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T
opledere i danske virksomheder får 
mere og mere i lønningsposerne og re-
lativt mere end de øvrige ansatte, der 
måned efter måned får den samme 

pose som sidst, hvis den da ikke ligefrem bliver 
mindre. Ledernes evne til at orkestrere højere 
effektivitet og mere vækst bliver altså beløn-
net stadig bedre end de øvrige ansattes evne til 
at arbejde mere produktivt. For nogle er det 
udtryk for eroderede normer for, hvad der kan 
betragtes som passende betaling for arbejde. 
For andre er det et udtryk for et velfungerende 
meritokrati.

I alle tilfælde bliver voksende lønninger for 
topledere ofte fremhævet som en forklaring 
på den stigende økonomiske ulighed i sam-
fundet. Men hvor meget betyder de egentlig? 
Og hvordan kan uligheden ellers vokse? På 
Handelshøjskolen i København er vi en gruppe 
forskere, der har sat os for at undersøge de 
seneste års udvikling i arbejdsmarkedets forskel-
lige lønlag, og de foreløbige resultater viser, at 
økonomisk ulighed ikke handler så meget om 
forskellen mellem top og bund i den enkelte 
virksomhed, men i højere grad om ulighed mel-
lem virksomheder.

Inden vi dykker ned i detaljerne, kan vi starte 
med at gøre et ærbødigt ophold ved den meget 
omtalte franske professor i økonomi, Thomas 
Piketty, der har gjort opmærksom på, at løn 
er kommet til at udgøre en større andel af den 
samlede formue, og at det især gælder for den 
øverste ene procent. I toppen af fordelingen 

findes de 
meget dyre 
såkaldte 
»super-
topledere«.

I Pikettys 
analyse af ka-
pitalen i det 21. 
århundrede har 
ledelsesaflønning 
således meget med 

økonomisk ulighed 
at gøre. Derfor bliver 

den også problematiseret: Uden styring vil kapi-
tal og magt koncentrere sig, og underskuddet af 
økonomisk demokrati vil stige. I civilsamfundet 
er det blevet til en mere direkte udtalt kritik, 
blandt andet i USA i form af slogans som »we 
are the 99 percent«. 

Denne form for ulighed er relativt lav i 
Danmark, når man ser på Pikettys internatio-
nale sammenligninger. Han advarer dog mod 
at undervurdere betydningen af selv mindre 
stigninger. 

Der findes også andre måder at undersøge 
økonomisk ulighed på. Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (AE) har for eksempel set på ud-
viklingen i lønforskellen mellem klasser. 

Et af deres resultater er, at overklassen er den 
eneste klasse, der siden 2008 har haft en frem-
gang i reallønnen. Den er steget med 128.900 
kr. på årsbasis. Arbejderklassen har fået 6.300 
kr. mindre i lønningsposen. Overklassen er gået 
fra at tjene 4,2 gange så meget som arbejder-
klassen i 1985 til i 2008 at tjene 4,5 gange så 
meget og i 2013 at tjene 5 gange så meget.

HOS både Piketty og AE er økonomisk 
ulighed et fænomen, der fungerer på nationalt 
eller individuelt plan. Der er imidlertid et plan 
mellem disse to, som har været påfaldende 
fraværende både i forskningen og den offentlige 
debat om økonomisk ulighed: De tusindvis af 
virksomheder, hvor 2,5 millioner af os på den 
ene eller anden måde tjener til vores løn. 

Når det gælder virksomhederne, så fokuseres 

der ofte på den 
økonomiske 
ulighed inden for en 
virksomhed. Men der kan 
også være forskelle mellem 
virksomheder. Der findes 
sikkert mange hårdtarbej-
dende ledere i små eller 
mellemstore virksomheder, 
som ikke har en fod inden 

for i globaliseringen, for hvem 
disse større lønningsposer er lige 

så fremmede som for de øvrige ansatte. På den 
anden side findes der sikkert mange virksomhe-
der, der af forskellige grunde klarer sig så godt, 
at alle ansatte får mere i løn. Det kunne for 
eksempel tænkes at være tilfældet i medicinal-
industrien. 

I USA bliver det næste år lovpligtigt at of-
fentliggøre forholdet mellem toplederens løn og 
virksomhedens medianløn. Her fokuseres der 
på forholdene inden for virksomheden. Men 
man kunne også forestille sig, at økonomisk 
lighed mellem lønmodtagere kan opnås ved at 
gøre uligheden mellem virksomheder mindre.

En gruppe fremtrædende amerikanske 
forskere med tilknytning til National Bureau 
of Economic Research lavede sidste år nogle af 
de første beregninger på betydningen af de to 
former for ulighed. De udviklede en metode til 
at adskille de to effekter og fandt, at det netop 
er ulighed mellem virksomheder, der har drevet 
den meget øgede lønulighed i USA. 

På Handelshøjskolen i København er vi i 
gang med at starte et forskningspro-
jekt om virksomheders betydning for 
økonomisk ulighed, og som 
noget af det første har vi brugt 
den ovennævnte metode til 
at se på danske data for alle 
fuldtidsansatte lønmodtagere i 
henholdsvis år 1999 og 2012.

Det viser sig, at uligheden 
mellem de lavest betalte og alle 
andre lønmodtagere er 
øget ganske betragteligt. 

Nederst i lønfordelingen er reallønnen uændret, mens den midt i er steget mere end 
tyve procent. Den store midtergruppe er blevet relativt bedre stillet. 

Vi fandt også, at denne forskel – ligesom i USA – først og fremmest skal 
henføres til forskelle mellem virksomheder. De højest lønnede arbejder nemlig i 
stigende grad i virksomheder, der generelt har høje lønninger: Nok har de fået 
mere i løn, men ikke mere end deres kollegaer. Derfor er uligheden inden for 
virksomheden stort set uændret. Den øgede ulighed skyldes primært en øget 

segregering af virksomheder – dem med store lønningsposer og dem med 
små lønningsposer. I 2012 er den gennemsnitlige løn i den virksomhed, 

der har den højeste gennemsnitlige løn, ni gange højere end den gen-
nemsnitlige løn i den virksomhed, der har den laveste.

I lighed med Piketty finder vi, at lønnen er steget mest for den 
øverste ene procent – og i særdeleshed for den øverste ene pro-

mille. For den øverste procent er det mere end tredive procent, 
og for den øverste promille er det mere end halvfjers procent. I 

denne sidste gruppe er der ikke kun tale om generelt højtbe-
talende virksomheder; disse danske super-topledere har fået 

betydeligt mere end deres kollegaer.  

RESULTATERNE ligner overraskende meget dem fra 
USA. Den væsentligste forskel er udviklingen i laget 

under de allerhøjeste lønninger. I USA er der kom-
met mere og mere i lønningsposen, jo højere man 
kommer op. I Danmark er uligheden kun øget 
i forhold til bunden; med undtagelse af toppen 
er der stort set ingen forskel på de øverste firs 
procent. 

Uligheden i Danmark er for så vidt blevet 
mere ekstrem. Hvis vi kigger på disponibel 

indkomst i stedet for løn, er vi ganske vist sta-
dig et af de mest økonomisk lige samfund i ver-
den. Ikke desto mindre forholder det sig sådan, 
at den øverste procent (før skat) tjener elleve 
gange mere end den nederste procent, og den 
øverste promille tjener toogtyve gange mere end 
den nederste. (Det skal bemærkes, at disse tal 
er uden de særlige typer af aflønning, der typisk 
er forbeholdt topledere, der ikke er indeholdt 
i de officielle løndata fra Danmarks Statistik. 
Det kunne for eksempel være de i nogle tilfælde 
meget værdifulde aktieoptioner.)

Man kan fortsætte med at rette op på denne 
ulighed ved for eksempel at omfordele via 
skatter, eller man kan betragte det som en del 
af den erhvervspolitiske målsætning, at danske 
virksomheder i mindre omfang bidrager til øko-
nomisk ulighed. I så fald gælder det om at for-
stå vigtigheden af for eksempel erhvervsstruktur. 
For eksempel kan det være, at erhvervsministe-
rens ambition om flere meget store virksom-
heder er en dårlig ide i den sammenhæng. Det 
tyder engelske resultater på. 

Hvis erhvervslivet skal være med til at be-
kæmpe økonomisk ulighed, gælder det om at 
finde ud af, om forskelle mellem virksomheder 
kan gøres mindre uden at svække virksomhe-
dernes evne til fortsat at beskæftige os. Det vil 
være en dårlig løsning, der ender med at sætte 
lønmodtageren uden for arbejdsmarkedet.

Der er stadig mange spørgsmål, forskningen 
mangler at svare på: Hvad forklarer de store 
forskelle mellem virksomheder? Handler det 
om, at høj specialisering belønnes bedre? Er det 

et udtryk for stigende forskelle i arbejder-
nes produktivitet eller arbejdets 
indretning og styring? Og hvor 
meget betyder ledelsesaflønning 
og super-topledere i den sam-
menhæng? Indtil videre står det 
dog klart, at virksomhederne 
– og den erhvervspolitik, som 
bestemmer deres vilkår – er 
meget vigtigere, end debat-
ten om økonomisk ulighed 
giver indtryk af.  

Løngab. Uligheden stiger, men hvordan? Ofte fokuserer vi på stigende direktørlønninger og gyldne 
håndtryk, men i virkeligheden er det helt andre forskelle, som betyder noget, konkluderer danske forskere.
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