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Formuer i Danmark 
 

27. juni 2014 konkluderede Danmarks Statistik, at de private formuer i Danmark er forøget. I løbet af 2013 

steg den samlede formue fratrukket gæld med 3,9 pct. Sagen er dog den, at denne formue er ulige fordelt og 

at det sandsynligvis alene er de rigeste, der har forøget deres formuer i Danmark. De ti pct. af befolkningen 

med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på 2,3 mio. kr. Det svarer til 84 pct. af den samlede 

private formue i Danmark. Det er samtidige denne gruppe, der har haft den markant største stigning i 

formuen siden 2009. 

 

Hovedkonklusioner 
 

 Den rigeste procent ejer over en fjerdedel af formuerne 

 

 Den rigeste tiendedel af befolkningen ejer over fire femtedele af formuerne 

 

 De 40 pct. fattigste har en ingen formue, men alene gæld 

 

 De to rigeste danske familier ejer mere end de 30 pct. fattigste 

 

 Det synes sandsynligt, at alene de rigeste 20 pct. har fået en større andel af den samlede formue 

siden 2009. 

 

 

Stigende ulighed udfordrer økonomien 
 

Danmark betegnes ofte som et af verdens mest lige lande, men denne position synes alvorligt udfordret de 

seneste par år. Eksempelvis har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd påvist, at Danmark har haft den største 

stigning i uligheden i 00’erne sammenlignet med Vesteuropa. Uligheden og dens samfundsøkonomiske 

konsekvenser har derfor forøget relevans. 

 

Ulighed kan blive et voksende problem for den danske og internationale økonomi. Det viser en række 

internationale undersøgelser. Blandt andet har Den Internationale Valutafond (IMF) i deres seneste 

opgørelser påvist, at der ikke kan findes sammenhænge mellem et højt niveau af velfærdsudgifter og 

vækstudfordringer. Denne sammenhæng plejer ellers at være et af hovedargumenterne for ikke at gøre 

noget ved strukturel ulighed. Deres undersøgelser fra indeværende år påpeger tværtimod, at et højt niveau 

af lighed hænger sammen med ”en højere og mere stabil vækst”. Ligeledes har den nobelprisvindende 

økonom Joesph Stieglitz vist, at uligheden i de vestlige lande kan være en af årsagerne til finanskrisen i 

2008. 

 

Om undersøgelsen 
Notatet er udarbejdet af analysebureauet Analyse & Tal for Enhedslisten. Undersøgelsen er baseret på de 

seneste tilgængelige opgørelser af formuefordelingerne i Danmark. Disse opgørelser suppleres af et desk 

research af tilgængelige undersøgelser af formuefordelinger og ulighed i Danmark.  
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Formuerne er koncentreret blandt de rigeste 
 

På trods af at formuerne i Danmark synes at stige, er formuerne ulige fordelt. Dette kan illustreres ved at 

opdele befolkningen i ti lige store grupper efter størrelsen af deres disponible indkomst og deres formue 

fratrukket gæld (nettoformuen). Derved fås en såkaldt ”decilfordeling”, hvor 1. decil er de ti procent med den 

laveste indkomst eller laveste formue, og 10. decil er de ti procent med den højeste indkomst eller største 

formue.  

 

De seneste opgørelser fra Økonomi- og indenrigsministeriet viser, at nettoformuen i Danmark er meget 

skævt fordelt. De 10 pct. mest formuende ejer 84% af formuerne, denne tiendedel ejer i gennemsnit 2,3 mio. 

kr. ud fra nuværende formueopgørelser. 

 

Ser vi alene på den rigeste ene procent fremgår det af tabel 1, at denne gruppe ejer 28 pct. af de private 

formuer i Danmark eller hvad der svarer til en gennemsnitlig nettoformue på 7,7 mio. kr. 

 

De fattigste 40 pct. af befolkningen har ingen positiv formue, men har alene gæld. De 10 pct. fattigste har en 

gæld på gennemsnitligt 569.000 kr. Når en så stor del af befolkningen har en negativ formue er det med til at 

skabe en sammenlagt formuefordeling, hvor de mest formuende har en meget stor procentdel af den 

samlede formue. 

 

Det er værd at notere sig, at der for disse opgørelser ikke er medregnet formuer i private fonde. I 2010 beløb 

deres formuer sig til 237 mia. kr. Medregnes disse fonde til private formuer vil formueuligheden i Danmark 

sandsynligvis vise sig at være endnu større. Eksempelvis havde Ane Mærsk en privat formue på 1,3 mia. kr., 

mens Mærksfonden havde et indestående på 56 mia. kr. 

 

Figur 1: Nettoformuen fordelt på formuedeciler 2012 i 1000 kr. 

 

Kilde: Økonomiministeriets beregninger på baggrund af lovmodellen 2014 
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Som det fremgår af nedenstående tabel, er der tale om en lignende fordeling af formuerne, hvis vi anskuer 

indkomstdecilerne. Dog er uligheden i formuefordelingen mindre. Det skyldes, at uligheden i formuer er 

større end uligheden på de her opgjorte indkomster. 
 

Tabel 1: Nettoformue 2012 opgjort på indkomst- og formuedeciler 

Indkomstdecil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Øverste 
1 pct. 

 
1.000 kr. 

Nettoformue -38 81 131 155 171 190 225 300 441 1084 3121 

 Andel af 
nettoformue -1% 3% 5% 6% 6% 7% 8% 11% 16% 40%  11% 

Formuedecil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Øverste 
1 pct. 

 
1.000 kr. 

Nettoformue -569 -149 -70 -20 10 55 157 339 683 2302 7707 
Andel af 
nettoformuen -21% -5% -3% -1% 0% 2% 6% 12% 25% 84% 

 
28% 

Kilde: Økonomiministeriets beregninger på baggrund af lovmodellen 2014 
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De to rigeste danske familier ejer mere end de 30 pct. fattigste 
 
De ti rigeste familier i Danmark har betydelige formuer. De to rigeste familier ejer over 80 mia. kr. 

Sammenlignes det med formuerne for de 30 pct. med laveste indkomster, er der tale om en betydelig 

ulighed. Disse to familier ejer fem mia. kr. mere end de 30 pct. med laveste indkomster ejer foruden 

eventuelle værdier sidstnævnte gruppe har i andelsboliger, biler og pensioner. 

 

Tabel 2: De 10 rigeste familiers personlige formue 

1. Familien Kirk Kristiansen, Lego: 55,3 mia. kr. 

2. Familien Holch Povlsen, Bestseller: 24,6 mia. kr. 

3. Lars Larsen, Jysk: 18,0 mia. kr. 

4. Familien Louis-Hansen, Coloplast: 17,6 mia. kr. 

5. Hanni Merete Toosbuy Kasprzak, Ecco: 14,7 mia. kr. 

6. Familien Clausen, Danfoss: 13,7 mia. kr. 

7. Familien Foss, Foss: 7,9 mia. kr. 

8. Familien Kirk Johansen, salg af Lego-andel: 7,4 mia. kr. 

9. Familien Enevoldsen, Pandora: 6,9 mia. kr. 

10. Boet efter Mærsk McKinney Møller: 6,8 mia. kr. 

Kilde: Berlingske Business, særnummer 2012 

 

 

 

Tabel 3: Befolkningens samlede formue fordelt på deciler 2012, mio. kr   

Indkomstdecil Nettoformue 
Kumuleret 
formue Formuedecil Nettoformue 

Andel af 
nettoformuen 

1 

- 16.637 -16.637 1 -249.121 -249.121 
 2 35.464 18.826 2 -65.236 -314.357 
 3 57.355 76.181 3 -30.648 -345.004 
 4 67.863 144.044 4 -8.756 -353.761 
 5 74.868 218.911 5 4.378 -349.383 
 6 83.186 302.098 6 24.080 -325.302 
 7 98.510 400.608 7 68.738 -256.564 
 8 131.347 531.955 8 148.422 -108.142 
 9 193.080 725.034 9 299.033 190.891 
 10 474.600 1.199.634 10 1.007.868 1.198.759 
 Øverste 1  

Pct. 1.366.445 
 

Øverste 1 
pct. 3.374.300 

  Kilde: Økonomiministeriets beregninger på baggrund af lovmodellen 2014     
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Sandsynligvis stigning i formueuligheden 
 

Trods den negative udvikling på aktie- og boligmarkedet efter finanskrisen synes den rigeste del af den 

danske befolkning at have forøget deres formue siden 2009. I 2009 havde den rigeste andel af befolkningen 

69 procent. af formuerne, mens den samme gruppe havde 84 procent af formuerne i 2012. Det er en 

betragtelig øgning. Formentlig skyldes dette den yderst store stigning i værdierne af aktier over de seneste 

par år. 

 

Blandt den fattigste del af befolkningen ses den modsatte udvikling. Her er gælden øget. De fattigste ti 

procent har en negativ andel af den samlede formue. Den udgjorde -15 procent i 2009 og var steget til -21 

procent i 2012. 

 

Det er nødvendigt at påpege, at der er en vis usikkerhed forbundet med denne sammenligning mellem 

formuefordelingen for 2009 og 2012. Formuerne er opgjort på henholdsvis husholdnings- og individniveau de 

to år (se boks 1). Den markante øgning i de rigestes formuer og den markante stigning i gælden blandt den 

fattigste tiendedel af befolkningen afspejler dog en bemærkelsesværdig udvikling, der peger på, at der 

eksisterer en tendens til øget formueulighed i Danmark.   

 

Figur 2: Den procentuelle fordeling af formuer i Danmark 2009-2012 

 

Kilde: Økonomiministeriets beregninger på baggrund af lovmodellen 2014 & AE-rådet 2013 
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Formueuligheden kan ikke forklares af forskelle mellem unge og gamle 
 

Som det fremgår af Økonomiministeriets svar til Finansudvalget er formuerne ligeledes fordelt ulige mellem 

forskellige aldersgrupper. Dette kunne tyde på, at danskerne i løbet af livet sparede mere op, fik højere 

lønninger og afbetalte eventuel gæld. Dette er også tilfældet. Men det forklarer ikke skævheden mellem de 

rigeste og de fattigste danskere. 

 

Forskellene mellem de her viste aldersgrupper forklarer dog ikke forskellen mellem formuedecilerne. Har den 

yngste gruppe alene en nettogæld på 20.000 kr. er det langt mindre end den laveste formuedecil. Samme 

mønster gør sig gældende for formuerne blandt de rigeste. 

 
Derudover har tidligere studier vist, at de børn, der arver mest også selv har de største indkomster og 

formuer. Det konkluderer en undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af 

data fra 2010. 

De ti pct. af de efterladte, som har en forælder med de største nettoformuer har en gennemsnitlig 

bruttoindkomst på knap 530.000 kr. Det er næsten dobbelt så meget som de ti pct. af de efterladte, hvis 

forældre har de mindste nettoformuer. Ser man på de efterladtes egen nettoformue er der den samme 

sammenhæng. De ti pct. efterladte som står til at modtage den største arv, har selv en nettoformue på 

næsten 1 mio. kr. De ti pct. af de efterladte som står til at modtage den mindste arv (som i gennemsnit er en 

nettogæld, dvs. de vil i mange tilfælde ikke modtage noget) har også selv en nettogæld på i gennemsnit 

50.000 kr. (AE 2012b) 

 
Figur 3: Andel af samlet nettoformue opdelt på alder, 2012 

 

Kilde: Økonoministeriet på baggrund af lovmodellens datagrund 2014 
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Boks 1: Formueopgørelser 
 

Nettoformuen for 2012 er opgjort af Økonomiministeriet som samlede aktiver minus passiver eksklusive 

værdi af eventuel pensionsopsparing, andelsbolig, unoterede aktier, kontantbeholdning, biler, både mv. 

Nettoformuen er opgjort på personniveau. Dette behæfter opgørelserne med en vis usikkerhed. Som det 

ses i økonomi- og indenrigsministerens svar til Finansudvalget pr. 11. juni 2014, skyldes usikkerheden, at 

der ikke findes tilgængelige oplysninger om alle formueelementer. Formuetallene er dog de senest opgjorte 

og bedst tilgængelige for Danmarks vedkommende. Der er ingen grund til at forvente, at den her viste 

tendens til formueulighed ikke også afspejles i fordelingen af de ikke opgjorte formuekomponenter. 

 

Formuen for 2009 er opgjort af AE-rådet som nettoværdien af ”frie” midler i pengeinstitutter og 

realkreditinstitutter samt værdien af boligen. Pensionsformuen er således ikke medregnet, ligesom evt. 

værdier af andelsbolig, bil, båd, kontanter mv. ikke er med. Den samlede formue for husstanden er fordelt 

ligeligt på voksne medlemmer af husstanden. 

 

De to formueopgørelser afspejler altså henholdsvis individ- og husholdningsopgørelser, men samme 

formuekomponenter. Af denne årsag er det alene forsvarligt, at udtale sig om overordnede, procentuelle 

tendenser i udviklingen fra 2009. 
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