000-8990. Dvs. ud-

over Århus indgår også eksempelvis Randers, Horsens, Skanderborg, Silkeborg og Viborg. I hele dette 

område er der ikke ét postnummer, der har en gennemsnitlig indkomst, der er høj nok til at komme ind 

på toptilisten over de rigeste postnumre i hovedstaden. Det rigeste postnummer i dette område er Egå 

ved Århus, der ligger på en 18. plads opgjort for alle postnumre i hele landet. I alt er der tre postnumre i 

top 30 for hele landet i dette område, som alle ligger tæt ved Århus. Det er Egå, Risskov og Højbjerg. De 

er vist med den mørkeste blå farve på kortet i figur 5.  

 

Samtidig er der tre postnumre i området omkring Århus blandt de 30 fattigste i hele landet. To af dem 

tæt på Århus (Århus V og Århus N), og det sidste er Randers C. De er vist med den lyseste farve på 

kortet i figur 5. 
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Figur 5. Indkomster i Østjylland omkring Århus  

 

 
 

Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. 2017-priser. Se også boks 1. Århus/Østjylland er afgrænset til alle postnumre mellem 8000-

8990.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

I tabel 3 er de 10 rigeste postnumre og de 10 fattigste postnumre omkring Århus vist. Top fem ligger alle 

i Århus Kommune, hvorefter Ry i Skanderborg kommer på en 6. plads. Det er dog bemærkelsesværdigt, 

at det rigeste postnummer omkring Århus har en indkomst, der er knap halvt så stor som det rigeste 

postnummer i hovedstadsområdet. Det fattigste postnummer i området er Randers C, efterfulgt af År-

hus V og Århus N. 
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Tabel 3. Indkomster i Østjylland omkring Århus  

Kommune Postnummer Navn Indkomst (1.000 kr.) 

De 10 rigeste    

Århus 8250 Egå 340,2 

Århus 8240 Risskov 333,7 

Århus 8270 Højbjerg 328,1 

Århus 8320 Mårslet 311 

Århus 8330 Beder 307 

Skanderborg 8680 Ry 299,9 

Favrskov 8382 Hinnerup 288 

Skanderborg 8660 Skanderborg 287,3 

Århus 8340 Malling 282,9 

Hedensted 8721 Daugård 282,2 

    

De 10 fattigste    

Randers 8900 Randers C 192,5 

Århus 8210 Århus V 205,1 

Århus 8200 Århus N 211,1 

Århus 8220 Brabrand 213,8 

Horsens 8765 Klovborg 215,6 

Randers 8930 Randers NØ 217,6 

Randers 8970 Havndal 219,6 

Århus 8000 Århus C 220,4 

Syddjurs 8581 Nimtofte 225,2 

Syddjurs 8444 Balle 226,2 

Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. 2017-priser. Se også boks 1. Århus/Østjylland er afgrænset til alle postnumre mellem 8000-

8990. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Forskellen mellem de rigeste og fattigste områder er steget i både København og Århus 

I figur 6 er forholdet mellem det rigeste og fattigste postnummer i hhv. hovedstadsområdet, området 

omkring Århus og resten af landet vist. Af figuren er det tydeligt, at forskellen på top og bund i hoved-

stadsområdet er markant højere end i resten af landet.  

 

Efter krisen er forholdet vokset fra 2,5 til 3,5. Dvs. det rigeste postnummer i hovedstaden har nu en 

gennemsnitlig indkomst efter skat, der er 3,5 gange så stor som gennemsnitsindkomsten i det fattigste 

postnummer i hovedstaden. I 2009 var dette forhold 2,5.  

 

I Århus er dette forhold mellem top og bund på 1,8 og er steget fra 1,5 i 2009. Også for resten af landet 

er forskellen på det rigeste og fattigste område vokset. 
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Figur 6. Forhold mellem top og bund 

 

Anm: Opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst. Faste 2017-priser. Se også boks 1. Århus/Østjylland er afgrænset til alle postnumre mellem 

8000-8990. Hovedstadsområdet er afgrænset til alle postnumre mindre end 3000. Resten af Danmark er alle postnumre uden for Hovedstaden 

og Nordsjælland samt Århusområdet. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Der er altså en stigende geografisk indkomstforskel i Danmark. Udviklingen er specielt gået stærkt efter 

finanskrisen i Hovedstadsområdet, hvor de stærkt stigende indkomster nord for København er vokset 

markant mere end i resten af landet. Samtidig har de fattigste områder haft stagnerende eller ligefrem 

faldende indkomster siden 2010. 

 

Boks 1. Metode 

I analysen er der set på indkomstudviklingen opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Det er indkomsten 
efter skat pr. husstand korrigeret for stordriftsfordele. På denne måde kan indkomsten sammenlignes mellem husstande 
uanset størrelsen på husstanden. 
 
Postnumre er afgrænset ud fra bopæl. Det er de gældende postnumre i 2015, der er brugt, og ved evt. omlægninger af post-
numre tilbage i tid er det geografiske område som postnummeret dækker i 2015 der er ført tilbage i tid, så opgørelsen er 
konsistent før 2015 uanset evt. sammenlægninger eller opsplitninger af postnumre. 
 
Indkomsterne er vist i faste 2017-priser fremskrevet med forbrugerprisudviklingen. 
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