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Mange lande har igennem en årrække oplevet stigende indkomstforskelle. 

Nogle lande fra et lavt niveau (fx Danmark og de andre nordiske lande), 

andre fra et relativt højt niveau i en international sammenhæng (fx USA og 

Storbritannien), jf. figur 1. 

Figur 1. Indkomstforskelle i Danmark og USA (disponible indkomster) 

   
Anm.: Forskel i disponibel indkomst i hhv. Danmark og USA målt ved Gini-koefficienten.  
Kilde: OECD (2016), ”Income distribution”, OECD Social and Welfare Statistics (database). 

Globasering og teknologisk udvikling kan bidrage til at øge forskellen i ind-

komst mellem høj- og lavindkomstgrupper. Det kan eksempelvis være til-

fældet, hvis globaliseringen eller den teknologiske udvikling medfører, at 

lønnen udvikler sig forskelligt for forskellige grupper i befolkningen.  

I USA har der været fokus på en række konkrete hypoteser om den tekno-

logiske udvikling og globaliseringens virkninger på indkomstfordelingen i 

de seneste 20 år, herunder: 

 Stigende indkomstforskelle pga. stigende forskelle i markedsind-

komster (al indkomst, der ikke er overførselsindkomst) 

 Stigende lønforskelle pga. stilstand i lønudviklingen for mellem- og 

lavtlønnede  

 En stigende andel af den samlede indkomst går til de mest velstå-

ende.  
 

Med notatet Udviklingen i indkomstforskelle undersøges udviklingen i ind-

komstforskelle i Danmark siden 1990’erne med fokus på, om der er tegn på 

stigende lønspredning og/eller, om velstandsfremgangen er skævt fordelt. 
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Hovedresultaterne er, at:  

 Selvom forskellen i indkomst for forskellige grupper er steget de 

senere år, er Danmark fortsat et af de lande i OECD, som har de 

mindste forskelle i indkomsterne. 

 Stigningen i indkomstforskellene dækker blandt andet over en 

større andel af studerende og pensionister. 

 Blandt fuldtidsbeskæftigede er der ikke tegn på en stigende løn-

spredning de senere år i Danmark. Konklusionen er den samme, 

hvis man betragter andre mål end Gini-koefficienten, eller der ses 

på timelønninger frem for årsindkomster. 

 Den rigeste 1 pct. af befolkningen har omtrent samme andel af den 

samlede indkomst i 2014, som i starten af 1980’erne. 

 Velstandsfremgangen er relativt lige fordelt i Danmark. Udviklingen 

i medianindkomsten (den indkomst, hvor præcis halvdelen af be-

folkningen tjener mere) siden 2000 har fulgt udviklingen i BNP, 

mens medianindkomsten er vokset mindre end BNP i fx USA og 

Storbritannien. 

 


