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Indkomster & fordeling i Danmark 
 

Hvem er de rigeste danskere? 
 

Når de rigeste familier kortlægges, er der en række træk der går igen. Mange blandt de rigeste

personer har lange videregående uddannelser, er topledere eller lønmodtagere på højeste ni-

veau. Herudover er en stor andel af de rigeste personer ansat inden for den finansielle sektor, 

advokatvirksomheder eller i læge- og medicinalindustrien.  

af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 18. august 2010 

Analysens hovedkonklusioner 

 
• Mens næsten 10 pct. af de rigeste voksne er topledere, så er det under 2 pct. af hele den 

voksne befolkning, der er topledere. Tilsvarende er over 20 pct. af de rigeste lønmodta-
gere på højeste niveau, mens det blot er 8 pct. af alle voksne, der er i denne gruppe. 
 

• Over hver fjerde af de rigeste voksne har en lang videregående uddannelse. Det er væ-
sentlig mere end blandt alle voksne, hvor blot seks procent har en lang videregående ud-
dannelser.  
 

• Andelen af rige personer er størst inden for de ansatte i realkreditinstitutioner, advoka-
ter, læger, ingeniører og ansatte i den finansielle sektor. 
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Hvem er de rigeste danskere? 

I denne analyse er fokus på de rigeste familier i Danmark. Det er de familier, som har mere end dobbelt 

så meget i indkomst efter skat som den typiske familie i Danmark. Definitionen af de rigeste familier er 

beskrevet nærmere i bilag 1. 

 

Sammenlignet med resten af befolkningen er der relativt mange topledere blandt de rigeste. Mens næ-

sten 10 pct. af de rigeste er topledere, så er det under 2 pct. af hele den voksne befolkning, der er top-

ledere. Tilsvarende er over 20 pct. af de rigeste lønmodtagere på højeste niveau, mens det blot er 8 

pct. af alle voksne, der er i denne gruppe. 

 

Samlet er over 80 pct. af de rigeste i arbejdsstyrken. Derudover er 11 pct. af de rigeste pensionister, 3 

pct. er efterlønnere, og resten er andre personer uden for arbejdsmarkedet. Det er vist i tabel 1. 

 

Tabel 1. Socioøkonomisk gruppe for de rigeste voksne 

Socioøkonomisk gruppe De rigeste Alle voksne 

 Pct. 

Selvstændig 8,6 4,5 

Topleder 9,8 1,8 

Lønmodtager højeste niveau 21,1 8,2 

Lønmodtager mellem niveau 15,8 11,7 

Lønmodtager laveste niveau 25,2 39,0 

Ledig 0,4 1,4 

I alt i arbeI alt i arbeI alt i arbeI alt i arbejdsstyrkenjdsstyrkenjdsstyrkenjdsstyrken    80,980,980,980,9    66,566,566,566,5    

Efterløn 3,1 3,3 

Pensionist 10,9 18,1 

Andre uden for arbejdsstyrken 5,1 12,1 

I altI altI altI alt    100,0100,0100,0100,0    100,0100,0100,0100,0    

Anm.: Definitionen af de rigeste er angivet i bilag 1. Kun personer over 17 år er taget med. 

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. 

 

Over hver fjerde af de rigeste voksne har en lang videregående uddannelse. Det er væsentlig mere end 

blandt alle, hvor blot seks procent har en lang videregående uddannelser. Derudover er der også væ-

sentlig flere af de rigeste, der har en mellemlang videregående uddannelse end blandt andre. Omvendt 

er der blot 13 pct. af de rigeste, der er ufaglærte, hvilket er omkring 1/3 så mange som blandt alle voks-

ne, hvor næsten 35 pct. er ufaglærte. Dette fremgår af tabel 2. 
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Tabel 2. Uddannelsesniveau for de rigeste 

Uddannelse De rigeste Alle voksne 

 Pct. 

Ufaglært 13,2 34,8 

Gymnasial uddannelse 7,4 7,5 

Erhvervsfaglig 25,3 32,9 

Kort videregående 5,5 4,8 

Mellemlang videregående 22,8 13,8 

Lang videregående 25,7 6,1 

   

Total 100,0 100,0 

Anm.: Definitionen af de rigeste er angivet i bilag 1. Kun personer over 17 år er taget med. 

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. 

 

Mange advokater, ingeniører, læger og ansatte i den finansielle sektor blandt de rigeste 

I tabel 3 er de 15 brancher, hvor de rige udgør en relativ stor andel af alle ansatte, vist. Af tabellen 

fremgår det, at over 20 pct. af de ansatte i realkreditinstitutioner er blandt de rigeste. Herefter kommer 

advokatvirksomhed, finansiel service, læger, tandlæger og dyrlæger, hvor over 15 pct. af de ansatte er 

rige. 

 

Med en grov inddeling kan man sige, at de rigeste er ansat inden for fire hovedgrupper: 

• Finansiel sektor (Realkreditinstitutter, finansiel service, revision, pengeinstitutter) 

• Advokater mv. (Advokatvirksomhed, forsikring, ejendomsmægler) 

• Læge og medicin (Læger, tandlæger og dyrlæger, medicinalindustri, apoteker og materiali-

ster) 

• Ingeniører mv. (Rådgivende ingeniører, IT-service, skibsfart) 

 

Tabel 3. Top 15 brancher for de rigeste voksne 

Branche Andel rige 

 Pct. 

Realkreditinstitutter 20,1 

Advokatvirksomhed 17,7 

Finansiel service 15,9 

Læger, tandlæger og dyrlæger 15,5 

Skibsfart 14,3 

Forsikring 14,0 

Medicinalindustri 13,1 

Fremstilling af kemiske råstoffer 12,5 

Revision og bogføring 12,4 

Rådgivende ingeniører mv. 11,4 

Pengeinstitutter 11,2 

It-service 11,2 

Ejendomsmæglervirksomhed 10,9 

Apoteker og materialister mv. 10,8 

Videregående uddannelsesinstitutioner 10,6 

Anm.: Definitionen af de rigeste er angivet i bilag 1. Kun personer over 17 år er taget med. Kun brancher med flere end 10 observationer for de rige-

ste er taget med. 

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.   
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Bilag 1. Sådan opgøres de rige familier 

I denne analyse er de rigeste familier defineret ud fra en relativ indkomstdefinition. Konkret er der valgt 

at se på indkomsten i forhold til medianindkomsten for hele befolkningen. Indkomsten måles ved hus-

standsækvivaleret disponibel indkomst, dvs. den indkomst man har efter skat korrigeret for husstan-

dens samlede størrelse og indkomst. Konkret skal man have over dobbelt så meget i husstandsækviva-

leret disponibel indkomst som medianindkomsten. Det svarer til over 404.629 kr.  

 

Grænsen er dog afhængig af størrelsen af familien, da man tager højde for stordriftsfordele i familien. 

Det betyder f.eks., at en familie bestående af to personer med en samlet indkomst på 613.303 kr. efter 

skat vil være blandt de rigeste, da der vil være stordriftsfordele forbundet med at leve to sammen. I ta-

bel 4 er indkomstgrænsen ved forskellige familiestørrelser angivet.  

 

Som det fremgår af tabellen, er indkomstgrænsen for en familie bestående af to personer på 613.303 

kr. efter skat for familien samlet, svarende til 306.652 kr. pr. person efter skat, mens grænsen er på 

404.629 kr. for en enlig. 

 

Tabel 4. Indkomstgrænser for de rige familier, 2010 

Antal personer i familier Grænse per person Grænse per familie 

1 404.629 404.629 

2 306.652 613.303 

3 260.741 782.222 

4 232.398 929.594 

 Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. 

 

 

 


