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Indkomster 
 

Den rigeste procent oplever 
rekordhøj indkomstfremgang 
 

Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden 2010, så har ind-

komstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i samfundet. Siden 2010 er 

indkomsten efter skat vokset med knap 240.000 kr. for de rigeste. De 10 pct. fattigste har siden 

2010 erstattet en fremgang i indkomsten med en decideret tilbagegang og er blevet fattigere. 

Før i tiden så vi, at også de fattigste fik del i indkomstfremgangen. Det er ikke længere tilfældet. 

 

 

af Analysechef Jonas Schytz Juul 6. april 2017 

og stud.polit Solveig Prag Blicher 

Analysens hovedkonklusioner 

• I løbet af de seneste 15 år er forskellen mellem rig og fattig blevet markant større. Særligt 
efter krisen er indkomstforskellene vokset. 
 

• Den rigeste procent har haft størst indkomstfremgang i perioden 2010-2015, hvor ind-
komsten efter skat er vokset realt med knap 240.000 kr. Det er sket samtidig med, at 
alle andre indkomstgrupper oplever rekordlav indkomstfremgangen. De 10 pct. fattigste 
har oplevet et realt indkomstfald på 2.000 kr.  
 

• Den rigeste procent har særligt haft gavn af en stigning i formueindkomsten, hvor frem-
gangen i aktieindkomsten kan forklare en stor del af indkomstfremgangen siden 2010. 

 
• De ti pct. rigeste har nu tilsammen samme andel af den samlede indkomstmasse efter 

skat som de 40 pct. fattigste har tilsammen. 
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Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang 

I løbet af de seneste 15 år er forskellen mellem rig og fattig blevet markant større. På 15 år har de 10 pct. 

med de laveste indkomster haft en real stigning i deres gennemsnitlige indkomst efter skat på 2.900 kr. 

svarende til en samlet vækst på 3,3 pct. Ser man på den ene procent, som har de højeste indkomster, 

har de i den samme periode haft en real indkomstfremgang på samlet 460.000 kr. efter skat. Det svarer 

til en fremgang i indkomsten efter skat på 35 pct. Den rigeste procent har nu en indkomst efter skat på 

1,4 mio. kr. i gennemsnit, mens de 10 pct. med fattigste har en indkomst på godt 90.000 kr.  

 

I tabel 1 er indkomstudviklingen vist i en decilgruppering. I denne gruppering er befolkningen inddelt i 10 

lige store grupper efter størrelsen af indkomsten. 1. decil er således de 10 pct. med de laveste indkomster, 

og 10. decil er de 10 pct. med de højeste indkomster. I tabellen er 10. decil yderligere opdelt i to grupper: 

Den rigeste procent og ”de næstrigeste”. ”De næstrigeste” er altså de 9 pct. af befolkningen som tilhører 

10. decil uden at være blandt den allerrigeste procent.  

 

Af tabel 1 fremgår det, at jo højere indkomst man har, desto højere har indkomstfremgangen også været 

i de sidste 15 år. Både opgjort i kr. og opgjort i procent. Denne udvikling betyder bl.a., at mens den rigeste 

procent i 2000 havde en indkomst efter skat der var 11 gange så stor som de 10 pct. fattigste, så har de 

i 2015 en indkomst der er næsten 16 gange større end de 10 pct. med lavest indkomst. 

 

 Tabel 1. Decilfordeling af indkomster, faste priser 

  2000 2015 Vækst Relativ vækst 

 1.000 kr. Pct. 

1. decil 87,6 90,5 2,9 3,3 

2. decil 123,4 142,2 18,8 15,3 

3. decil 142,8 167,8 25,0 17,5 

4. decil 161,4 190,4 29,0 17,9 

5. decil 179,0 214,5 35,6 19,9 

6. decil 196,8 239,9 43,2 21,9 

7. decil 216,9 268,8 51,9 23,9 

8. decil 242,0 304,9 62,9 26,0 

9. decil 278,6 358,2 79,6 28,6 

Næstrigeste 367,4 495,2 127,8 34,8 

Rigeste pct 972,0 1.430,9 458,9 47,2 

Anm: Opgjort på husstandsækvivalerede indkomster. Faste 2017-priser opgjort med forbrugerprisudviklingen. Kun personer med positiv ækvivale-

ret disponibel indkomst er med. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

I figur 1 er indkomstudviklingen fra 2000-2015 vist grafisk. I figuren er indkomsterne indekseret således, 

at man kan sammenligne udviklingen, men ikke niveauerne af indkomsterne. I figuren er der vist udvik-

lingen for de 10 pct. fattigste, de 10 pct. rigeste samt gennemsnit for de resterende 80 pct. af befolknin-

gen. Af figuren ses det, at de 10 pct. rigeste havde en stor real indkomstfremgang frem til 2007, hvorefter 

indkomsterne faldt. Fra 2009 og frem har de 10 pct. rigeste dog haft en meget kraftig real indkomst-

fremgang. For de 10 pct. fattigste ses det, at de har haft realt faldende indkomster siden 2010. 
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Figur 1. Indkomstudvikling 2000-2015, Indeks, faste priser 

 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Polariseringen tager fart efter krisen 

Udviklingen fra 2000-2015 består af meget forskellige perioder. I figur 2 er indkomstudviklingen opdelt 

i 3 perioder. Af figuren ses det, at den rigeste procent har haft størst indkomstfremgang i perioden 2010-

2015, hvor indkomsten efter skat er vokset realt med knap 240.000 kr. Det er mere end indkomsten 

voksede for den rigeste procent i perioden 2000-2005 og 2005-2010 tilsammen.  

 

Ser man på alle andre indkomstgrupper, så har de oplevet den mindste indkomstfremgang i perioden 

2010-2015. Så mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden 2010, så har 

indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper efter 2010. Ser man på de 10 pct. 

fattigste, så har de oplevet et realt indkomstfald på 2.000 kr. siden 2010, og 2. decil har haft realt stag-

nerende indkomster siden 2010. Det er vist i figur 2. 

 

Figur 2. Real indkomstudvikling, 2000-2015, 1.000 kr. 

 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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I figur 3 er indkomstudviklingen vist relativt. Af figuren ses det tydeligt, at mens den rigeste procent har 

oplevet den største indkomstfremgang siden 2010, så har alle andre grupper haft den laveste indkomst-

fremgang siden 2010. Siden 2010 er indkomsten steget realt med næsten 20 pct. for den rigeste procent. 

For de 10 pct. fattigste er indkomsten faldet realt med 2 pct. i samme periode. Ser man på midten af 

indkomstfordelingen (5.-6. decil) så har indkomstfremgangen været på 2-3 pct. samlet siden 2010. I 

perioden 2000-2005 voksede indkomsten for denne gruppe med 9-10 pct. og i perioden 2005-2010 

med 7-8 pct. 

 

Figur 3. Real indkomstudvikling, 2000-2015, pct. 

 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Formueindkomst booster indkomsten for den rigeste procent 

For den rigeste procent er det særligt formueindkomsten der har trukket den store indkomstfremgang 

siden 2010. Halvdelen af den samlede vækst i bruttoindkomsten for den rigeste procent kommer således 

fra stigning i formueindkomsten. Samlet er bruttoindkomsten (indkomsten før skat) steget realt med 

400.000 kr. for den rigeste procent siden 2010. Heraf kommer de 243.000 kr. fra stigning i formueind-

komsten. Hovedparten af dette kan forklares med fremgang i aktieindkomsten for den rigeste procent. 

 

I figur 4 er udviklingen i bruttoindkomsten for den rigeste procent dekomponeret. Af figuren ses det, at 

perioden 2010-2015 skiller sig ud fra de andre perioder. For det første fordi væksten i bruttoindkomsten 

er klart størst i perioden efter 2010. For det andet fordi perioden efter 2010 er kendetegnet ved en frem-

gang i både erhvervsindkomsten og i formueindkomsten for den rigeste procent. I perioden 2000-2005 

og 2005-2010 var der derimod et fald i formueindkomsten. Det dækker dog over, at formueindkomsten 

steg voldsomt frem til 2007, hvorefter den faldt ligeså voldsomt igen for den rigeste procent. 
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Figur 4. Dekomponering af vækst i bruttoindkomst for den rigeste procent 

 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Til sammenligning er væksten i bruttoindkomsten for 90 pct. af befolkningen vist i figur 5. Af figuren ses 

det, at den laveste vækst i bruttoindkomsten for 90 pct. af befolkningen er i perioden 2010-2015 hvor 

den rigeste procent oplevede den største indkomstfremgang. Derudover ses det, at erhvervsindkomsten 

realt er faldet siden 2010 for 90 pct. af befolkningen, mens formueindkomsten er steget. Størstedelen af 

stigningen i formueindkomsten for 90 pct. af befolkningen kan forklares med faldende renteudgifter, 

som skal ses i lyset af et faldende renteniveau. 

 

Figur 5. Dekomponering af vækst i bruttoindkomst for alle andre (90 pct. af befolkningen) 

 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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De 10 pct. rigeste har nu samme indkomstandel som de 40 pct. fattigste 

De stigende indkomster for de rigeste har betydet, at de 10 pct. rigestes andel af den samlede indkomst-

masse er vokset markant.  

 

I år 2000 havde de 10 pct. rigeste knap 21 pct. af den samlede indkomstmasse opgjort efter skat. De 40 

pct. med de laveste indkomster havde på det tidspunkt 25 pct. af den samlede indkomstmasse.  

 

I 2015 har de to grupper begge omkring 23 pct. af den samlede indkomstmasse. Dvs. de 10 pct. rigeste 

har tilsammen samme indkomstandel som de 40 pct. fattigste har. Det er vist i figur 6. 

 

Figur 6. Indkomstandele, disponibel indkomst 

 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

I figur 7 er indkomstandelene opgjort før skat. Af figuren ses det, at i 2000 havde de 10 pct. rigeste ca. 

samme andel af den samlede indkomstmasse opgjort før skat som de 40 pct. fattigste. I 2015 har de 10 

pct. rigeste næsten 25 pct. af den samlede indkomstmasse opgjort før skat, mens de 40 pct. fattigste 

har godt 21 pct. De ti pct. af befolkningen med de højeste indkomster har altså tilsammen en større 

indkomstandel end 40 pct. af befolkningen har. 
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Figur 7. Indkomstandele, bruttoindkomst 

 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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