
 

MATEMATIK: 

Økonomisk ulighed 

 

 
Matematisk definition af Gini-koefficienten 
 
Vi vil gerne prøve at beskrive denne ulighed med en værdi. Og det er netop hvad Gini-
koefficienten gør. Gini-koefficienten måler forskellen mellem den aktuelle indkomstfordeling 
og en indkomstfordeling, hvor denne er fuldstændig lige – altså hvor alle i samfundet har lige 
meget.  

Gini-koefficienten forstås lettest ved at se på et konkret eksempel. 

Herunder ses indkomstfordelingen i Danmark fra 2014 (de tal, vi skal interessere os for, er i 
den lilla indramning): 

Tabel 1.  
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Fremstiller vi tallene fra tabel 1 på en anden måde, hvor vi lægger andelene sammen i højre søjle 
(akkumuleret betyder sammenlagt eller summeret) har vi følgende: 

Indkomst-fordelingen i 
Danmark 2014 

Andel af indkomsten (i %) Akkumuleret andel af 
indkomsten (i %) 

1. decilgruppe 2,80 2,80 
2. decilgruppe 5,64 8,44 
3. decilgruppe 6,62 15,06 
4. decilgruppe 7,54 22,60 
5. decilgruppe 8,51 31,11 
6. decilgruppe 9,51 40,62 
7. decilgruppe 10,61 51,23 
8. decilgruppe 11,98 63,21 
9. decilgruppe 14,00 77,21 
10. decilgruppe 22,79 100 

Tabel 2. Akkumuleret indkomst fra tabel 1 

En helt lige indkomstfordeling ville se således ud: 

En helt lige indkomstfordeling Andel af indkomsten (i %) Akkumuleret andel af 
indkomsten (i %) 

1. decilgruppe 10 10 
2. decilgruppe 10 20 
3. decilgruppe 10 30 
4. decilgruppe 10 40 
5. decilgruppe 10 50 
6. decilgruppe 10 60 
7. decilgruppe 10 70 
8. decilgruppe 10 80 
9. decilgruppe 10 90 
10. decilgruppe 10 100 

Tabel 3. En ligelig indkomstfordeling 

Tegner vi datasættet fra tabel 3 i et diagram vil de ligge på en ret linje med hældningen 1.  

Hvis vi tegner begge datasæt fra tabel 2 og 3 ind i det samme koordinatsystem og forbinder 
punkterne internt med rette linjestykker, får vi kurverne i figur 2.10 



 

Figur 2.10: Den blå kurve er den lige indkomstfordeling, den grønne kurve er Lorenzkurven, 
der viser indkomstfordelingen i Danmark i 2014. Arealet mellem de to kurver betegnes i det 
efterfølgende med A og arealet mellem Lorenz-kurven og x-aksen betegnes i det 
efterfølgende med B. 

Opgave 2 

a) Skraver de to områder A og B, der nævnes i figurteksten, i figuren herover eller i bilaget. 
Vær meget tydelig omkring hvad der er A og hvad der er B.  

Hvis der er fuldstændig lighed vil Lorenz-kurven (den grønne kurve) være sammenfaldende 
med diagonalen (den blå kurve). Hvis der er total ulighed vil Lorenz-kurven være sammensat 
af en vandret linje fra (0,0) til (100,0) og en lodret linje fra (100,0) til (100,100) – svarende til at 
en enkelt person tjente hele indkomsten i samfundet. 

b) Indtegn Lorenzkurven for den totale ulighed i diagrammet ovenover. Du kan eventuelt 
bruge bilag 1 
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