
 

  

 

 

I dette notat beskrives persongruppen i Danmark med de 1 pct. højeste bruttoindkomster (løn, kapital- 

og aktieindkomst, selvstændiges indkomst mv.) i 2016.  Det kræver en bruttoindkomst på godt 1,4 mio. 

kr. for at være i top 1 pct., mens den gennemsnitlige bruttoindkomst er på knap 3 mio. kr. Heraf betales 

der i gennemsnit godt 1,6 mio. kr. i skatter og afgifter.  Top 1 pct. betaler tilsammen knap 74 mia. kr. i 

skatter og afgifter, svarende til 9,5 pct. af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger. Denne andel er steget 

markant siden 1994, hvor den var på 6,5 pct.. 65 pct. af top 1 pct.’s bruttoindkomst udgøres af lønind-

komst og indkomst fra selvstændig virksomhed. 22 pct. af top 1 pct. er selvstændige, 73 pct. er lønmod-

tagere, mens hovedparten af de resterende i top 1 pct. er pensionister.   

Af de godt 45.000 personer i top 1 pct. udgør mænd knap 38.000 svarende til 83 pct. Den gennemsnit-

lige alder for personer i top 1 pct. er 53 år, og 2 ud af 3 i top 1 pct. er mellem 40 og 59 år. 78 pct. af 

mændene i top 1 pct. er gift, mens det samme kun gælder for knap 62 pct. af kvinderne. Betragter man 

de 50-59-årige i top 1 pct., er godt 92 pct. af mændene fædre, mens knap 87 pct. af kvinderne er mødre. 

Ca. 7.800 ud af de godt 45.000 personer i top 1 pct. bor i enten Gentofte, Rudersdal eller Hørsholm 

kommuner. Det svarer til 17 pct. af top 1 pct., mens de tre kommuner tilsammen kun står for ca. 2½ pct. 

af den voksne befolkning i Danmark. 

Hvis man ser på, hvor mange år i træk personer er i top 1 pct., så er det kun 70 pct., som også er i top 1 

pct. året efter. Efter 3 år er der kun halvdelen tilbage. 

54 pct. af kvinderne i top 1 pct. har en lang videregående uddannelse eller Ph.d. som højeste fuldførte 

uddannelse, mens det samme gælder for 42 pct. af mændene. De tre mest hyppige jobtyper for top 1 

pct. er mellemleder, topleder og læge. 

  



 

 

I dette notat beskrives gruppen af voksne danskere med de 1 pct. højeste bruttoindkomster i 

2016.  Bruttoindkomst er den samlede indkomst før skat og inkluderer lønindkomst (inkl. pensi-

onsindbetalinger), indkomst fra selvstændig virksomhed, aktieindkomst, kapitalindkomst, over-

førselsindkomst mv. 

Det kræver en bruttoindkomst på godt 1,4 mio. kr. at være i top 1 pct., mens den gennemsnitlige 

bruttoindkomst i top 1 pct. er på knap 3 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf betales der i gennemsnit godt 

1,6 mio. kr. i skatter og afgifter.  Top 1 pct. har tilsammen 8,4 pct. af den samlede indkomst i 

Danmark og betaler 9,5 pct. af de samlede skatter og afgifter. 

  

Af den gennemsnitlige bruttoindkomst på knap 3 mio. kr. udgøres knap 2 mio. kr. af erhvervsind-

komst, dvs. lønindkomst og indkomst fra selvstændig virksomhed, jf. figur 1. Det svarer til ca. 65 

pct. af bruttoindkomsten. Aktieindkomsten udgør knap 700.000 kr., hvilket svarer til 23 pct. af 

bruttoindkomsten.  

Figur 1. Top 1 pct.'s bruttoindkomst opdelt på underkomponenter, 2016, 2018-
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Knap 22 pct. af top 1 pct. er selvstændige, hvilket trækkes op af, at 28 pct. af kvinderne er selv-

stændige, jf. tabel 2. Hovedårsagen, til at der er relativt flere selvstændige blandt kvinder i top 1 

pct., er, at der er mange kvindelige læge og tandlæge i top 1 pct. Det er 26 pct. af alle selvstændi-

ge kvinder i top 1 pct., som enten er læger eller tandlæger. Det tilsvarende tal for selvstændige 

mænd er 12 pct.. 95 pct. af top 1 pct. er enten lønmodtagere eller selvstændige, mens hovedpar-

ten af de resterende er pensionister.  Der er kun få personer i den arbejdsdygtige alder i top 1 

pct., som ikke arbejder for deres indkomst. 

 

Top 1 pct. betaler tilsammen knap 74 mia. kr. i skatter og afgifter, jf. tabel 3. Top 1 pct.’s andel af 

de samlede skatte- og afgiftsbetalinger er steget fra 6,5 pct. i 1994 til 9,5 pct. i 2016. Hvis top 1 

pct. stadig betalte samme andel af skatterne som i 1994, ville de i 2016 betale knap 51 mia. kr., 

dvs. 23 mia. kr. færre.  

 

Top 1 pct. er anderledes sammensat end befolkningen som helhed. Af de godt 45.000 personer i 

top 1 pct. udgør mænd således knap 38.000 svarende til 83 pct., jf. tabel 4. Den gennemsnitlige 

alder for personer i top 1 pct. er 53 år, og 2 ud af 3 medlemmer af top 1 pct. er mellem 40 og 59 år 

gamle, jf. tabel 5. 



 

 

 

Ser man på civilstatus, er der betydelig forskel på mænd og kvinder i top 1 pct. Således er 78 pct. 

af mændene i top 1 pct. gift, mens det samme kun gælder for knap 62 pct. af kvinderne, jf. tabel 6. 

Kvinderne i top 1 pct. er overrepræsenterede i de andre kategorier: Ugifte, skilte og efterladte − 

mest udpræget for de efterladte, som udgøres af knap 11 pct. af kvinderne i top 1 pct. og kun 

knap 2 pct. af mændene. 

 

Der er også forskel på, hvor mange mænd og kvinder i top 1 pct., der har fået børn.  Betragter 

man de 50-59-årige (en aldersgruppe, hvor der typisk ikke kommer flere børn) i top 1 pct., er 

godt 92 pct. af mændene fædre, mens knap 87 pct. af kvinderne er mødre, jf. tabel 7. Det står i 

modsætning til resten af de 50-59-årige (bund 99 pct.), hvor kun 79 pct. af mændene har fået 

mindst 1 barn, mens det gælder for 86 pct. af kvinderne. 

Når man ser på bopælskommuner, er der betydelig forskel på top 1 pct. og befolkningen som 

helhed. Ca. 7.800 ud af de godt 45.000 personer i top 1 pct. bor således i enten Gentofte, Ru-

dersdal eller Hørsholm kommuner, jf. tabel 8. Det svarer til 17 pct. af top 1 pct., mens de tre 

kommuner tilsammen kun står for ca. 2½ pct. af den voksne befolkning i Danmark. I de tre kom-

muner bor der tilsammen knap 120.000 indbyggere − heraf er det således over 6 pct., som er i 

top 1 pct. på landsplan. Tilsvarende er der en række kommuner, der har en meget lav andel af top 

1 pct. på ned til 0,2 pct. af befolkningen i kommunen. Det gælder bl.a. Langeland, Ishøj, Alberts-

lund og Norddjurs.  



 

 

 

 

 

Tabel 8. Andel af kommuners indbyggere der er i top 1 pct. på landsplan, 2016

Antal ind-

byggere 

over 18 år

Antal i 

top 1 

pct.

Andel i 

top 1 pct., 

pct.

Antal ind-

byggere 

over 18 år

Antal i 

top 1 

pct.

Andel i 

top 1 pct., 

pct.
Gentofte 57.241 4.056 7,1 Viborg 74.764 478 0,6
Rudersdal 42.847 2.593 6,1 Ringsted 26.865 170 0,6
Hørsholm 19.516 1.135 5,8 Samsø 3.162 20 0,6
Lyngby-Taarbæk 42.477 1.488 3,5 Sorø 23.297 146 0,6
Furesø 30.737 885 2,9 Stevns 18.120 110 0,6
Dragør 10.944 294 2,7 Kerteminde 18.971 112 0,6
Allerød 18.822 437 2,3 Nordfyns 23.232 137 0,6
Fredensborg 31.428 690 2,2 Glostrup 17.914 105 0,6
Frederiksberg 84.499 1.749 2,1 Randers 77.730 454 0,6
Solrød 16.895 328 1,9 Ikast-Brande 31.579 184 0,6
Roskilde 67.907 1.045 1,5 Høje-Taastrup 38.849 223 0,6
Hillerød 38.591 564 1,5 Aabenraa 46.741 268 0,6
Helsingør 49.718 696 1,4 Varde 39.630 221 0,6
Greve 38.670 470 1,2 Nyborg 25.630 141 0,6
Egedal 32.522 387 1,2 Struer 16.956 93 0,5
Lejre 21.212 251 1,2 Thisted 34.944 191 0,5
Skanderborg 45.063 532 1,2 Haderslev 44.587 242 0,5
Gladsaxe 53.091 611 1,2 Frederikshavn 49.445 266 0,5
Vallensbæk 11.875 126 1,1 Skive 37.100 198 0,5
København 486.516 5.072 1,0 Hjørring 52.102 278 0,5
Århus 269.399 2.743 1,0 Faxe 28.619 151 0,5
Kolding 71.776 697 1,0 Næstved 65.560 344 0,5
Vejle 87.846 853 1,0 Tårnby 33.428 172 0,5
Silkeborg 70.421 676 1,0 Mariagerfjord 33.480 171 0,5
Gribskov 33.100 298 0,9 Rødovre 30.253 152 0,5
Middelfart 29.977 261 0,9 Hvidovre 41.231 207 0,5
Esbjerg 92.208 802 0,9 Vejen 33.265 161 0,5
Frederikssund 35.588 300 0,8 Tønder 30.348 141 0,5
Køge 46.909 392 0,8 Assens 32.655 151 0,5
Ballerup 37.738 310 0,8 Brønderslev 28.131 128 0,5
Lemvig 16.387 133 0,8 Morsø 16.634 74 0,4
Fanø 2.727 22 0,8 Vordingborg 37.361 166 0,4
Syddjurs 33.361 266 0,8 Slagelse 63.392 269 0,4
Favrskov 36.012 282 0,8 Vesthimmerlands 29.475 124 0,4
Hedensted 35.737 278 0,8 Kalundborg 39.023 158 0,4
Herning 68.819 528 0,8 Faaborg-Midtfyn 40.762 163 0,4
Rebild 22.363 170 0,8 Halsnæs 25.268 101 0,4
Odder 17.381 132 0,8 Lolland 35.175 140 0,4
Fredericia 40.155 288 0,7 Ærø 5.318 21 0,4
Aalborg 171.425 1.199 0,7 Bornholm 32.927 130 0,4
Holstebro 45.381 313 0,7 Guldborgsund 50.267 196 0,4
Holbæk 55.618 379 0,7 Jammerbugt 30.478 116 0,4
Horsens 69.086 465 0,7 Odsherred 27.379 102 0,4
Odense 161.172 1.079 0,7 Brøndby 27.976 100 0,4
Billund 20.629 136 0,7 Norddjurs 31.098 110 0,4
Herlev 22.021 145 0,7 Albertslund 21.537 75 0,3
Svendborg 46.876 307 0,7 Ishøj 17.474 54 0,3
Sønderborg 59.635 383 0,6 Langeland 10.676 24 0,2
Ringkøbing-Skjern 44.435 285 0,6 Læsø 1.549 <5
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I det følgende tages udgangspunkt i de 43.700 personer, som i 2012 var i gruppen med de 1 pct. 

højeste indkomster. Året efter var det kun 70 pct. af gruppen (30.400 personer), som havde til-

strækkeligt høje indkomster til også at være i top 1 pct. i 2013, jf. figur 2. Halvdelen af de perso-

ner, der var i den øverste indkomstgruppe i 2012, er ikke i top 1 pct. i mindst et af de følgende tre 

år. Det er ca. 43 pct. (18.600 personer), som er i toppen af indkomstfordelingen i alle 5 år. 

Figur 2. Antal år i træk med indkomster i top 1 pct., 2012-2016 
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Den relativt store udskiftning af personer i toppen skal ses på baggrund af, at overskud af selv-

stændig virksomhed og formueindkomst, som udgør en stor del af indkomsten for top 1 pct., 

svinger mere fra år til år end lønindkomst. 

Den store mobilitet ud af top 1 pct. afspejler således, at mange netop befinder sig i top 1 pct. som 

følge af enkeltstående og midlertidige forhold. Det kan være en bonus til en lønmodtager, en stor 

aktiegevinst eller en enkelt stor ordre til en selvstændig. Man må også konstatere, at det blot er 

43 pct. eller 18.600 personer, der bliver i gruppen 5 år i træk. Der er dermed ikke tale om, at top 

1 pct. er den samme gruppe af mennesker, der gennem hele livet har de højeste indkomster. 

Tværtimod er der meget stor udskiftning i gruppen, og mange er der kun midlertidigt. 
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44 pct. af top 1 pct. har en lang videregående uddannelse eller Ph.d. som højeste fuldførte ud-

dannelse, men der er betydelig forskel mellem kønnene. Således har 54 pct. af kvinderne mindst 

en LVU, mens det samme gælder for 42 pct. af mændene, jf. tabel 9. Mændene i top 1 pct. har i 

højere grad en erhvervsfaglig uddannelse som højeste fuldførte uddannelse end kvinderne, idet 

det gælder for knap 21 pct. af mændene og 13 pct. af kvinderne. 

 

Ser man på brancher, er der flest af kvinderne i top 1 pct. inden for sundhedsvæsen og sociale 

foranstaltninger, hvor 18 pct. af dem arbejder, mens det kun gælder for 8 pct. af mændene, jf. 

tabel 10. Mændene i top 1 pct. er hyppigst i engroshandel og detailhandelbranchen, hvor14 pct. 

af dem arbejder. Der er en betydeligt større andel af top 1 pct.-mænd end top 1 pct.-kvinder i en 

del brancher, f.eks. bygge- og anlægsvirksomhed, hvor 3½ pct. af mændene arbejder, men kun 

knap 1 pct. af kvinderne.  

 



 

 

De tre mest hyppige jobtyper for top 1 pct. er mellemleder, øverste ledelse og læge for både 

mænd og kvinder. Der er dog stadig betydelige forskelle mellem kønnene. Således udgør de knap 

900 kvindelige læger knap 12 pct. af kvinderne i top 1 pct., jf. tabel 11, mens de knap 2.400 

mandlige læger udgør godt 6 pct. af mændene i top 1 pct., jf. tabel 12. Omvendt udgør de 6.700 

mandlige topledere knap 18 pct. af mændene i top 1 pct., mens de 700 kvindelige topledere ud-

gør godt 9 pct. af kvinderne i top 1 pct. 

 

 



 

 

 

 

Tabel 12. Mænd i top 1 pct. - udvalgte jobtyper
Antal personer

Mellemleder 6.943

Øverste ledelse 6.745

Læge 2.383

Ingeniørarbejde 1.212

Udvikling og analyse af software og applikationer 1.130

Ejendomsmægler og ejdendomsadministration 934

Advokat 556

Kunderådgivning i den finansielle sektor 498

Revision og regnskabscontroller 494

Landmand, jordbrug 427

Salgsarbejde (agenter) 411

Handel med værdipapirer og valuta 338

Analyse samt udvikling og vedligeholdelse af bank- og forsikringsprodukter 317

Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation 277

Almindeligt kontor og sekretærarbejde 270

Landmand, opdræt af husdyr 262

Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi 253

Pilot 247

Tandlæge 246

Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje 226

Undervisning og forsking ved universiteter og højere læreranst. 203

Advokatfuldmægtig og andet juridisk arbejde 143

Reklame- og marketingsarbejde 127

Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb 120

Operatør af maskiner 117

Butiksejere 95

Skovbrugsarbejde 94

Sportsudøver 93

Fisker 91

Farmaceut 91

Journalistisk arbejde 79

Indkøbsarbejde (agenter) 79

Tømrer eller snedker 75

Lastbilchauffør 51

Elektriker 42

Dommer 33

Dyrlæge 30

Gartner 25

Chef- og direktionssekretær 20

Maler 19

Murer 19

Rengøring 17

Smed 17

Skorstensfejer 16

Optiker 14

Kiropraktor 10
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