
 

 

 
 

 

 

 

Indkomstfremgangen er bredt forankret 
 

En analyse i Økonomisk Redegørelse viser, at opsvinget er bredt forankret. Det er med 

andre ord en myte, når nogle har peget på, at Danmark er inde i et skævt opsving. En af 

hovedkonklusionerne er, at indkomstfremgang i indeværende opsving er ikke mere 

ujævnt fordelt end opsvinget i 1990’erne og 2000’erne.   

Opdeles husholdningerne på indkomstdeciler, finder analysen, at der har der været en 

fremgang i den disponible indkomst – og dermed i forbrugsmulighederne – på tværs af 

alle indkomstgrupper i løbet af det nuværende opsving.   

Det er særligt husholdningerne i den øverste halvdel af indkomstfordelingen, som har 

haft en markant fremgang i disponibel indkomst i løbet af det nuværende opsving – på 

linje med tidligere opsving. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med udviklingen i 

kapitalindkomsten, der blandt andet dækker over aktieindkomst og værdistigninger i 

bolig. Når der ses bort fra kapitalindkomsten, er opsvinget endnu mere jævnt fordelt. 

Man skal desuden være opmærksom på, at det ikke er de samme husholdninger, der be-

finder sig i de forskellige indkomstdeciler i løbet af årene. Eksempelvis bevæger stude-

rende sig typisk et pænt stykke op i indkomstfordelingen, når de færdiggør deres uddan-

nelse og får et job. Som i andre opsving er det navnlig husholdningerne i bunden af ind-

komstfordelingen, der har haft den største fremgang i indkomsten, jf. figur 1.   

Se kapitel 3 i Økonomisk Redegørelse, december 2018 for mere om indkomstudviklingen 

i løbet af det nuværende opsving.  

 
Figur 1  

Realvækst i disponibel indkomst efter placering i indkomstfordelingen i starten af opsvinget 

 

 Anm.: For definitionen af disponibel indkomst se Fordeling og incitamenter 2018. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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