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Lavindkomst
Lavindkomst er en indikator, der bruges til at måle antallet af personer, som lever i familier med en samlet indkomst, der er lavere end 50
eller 60 pct. af medianindkomsten. Denne gruppe har et indkomstgrundlag, der er markant lavere end normalen i samfundet.
Korrektion for antallet af
familiemedlemmer

Ved måling af lavindkomst benyttes indkomstbegrebet ækvivaleret disponibel indkomst. Her er familiens samlede indkomst korrigeret for antallet af familiemedlemmer, således at man kan sammenholde indkomsten for en enlig med indkomsten for fx et par med børn.

Median

Medianindkomsten er det beløb, hvor halvdelen af befolkningen har en lavere indkomst og halvdelen en højere indkomst. Medianen er altså udtryk for indkomsten i
en familie, der ligger lige midt i indkomstspektret. I 2015 var den årlige medianindkomst 230.140 kr. målt på ækvivaleret disponibel indkomst. Medianindkomsten
kan aflæses som 5. decil i statistikbanktabellen IFOR21.

50 eller 60 pct.

I 2015 var 50 pct. af medianindkomsten 115.070 kr., mens 60 pct. af medianen var
138.080 kr. En person skulle således have en årlig ækvivaleret disponibel indkomst
på under disse beløb for at være i lavindkomstgruppen. På grund af indkomstforholdende i Danmark er det her mest udbredt at anvende 50 pct.-grænsen. OECD
benytter også 50 pct. af medianindkomsten, mens Eurostat oftest benytter 60 pct.grænsen.

Andel i lavindkomst

Figur 1 viser andelen af personer i lavindkomstgruppen fordelt efter socioøkonomisk status. I Danmark levede 7,8 pct. af personer i familier med under 50 pct. af
medianindkomsten. I familier, hvor personen med højest indkomst var studerende,
var 68,2 pct. en del af lavindkomstgruppen. Blandt folkepensionister og lønmodtagere gjaldt det kun 1,8 pct.

Figur 1

Andel med lavindkomst efter familiens socioøkonomiske status. 2015
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Anm.: Lavindkomst er her målt, som personer med under 50 pct. af medianindkomsten. Familiens socioøkonomiske status er
defineret ud fra familiemedlemmet med højest indkomst.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ifor11p
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Kært barn har
mange navne

Målet for lavindkomst er identisk med det mål, Danmarks Statistik tidligere kaldte
Risiko for fattigdom. Eurostat benævner et næsten tilsvarende mål Risk of Poverty
og OECD kalder det blot poverty.

Sammenhæng med
fattigdom

Lavindkomst er et ofte benyttet instrument i målingen af fattigdom. Det er et fordelingsmål, der ofte benyttes som en indikator for udviklingen i relativ fattigdom. I
sammenhæng med data om formuer, socioøkonomisk status, materielle afsavn og
lignende kan lavindkomst benyttes til måling af fattigdom.

Ikke alle i lavindkomstgruppen er fattige

Lavindkomst er en god indikator for relativ fattigdom, men bør ikke tolkes som et
nøjagtigt mål for fattigdom. En del af gruppen har en opsparet formue, de kan leve
af. Nogle har måske aktivt valgt at leve med lav indkomst i en periode (fx sabbatår)
og andre får økonomisk støtte hjemmefra eller laver sort arbejde, som ikke er en
del af indkomststatistikken.

Et bæredygtighedsmål

Lavindkomst er en del af de nationale fattigdomsindikatorer, som er udvalgt til
opfølgning på FN’s bæredygtighedsmål.

Generelt om ulighedsmål
Indkomstforskelle

Valg af tælleenhed afgør
fortolkningsmulighederne

Ulighedsmålene er indikatorer på økonomiske forskelle i samfundet mellem de
personer/familier, som har de laveste og de højeste indkomster. Indkomstfordelingen afspejler udover social ulighed også, at befolkningen befinder sig på forskellige
stadier i deres livsforløb.
Valget af indkomstbegreb er vigtigt, når man skal måle indkomstfordelingen. Vedmåling af indkomstulighed benyttes oftest den ækvivalerede disponible indkomst.
Dette er familiens samlede disponible indkomst korrigeret for de stordriftsfordele,
der er ved at bo flere sammen.

Population

Befolkningen, som indgår i opgørelserne, er de personer, som indgår i familier med
mindst én fuldt skattepligtig voksen over 14 år. Det vil sige, at børn også indgår i
personopgørelserne.

International
sammenligning

I disse papirer om ulighedsmål, er der anvendt eksempler baseret på Danmarks
Statistiks nationale indkomststatistik. Ved international sammenligning anbefales
det i stedet at anvende tal fra OECD eller den europæiske undersøgelse SILC. De
nationale statistikker opgøres på grundlag af forskellige definitioner – fx behandles
negative indkomster forskelligt fra land til land – mens SILC og OECD’s opgørelser
i højere grad er harmoniseret på tværs af lande.
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