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Uligheden i disponibel indkomst er steget 
med 33 procent på 25 år
Uligheden er steget, samtidig med at skatter 
og overførselsindkomster omfordeler mindre 
indkomst.  

Selv om Danmark er et af de lande i verden med den 
mindste ulighed i disponible indkomster, er uligheden 
steget med 33 procent fra 1995 til 2019. Det er sket 
uden en tilsvarende ændring i uligheden i markedsind-
komster (alle skattepligtige indkomster før skat, eks-
klusive offentlige indkomstoverførsler). Det viser en ny 
undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forsknings-
enhed. 

På figur 1 kan man se uligheden i indkomst før og efter 
skat og offentlige overførselsindkomster for alle voksne 
fra 1995 til 2019. 

Når man måler uligheden ved hjælp af den såkaldte Gi-
ni-koefficient i indkomst før skat og overførselsindkom-
ster (grøn linje, markedsindkomst), har uligheden været 
stabil i perioden med undtagelse af en forøgelse fra 0,50 
til 0,54 i årene efter finanskrisen. Uligheden er høj både 
på grund af lønforskelle blandt personer i arbejde, og  
fordi selvstændige, ledige, studerende og pensionister 
har en lav eller negativ markedsindkomst.

Måler man uligheden i indkomst efter skat og over-
førsler (orange linje, disponibel indkomst), er den langt 
lavere og illustrerer den store grad af omfordeling af 
indkomst, der finder sted i Danmark. Samlet set er ulig-
heden i markedsindkomst steget med 7 procent, mens 
uligheden i den disponible indkomst er steget med 33 
procent fra 1995 til 2019.

Figur 1. Ulighed i markedsindkomst og disponibel indkomst (Gini-koefficient) samt omfordelingseffekt af skatter og overførsels-
indkomster, 1995-2019.
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Note: Familieækvivalerede 
indkomster for voksne. 

Kilde: ROCKWOOL Fondens 
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Denne forskel er et udtryk for omfordelingseffekten af 
skatter og overførselsindkomster. Omfordelingseffekten 
er vist med grå i figur 1 (højre akse). Med enkelte und-
tagelser har omfordelingseffekten været støt faldende 
(mindre negativ) over perioden: Hvor uligheden var 55 

procent mindre efter skatter og overførsler i 1995, var 
den kun 44 procent mindre i 2019. Figuren viser, at fal-
det i omfordelingseffekten er stort set sammenfaldende 
med stigningen i ulighed i disponibel indkomst. 

Overførselsindkomster har en langt større 
fordelingseffekt end offentlige serviceydelser

Udgifterne til offentlige serviceydelser er sam-
let set meget ligeligt fordelt i befolkningen, vi-
ser nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forsk-
ningsenhed.

Danmark har en universel velfærdsstat, hvor alle bor-
gere helt eller delvist kan få betalt deres skolegang, 
uddannelse, sundhedsydelser og ældrepleje. Udgiften til 
de ydelser, som hver enkelt modtager, kan man betrag-
te som en overførsel fra staten til borgeren i lighed med 
indkomstoverførsler. Denne udgift bør man inkludere i 
den personlige indkomst, hvis man skal opnå et retvi-
sende billede af den offentlige omfordeling af indkomst. 

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har opgjort, 
at voksne danskere i gennemsnit modtager offentlige 
serviceydelser for 54.000 kroner hvert år i perioden 
2008 til 2017. Serviceydelserne dækker her udgifter til 
børns daginstitutioner og skolegang samt uddannelse, 

sociale foranstaltninger til unge, sundhedsydelser og 
ældrepleje. Til sammenligning modtager hver dansker i 
gennemsnit for 69.000 kroner i overførselsindkomster. 

På figur 2 kan man se, hvordan de offentlige udgifter 
til de nævnte serviceydelser er fordelt på grupper med 
stigende disponibel indkomst. Netop fordi flere af ydel-
serne er universelle, er udgifterne kun lidt højere – op til 
25.000 kroner om året – for familier med lavere ind-
komst end for dem med højere indkomst. Når udgiften 
til de offentlige serviceydelser lægges til den disponible 
indkomst, bliver uligheden derfor kun sænket en smule: 
I 2017 bliver uligheden reduceret med 8 procent, hvilket 
svarer til en reduktion i Gini-koefficienten fra 0,30 til 
0,27. Til sammenligning bliver indkomstuligheden re-
duceret med 40 procent, når overførselsindkomster læg-
ges til indkomsten efter skatter. Overførselsindkomster 
har derfor en langt større fordelingseffekt end offentlige 
serviceydelser.

Figur 2. Fordelingen af udgifter til offentlige serviceydelser, opdelt på deciler for disponibel indkomst
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Note: Familieækvivalerede 
udgifter til serviceydelser 
for voksne opdelt på deciler 
af ækvivaleret disponibel 
indkomst. Serviceydelserne 
inkluderer dagtilbud, skole, 
uddannelse, sundhedsydelser, 
sociale foranstaltninger til unge 
samt ældrepleje.

Kilde: ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed på baggrund 
af data fra Danmarks Statistik
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Udgifter til unge udsatte og ældre med plejebehov 
øger indkomstuligheden

Enkelte borgere har særlige behov, som medfø-
rer, at deres samlede ’indkomst’ bliver meget 
høj. 

Socialt udsatte unge og ældre med plejebehov er så stor 
en udskrivning for det offentlige, at udgiften øger ulig-
heden i den samlede fordeling af indkomst – hvor ulig-
heden ellers bliver mindsket af de offentlige betalinger 
til dagtilbud, skole og sundhedsydelser. Det viser et nyt 
studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

På figur 3 kan man se fordelingseffekten af separate 
offentlige serviceydelser, altså ændringen i ulighed, når 
udgiften til ydelsen lægges til den disponible indkomst 
én ad gangen. Det fremgår af figuren, at uligheden bli-
ver reduceret, når udgifterne til dagtilbud, grundskole, 
uddannelse og sundhedsydelser bliver lagt til den dispo-
nible indkomst – mens uligheden øges, når udgifter til 
sociale foranstaltninger til unge og ældrepleje bliver lagt 
til den disponible indkomst. 

Forklaringerne bag fordelingseffekterne er forskellige 
på tværs af ydelser. Årsagen til, at dagtilbud og skole re-

ducerer uligheden, er, at forældre til børn i disse tilbud 
typisk har lidt lavere disponibel indkomst end voksne, 
hvor børnene er gået ud af skolen. Udgifter til uddan-
nelse reducerer uligheden, fordi unge i uddannelse ar-
bejder mindre under studierne. 

Derimod er årsagen til, at sociale foranstaltninger til 
unge og ældrepleje øger uligheden, ikke, at udgifter-
ne bliver givet til personer med høj indkomst, men at 
enkelte borgere modtager så dyre ydelser, at modtager-
nes samlede indkomst bliver meget høj, når udgifterne 
medregnes. 

Disse fordelingseffekter tager ikke hensyn til formålet 
med de offentlige serviceydelser, og i særdeleshed flugter 
sidstnævnte resultater nok dårligt med forestillingen 
om sammenhængen mellem serviceydelser og indkom-
stulighed. Derfor præsenterer ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed alternative opgørelser af offentlige 
serviceydelsers fordelingseffekt, der i højere grad tager 
højde for ydelsernes formål, i de følgende artikler i dette 
nyhedsbrev. 
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Figur 3. Fordelingseffekter af offentlige serviceydelser. 

Note: Ændring i Gini-koefficient 
når udgiften til offentlige 
serviceydelser lægges til den 
disponible indkomst. Familie-
ækvivalerede indkomster for 
voksne. 

Kilde: ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed på baggrund 
af data fra Danmarks Statistik
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Forsikringsprincip for serviceydelser øger 
ydelsernes fordelingseffekt

Hvis man ser på offentlige serviceydelser som 
en forsikringsværdi, bliver graden af ulighed 
langt mindre, end når de faktiske udgifter an-
vendes.  

Den offentlige sektor omfordeler store beløb til relativt 
små grupper med et stort behov for pleje og hjælp. Det 
betyder, at uligheden i indkomst stiger, når de faktiske 
udgifter til sociale foranstaltninger til unge og ældreple-
jen bliver lagt til den disponible indkomst. 

Som et alternativ til denne måde at opgøre fordelingsef-
fekten på, der anvender de faktiske udgifter til service-
ydelser, kan man anvende et forsikringsprincip. Dette 
princip tildeler alle borgere deres alders- og kønsspe-
cifikke udgifter til offentlige ydelser. Et argument for 
at bruge de alders- og kønsspecifikke udgifter er, at de 

repræsenterer en forsikringsværdi, som den universelle 
adgang til de offentlige ydelser giver – det vil sige, at 
ydelserne tillægges en værdi for den enkelte, uanset om 
man rent faktisk får behov for ydelserne.  

Man kan også bruge forsikringsprincippet på indkom-
stoverførsler ud fra det argument, at de giver forsikring 
mod perioder med lav indkomst. Figur 4 sammenligner 
fordelingseffekten af offentlige serviceydelser og ind-
komstoverførsler, når man bruger henholdsvis de fakti-
ske udgifter og forsikringsprincippet. 

Figuren viser, at mens fordelingseffekten af faktiske 
indkomstoverførsler og skatter er langt større end for-
delingseffekten af faktiske serviceydelser, er fordelings-
effekterne tættere på hinanden, når man bruger forsik-
ringsværdien. 
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Figur 4. Fordelingseffekt på baggrund af faktiske forbrug og i forhold til udgifternes forsikringsværdi, 2017.

Note: Fordelingseffekt er 
ændring i Gini-koefficient 
før og efter offentlige ydelser 
eller overførsler, enten som 
individuelt faktisk forbrug eller 
forsikringsværdi (alders- og 
kønsspecifik gennemsnitsudgift). 
Familieækvivalerede indkomster 
for voksne. Offentlige 
serviceydelser inkluderer 
dagtilbud, skole, uddannelse, 
sundhedsydelser, sociale 
foranstaltninger til unge samt 
ældrepleje. 

Kilde: ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed på baggrund 
af data fra Danmarks Statistik
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Offentlige serviceydelser omfordeler primært 
indkomst mellem livsfaser med høj og lav indkomst

Fordelingseffekten af offentlige serviceydelser 
forsvinder, når indkomsten justeres for alder, 
og er derfor først og fremmest drevet af en 
omfordeling mellem livsfaser med høj og lav 
indkomst. 

Formålet med både overførselsindkomster og nogle 
offentligt finansierede serviceydelser er at skabe et sik-
kerhedsnet mod uventede hændelser. Mens overførsels-
indkomster sikrer alle borgere en minimumsindkomst, 
giver mange offentlige serviceydelser adgang til ydelser-
ne, når behovet opstår – uanset indkomstniveau. 

Behovet for mange serviceydelser varierer over livet. 
Det er typisk stort i barndommen og i alderdommen. 

Disse aldersforskelle vil mekanisk øge ydelsernes forde-
lingseffekt, fordi indkomsten også varierer over livet på 
en tilsvarende måde. Derfor kan det være relevant at se 
på fordelingseffekter, der er renset for aldersforskelle og 
dermed belyser fordelingseffekter for personer i nogen-
lunde samme livsfase. 

På figur 5 ser man fordelingseffekten af overførselsind-
komst og serviceydelser i 2017 – før og efter at der er 
justeret for alder. Figuren viser, at fordelingseffekten af 
både overførselsindkomst og serviceydelser falder, når 
man justerer for alder, men at faldet er størst for service-
ydelser. Det betyder, at fordelingseffekten af serviceydel-
ser primært er drevet af omfordeling mellem alders-
grupper – eller livsfaser – med høj og lav indkomst. 
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Figur 5. Fordelingseffekten af overførselsindkomst og serviceydelser i 2017, før og efter aldersjustering.

Note: Aldersjusteringen er 
foretaget på baggrund af en 
lineær regression af indkomst 
på alder, hvor der korrigeres for 
familietype, indvandrerstatus og 
uddannelse. 

Kilde: ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed på baggrund 
af data fra Danmarks Statistik
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Fakta – om indkomster, serviceydelser og ulighed 

Forklaringer af indkomstbegreber, serviceydelser og 
ulighedsmål, der er anvendt i ROCKWOOL Fon-
dens Forskningsenheds studie:

Indkomster

Markedsindkomst og disponibel indkomst er op-
gjort på baggrund af registerdata fra Danmarks 
Statistik. Markedsindkomsten er opgjort som alle 
skattepligtige indkomster før skat, eksklusive offent-
lige indkomstoverførsler. Den disponible indkomst 
er markedsindkomsten fratrukket skatter og tillagt 
offentlige overførselsindkomster.

Serviceydelser

Udgiften til offentlige serviceydelser er opgjort som 
gennemsnitlige offentlige udgifter pr. bruger af ser-
viceydelserne. Den gennemsnitlige udgift er opgjort 
på kommune- og årsniveau på baggrund af kom-
munale regnskaber for dagtilbud, skole og sociale 

foranstaltninger. Sundhedsudgifter er individuelle 
refusioner til hospitalsbesøg og sygesikring. Udgif-
ten til uddannelse er opgjort på overordnet ud-
dannelsesniveau på baggrund af statslige taxame-
terudgifter. Udgiften til ældrepleje er opgjort som 
timeforbrug af hjemmehjælp, måneder i ældrebolig 
og brug af rehabilitering gange gennemsnitlige løn-
udgifter. 

Ulighed

Indkomster og udgifter til serviceydelser er justeret 
for forskelle i familiestørrelse ved hjælp af den mo-
dificerede OECD ækvivalensskala, og uligheden er 
udtrykt ved Gini-koefficienten. 

Gini-koefficienten er den gennemsnitlige forskel i 
alle personindkomster i forhold til 2 gange gennem-
snitsindkomsten. Gini-koefficienten har værdien 0, 
hvis alle har lige stor indkomst, og værdien 1, hvis 
al indkomst tilfalder én person. 

www.rockwoolfonden.dk/forside/forskning

