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Spørgsmål 

Er det regeringens politik, at uligheden ikke må stige, målt på Gini-koefficienten? 

Svar 

Regeringen vil føre en økonomisk politik, der styrker beskæftigelsen og bekæmper 

ulighed, satser på uddannelse og opkvalificering og sikrer gode rammevilkår for 

dansk erhvervsliv. Det skal sikre, at der om fire år er skabt et større økonomisk rå-

derum samtidig med, at uligheden er reduceret. 

Ligheden i Danmark er under pres. Den sociale mobilitet er faldet for nogle grup-

per, og der er flere børn, der vokser op i fattigdom. Der er tegn på, at indtægter 

fra formuer er blevet mere koncentreret. Hvis forskellene i samfundet vokser sig 

store, bliver sammenhængskraften svag. Regeringen vil derfor arbejde for at ned-

bryde barrierer for reelt lige muligheder og bekæmpe fattigdom.   

Gini-koefficienten måler forskelle i indkomst. Der kan imidlertid ikke entydigt 

sættes lighedstegn mellem indkomstforskelle opgjort ved Gini-koefficienten og 

ulighed. Mange faktorer ligger bag forskelle i indkomst.  

Eksempelvis skyldes en mærkbar del af stigningen i Gini-koefficienten de senere 

årtier, at befolkningens uddannelsesniveau og sammensætning har ændret sig. Der 

er tegn på, at flere studerende har medvirket til at øge indkomstforskellene siden 

midten af 90’erne. Det kan dog ikke betegnes som ulighedsskabende, at flere unge 

får en uddannelse og dermed bedre mulighed for at klare sig godt på arbejdsmar-

kedet. Ændringer i befolkningssammensætningen med hensyn til for eksempel fa-

miliesammensætning har ligeledes øget de målte indkomstforskelle, uden at det 

kan ses som udtryk for, at samfundets evne til at skabe lige muligheder er kommet 

under pres.  

Det er derfor relevant at følge udviklingen i Gini-koefficienten, men det er nød-

vendigt at supplere med andre mål. Og for at forstå og fortolke udviklingen i 

Gini-koefficienten er det nødvendigt at se nærmere på de bagvedliggende årsager.  
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