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Formuer i Danmark 
 

Halvdelen af befolkningen sidder 

på 5 pct. af formuerne i Danmark 
 

Formuerne i Danmark er relativt ulige fordelt - også når man medregner pensioner. De ti pct. 

med lavest nettoformue skylder i gennemsnit omkring 400.000 kr. De har altså en større gæld 

end opsparing. I den anden ende har de ti pct. mest formuende en nettoformue på 5,4 mio. kr. 

inkl. pension. Samlet betyder det, at de ti pct. mest formuende i Danmark har knap halvdelen af 

den samlede nettoformuemasse. Modsat har den halvdel af befolkningen med de mindste for-

muer knap 5 pct. af den samlede nettoformuemasse inkl. pensioner. 

 

af Analysechef Jonas Schytz Juul 8. september 2017 

og stud.polit Solveig Prag Blicher 

Analysens hovedkonklusioner 

• Formuerne i Danmark er relativt ulige fordelt. Der er på aktivsiden indregnet, hvad dan-
skerne ejer af både af bolig, aktier, bankindestående, biler og pensionsformuer. På pas-
sivsiden indgår realkreditgæld, bankgæld mv.  
 

• De ti pct. med lavest nettoformue har i gennemsnit en negativ nettoformue på omkring 
400.000 kr. Selv når man har indregnet pensionsformue, har disse ti pct. altså fortsat en 
større gæld end opsparing. I den anden ende har de ti pct. mest formuende en nettofor-
mue på 5,4 mio. kr. inkl. pension. 
 

• Mens halvdelen af befolkningen har knap 5 pct. af den samlede nettoformuemasse inkl. 
pensioner, så har de ti pct. mest formuende knap halvdelen af den samlede nettoformue-
masse. 
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Halvdelen af befolkningen sidder på 5 pct. af den samlede formue 

Formuerne i Danmark er relativt ulige fordelt. I denne analyse er der set på fordelingen af den samlede 

nettoformue inkl. pensionsformuen. Formuen er opgjort med Danmarks Statistiks formuebegreb, hvor 

der på aktivsiden indgår både bolig, aktier, bankindestående, biler og pensionsformuen. På passivsiden 

indgår realkreditgæld, bankgæld mv. Formuen er fordelt ligeligt på voksne i familien. Metoden er uddy-

bet i boks 1 sidst i analysen. 

 

I figur 1 er der vist den gennemsnitlige nettoformue inkl. pensioner på formuedeciler. I denne decilforde-

ling er alle voksne fordelt i ti lige store grupper ud fra størrelsen af deres nettoformue inkl. pensioner.  

 

Af figuren ses det, at de ti pct. med lavest nettoformue i gennemsnit har en negativ nettoformue på 

omkring 400.000 kr. Selv når man har indregnet pensionsformue, har disse ti pct. altså fortsat en større 

gæld end opsparing. I den anden ende har de ti pct. mest formuende en nettoformue på 5,4 mio. kr. inkl. 

pension. 

 

Figur 1. Gennemsnitlig nettoformue pr. voksen inkl. pension, formuedeciler 

 

Anm: Opgørelsen af nettoformuen er beskrevet i metodeboks. Nettoformuen er fordelt ligeligt på voksne i familien. Kun personer over 17 år er 

taget med 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

I tabel 1 er nettoformuen for hvert formuedecil opdelt på hhv. pension og andet. Af tabellen ses det, at 

op til 6. formuedecil er pensionsformuen i gennemsnit større end den resterende del af nettoformuen. 

Det ses også, at de ti pct. mest formuende i gennemsnit har 1,6 mio. kr. i pensionsformue og 3,8 mio. kr. 

i anden nettoformue. 
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Tabel 1. Gennemsnitlig nettoformue pr. voksen inkl. pension, formuedeciler 

  Nettoformue ekskl. Pension Pension Nettoformue inkl. Pension 

10 pct. med mindst formue -508,9 133,3 -375,6 

2 -24,8 53,0 28,1 

3 -6,1 132,6 126,4 

4 47,2 237,3 284,5 

5 164,7 327,8 492,5 

6 334,6 409,7 744,3 

7 562,7 498,7 1.061,5 

8 865,2 627,9 1.493,1 

9 1.346,3 855,7 2.202,1 

10 pct. med størst formuer 3.801,7 1.628,3 5.430,0 

Anm: Opgørelsen af nettoformuen er beskrevet i metodeboks. Nettoformuen er fordelt ligeligt på voksne i familien. Kun personer over 17 år er 

taget med. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

I tabel 2 er der vist den andel af den samlede nettoformuemasse inkl. pensioner som hver formuedecil 

har. Af tabellen ses det, at de ti pct. med de største nettoformuer har knap halvdelen af den samlede 

nettoformuemasse, nemlig 47,3 pct. Ser man på den halvdel af befolkningen med de mindste nettofor-

muer så har de i alt knap 5 pct. af den samlede nettoformuemasse når pensionsformuer indregnes. 

 

Tabel 2. Andel af samlet nettoformue inkl. pensionsformue, formuedeciler 

  Andel af samlet nettoformue Akkumuleret andele 

10 pct. med mindst formue -3,3 -3,3 

2 0,2 -3,0 

3 1,1 -1,9 

4 2,5 0,6 

5 4,3 4,8 

6 6,5 11,3 

7 9,2 20,6 

8 13,0 33,6 

9 19,2 52,7 

10 pct. med størst formuer 47,3 100,0 

Anm: Opgørelsen af nettoformuen er beskrevet i metodeboks. Nettoformuen er fordelt ligeligt på voksne i familien. Kun personer over 17 år er 

taget med. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

I figur 2 er fordelingen af den samlede nettoformuemasse også vist. Af figuren ses det, at mens halvdelen 

af befolkningen har knap 5 pct. af den samlede nettoformuemasse inkl. pensioner, så har de ti pct. mest 

formuende knap halvdelen af den samlede nettoformuemasse. 
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Figur 2. Andel af samlet nettoformue inkl. pensionsformue, formuedeciler 

 

Anm: Opgørelsen af nettoformuen er beskrevet i metodeboks. Nettoformuen er fordelt ligeligt på voksne i familien. Kun personer over 17 år er 

taget med 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Til sammenligning har de ti pct. med de største nettoformuer godt 60 pct. af den samlede nettoformue-

masse, hvis pensionsformuen ikke medregnes. Uden pensionsformuen har den halvdel af befolkningen 

med de mindste nettoformuer -7,5 pct. af den samlede nettoformuemasse, fordi deres samlee gæld 

overstiger deres samlede formue når pensioner ikke medregnes. Det er vist i tabel 3. 

 

Tabel 3. Andel af samlet nettoformue ekskl. pensionsformue, formuedeciler 

  Andel af samlet nettoformue Akkumuleret andele 

10 pct. med mindst formue -9,0 -9,0 

2 -1,2 -10,3 

3 0,0 -10,3 

4 0,7 -9,6 

5 2,1 -7,5 

6 4,7 -2,8 

7 8,3 5,5 

8 13,1 18,6 

9 20,9 39,5 

10 pct. med størst formuer 60,5 100,0 

Anm: Opgørelsen af nettoformuen er beskrevet i metodeboks. Nettoformuen er fordelt ligeligt på voksne i familien. Kun personer over 17 år er 

taget med 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  
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Metodeboks 

Til opgørelsen er der benyttet Danmarks Statistiks formueopgørelse som er dokumentret her 
http://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/kvaldeklbilag.aspx?filename=99e03632-4229-412a-936b-35738bc0ef1fFor-
mue_og_g%C3%A6ld_2015 .  

 
I opgørelsen af aktiverne indgår markedsværdien af bolig, andelsbolig, bilformue, finansiel formue, pensionsformue mv. I 
passiver indgår både bankgæld og realkreditgæld mv.  

 
Formuen er opgjort på familieniveau og fordelt ligeligt på alle voksne personer i husstanden. Kun skattepligtige personer 
over 18 år indgår.  

 
Decilerne er lavet på baggrund af nettoformuen, således at 1. decil er de 10 pct. af befolkningen der har den laveste netto-
formue pr. voksen i familien - og 10. decil er de 10 pct. der har den højeste nettoformue pr. voksen. 

  

 




