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Ækvivaleret disponibel indkomst
Når man undersøger uligheden i indkomster blandt danske familier,
bruger man oftest ækvivaleret disponibel indkomst, som beregnes ud
fra den disponible indkomst. Beregningen gør det muligt at sammenligne familiers indkomst uafhængigt af familiernes størrelse og alderssammensætning.
Sammenligning af indkomst
på tværs af familietyper

Når man måler på indkomstfordelingen, måler man ofte på familiens samlede indkomst frem for den personlige indkomst. Ækvivaleret disponibel indkomst er en
vægtet indkomst, der anvender en såkaldt ækvivalensskala. Herved tages der højde
for, at en familie på to voksne forbruger mere, men ikke behøver en dobbelt så stor
indkomst som en familie med kun én voksen. Skalaen afspejler også, at børn ikke
behøver en lige så stor indkomst som voksne for at opnå samme levestandard.

Måling af Indkomstulighed

I målinger af indkomstulighed anvendes oftest ækvivaleret disponibel indkomst. På
Danmarks Statistiks hjemmeside kan du beregne din families ækvivalerede disponible indkomst, og se hvordan du og din familie ligger i indkomstfordelingen indenfor din aldersgruppe, i din kommune og i hele landet.

Forskellige familiestørrelser

En familie med mange familiemedlemmer skal have en højere indkomst end familien med få familiemedlemmer for at opnå samme forbrugsmuligheder. Det er derfor ikke retvisende at sammenligne den samlede indkomst for en enlig med den
samlede indkomst for en familie på seks personer.

Stordriftsfordele

Men der er stordriftsfordele, som betyder, at den store familie ikke behøver den
samme gennemsnitsindkomst pr. familiemedlem som den enlige for at opnå samme velstandsniveau. Familien på seks personer behøver fx ikke seks køleskabe eller
seks indboforsikringer. For at gøre indkomsterne sammenlignelige på tværs af familietyper korrigeres indkomsterne med en ækvivalensfaktor.

Ækvivalensfaktor

Til beregningen benytter både Eurostat og Danmarks Statistik OECD’s modificerede skala, hvor første voksne har vægten 1. De øvrige voksne og børn over 14 år har
vægten 0,5, og børn til og med 14 år har vægten 0,3. Dvs. at to voksne uden børn
ved den modificerede skala har ækvivalensfaktoren 1,5, mens én voksen med to
børn under 15 år har faktoren 1,6.
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Tabel 1

Nedenfor er vist et par eksempler på gennemsnitlig disponibel indkomst, ækvivalensfaktoren for fire forskellige familietyper samt den disse familiers ækvivalerede
indkomst.
Gennemsnitlig ækvivaleret disponibel indkomst. 2015
Familietype

Disponibel indkomst

Ækvivalensfaktor
kr.

Total omfordeling inden
for familien

Ækvivaleret indkomst giver
små kønsforskelle

Ækvivaleret
disponibel indkomst
kr.

Enlig uden børn

194.852

1,0

194.852

Enlig med 2 børn under 15 år

300.395

1,6

187.747

Par uden børn

449.526

1,5

299.684

Par med 1 barn over 14 år

670.655

2,0

335.328

Alle familiemedlemmer – herunder også eventuelle børn – får tildelt samme ækvivalerede disponible indkomst, uanset hvor meget det enkelte medlem af familien
tjener. Med ækvivaleringen af indkomsterne antages det således, at forbrugsmulighederne er helt lige fordelt mellem familiens medlemmer.
Idet størstedelen af den voksne befolkning bor i parfamilier, er der med antagelsen
om, at indkomsten fordeles ligeligt inden for familien, kun små forskelle på mænds
og kvinders indkomstniveau, når der ses på den ækvivalerede indkomst.
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