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HØJ INDKOMSTMOBILITET: HALVDELEN ER UDE AF TOP
1 PCT. EFTER 3 ÅR
12-09-2017

Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent CarlChristian Heiberg
Der er betydelig indkomstmobilitet i top 1 pct. af indkomstfordelingen. Denne gruppe består i dag af
godt 40.000 personer. I 2015 krævede det en bruttoindkomst på knap 1,4 mio. kr. at være i top 1
pct., mens gennemsnitsindkomsten i gruppen udgjorde knap 2,9 mio. kr. Ud af de ca. 41.000 personer, som tilhørte top 1 pct. i 2011, havde ca. 29.000 personer (svarende til 71 pct.) i 2012 fortsat en
indkomst, som var tilstrækkelig høj til at være blandt de 1 pct. højeste i 2012. Der var således ca.
12.000 personer (eller knap 30 pct.), som faldt ud af top 1 pct. efter bare 1 år i gruppen. Halvdelen
af personerne er ude efter 3 år. Gennemsnitsindkomsten for de personer, som faldt ud af top 1 pct.
fra 2014 til 2015, faldt fra 2,0 mio.kr. til ca. 900.000 kr. Ser man på en endnu længere periode, bliver det endnu mere udtalt, at top 1 pct. er en flygtig størrelse. Fra 1987 til og med 2015 er det kun
ca. 700 personer, der har været i top 1 pct. alle årene jf. tabel 1. Ser man på en 20-årsperiode (19962005), er det kun ca. 2.300 personer, der har været i top 1 pct. alle årene. I 10-årsperioden 20062015 er det kun ca. 7.600 personer, der har været i top 1 pct. alle årene. Det er derfor et relativt lille
antal personer, der er i top 1 pct. i årtier. Den store mobilitet ud af top 1 pct. afspejler således, at
mange netop befinder sig i top 1 pct. som følge af enkeltstående og midlertidige forhold. Det kan
være en bonus til en lønmodtager, en stor aktiegevinst eller en enkelt stor ordre til en selvstændig.
Antal år i træk med indkomster i top 1 pct., 2011-2015
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Indkomstmobilitet blandt de højeste indkomster
I det følgende tages udgangspunkt i de 41.000 personer, som i 2011 var i gruppen med de 1
pct. højeste indkomster. Året efter var det kun 71 pct. af gruppen (29.000 personer), som
havde tilstrækkeligt høje indkomster til også at være i top 1 pct. i 2012, jf. figur 1. Halvdelen af
de personer, der var i den øverste indkomstgruppe i 2011, forbliver i top 1 pct. mindst 4 år i
træk (2011-2014). Dvs., at ca. halvdelen er ude efter 3 år. Det er godt 45 pct. (18.000 personer), som er i toppen af indkomstfordelingen i alle 5 år.
Figur 1. Antal år i træk med indkomster i top 1 pct., 2011-2015
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Kilde: CEPOS-beregninger på registerdata
Anm.: Der ses kun på personer som lever i alle år, ikke er udvandret i perioden og er over 18 år og fuldt skattepligtig i alle år.

Den relativt store udskiftning af personer i toppen skal ses på baggrund af, at overskud af selvstændig virksomhed og formueindkomst, som udgør en stor del af indkomsten for top 1 pct.,
svinger mere fra år til år end lønindkomst.
Ser man på en endnu længere periode, bliver det endnu mere udtalt, at top 1 pct. er en flygtig
størrelse. Fra 1987 til 2015 er det kun ca. 700 personer, der har været i top 1 pct. alle årene jf.
tabel 1. Ser man på en 20-årsperiode (1996-2005), er det kun ca. 2.300 personer, der har været
i top 1 pct. alle årene. I 10-årsperioden 2006-2015 er det kun ca. 7.600 personer, der har været
i top 1 pct. alle årene. Det er derfor et relativt lille antal personer, der er i top 1 pct. i årtier.
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Tabel 1. Andel af top 1 pct. der blev i top 1 pct. over længere perioder, 1987-2015
Antal personer i top 1
pct. i hele perioden

Andel, pct.

29 år i træk i top 1 pct.

700

3,2

20 år i træk i top 1 pct.

2.300

7,5

10 år i træk i top 1 pct.

7.600

20,3

Anm.: Perioderne er hhv. 1987-2015, 1996-2015 og 2006-2015. Der ses kun på personer som lever i
alle år, ikke er udvandret i perioden, og er over 18 år og fuldt skattepligtig i alle år.
Kilde: CEPOS-beregninger på Danmarks Statistiks personregistre

Den store mobilitet ud af top 1 pct. afspejler således, at mange netop befinder sig i top 1 pct.
som følge af enkeltstående og midlertidige forhold. Det kan være en bonus til en lønmodtager,
en stor aktiegevinst eller en enkelt stor ordre til en selvstændig. Man må også konstatere, at
det blot er 45 pct. eller 18.000 personer, der bliver i gruppen 5 år i træk. Set over den seneste
10-årsperiode, er det blot 7.600 personer, der er i top 1 pct. i alle årene. Der er dermed ikke
tale om, at top 1 pct. er den samme gruppe af mennesker, der gennem hele livet har de højeste
indkomster. Tværtimod er der meget stor udskiftning i gruppen, og mange er der kun midlertidigt.

Indkomstens sammensætning
I 2015 var gennemsnitsindkomsten for de 1 pct. med de højeste indkomster knap 2,9 mio. kr.
mod ca. 320.000 kr. for den resterende del af befolkningen. For at være en del af top 1 pct. skal
indkomsten udgøre knap 1,4 mio. kr. De største bidrag til forskellen i indkomst mellem de to
grupper kommer fra lønindkomst, overskud af selvstændig virksomhed og formueindkomst, jf.
figur 2.
Figur 2. Indkomstens sammensætning for top 1 pct. og resten af befolkningen, 2015
kr.
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Kilde: CEPOS-beregninger på registerdata
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Lønindkomst spiller også for de rigeste den væsentligste rolle, men udgør dog en betydelig mindre andel af den samlede indkomst (42 pct. af samlet indkomst, mod 63 pct. for de resterende
99 pct. af befolkningen). Til gengæld udgør formueindkomst og indkomst fra selvstændig virksomhed tilsammen godt halvdelen af indkomsten (knap 1,6 mio. kr.), mens disse indkomstkategorier bidrager væsentligt mindre til den gennemsnitlige indkomst for den øvrige befolkning.
Som det fremgår af figur 3, faldt gennemsnitsindkomsten for de personer, som faldt ud af top 1
pct. af indkomstfordelingen fra 2,0 mio.kr. i 2014 til ca. 900.000 kr. i 2015.
Figur 3. Gennemsnitsindkomst for de personer som faldt ud af top 1 pct. fra 2014 til 2015
kr.
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Kilde: CEPOS-beregninger på registerdata

For denne gruppe faldt overskuddet fra selvstændig virksomhed med over 510.000 kr. (fra
knap 630.000 til 120.000), mens formueindkomsten faldt med ca. 370.000 kr. (fra 570.000 til
200.000). Derudover faldt den gennemsnitlige lønindkomst med godt 270.000 kr. (fra knap
820.000 til 540.000).
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Boks 1. Hvem er top 1 pct.?
Top 1 pct. er anderledes sammensat end befolkningen som helhed. Af de knap 45.000 personer i
top 1 pct. udgør mænd således knap 37.000 svarende til 82,5 pct. jf. tabel 2.
Der er også betydelig forskel, når man ser på bopælskommuner. Ca. 22 pct. af top 1 pct. bor i enten Gentofte, Rudersdal, Hørsholm eller
Lyngby-Taarbæk kommuner, som tilsammen kun står for knap 4 pct. af den samlede voksne
befolkning. I de tre førstnævnte kommuner er det således over 6 pct. af indbyggerne, som er
i top 1 pct. på landsplan jf. tabel 3. Tilsvarende er der en række kommuner, der har en meget
lav andel af top 1 pct. Det gælder bl.a. Langeland, Ærø, Albertslund og Ishøj.

Ser man på aldersfordelingen, fås at 74 pct. af
top 1 pct. er i intervallet 40-64 år, mens kun
0,6 pct. er under 30 år jf. tabel 4. Gennemsnitsalderen for top 1 pct. er på 53,8 år.
Opdeler man efter herkomst, ser man at mens
1,1 pct. af indvandrere og efterkommere fra
vestlige lande er i den samlede top 1 pct., så
gælder det kun for 0,2 pct. af indvandrere og
efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Kilde: CEPOS-beregninger på registerdata
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