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Klik her for at angive tekst.  

Sammenfatning 

Topindkomstandelen i Danmark er steget markant de senere år, og Danmark er ikke længere blandt 

de mest lige samfund på dette punkt. Som led i Kraka-Deloitte-projektet Small Great Nation opgør 

vi topindkomstandelen i Danmark de seneste knap 30 år, sammenligner udviklingen med udlandet, 

undersøger hvor indkomsterne kommer fra og giver en beskrivelse af persongruppen med de hø-

jeste indkomster. Analysen viser, at den andel af de samlede indkomster i Danmark, som personerne 

med de 1 pct. højeste indkomster modtager, er steget fra ca. 7 pct. i starten af 90’erne til ca. 10 pct. 

i dag, jf. figur A. Denne målestok for indkomstuligheden viser, at den økonomiske udvikling særligt 

er kommet de i forvejen rigeste personer i samfundet til gode.   

 

Figur A Andel af samlede indkomster for øverste 1 pct. af indkomstfordelingen 

 

Anm.: Figuren viser topindkomstandel for egen bruttoindkomst, der omfatter den indkomst, som en person får fra 

lønindkomst, opsparing, formue og brugsværdien af egen bolig. Jf. også anm. til Figur 1. 

Kilde: Danmarks Statistiks registre og egne beregninger. 

 

Indkomstandelen til den øverste ene procent af indkomstfordelingen i Danmark er i dag på linje 

med en række andre europæiske lande, herunder Tyskland og Storbritannien, og højere end i Norge 

og Sverige, jf. figur B1. Denne placering blandt de betragtede lande skyldes især en højere stigning 

af topindkomstandelen i Danmark siden 2010 end i de andre europæiske lande, jf. figur B2. 

 

Stigningen i topindkomstgruppens indkomstandel har været drevet af både erhvervsindkomster og 

formueindkomster. Topindkomstgruppen har set større lønstigninger og opnået en stigende andel 

af lønindkomsterne i samfundet. Bidrag fra formueindkomster stammer fra, at de generelt stigende 

aktieindkomster i samfundet i højere grad tilfalder topindkomstgruppen. Stigende boligværdier har 

derimod ikke i sig selv bidraget til en stigende indkomstandel for topindkomstgruppen. 

 

Topindkomstgruppen bor i dag især i de nordsjællandske kommuner samt i kommunerne vest og 

syd for Storkøbenhavn. Siden starten af 90’erne er der sket en øget geografisk koncentration af 

topindkomstgruppen i København, Frederiksberg og en række øst- og midtjyske kommuner. 
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Figur B Indkomstandel, top 1 pct. 

1) Topindkomstandel, seneste tal 2) Topindkomstandel, 1980-2016 

  

Anm.: Figur B1 viser den indkomstandel, som den ene procent med de højeste indkomster modtager, opgjort som gennemsnit over 2012-16 (pga. 

datatilgængelighed dog 2010-15 for Frankrig og USA). I figur B1 er indkomstandelene beregnet som 3-årige løbende gennemsnit fra 1980 til 

2016. Indkomstandelen for Danmark i denne figur (figur B) adskiller sig fra andelene i figur A grundet forskellige datakilder og mindre for-

skelle i de anvendte indkomstdefinitioner, jf. også bilag B.  

Kilde: World Inequality Database og egne beregninger. 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

Norge Sverige Danmark Frankrig Tyskland UK USA

Pct.

0

5

10

15

20

25

30

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Pct.

Danmark Sverige

Norge Tyskland

Frankrig Storbritannien

USA



  

 

4 

1. Indledning 

Indkomstuligheden i Danmark har generelt været stigende de senere årtier. jf. fx Kühl og Christen-

sen (2019) og De Økonomiske Råd (2016). Gini-koefficienten for bruttoindkomster er steget fra 45 

til 48 pct. fra 1990 til 2016, mens Gini-koefficienten for disponible indkomster er steget fra 23 pct. 

til 30 pct. i samme periode.  

 

Tidligere studier har vist, at den dokumenterede stigning i ulighed skyldes en større spredning i 

både den nedre og den øvre del af indkomstfordelingen. Personer på 10. percentil har set en lavere 

indkomstfremgang end personer på medianen i indkomstfordelingen, ligesom personer på 90. per-

centil af fordelingen har set en relativt større fremgang end personer på medianen, jf. DØR (2016).  

 

Atkinson & Søgaard (2016) finder en stabil sammenhæng mellem udviklingen af indkomstulighed 

og den andel af indkomsterne, som tilfalder den øverste 1 pct. af indkomstfordelingen. Dette peger 

på topindkomsterne, som en vigtig indikator for den overordnede udvikling af uligheden i samfun-

det. 

 

Denne analyse undersøger derfor, hvordan udviklingen i topindkomster har været siden 1990, og 

kaster lys over typer af personer i de to grupper. Derudover ses der på, hvilke typer af indkomster, 

som grupperne modtager – og hvorvidt indkomstkilderne er forskellige fra indkomstkilderne for 

andre grupper i samfundet. Metode mht. indkomstbegreber følger Kühl og Christensen (2019). 

2. Udvikling af topindkomsters indkomstandel  

En udvikling i indkomstfordelingen, som især har fået opmærksomhed de senere år, er den stigende 

andel af indkomster, der tilfalder den ene procent af befolkningen, som har de højeste indkomster. 

Denne andel er i Danmark steget fra ca. 7 pct. i 1990 til ca. 10 pct. i 2016, når alle bruttoindkomster 

medregnes, jf. Figur 1 a). Ses der på topindkomsternes indkomstandel for de disponible indkomster, 

er denne andel steget fra ca. 4 pct. til ca. 7 pct. Det Økonomiske Råd (2016) og CEPOS (2019) finder 

ligeledes en stigende indkomstandel til topindkomster siden hhv. 90’erne og år 2000. 

 

Figur 1 Andel af indkomster til den øverste ene procent i indkomstfordelingen 

a) Årlige indkomster b) 3-årige gennemsnitsindkomster 

  

 

Anm.: Figur a) viser den andel af den samlede indkomst, som den ene procent med de højeste indkomster tjener. I Figur b) er indkomstandelen 

opgjort for personer, der med deres 3-årige løbende indkomstgennemsnit ligger over 99. indkomstpercentil i det enkelte år. Se bilag A for 

definition af indkomstbegreber. For den disponible indkomst er der databrud i 1994, da overførselsindkomsterne fra 1. januar 1994 blev hæ-

vet og sammen med andre tidligere skattefrie overførsler og tillæg blev gjort skattepligtige. 

Kilde: Danmarks Statistiks registre og egne beregninger. 
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Billedet af en stigende indkomstandel til personerne med de højeste indkomster bevares også når 

der ses på 3-årige gennemsnitsindkomster, jf. Figur 1 b). For denne gruppe af topindkomstpersoner 

er andelen af den samlede disponible indkomst steget fra ca. 4 pct. i 1990 til knap 7 pct. i 2016. Den 

øgede andel af den samlede indkomst for topindkomstgruppen skyldes således ikke, at flere per-

soner temporært får en meget høj indkomst.  

 

For egen bruttoindkomst er indkomstgrænsen for top 1 procent steget med ca. 2 procent pr. år i 

den betragtede periode. Herved er indkomstgrænsen – opgjort i 2017-priser – steget fra ca. 800.000 

kr. i 1990 til knap 1,4 mio. kr. i 2016, jf. Figur 2 a). Stigningen i indkomstgrænsen er primært drevet 

af en stigende grænse i højkonjunkturerne, mens indkomstgrænsen har været konstant i lavkon-

junkturerne og faldt med ca. 100.000 kr. (10 pct.) under finanskrisen. Også topindkomsternes sti-

gende indkomstandele er primært drevet af stigninger under højkonjunkturerne, mens indkomst-

andele har været ca. konstante i lavkonjunkturer og med et fald på 2 pct.point under finanskrisen, 

jf. Figur 1a) ovenfor.  

 

Efter den finansielle krise ser der ud til at være en større stabilitet i gruppen af personer med den 

højeste ene procent af indkomsterne. Inden den finansielle krise var 30-35 pct. af de personer, der 

i et enkelt år observeres blandt den ene procent med de højeste indkomster, også del af gruppen i 

både det foregående og det efterfølgende år, jf. Figur 2 b). Efter den finansielle krise er denne andel 

steget til 35-40 pct.   

 

Figur 2 Topindkomstgruppen 

a) Indkomstgrænse b) Andel med indkomst i den øverste procent 3 år i træk 

  

 

Anm.: Figur a) viser den minimale indkomst, som man skal have for at ligge i top 1 procent af indkomstfordelingen. Figur b) viser andelen (i pct.) af 

topindkomstpersoner i periode t, der også var i topindkomstgruppen i periode t-1 og t+1. Se bilag A for indkomstbegreber. Indkomsten er 

deflateret med forbrugerpriserne. For den disponible indkomst er der databrud i 1994, da overførselsindkomsterne fra 1. januar 1994 blev 

hævet og sammen med andre tidligere skattefrie overførsler og tillæg blev skattepligtige. 

Kilde: Danmarks Statistiks registre og egne beregninger. 

3. International sammenligning for topindkomsternes indkomstandel i Danmark 

Den indkomstandel, som den ene procent med de højeste indkomster tjener, har fået meget op-

mærksomhed i den internationale debat. For eksempel gav udgivelsen af bogen ”Kapitalen i det 21. 

århundrede” af Thomas Piketty i 2014 en omfattende offentlig diskussion af fordelingen af indkom-

ster, indkomsttyper og ikke mindst den andel af indkomsten, som den øverste del af indkomstfor-

delingen modtager. Bogen faldt ind i en allerede aktiv debat om stigende ulighed i flere samfund i 

den vestlige verden. 
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Sammenlignet med en række andre lande er topindkomstgruppens indkomstandel i Danmark på 

ca. 11 pct. sammenlignelig med topindkomstgruppens indkomstandel i Tyskland, Frankrig og Stor-

britannien, jf. Figur 3.2 I både Sverige og Norge har den ene procent af personer med de højeste 

indkomster med ca. 8 pct. af indkomsterne en lavere andel end i Danmark. USA ligger med en 

indkomstandel til topindkomsterne på 20 pct. klart højest blandt de betragtede lande.  

 

Figur 3 Topindkomstandele, 2012-17 

 

Anm.: Figuren viser den indkomstandel, som den ene procent med de højeste indkomster tjener, opgjort som gen-

nemsnit over 2012-16 (pga. datatilgængelighed dog 2010-15 for Frankrig og USA). Jf. Boks 1 for nærmere be-

skrivelse af indkomstbegrebet mv. 

Kilde: World Inequality Database og egne beregninger. 

 

Boks 1 Indkomstdefinition i World Income Database 

Den internationale sammenligning af indkomstandelen for den øverste ene procent af indkomstfordelingen sker 

på baggrund af World Inequality Database (WID; https://wid.world/) og er baseret på indkomstbegrebet ”pre-tax 

national income”. Pre-tax national income dækker over al personlig indkomst før skatter og offentlige overførsler, 

inkl. bl.a. lejeværdi af egen bolig, uanset om indkomsttypen er skattepligtig. Pensionsbidrag og bidrag til arbejds-

løshedsforsikringer trækkes dog fra, mens udbetalinger fra disse ordninger tillægges indkomsten, jf. Alvaredo m.fl. 

(2016). WID fremhæver, at valget af dette indkomstbegreb øger sammenligneligheden af opgørelser på tværs af 

lande og over tid, da indkomstbegrebet ikke afhænger af definitioner i skattesystemet. 

 

Set ift. indkomstbegreberne anvendt i analyserne af registerdata minder WID’s ”pre-tax national income” mest om 

den definerede egen bruttoindkomst, jf. bilag A. I bilag B diskuteres forskelle i indkomstbegreber mv. nærmere. 

Opgørelsen i WID omfatter alle personer på mindst 20 år og sker for personer, hvor indkomsten deles ligeligt 

mellem voksne personer i husstanden. I analyserne på baggrund af registerdata medtages alle personer på mindst 

18 år, og indkomsten tilordnes kun den enkelte person, dvs. fordeles ikke mellem voksne personer i husstanden.  

 

En opgørelse over en længere årrække viser store ligheder i udviklingen af topindkomstandele på 

tværs af lande. Alle betragtede lande har set en markant stigning af indkomstandelen for topind-

komstgruppen siden 1980, jf. Figur 4. For alle de europæiske lande steg indkomstandelen til topind-

komstgruppen fra mellem 5 og 9 pct. i årene efter 1980 til mellem 8 og 12 pct. ifølge de seneste tal. 

I USA er indkomstandelen til topindkomstgruppen steget fra ca. 11 pct. i starten af 80’erne til ca. 20 

pct. i 2014. 

 

 

2 Forskellen i topindkomstandelen opgjort på baggrund af danske registerdata og vist i fx Figur 1 a) skyldes forskelle i 

indkomstdefinitioner, jf. også bilag B. 
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Figur 4 Indkomstandel, top 1 pct., 1980-2016 (3 års gennemsnit) 

 

Anm.: Jf. også anm. til Figur 3 og Boks 1. Indkomstandelene er beregnet som 3-årige løbende gennemsnit, så andelen i år t viser gennemsnittet af 

andelene i år t-1, t og t+1. 

Kilde: World Inequality Database og egen beregninger. 

 

Danmark skiller sig ud i det generelle billede, idet topindkomstandelen i Danmark viser en atypisk 

udvikling de senere år. I starten af 80’erne lå Danmark, med en indkomstandel på godt 6 pct. til den 

øverste ene procent af indkomstfordelingen, i den nedre del blandt de betragtede lande. Frem til 

ca. 2008 steg indkomstandelen til topindkomstgruppen i Danmark i samme takt eller måske en lille 

smule mindre end i de andre europæiske lande. Siden 2009 er indkomstandelen til topindkomst-

gruppen i Danmark derimod steget markant mere end i de øvrige lande, så Danmark ifølge de 

seneste tal ligger i toppen blandt de betragtede europæiske lande. Også for indkomstandelen for 

de øverste 10 pct. i indkomstfordelingen kan der observeres en højere stigning i Danmark end i de 

øvrige nordiske lande, jf. Blanchet mfl. (2019). 

 

Samlet set har den internationale sammenligning vist, at indkomstandelen til den øverste ene pro-

cent af indkomstfordelingen i Danmark i dag er på linje med en række andre europæiske lande, 

herunder Tyskland og Storbritannien, og højere end i Norge og Sverige. Denne placering blandt de 

betragtede lande skyldes især en stigning af topindkomstandelen siden 2009. 

4. Kilder til topindkomster 

Siden starten af 90’erne er den andel af indkomsten, der går til den ene procent af personer med 

de højeste indkomster, samlet set steget fra ca. 7 pct. til ca. 10 pct., jf. Figur 5. I det følgende de-

komponeres det, hvilke dele af egen bruttoindkomst, som topindkomstandelen især består af, og 

der ses på, hvilke dele som har bidraget til den stigende topindkomstandel. Opgørelsen tager ud-

gangspunkt i den såkaldte egen bruttoindkomst, der er den indkomst, som en person får fra især 

arbejde, formue eller bolig, jf. også bilag A. 
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Erhvervsindkomster, der består af lønudbetalinger, overskud fra egen virksomhed og honorarer, 

udgør i hele den betragtede periode den største del af topindkomstgruppens indkomstandel. I 2017 

udgjorde erhvervsindkomster således fx knap 7 ud af gruppens samlede 10 pct. af den samlede 

bruttoindkomst, svarende til ca. 70 pct. Denne andel for erhvervsindkomsterne har igennem hele 

perioden været omtrent uændret. Alligevel har erhvervsindkomsten bidraget til gruppens stigende 

andel af befolkningens samlede indkomst, idet topindkomstgruppens andel af den samlede er-

hvervsindkomst i befolkningen har været stigende, jf. Figur 6 a).  

 

Figur 5 Indkomstkilder for top 1 pct. af indkomstfordelingen 

 

Anm.: Figuren viser fordelingen af indkomstkilder for topindkomstgruppen, som andel af den samlede egne brutto-

indkomst i befolkningen, jf. bilag A.  

Kilde: Danmarks Statistiks registre og egne beregninger. 

 

En central del af erhvervsindkomsterne er lønindkomster. Topindkomstgruppens andel af den sam-

lede lønindkomst var svagt stigende indtil den finansielle krise, steg markant fra 2009 til 2010 og er 

sidenhen igen steget jævnt, jf. Figur 6 b).  

 

Topindkomstgruppens høje andel af bruttoindkomsterne i befolkningen beror bl.a. på, at de mod-

tager en usædvanlig høj andel af indkomsterne fra egen virksomhed. Topindkomstgruppens andel 

af det samlede overskud fra egen virksomhed er således steget fra godt 30 pct. i 90’erne til ca. 40 

pct. de senere år, jf. Figur 6 c). Den høje andel af virksomhedsindkomst peger på flere virksomheds-

ejere i topindkomstgruppen, hvilket genfindes i en betydelig højere andel af ledere i topindkomst-

gruppen end i befolkningen som helhed, jf. nedenfor. Andelen af virksomhedsoverskud er mere 

konjunkturafhængig end lønindkomst, og især i perioden op til den finansielle krise havde topind-

komstgruppen en høj stigning i deres andel af den samlede virksomhedsindkomst. 
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Figur 6 Erhvervsindkomster for topindkomstgruppen 

a) Topindkomstgruppens andel af erhvervsindkomster i befolkningen 

 

b) Topindkomstgruppens andel af lønindkomst i 

befolkningen 

c) Topindkomstgruppens andel af samlet overskud fra egen 

virksomhed  

  

Anm.: Figurerne viser den topindkomstgruppens indkomstandel som andel af hele befolkningens indkomst fra den respektive indkomstkilde. 

Kilde: Danmarks Statistiks registre og egne beregninger. 

 

Formueindkomster, dvs. summen af nettorenteindtægter og aktieindkomster mv., udgør i dag den 

næststørste indkomstkategori for topindkomstgruppen. Formueindkomster står for 2,5 ud af 

topindkomstgruppens 10 pct. af den samlede bruttoindkomst, jf. Figur 5 ovenfor.3 Formueindkom-

sterne udgjorde kun 1-2 pct.point af topindkomstandelen i starten af 90’erne, men steg så til om-

kring 20 pct. frem mod år 2000.4 Stigende formueindkomster står således for en betydelig del af 

stigningen i topindkomstgruppens indkomstandel. Denne udvikling ses ligeså i Sverige og Finland, 

hvor der, ikke som i Danmark, har været en stigning i topindkomstgruppens erhvervsindkomstandel, 

jf. Søgaard (2018). 

 

Fremgangen i topindkomstgruppens formueindkomster skyldes især stigende aktieindkomster mv., 

jf. Figur 7 a). Siden starten af 90’erne er aktieindkomsten til den øverste ene procent af 

 

3 Formueindkomster følger Danmarks Statistiks definition og dækker her over renteindtægter og -udgifter, aktieafkast 

mv., men omfatter ikke pensionsafkast og formueafkast mv. som led i selvstændig virksomhed. 
4 Stigningen af formueindkomstens andel skal ikke ses ifm. faldet i restindkomstens andel i starten af 1990erne, der 

næsten udelukkende skyldes en teknisk ompostering af arbejdsmarkedspligtige honorarer og frynsegoder fra restind-

komst til erhvervsindkomst i 1994. 
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indkomstfordelingen trods kraftige konjunktursvingninger steget fra knap 1 mia. kr. til godt 30 mia. 

kr. ifølge de seneste tal. Stigningen i topindkomstgruppens aktieindkomster skal dog ses med en 

generel fremgang i aktieindkomster in mente, hvor også den øvrige den af befolkningen har haft 

stigende aktieindkomster, jf. Figur 7 b). Betydningen af aktieindkomster mv. for stigningen af 

topindkomstandelen stammer derfor fra denne stigende aktieindkomst kombineret med, at topind-

komstgruppen siden midten af 90’erne har modtaget 60-75 pct. af de samlede aktieindkomster mv. 

i befolkningen. 

 

 

Figur 7 Baggrund for udvikling og fordeling af formueindkomster for topindkomstgruppen 

a) Formueindkomst til topindkomstgruppen b) Aktieindkomster mv. 

 
 

Anm.: Figur a) viser renteindtægter, -udgifter og aktieindkomst for topindkomstgruppen. Figur b) viser aktieindkomst for topindkomstgruppen og 

den øvrige del af befolkningen. Aktieindkomster mv. omfatter også en række andre poster, herunder skattepligtig indkomst fra udlejning af 

sommerhus, indtægt fra udlejning af helårsbolig og overskud/underskud fra skibsanparter. Skatteomlægninger for aktieindkomstbeskatning i 

starten af 1990 og mulige underrapporteringer/-registreringer af aktieindkomster kan medføre en undervurdering aktieindkomster i starten 

af perioden, jf. Atkinson og Søgaard (2013).  

Kilde: Danmarks Statistiks registre og egne beregninger,  

 

For at skabe en balance i indkomstopgørelser mellem boligejere og -lejere er det almindelig praksis 

at indregne et afkast af egen bolig for boligejere i indkomstfordelingsberegningerne. Dermed side-

stilles boligejere, der har en løbende besparelse ved at eje sin egen bolig frem for at leje en bolig, 

med lejere, der har en huslejeudgift. Topindkomstgruppens andel af indkomst fra boligafkast har 

været konstant i hele perioden, jf. Figur 5 a) ovenfor, og udgjort 4-5 pct. af det samlede boligafkast 

i befolkningen.5 Brugsværdien af egen bolig har dermed ikke i sig selv bidraget til en øget ind-

komstandel til topindkomstgruppen. 

5. Hvem er topindkomstmodtagerne? 

For at få en yderligere forståelse af udviklingen i topindkomsterne i Danmark de sidste 25 år, ses 

der i dette afsnit på forskellige karakteristika af gruppen af personer, der ligger i top 1 procent af 

indkomstfordelingen.  

 

Siden 1990 er gennemsnitsalderen i top 1 procent steget fra ca. 50 år til knap 53 år. Stigningen i 

gennemsnitsalderen følger nogenlunde en stigende gennemsnitsalder i hele befolkningen, jf. Figur 

8 a). Mænd er med ca. 83 pct. markant overrepræsenteret i topindkomstgruppen ift. kvinder, jf. 

Figur 8 b). Denne andel er faldet fra ca. 90 pct. i 1990. Relativt flere mænd i toppen af indkomstfor-

delingen er et internationalt fænomen, jf. Atkinson m.fl. (2018). Quitzau (2017) viser, at der i 

 

5 Her anvendes Danmarks Statistiks definition af en lejeværdi af egen bolig, som er baseret på den offentlige ejendoms-

vurdering. Økonomi- og Indenrigsministeriet imputerer ifm. deres indkomstfordelingsanalyser selv en alternativ forrent-

ning som andel af boligens markedsværdi, jf. fx Økonomi- og Indenrigsministeriet (2018, boks 3.5).  
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topindkomstgruppen er en betydelig større indkomstforskel mellem ægtefæller end i den øvrige 

befolkning. Hvor mænd i parforhold, i befolkningen som helhed, har en indkomst, der er 56 pct. 

højere end kvindens, er dette forhold 247 pct. for topindkomstgruppen. 

 

Figur 8 Karakteristik af den ene procent med de højeste indkomster ift. køn og alder,1990-2017 

a) Alder b) Køn 

  

Anm.: Figur a) viser gennemsnitsalderen for hele befolkningen og for gruppen af personer i top 1 procent af indkomstfordelingen. Figur b) andelen 

af mænd og kvinder i gruppen af top 1 procent. Opgørelserne er baseret på egen bruttoindkomst, jf. bilag A. 

Kilde: Danmarks Statistiks registre og egne beregninger. 

 

Vendes blikket mod uddannelsesniveauet, er personer med topindkomster i gennemsnit bedre ud-

dannet ift. hele befolkningen. Andelen af personer med en lang videregående uddannelse er i dag 

ca. 5 gange højere i topindkomstgruppen end i hele befolkningen, jf. Figur 9. Modsat har halvt så 

mange personer med topindkomster folkeskolen som deres højeste uddannelse sammenlignet med 

befolkningen som helhed. Tilsvarende er erhvervsuddannelse og gymnasie som højeste fuldførte 

uddannelse underrepræsenteret i topindkomstgruppen. 

 

Siden 90’erne er der dog sket en gradvis udjævning af uddannelsesniveauet i topindkomstgruppen 

relativt til befolkningen som helhed. I takt med en generel stigning i uddannelsesniveauet for hele 

befolkningen, er andelen af personer med lange eller mellemlange videregående uddannelser i 

topindkomstgruppen faldet relativt til den øvrige befolkning siden starten af 90’erne.  
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Figur 9 Karakteristik af den ene procent med de højeste indkomster ift. uddannelse, 1990-2017 

 

Anm.: Figuren viser uddannelsessammensætningen i top 1 procent relativt til uddannelsessammensætningen i hele 

befolkningen. En værdi på 1 viser, at andelen af et givent uddannelsesniveau udgør den samme andel i grup-

pen af top 1 procent som i hele befolkningen. Opgørelserne er baseret på egen bruttoindkomst, jf. bilag A. 

Kilde: Danmarks Statistiks registre og egne beregninger. 

 

Gruppen af personer i top 1 procent af indkomstfordelingen er ikke jævnt fordelt geografisk, jf. 

Figur 10 a). Personer med topindkomster er overrepræsenteret i de nordsjællandske kommuner og 

kommunerne vest og syd for København. Andelen af personer med topindkomster er dog lav i selve 

København og Vestegnskommunerne. Bortset fra i Skanderborg, Aarhus, Vejle og Kolding, er ande-

len af personer med topindkomster underrepræsenteret i resten af landet.  

 

Siden starten af 90’erne er der sket en øget geografisk koncentration af personer med indkomster 

i den øverste 1 pct. af indkomstfordelingen i København, Frederiksberg og en række øst- og midt-

jyske kommuner. Samtidig er andelen af topindkomstmodtagere faldet i en lang række kommuner 

på det øvrige Sjælland, Fyn, Sønderjylland og Vestjylland. 
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Figur 10 Geografisk fordeling af personer i top 1 procent af indkomstfordelingen 

a) Andel af befolkningen i kommuner, gennemsnit 2015-2017 

 

b) Andel af befolkningen i kommuner, gennemsnit 1990-1992 

 

Anm.: Figurerne viser andelen af personer i top 1 procent af indkomstfordelingen ift. befolkningsstørrelsen i hver 

kommune. I figur a) er andelen beregnet som gennemsnittet fra 2015-17. I figur b) er andelen beregnet som 

gennemsnittet fra 2015-17. En ligelig geografisk fordeling af gruppen af topindkomster indebærer en befolk-

ningsandel på 1 procent i alle kommuner. Opgørelserne er baseret på egen bruttoindkomst, jf. bilag A. 

Kilde: Danmarks Statistiks registre og egne beregninger. 

 

Branchefordelingen for personer, der har indkomster i den øverste procent af indkomstfordelingen, 

er væsentlig forskellig ift. fordelingen for hele befolkningen, jf. Figur 11. Ifølge de nyeste tal arbejder 

relativt flere i topindkomstgruppen end i befolkningen som helhed med information og 
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kommunikation, med ejendomshandel og udlejning og især med finansiering mv. I hele befolknin-

gen er knap 2 pct. beskæftiget indenfor finansiering og forsikring, mens det samme er tilfældet for 

knap 10 pct. af topindkomstgruppen. Derimod er personer i topindkomstgruppen underrepræsen-

terede inden for bl.a. bygge og anlæg samt inden for offentlig administration mv. Fra 2000 til 2017 

er der kommet relativt flere personer i topindkomstgruppen ift. befolkningen inden for ejendoms-

handel og udlejning og erhvervsservice og især inden for finansiering og forsikring.  

 

Figur 11 Branchetilknytning i topindkomstgruppe og befolkningen 

a) 2000 b) 2017 

  

 

Anm.: Figuren viser branchefordelingen for top 1 procent af indkomstfordelingen relativ til branchefordelingen i hele befolkningen. Hvis branche-

fordelingen for top 1 procent var den samme som i hele befolkningen, ville alle brancherne have haft en værdi på 1. Brancher, hvor værdien 

er større end 1 betyder, at branchen udgør en større andel for top 1 procent ift. andelen for hele befolkningen. Opgørelserne er baseret på 

egen bruttoindkomst, jf. bilag A. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

En betydelig større andel af personerne i topindkomstgruppen end i befolkningen som helhed ar-

bejder som ledere, ligesom de er overrepræsenterede blandt lønmodtagere, der arbejder med viden 

på højeste niveau, jf. Figur 12. Dette skal bl.a. ses i lyset af den dokumenterede højere forekomst af 

længerevarende uddannelser indenfor gruppen af topindkomstmodtagere. Den høje andel af uop-

lyste stillingstyper for både topindkomstgruppen og hele befolkningen skyldes, at arbejdsløse og 

personer uden for arbejdsmarkedet, herunder pensionister, ikke har en stillingstype.  
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Figur 12 Karakteristik af topindkomstgruppen ift. arbejdsfunktion, 2017 

 

Anm.: Figuren viser fordelingen af stillingstyper for top 1 procent af indkomstfordelingen og for hele befolkningen i 

2016. Stillingstyperne er baseret på DISCO-koder. Opgørelsen af topindkomstgruppen er baseret på egen 

bruttoindkomst, jf. bilag A. 

Kilde: Danmarks Statistiks registre og egne beregninger. 
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Bilag A – Indkomstdefinitioner 
 

Til analyserne af topindkomster ud fra registerdata skelnes der mellem tre overordnede indkomst-

begreber, jf. tabel A1: 

 

Egen bruttoindkomst afspejler den indkomst, som en person får fra lønindkomst, opsparing, formue 

mv. Den egne bruttoindkomst omfatter bl.a. erhvervsindkomst fra lønarbejde, honorarer og eller 

overskud fra egen virksomhed, private pensioner, formueindkomster (inkl. renteudgifter) samt værdi 

af egen bolig. Sidstnævnte indgår som egen bruttoindkomst, da boligejeres indkomstforhold så kan 

sammenlignes med lejere, der afholder deres boligomkostninger af de løbende udgifter. 

 

Samlet bruttoindkomst er summen af egen bruttoindkomst og offentlige overførselsindkomster. I 

forhold til egen bruttoindkomst indeholder samlet bruttoindkomst dermed omfordelingen (af ho-

vedsagelig bruttoindkomster) fra den offentlige sektor via overførsler. 

 

Disponibel indkomst er samlet bruttoindkomst fratrukket skattebetaling. I forhold til samlet brutto-

indkomst indarbejder dette nettoindkomstbegreb også omfordelingen fra den offentlige sektor via 

indkomstskatter. 

 

Tabel A1 Indkomstkilder i analyse 

Erhvervsindkomst (lønindk., honorarer og overskud fra egen vsh.) 

 + Formueindkomster (formueindkomst – renteudgifter) 

 + Værdi af egen bolig 

 + Restindkomst (privat pension + øvrige indkomster – underholdsbidrag) 

 = Egen bruttoindkomst 

  + Offentlige overførsler  

  = Samlet bruttoindkomst 

    Skattebetalinger 

   = Disponibel indkomst 
 

Anm.: Privat pension omfatter livrente og ratepensioner, ATP og tjenestemandspensioner. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne definitioner. 
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Bilag B – Topindkomster på baggrund 

af World Inequality Database 
 

Den internationale sammenligning af indkomstandelen for den øverste ene procent af indkomst-

fordelingen foretages vha. World Inequality Database (WID; https://wid.world/), der samler og ud-

vikler indkomstdata fra nationale undersøgelser. Databasen udvikles af forskere som Thomas Pi-

ketty, Emmanuel Saez og Anthony B. Atkinson. 

 

Sammenligningen er baseret på indkomstbegrebet ”pre-tax national income”, der dækker over al 

personlig indkomst før skatter og offentlige overførsler, herunder værdi af egen bolig, overført 

overskud samt nettobidrag til pensions- og arbejdsløshedsordninger, jf. Alvaredo m.fl. (2016). WID 

fremhæver, at valget af dette indkomstbegreb øger sammenligneligheden af opgørelser på tværs 

af lande og over tid, da indkomstbegrebet ikke afhænger af definitioner i skattesystemet. WID’s 

data bygger på en kombination af registerdata, surveys og andre indkomstinformationer og forde-

ler al indkomst i samfundet, hvor der sikres korrespondance med nationalregnskabernes opgørelse 

af indkomster, jf. Blanchet m.fl. (2019).  

 

Sammenlignet med indkomstbegreberne anvendt i de præsenterede analyser på baggrund af regi-

sterdata, minder WID’s ”pre-tax national income” mest om egen bruttoindkomst, jf. bilag A. Topind-

komstgruppens indkomstandel målt ved egen bruttoindkomst og ”pre-tax national income” har også 

haft omtrent samme udvikling fra 1990-2016, jf. Figur 13. Topindkomstandelen opgjort på bag-

grund af WID-data har dog set en højere vækst siden finanskrisen end opgjort på baggrund af 

registerdata.  

 

Figur 13 Sammenligning af topindkomstandel ud fra hhv. WID-data og registerdata 

 

Anm.: [Tekst] 

Kilde: World Inequality Database, Danmark Statistiks registre og egne beregninger. 

 

Der kan være flere forklaringer på dette billede. En mulig forklaring er, at overført overskud i virk-

somheder medtages som personindkomst i ”pre-tax national income”, mens kun udbetalte dividen-

der mv. medregnes i den registerbaserede opgørelse.6 Overført overskud indeholder virksomheds-

overskud, der ikke udbetales som dividender, men som forbliver i virksomheden. Virksomhedens 

 

6 Alstadsæter mfl. (2017) finder for Norge, at indretningen af skattesystemet har stor betydning for, om virksomheder 

vælger at overføre overskud eller at udbetale dividender. Dette viser, at en indkomstopgørelse baseret på indkomstbe-

greber i skattesystemet er baseret på skattesystemets indretning. 
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værdi forøges ved at overføre overskuddet, og dette vil i sidste ende øge værdien for virksomhe-

dens ejere. Formueindkomsten kan dog kun delvist bruges som en proxy for indkomsten ved over-

ført overskud, da formueindkomst viser indkomsten, når den realiseres og ikke når den tilegnes, jf. 

Blanchet m.fl. (2019). Indregning af overført overskud i WID-data men ikke i den registerdatabase-

rede opgørelse kan forklare en del af forskellen i dataserierne, når det i højere grad er personer i 

topindkomstgruppen, der får del i indkomsten fra overført overskud. Yderligere kan det forklare 

den større stigning i indkomstandelen siden finanskrisen for WID-opgørelsen, hvis der har været en 

stigning i overført overskud.  

 

En anden forskel mellem de to opgørelser, der kan bidrage til at forklare forskellene, er, at nettoud-

betalinger fra pension- og arbejdsløshedsordninger indgår i WIDs indkomstdata, men ikke medta-

ges i egen bruttoindkomst, jf. Blanchet m.fl. (2019). Det er dog vanskeligt at fastlægge den kvantita-

tive betydning af denne forskel. Indbetalinger til pensions- og arbejdsløshedsforsikringsordninger 

kan forventes at udgøre en mindre andel af topindkomstgruppens øvrige indkomst. Samtidig vil 

pensionister i mindre grad være en del af topindkomstgruppen. Det er dog vigtigt at bemærke at 

udeladelsen af pension- og arbejdsløshedsordninger kun påvirker niveauet, men ikke udviklingen.  

 

Lejeværdi af egen bolig virker ikke til at være en forklaring på forskellen i indkomstandelene. Lige-

som Danmark Statistiks definition, som bruges i egen bruttoindkomst, definerer WIDs lejeværdi af 

egen bolig som alternativomkostninger ved besparet huslejeudgifter, jf. Blanchet m.fl. (2019).  


