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ÆGTESKAB, SKILSMISSE OG FORMUEDELING 

 

1. INDLEDNING 

Gennem de sidste mange årtier er der sket ændringer i det traditionelle familiemønster med far, mor 

og børn. Som følge af en øget skilsmissefrekvens er der i dag blandt andet mange flere enlige med 

børn og flere familier med både særbørn og fællesbørn. På trods af de ændrede forhold er grund-

strukturen i den lovgivning, der regulerer fordelingen af ægtefællernes formue ved en eventuel 

skilsmisse – Retsvirkningsloven fra 1925 – stort set uændret.  

 

Med henblik på at foretage en samlet gennemgang af lovens bestemmelser om ægtefællers formue-

forhold er der i Justitsministeriet nedsat et udvalg – Retsvirkningslovsudvalget – der blandt andet 

skal overveje, om den grundlæggende legale formueordning om formuefællesskab er tidssvarende. 

Til brug for overvejelserne har udvalget ønsket en undersøgelse af, hvorledes holdningerne til for-

muedeling er i befolkningen. Det er resultaterne af denne undersøgelse, der belyses i det følgende. 

 

Der er tidligere gennemført en ægteskabsundersøgelse, hvori danskernes holdninger til ægteskabet 

som et økonomisk fællesskab er belyst.
1
 Denne blev gennemført af Socialforskningsinstituttet i 

1973, og resultaterne af undersøgelsen viste blandt andet, at danskernes holdninger til formuedeling 

var forbundet med ægteskabelig status.
2
 Generelt var der flest tilhængere af den legale fællesejeord-

ning, hvor ægtefæller deler formuen lige ved en eventuel skilsmisse, og meget få tilhængere af en 

særejeordning. Om det stadig forholder sig sådan i 2011, vil fremgå af analyserne nedenfor. Des-

værre er det ikke muligt at lave direkte sammenligninger med resultaterne fra 1973-undersøgelsen, 

da der ikke er anvendt samme svarkategorier til spørgsmålene i de to undersøgelser.  

2. UNDERSØGELSESMATERIALE 

Data til brug for undersøgelsen er indsamlet via Danmarks Statistiks omnibusundersøgelse, der 

gennemføres månedligt. Spørgsmål om danskernes holdninger til formuedeling indgik i omnibus-

                                                 
1
 Inger Koch-Nielsen (1975): Ægteskab og loven. Socialforskningsinstituttet, København 

2
 Ægteskab, betænkning nr. 726, København 1974 
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undersøgelserne i marts, april og maj 2011. Sammenlagt blev 4554 personer i alderen 16-74 år an-

modet om at deltage i undersøgelsen i disse måneder, og 2938 af disse personer valgte at deltage. 

Det giver en svarprocent på 65.  

 

Omnibusundersøgelserne er baseret på et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning, så sam-

mensætningen af respondenter med hensyn til køn, alder, familietype, uddannelse, socioøkonomisk 

klassificering, region, etnicitet samt boligtype svarer til den, der er i hele befolkningen. Det bort-

fald, der er i sådanne undersøgelser, vil dog ofte være lidt skævt. For at råde bod herpå udarbejder 

Danmarks Statistik en vægt for hver enkelt deltager, således at deltagerens svar vægtes i forhold til, 

om de udtrækskarakteristika, der er for den enkelte, er over- eller underrepræsenteret i den endelige 

undersøgelsespopulation.
3
 Analysen bygger således på vægtede data.  

 

Eftersom spørgsmålet om formuedeling ved en skilsmisse næppe er noget, der har helt stor relevans 

for de meget unge og de allerældste deltagere i omnibusundersøgelserne, baseres de følgende analy-

ser alene på den del af respondenterne, der var 25 til 70 år gamle, da de deltog. Undersøgelsen om-

fatter herefter i alt 2354 personer. Ud over oplysninger om respondenternes holdninger til deling af 

formue samt arv og gaver ved en skilsmisse indgår en række informationer om deres baggrund, æg-

teskabelig status m.v. i undersøgelsen. Det er således muligt at undersøge, hvorvidt respondenternes 

holdninger er relateret til deres personlige situation og forhold.  

 

I det følgende gennemgås først de overordnede resultater vedrørende holdninger til deling af formue 

m.v., hvorefter resultater af analyser om sammenhænge mellem holdning og baggrund behandles.  

3. HOLDNINGER TIL DELING AF FORMUE VED SKILSMISSE  

I undersøgelsen er danskernes holdninger til deling af formue belyst via følgende spørgsmål: 

”Hvordan synes du, den formue, der er i et ægteskab, skal deles, hvis ægtefællerne bliver skilt?” 

Respondenterne har kunnet vælge mellem følgende fem svarkategorier: 1) alt, hvad ægtefællerne 

ejer, deles lige mellem dem, 2) hver ægtefælle beholder det, som han eller hun ejer, f.eks. således at 

den, der står som ejer af boligen, kan beholde den uden at skulle dele værdien af boligen med den 

anden ægtefælle, 3) hver ægtefælle beholder værdien af det, som han eller hun ejede, da de blev 

gift, mens resten deles lige, 4) det skal afhænge af, hvor længe man har været gift, så man deler 

mere, jo længere tid man har været gift og 5) ved ikke. 

 

                                                 
3
 Der henvises til Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard (2010): Udsathed for vold of andre former for kriminalitet – 

Offerundersøgelserne 2005-2009 med delvis opdatering for 2010 for en nærmere gennemgang af omnibusundersøgel-

sens konstruktion. http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Rapporter 

/Offerrapport%202009.pdf  

http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Rapporter%20/Offerrapport%202009.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Rapporter%20/Offerrapport%202009.pdf
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Som det fremgår af tabel 1, er mere end halvdelen af respondenterne af den opfattelse, at alt, hvad 

ægtefællerne ejer, skal deles ligeligt ved en skilsmisse, mens kun hver 20. mener, at hver ægtefælle 

skal beholde det han eller hun ejer på tidspunktet for skilsmissen. Hver 5. mener, at hver ægtefælle 

skal beholde værdien af det, de ejede før ægteskabet, mens resten skal deles lige. En noget mindre 

andel, nemlig godt hver 8. mener, at deling af formuen skal afhænge af, hvor længe ægtefællerne 

har været gift. Knap hver 20. har svaret, at de ikke ved, hvad de skal mene om spørgsmålet.  

 

Tabel 1. Respondenternes holdninger til hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal deles ved skilsmisse  

 Antal Procent 

Ligedeling 1339 57 % 

Hver får sit 117 5 % 

Hver får det, han/hun ejede før  470 20 % 

Afhængig af ægteskabets varighed 316 13 % 

Ved ikke 112 5 % 

I alt  2354 100 % 

 

De respondenter, der har svaret, at formuedelingen skal afhænge af, hvor lang tid ægtefællerne har 

været gift, er yderligere blevet spurgt, hvor længe ægtefællerne skal have været gift, før alt, hvad de 

ejer, skal deles lige mellem dem. Af tabel 2 fremgår det, at godt hver 5. mener, at det skal dreje sig 

om op til 5 år, mens op mod halvdelen har svaret 6-10 år. Der er dog samtidig ganske mange, som 

mener, at ægteskabet bør have varet mere end 10 år, nemlig knap en tredjedel af respondenterne. 

Der er således ganske stor spredning i opfattelsen af, hvor længe ægteskabet skal have varet, før alt, 

hvad ægtefællerne ejer, skal deles ligeligt mellem dem.       

 

Tabel 2. Hvor lang tid et ægteskab skal have varet, før alt, hvad ægtefællerne ejer, skal deles ligeligt ved en 
skilsmisse  

 Antal Procent 

Til og med 5 år 70 22 % 

6-10 år 140 44 % 

11-20 år 60 19 % 

21 år eller derover 34 11 % 

Ved ikke 12 4 % 

I alt  316 100 % 

 

Respondenterne er også blevet spurgt, hvordan de synes, det, en ægtefælle har modtaget som arv 

eller gave fra f.eks. sine forældre, skal deles, hvis ægtefællerne bliver skilt. De har haft mulighed 

for at svare: 1) arven eller gaven skal deles lige mellem ægtefællerne, 2) den, der har modtaget ar-
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ven eller gaven, beholder den uden at dele med den anden ægtefælle, 3) om arven eller gaven skal 

deles afhænger af, hvor længe man har været gift, så man deler mere, jo længere tid man har været 

gift og 4) ved ikke.  

 

Tabel 3. Respondenternes holdninger til hvordan en arv eller gave skal deles ved skilsmisse 

 Antal Procent 

Ligedeling 669 28 % 

Modtageren beholder den 1100 47 % 

Afhængig af ægteskabets varighed 438 19 % 

Ved ikke 146 6 % 

I alt  2354* 100 % 

* At antallet af respondenter giver 2353, når de lægges sammen manuelt, skyldes, at data er vægtet og dermed indgår også decimaler.   

 

Af tabel 3 fremgår det, at knap halvdelen af respondenterne er af den opfattelse, at den, der har 

modtaget en arv eller gave, beholder den uden at dele med den anden ægtefælle. En væsentlig min-

dre del – 28 pct. – mener, at arven eller gaven skal deles lige, mens 19 pct. mener, at det skal af-

hænge af, hvor længe ægtefællerne har været gift. De resterende 6 pct. ved ikke, hvad de skal mene.    

 

Sammenlignes spørgsmålet om deling af formue og deling af en eventuel arv eller gave ses visse 

uoverensstemmelser i svarfordelingerne, jf. tabel 4. Eksempelvis er det kun knap halvdelen af de 

respondenter, der mener, at alt, hvad ægtefæller ejer, skal deles ligeligt, hvis de bliver skilt, der 

samtidig mener, at en arv eller gave skal deles lige. I stedet er 39 pct. af den opfattelse, at modtage-

ren beholder arven eller gaven, mens 14 pct. mener, at det skal afhænge af, hvor længe ægtefællerne 

har været gift eller registreret. Dette kan ses som et tegn på, at danskerne ikke altid opfatter det, en 

ægtefælle har modtaget som arv eller gave, som en del af ægteparrets fælles formue.    

 

Tabel 4. Respondenterne fordelt efter holdninger til, hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal deles 
ved en skilsmisse, samt efter, hvordan arv eller gaver skal deles.   

 Ligedeling 
Modtageren 

beholder 
arv/gave 

Afhængig af  
ægteskabets  

varighed 
I alt 

Ligedeling 47 % 39 % 14 % 100 % 

Hver får sit  9 % 83 % 8 % 100 % 

Hver får det, han/hun ejede før  7 % 75 % 18 % 100 % 

Afhængig af ægteskabets varighed 5 % 44 % 52 % 100 % 
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4. RESPONDENTERNES HOLDNINGER OG DERES BAGGRUND 

De oplysninger om respondenternes baggrund og forhold, der indgår i undersøgelsen, er følgende:  

 

1. Køn 

2. Alder 

3. Civilstand 

4. Varigheden af det nuværende parforhold 

5. Tidligere ægteskab/registreret partnerskab 

6. Familietype 

7. Region  

8. Uddannelsesniveau 

9. Beskæftigelse 

10. Egen bruttoindkomst 

11. Familiens bruttoindkomst 

12. Personlig formue  

13. Formue i det nuværende forhold  

 

De analyser, der er fortaget, viser, at der – med undtagelse af køn og familiens bruttoindkomst – er 

en statistisk signifikant sammenhæng mellem de listede baggrundskarakteristika og respondenternes 

holdninger til formuedeling ved en eventuel skilsmisse. At der er statistisk signifikant sammenhæng 

betyder, at der er mindre end 5 pct. sandsynlighed for, at sammenhængen beror på en tilfældighed, 

og mindst 95 pct. sandsynlighed for, at den er reel. P-værdien, der angives under hver tabel, skal 

dermed være under 0,05. Når p-værdien er angivet til 0,000, betyder det, at sandsynligheden for, at 

sammenhængen beror på en tilfældighed, er mindre end 0,1 pct. 

 

På samme måde viser det sig, at respondenternes holdninger til, hvordan en arv eller gave skal deles 

ved en skilsmisse, er statistisk signifikant relateret til de fleste baggrundskarakteristika. Det er alene 

vedrørende tidligere ægteskab/registreret partnerskab, familiens bruttoindkomst og personlig for-

mue, at der ikke er en sådan sammenhæng. 

4.1. Køn og alder 

Som nævnt differentierer respondenternes køn ikke mellem deres holdninger til formuedeling ved 

en skilsmisse, jf. bilagstabel 1. Mænd og kvinder svarer således ganske ens på dette spørgsmål. Det 

gør de derimod ikke på spørgsmålet om, hvordan de synes en arv eller gave skal deles, da ca. en 

tredjedel af mændene mod knap en fjerdedel af kvinderne mener, at arven eller gaven skal deles lige 

mellem ægtefællerne, hvis de bliver skilt, jf. bilagstabel 2. Mere end halvdelen af kvinderne mener i 

stedet, at arven eller gaven skal beholdes af den, der har modtaget den, mod 41 pct. af mændene.  
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Alder er forbundet med respondenternes holdninger til begge spørgsmål. Den del, der mener, at alt, 

hvad ægtefæller ejer, skal deles lige mellem dem ved en skilsmisse, er mindst blandt de yngste i 

undersøgelsen, dvs. de 25-34-årige, og størst blandt de ældste, dvs. de 55-70-årige, jf. tabel 5. Om-

vendt er den andel, der mener, at hver ægtefælle skal beholde værdien af det, han eller hun ejede før 

ægteskabet, faldende med stigende alder.  

 

Tabel 5. Respondenterne fordelt efter alder og efter, hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal deles 
ved skilsmisse 

  Ligedeling Hver får sit 
Hver får det, 

han/hun 
ejede før 

Afhængig af 
ægteskabets 

varighed 
Ved ikke I alt 

25-34 år Antal 185 34 137 65 22 443 

 Procent 42 % 8 % 31 % 15 % 5 % 100 % 

 Residual -67,1 12,0 48,5 5,5 1,1  

35-44 år Antal 328 24 118 54 31 555 

 Procent 59 % 4 % 21 % 10 % 6 % 100 % 

 Residual 12,2 -3,6 7,1 -20,5 4,8  

45-54 år Antal 327 22 118 78 23 568 

 Procent 58 % 4 % 21 % 14 % 4 % 100 % 

 Residual 3,8 -6,2 4,5 1,7 -3,8  

55-70 år Antal 499 37 97 119 35 787 

 Procent 63 % 5 % 12 % 15 % 4 % 100 % 

 Residual 51,1 -2,1 -60,2 13,3 -2,1  

P=0,000 

 

Tabellen viser videre, at det er blandt de 25-34-årige, der mener, at ægtefæller skal dele formuen 

ligeligt, og de 55-70-årige, der mener, at hver ægtefælle skal beholde værdien af det, han eller hun 

ejede før ægteskabet, at residualværdierne er særligt store. Det vil sige, at det i særlig grad er disse 

to kategorier, der bidrager til den stærkt signifikante sammenhæng, som findes mellem responden-

ternes alder og deres holdninger til, hvordan formuen skal deles.
4
  

 

Samme mønster ses med hensyn til aldersfordeling og respondenternes holdninger til deling af arv 

eller gaver, jf. bilagstabel 3. Her er det de 55-70-årige, som mener, at arv eller gaver skal deles lige 

mellem ægtefællerne, der bidrager mest til den stærkt signifikante sammenhæng mellem alder og 

respondenternes holdninger.  

                                                 
4
 En residualværdi er et udtryk for, hvor langt der er mellem det observerede og det forventede antal individer. Ved en 

positiv værdi er der således flere observationer end forventet, mens der ved en negativ værdi er færre end forventet. Den 

celle med den største værdi forklarer dermed mest af den samlede afstand mellem det observerede og det forventede. Er 

residualværdien højere end to, er der 95 pct. sikkerhed for, at forskellen ikke er tilfældig.  
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4.2. Region  

Der er variationer i respondenternes holdninger til formuedeling i forhold til den region i landet, de 

kommer fra. Det er således en større andel af respondenterne fra Nordjylland end fra de øvrige regi-

oner, der mener, at den formue, der er i et ægteskab, skal deles lige mellem ægtefællerne ved en 

skilsmisse, jf. tabel 6. Det drejer sig om to tredjedele fra Region Nordjylland mod 61 pct. fra Regi-

on Syddanmark og Region Sjælland, 58 pct. fra Region Midtjylland og 48 pct. fra Hovedstaden.  

 

Respondenter fra Region Hovedstaden mener derimod hyppigere end de øvrige respondenter, at 

hver ægtefælle skal beholde værdien af det, han eller hun ejede før ægteskabet, mens resten deles 

lige. Residualværdierne indikerer endvidere, at det primært er Region Hovedstaden, der afviger fra 

de øvrige regioner med hensyn til holdninger til formuedeling ved skilsmisse. 

 

Tabel 6. Respondenterne fordelt efter region og efter, hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal deles 
ved skilsmisse 

  Ligedeling Hver får sit 
Hver får det, 

han/ hun 
ejede før 

Afhængig 
af varig-

hed 
Ved ikke I alt 

Hovedstad Antal 343 34 187 96 48 708 

 Procent 48 % 5 % 26 % 14 % 7 % 100 % 

 Residual -59,7 -0,9 45,3 1,0 14,3  

Sjælland Antal 215 21 59 50 8 353 

 Procent 61 % 6 % 17 % 14 % 2 % 100 % 

 Residual 14,2 3,6 -11,6 2,6 -8,8  

Syddanmark Antal 306 32 87 57 24 506 

 Procent 61 % 6 % 17 % 11 % 5 % 100 % 

 Residual 18,2 7,1 -14,2 -10,9 0,0  

Midtjylland Antal 309 24 105 70 27 535 

 Procent 58 % 5 % 20 % 13 % 5 % 100 % 

 Residual 4,7 -2,4 -2,0 -1,8 1,5  

Nordjylland Antal 166 5 33 43 5 252 

 Procent 66 % 2 % 13 % 17 % 2 % 100 % 

 Residual 22,7 -7,4 -17,4 9,2 -7,0  

P=0,000  

 

Respondenter fra Region Hovedstaden er endvidere underrepræsenteret blandt dem, der mener, at 

arv og gaver skal deles lige mellem ægtefæller ved en skilsmisse, mens især Region Syddanmark er 

overrepræsenteret, jf. bilagstabel 4. Med hensyn til andelen, der mener, at modtageren af en arv 

eller en gave kan beholde den, uden at dele med den anden ægtefælle, er forskellen mellem regio-
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nerne ganske lille, og der er ikke signifikante forskelle mellem dem, når denne ene svarmulighed 

stilles over for de resterende.  

4.3. Nuværende og tidligere parforhold 

Der er en meget tydelig sammenhæng mellem respondenternes civilstand og deres holdninger til 

formuedeling. De respondenter, der er enten gift eller lever i et registreret partnerskab, er stærkt 

overrepræsenteret blandt dem, der mener, at formuen skal deles ligeligt ved en eventuel skilsmisse, 

jf. tabel 7. Sammenlignet med respondenter i et ægteskab er det under halvt så mange af de ugifte 

og skilte, herunder dem med et ophævet partnerskab, der mener, at formuen skal deles ligeligt. Til 

gengæld er der relativt mange af dem, der mener, at hver ægtefælle skal beholde værdien af det, han 

alle hun ejede før ægteskabet.   

 

Tabel 7. Respondenterne fordelt efter civilstand og efter, hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal 
deles ved skilsmisse 

5
  

  Ligedeling Hver får sit 
Hver får det, 

han/ hun 
ejede før 

Afhængig 
af varig-

hed 
Ved ikke I alt 

Ugift Antal 208 53 219 101 47 628 

 Procent 33 % 8 % 35 % 16 % 8 % 100 % 

 Residual -149,7 22,0 93,7 16,6 17,3  

Gift/ 
registreret 

Antal 1012 43 157 161 42 1415 

 Procent 72 % 3 % 11 % 11 % 3 % 100 % 

 Residual 206,1 -26,8 -125,3 -29,2 -24,8  

Skilt/ophævet 
partnerskab 

Antal 79 14 80 42 17 232 

 Procent 34 % 6 % 35 % 18 % 7 % 100 % 

 Residual -53,1 2,6 33,7 10,8 6,0  

Enke/ 
enkemand 

Antal 40 6 13 12 5 76 

 Procent 53 % 8 % 17 % 16 % 7 % 100 % 

 Residual -3,3 2,3 -2,2 1,8 1,4  

P=0,000 

 

Samme mønster gør sig gældende med hensyn til respondenternes holdninger til deling af arv eller 

gaver, idet især de ugifte og skilte mener, at modtageren beholder den uden at dele med den anden 

ægtefælle, jf. bilagstabel 5. Der er dog også en stor andel af enkerne og enkemændene, der har den 

opfattelse. Det drejer sig således om 61 pct. af de skilte, 58 pct. af enkerne/enkemændene og 57 pct. 

af de ugifte mod 39 pct. af de gifte eller registrerede.  

                                                 
5
 Kategorien gift/registreret partnerskab inkluderer også respondenter, der er separeret. Det er ikke muligt med sikker-

hed at udskille denne gruppe, men svarfordelingen på andre spørgsmål tyder på, at det formentlig højest drejer sig om 

65 ud af de 1415 personer i denne kategori.    
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For den del af respondenterne, der er enten gift, lever i registreret partnerskab eller er samlevende, 

er det undersøgt, om holdningerne til formuedeling er relateret til forholdets varighed. Det viser sig 

at være tilfældet: Jo længere tid, parforholdet har varet, desto større er andelen, der mener, at ægte-

fæller skal dele deres formue ligeligt ved en skilsmisse – både den formue, der er i ægteskabet, og 

en eventuel arv eller gave, jf. bilagstabel 6 og 7.  

 

Det har yderligere betydning for holdningerne til formuedeling, om respondenterne i et parforhold 

tidligere har været gift eller levet i et registreret partnerskab. Således mener 72 pct. af dem, der ikke 

har oplevet en skilsmisse, at formuen skal deles ligeligt, mod 52 pct. af dem, der har været igennem 

en skilsmisse. Til gengæld er der en noget større andel af sidstnævnte gruppe, der enten mener, at 

hver ægtefælle skal beholde værdien af det, han eller hun ejer på tidspunktet for skilsmissen, eller at 

hver part skal beholde værdien af det, han eller hun ejede før ægteskabet, og dele resten lige, jf. 

bilagstabel 8.  

 

At et tidligere ægteskab har betydning for respondenternes holdninger til formuedeling understøttes 

endvidere af, at der er signifikant forskel mellem de enlige, der tidligere har været gift eller levet i et 

registreret partnerskab, og dem, der ikke har det, med hensyn til om alt, hvad ægtefællerne ejer, skal 

deles ligeligt eller ej, jf. bilagstabel 9. Spørgsmålet om tidligere ægteskab/registreret partnerskab er 

derimod ikke tydeligt relateret til respondenternes holdninger til, hvordan en arv eller gave skal 

deles ved en eventuel skilsmisse, jf. bilagstabel 10 og 11.  

 

Sammenfattende betyder ovenstående, at det fortrinsvist er personer, der 1) aktuelt lever i et parfor-

hold, som 2) har gjort det længe, og som 3) ikke selv har oplevet en skilsmisse eller ophævelse af et 

registreret partnerskab, der mener, at formuen skal deles lige mellem ægtefæller, hvis de bliver skilt. 

Og det er fortrinsvist personer, der 1) aktuelt lever i et parforhold, og som 2) har gjort det længe, der 

mener, at den arv eller gave, som en ægtefælle har modtaget, skal deles lige ved en skilsmisse.   

4.4. Familietype og børn 

Familietypen differentierer også mellem respondenternes holdninger til formuedeling og til deling 

af arv eller gaver. Af tabel 8 fremgår det således, at næsten tre fjerdedele af dem, der lever i et par-

forhold med fælles børn, mener, at ægtefæller skal dele formuen ligeligt i tilfælde af skilsmisse. 

Tilsvarende gælder godt halvdelen af dem i parforhold med både fælles børn og særbørn – dvs. børn 

fra tidligere forhold – og ligeledes godt halvdelen af dem i parforhold med alene særbørn. Blandt 

enlige uden børn findes den mindste andel, der har denne opfattelse, nemlig under en tredjedel.  

 

Det er særligt de par med kun fælles børn, der mener, at alt, hvad ægtefæller ejer, skal deles ligeligt 

ved en skilsmisse, der bidrager til styrken i sammenhængen. Med en residualværdi på 191,7 er der 

således langt flere observerede individer end forventet, der placerer sig i denne kategori, jf. tabel 8. 

Dernæst følger de enlige uden børn, hvor langt færre end forventet mener sådan.    
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Tabel 8. Respondenterne fordelt efter familietype og efter, hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal 
deles ved skilsmisse 

6
 

  Ligedeling Hver får sit 
Hver får det, 

han/ hun 
ejede før 

Afhængig 
af varig-

hed 
Ved ikke I alt 

Enlig 
uden børn 

Antal 152 31 169 99 50 501 

 Procent 30 % 6 % 34 % 20 % 10 % 100 % 

 Residual -132,6 6,1 69,2 31,3 26,0  

Enlig 
med børn 

Antal 45 4 34 24 10 117 

 Procent 39 % 3 % 29 % 21 % 9 % 100 % 

 Residual -21,5 -1,8 10,7 8,2 4,4  

Par uden børn Antal 86 13 58 18 7 182 

 Procent 47 % 7 % 32 % 10 % 4 % 100 % 

 Residual -17,4 4,0 21,7 -6,6 -1,7  

Par med 
fælles børn 

Antal 867 33 120 131 38 1189 

 Procent 73 % 3 % 10 % 11 % 3 % 100 % 

 Residual 191,7 -26,1 -116,9 -29,6 -19,1  

Par med 
særbørn 

Antal 98 25 43 20 5 191 

 Procent 51 % 13 % 23 % 11 % 3 % 100 % 

 Residual -10,5 15,5 4,9 -5,8 -4,2  

Par med 
fælles/særbørn 

Antal 64 6 31 17 2 120 

 Procent 53 % 5 % 26 % 14 % 2 % 100 % 

 Residual -4,2 0,0 7,1 0,8 -3,8  

Andre 
familietyper 

Antal 25 5 14 9 1 54 

 Procent 46 % 9 % 26 % 17 % 2 % 100 % 

 Residual -5,7 2,3 3,2 1,7 -1,6  

P=0,000 

 
Et tilsvarende – dog mindre markant – mønster ses med hensyn til respondenternes holdninger til 

deling af en eventuel arv eller gave, jf. bilagstabel 12.  

4.5. Uddannelse og beskæftigelse 

Der kan næsten se ud til at være en omvendt proportionalitet mellem uddannelseslængde og den 

andel, der mener, at formuen skal deles ligeligt ved en skilsmisse, jf. tabel 9. Det er således under 

halvdelen af dem med en lang videregående uddannelse, der mener dette, mod 62 pct. af dem med 

alene en folkeskoleuddannelse. Omvendt er andelen, der mener, at hver ægtefælle skal beholde 

                                                 
6
 Børn dækker både hjemmeboende og udeboende børn samt børn over 18 år.   
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værdien af det, han eller hun ejede før ægteskabet, og dele resten lige, størst blandt dem med en 

lang videregående uddannelse og mindst blandt dem med en folkeskoleuddannelse. Af residualvær-

dierne ses det, at det er blandt respondenterne med en lang videregående uddannelse, at det observe-

rede antal individer afviger mest fra det forventede antal.  

 

Tabel 9. Respondenterne fordelt efter uddannelse og efter, hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal 
deles ved skilsmisse 

7
 

  Ligedeling Hver får sit 
Hver får det, 

han/ hun 
ejede før 

Afhængig 
af varig-

hed 
Ved ikke I alt 

Folkeskole-
eksamen mv. 

Antal 264 16 56 60 33 429 

Procent 62 % 4 % 13 % 14 % 8 % 100 % 

Residual 19,7 -5,1 -29,5 2,4 12,6  

Gymnasium 
uddannelse 

Antal 90 15 39 16 6 166 

Procent 54 % 9 % 24 % 10 % 4 % 100 % 

Residual -4,5 6,8 5,9 -6,3 -1,9  

Erhvervsfaglig 
uddannelse  

Antal 425 39 141 92 25 722 

Procent 59 % 5 % 20 % 13 % 4 % 100 % 

Residual 13,8 3,4 -2,9 -5,0 -9,4  

Kort 
videregående 
uddannelse 

Antal 136 3 49 37 8 233 

Procent 58 % 1 % 21 % 16 % 3 % 100 % 

Residual 3,3 -8,5 2,6 5,7 -3,1  

Mellemlang  
videregående 
uddannelse 

Antal 288 28 104 79 20 519 

Procent 56 % 5 % 20 % 15 % 4 % 100 % 

Residual -7,6 2,4 0,6 9,3 -4,7  

Lang 
videregående 
uddannelse 

Antal 137 15 80 32 20 284 

Procent 48 % 5 % 28 % 11 % 7 % 100 % 

Residual -24,7 1,0 23,4 -6,1 6,5  

P=0,000 

 

Også på dette område ses et nogenlunde tilsvarende mønster med hensyn til respondenternes hold-

ninger til deling af en arv eller gave – igen med mindre tydelige forskelle, jf. bilagstabel 13.   

 

I forhold til sammenhængen mellem respondenternes holdninger til formuedeling og erhverv viser 

det sig, at særligt pensionister og efterlønsmodtagere mener, at alt, hvad ægtefæller ejer, skal deles 

                                                 
7
 Kategorien folkeskole indeholder også nogle få respondenter, der har svaret, at de ikke har nogen skole- eller er-

hvervsuddannelse, mens nogle få respondenter med anden uddannelse – herunder kørerlærer, forsvar og politi – er in-

kluderet i kategorien kort videregående uddannelse.    
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ligeligt, hvis de bliver skilt, mens især meget få af dem under uddannelse er af denne mening, jf. 

bilagstabel 14. Det drejer sig om henholdsvis 64 og 24 pct. Disse forskelle kan være betinget af de 

aldersmønstre, der tidligere har vist sig, ligesom de kan være relateret til de enkelte respondenters 

civilstand og eventuelle langvarige parforhold.  

 

Det ses videre af bilagstabel 14, at ganske mange af funktionærerne og de faglærte arbejdere – 61 

og 59 pct. – har den holdning, at formuen skal deles ligeligt, tæt efterfulgt af de øvrige faggrupper. 

De studerende og lærlingene er dem, der skiller sig mest ud fra de øvrige, da det særligt er blandt 

dem, at det observerede antal individer afviger fra det forventede antal. De mener langt hyppigere 

end de resterende, at hver ægtefælle skal beholde værdien af det, han eller hun ejede før ægteskabet, 

og dele resten lige. De arbejdsløse og de ufaglærte arbejdere mener derimod hyppigere end resten, 

at formuedelingen skal afhænge af, hvor længe et ægtepar har været gift. Der er dog ikke tale om en 

tydelig signifikant forskel fra de øvrige kategorier.    

 

Det er igen stort set det samme mønster, der viser sig vedrørende respondenternes holdninger til en 

ligelig deling af arv eller gaver, jf. bilagstabel 15. Med undtagelse af pensionister og efterlønsmod-

tagere er det dog omkring halvdelen af dem i de øvrige grupper, der mener, at modtageren af arven 

eller gaven skal beholder den uden at dele med den anden ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.     

4.6. Indkomst og formue  

Vedrørende respondenternes holdninger til formuedeling og personlig indkomst er der en tendens 

til, at andelen, der mener, at ægtefæller skal dele formuen ligeligt ved en skilsmisse, er ligefrem 

proportional med indkomstens størrelse, jf. tabel 10.   

 

Denne tendens er mindre tydelig med hensyn til holdningen til en ligelig deling af en arv eller gave. 

Dog er de respondenter med de højeste indkomster overrepræsenteret blandt dem, der er af denne 

opfattelse, jf. bilagstabel 16, mens der til gengæld er relativt få af dem, der mener, at modtageren af 

arven eller gaven skal beholde den uden at dele med sin ægtefælle. 

 

Den del af respondenterne, der hverken er gift, lever i et registreret partnerskab eller er samboende 

med en partner, har oplyst om deres personlige formue, jf. bilagstabel 17. Der er nogle forskelle, 

men ikke et klart mønster i sammenhængen mellem formuens størrelse og deres holdninger til, 

hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal deles ved en skilsmisse. Tilsvarende gælder for den 

del af respondenterne, der er enten gift, lever i registreret partnerskab eller er samboende, og som 

derfor har oplyst om familiens formue, jf. bilagstabel 18. Med hensyn til sidstnævnte bemærkes 

dog, at der især er relativt mange af dem med negativ formue, der mener, at formuen skal deles lige, 

mens der til gengæld er relativt få blandt dem med meget store formuer (på over 10 mio. kr.), der 

mener det. Af dem med store formuer er der derimod en forholdsvis stor del, som er af den opfattel-
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se, at hver ægtefælle skal beholde værdien af det, han eller hun ejede før ægteskabet, mens resten 

deles lige.  

 

Tabel 10. Respondenterne fordelt efter indkomst og efter, hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal 
deles ved skilsmisse 

  Ligedeling Hver får sit 
Hver får det, 

han/ hun 
ejede før 

Afhængig 
af varig-

hed 
Ved ikke I alt 

0- 
199.000 

Antal 237 23 102 63 30 455 

 Procent 52 % 5 % 22 % 14 % 7 % 100 % 

 Residual -22,0 0,1 8,6 -0,4 13,6  

200.000-
299.000 

Antal 234 28 69 72 11 414 

 Procent 57 % 7 % 17 % 17 % 3 % 100 % 

 Residual -1,6 7,1 -15,9 14,3 -3,9  

300.000-
399.000 

Antal 300 22 122 69 19 532 

 Procent 56 % 4 % 23 % 13 % 4 % 100 % 

 Residual -2,8 -4,8 12,8 -5,1 -0,1  

400.000-
699.000 

Antal 302 22 97 61 11 493 

 Procent 61 % 5 % 20 % 12 % 2 % 100 % 

 Residual 21,4 -2,9 -4,2 -7,7 -6,7  

700.000 og 
derover 

Antal 67 6 21 14 1 109 

 Procent 62 % 6 % 19 % 13 % 1 % 100 % 

 Residual 5,0 0,5 -1,4 -1,2 -2,9  

P=0,004 

 

Heller ikke på spørgsmålet om arv eller gaver er der klare mønstre i svarfordelingerne i relation til 

formuens størrelse, selv om der statistisk er signifikante forskelle vedrørende familiens formue, jf. 

bilagstabel 19 og 20. Således er andelen af respondenter, der mener, at modtageren af en arv eller 

gave skal beholde den, størst blandt dem uden formue og næststørst blandt dem med størst formue.
8
    

4.7. Afsluttende bemærkninger 

Som antydet ovenfor, er det muligt, at nogle af de mønstre, der viser sig i svarfordelingerne for de 

forskellige baggrundskarakteristika, er betinget af eller relateret til andre forhold. I princippet er 

dette muligt at undersøge via regressionsanalyse, der kan vurdere betydningen af én variabel, når 

alle andre holdes konstante. Det forholder sig imidlertid sådan, at der er en høj grad af samvarians 

mellem de forhold, der ønskes testet, f.eks. alder, beskæftigelse og indkomst. Det betyder, at det er 

                                                 
8
 Signifikansniveauet er primært betinget af forholdet mellem det observerede og det forventede blandt respondenter 

uden formue, jf. bilagstabel 20. 
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vanskeligt at vurdere, hvilke forhold der betyder mest for forskellen i respondenternes holdninger til 

formuedeling. Af den grund er det undladt at vise resultater fra de enkelte regressionsanalyser.  

 

Det skal dog fremhæves, at samtlige analyser tyder på, at den familietype, respondenterne indgår i, 

har selvstændig forklaringskraft. Sammenlignet med enlige uden børn er der større sandsynlighed 

for, at respondenterne i et parforhold er af den opfattelse, at alt, hvad ægtefæller ejer, skal deles 

ligeligt mellem dem ved en skilsmisse – uanset om de har børn eller ej, herunder såvel fælles børn 

som særbørn. Der er derimod ikke forskel på enlige uden børn og enlige med børn. Samme mønster 

viser sig i forhold til spørgsmålet om deling af arv eller gaver, som en ægtefælle har modtaget. I 

forhold til enlige uden børn er det hovedsageligt par med eller uden børn – men også enlige med 

børn – der mener, at arven eller gaven skal deles lige mellem ægtefællerne, hvis de bliver skilt.  
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BILAGSTABELLER  

 

Tabel 1. Respondenterne fordelt efter køn og efter, hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal deles ved 
skilsmisse 

  Ligedeling Hver får sit 

Hver får det, 

han/hun 

ejede før 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

Mand Antal 682 67 215 149 63 1176 

 Procent 58 % 6 % 18 % 13 % 5 % 100 % 

Kvinde Antal 658 50 255 167 49 1179 

 Procent 56 % 4 % 22 % 14 % 4 % 100 % 

P=0,059  

 

Tabel 2. Respondenterne fordelt efter køn og efter, hvordan arv eller gaver skal deles ved skilsmisse   

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

Mand Antal 385 487 219 84 1175 

 Procent 33 % 41 % 19 % 7 % 100 % 

Kvinde Antal 284 613 219 62 1178 

 Procent 24 % 52 % 19 % 5 % 100 % 

P=0,000 

 

Tabel 3. Respondenterne fordelt efter alder og efter, hvordan arv eller gaver skal deles ved skilsmisse  

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

25-34 år Antal 70 250 99 24 443 

 Procent 16 % 56 % 22 % 5 % 100 % 

 Residual -56,0 42,9 16,7 -3,7  

35-44 år Antal 150 287 80 38 555 

 Procent 27 % 52 % 14 % 7 % 100 % 

 Residual -7,8 27,5 -23,1 3,3  

45-54 år Antal 157 264 112 36 569 

 Procent 28 % 46 % 20 % 6 % 100 % 

 Residual -4,8 -2,0 6,3 0,5  

55-70 år Antal 292 299 146 49 786 

 Procent 37 % 38 % 19 % 6 % 100 % 

 Residual 68,5 -68,4 0,0 -0,1  

P=0,000 
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Tabel 4. Respondenterne fordelt efter region og efter, hvordan arv eller gaver skal deles ved skilsmisse 

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

Hovedstaden Antal 164 344 145 56 709 

 Procent 23 % 49 % 21 % 8 % 100 % 

 Residual -37,8 12,6 13,2 12,0  

Sjælland Antal 103 160 69 19 351 

 Procent 29 % 46 % 20 % 5 % 100 % 

 Residual 3,1 -4,1 3,8 -2,8  

Syddanmark Antal 170 233 78 23 504 

 Procent 34 % 46 % 16 % 5 % 100 % 

 Residual 26,6 -2,6 -15,7 -8,3  

Midtjylland Antal 153 253 97 32 535 

 Procent 29 % 47 % 18 % 6 % 100 % 

 Residual 0,8 2,9 -2,4 -1,2  

Nordjylland Antal 79 109 48 16 252 

 Procent 31 % 43 % 19 % 6 % 100 % 

 Residual 7,3 -8,8 1,2 0,4  

P=0,019 
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Tabel 5. Respondenterne fordelt efter civilstand og efter, hvordan arv eller gaver skal deles ved skilsmisse 
9
  

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

Ugift Antal 95 358 117 60 630 

 Procent 15 % 57 % 19 % 10 % 100 % 

 Residual -84,2 63,7 -0,2 20,7  

Gift/ 

registreret 
Antal 533 556 265 63 1417 

 Procent 38 % 39 % 19 % 4 % 100 % 

 Residual 129,9 -105,9 1,5 -25,4  

Skilt/ophævet 

partnerskab 
Antal 28 141 43 19 231 

 Procent 12 % 61 % 19 % 8 % 100 % 

 Residual -37,7 33,1 0,0 4,6  

Enke/ 

enkemand 
Antal 14 45 13 5 77 

 Procent 18 % 58 % 17 % 6 % 100 % 

 Residual -7,9 9,0 -1,3 0,2  

P=0,000 

 

Tabel 6. Respondenterne i et parforhold fordelt efter parforholdets varighed og efter, hvordan den formue, 
der er i et ægteskab, skal deles ved skilsmisse 

  Ligedeling Hver får sit 

Hver får det, 

han/hun 

ejede før 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

0-5 år Antal 130 20 61 29 9 249 

 Procent 52 % 8 % 25 % 12 % 4 % 100 % 

6-12 år Antal 220 19 54 31 13 337 

 Procent 65 % 6 % 16 % 9 % 4 % 100 % 

12-25 år Antal 284 18 51 40 9 402 

 Procent 71 % 5 % 13 % 10 % 2 % 100 % 

26-40 år Antal 263 4 23 42 12 344 

 Procent 77 % 1 % 7 % 12 % 4 % 100 % 

+ 40 år Antal 130 3 6 24 1 164 

 Procent 79 % 2 % 4 % 15 % 1 % 100 % 

P=0,000 

 

                                                 
9
 Kategorien gift/registreret partnerskab inkluderer også respondenter, der er separeret. Det er ikke muligt med sikker-

hed at udskille denne gruppe, men svarfordelingen på andre spørgsmål tyder på, at det formentlig højest drejer sig om 

65 ud af de 1415 personer i denne kategori.    
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Tabel 7. Respondenterne i et parforhold fordelt efter parforholdets varighed og efter, hvordan arv eller gaver 
skal deles ved skilsmisse 

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

0-5 år Antal 53 133 44 19 249 

 Procent 21 % 53 % 18 % 8 % 100 % 

6-12 år Antal 99 166 55 16 336 

 Procent 30 % 49 % 16 % 5 % 100 % 

12-25 år Antal 144 167 79 12 402 

 Procent 36 % 42 % 20 % 3 % 100 % 

26-40 år Antal 143 112 73 17 345 

 Procent 41 % 33 % 21 % 5 % 100 % 

+ 40 år Antal  96 35 26 7 164 

 Procent 59 % 21 % 16 % 4 % 100 % 

P=0,000 

 

Tabel 8. Respondenterne, der er gifte eller registrerede, fordelt efter om de tidligere har været gift/registreret 
og efter, hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal deles ved skilsmisse 

  Ligedeling Hver får sit 

Hver får det, 

han/hun 

ejede før 

Afhængig af 

ægteskabets 

varighed 

Ved ikke 
I alt 

 

Ja Antal 128 21 59 29 11 248 

 Procent 52 % 9 % 24 % 12 % 4 % 100 % 

Nej Antal 902 42 136 138 34 1252 

 Procent 72 % 3 % 11 % 11 % 3 % 100 % 

P=0,000 
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Tabel 9. Respondenterne fordelt efter civilstand og efter, hvordan den formue, der er i et ægteskab, skal 
deles ved skilsmisse 

  Ligedeling Hver får sit 

Hver får det, 

han/ hun 

ejede før 

Afhængig 

af varig-

hed 

Ved ikke I alt 

Enlig ugift Antal 73 21 126 68 38 326 

 Procent 22 % 6 % 39 % 21 % 12 % 100 % 

Enlig fraskilt Antal 53 9 55 36 15 168 

 Procent 32 % 5 % 33 % 21 % 9 % 100 % 

Samboende 

ugift 
Antal 121 28 84 27 9 269 

 Procent 45 % 10 % 31 % 10 % 3 % 100 % 

Samboende 

fraskilt 
Antal 24 5 23 4 2 58 

 Procent 41 % 9 % 40 % 7 % 3 % 100 % 

Gift < 10 år Antal 173 11 52 32 9 277 

 Procent 63 % 4 % 19 % 12 % 3 % 100 % 

Gift ≥ 10 år Antal 750 24 80 113 29 996 

 Procent 75 % 2 % 8 % 11 % 3 % 100 % 

P=0,000 

 
 
Tabel 10. Respondenterne, der er gifte eller registrerede, fordelt efter om de tidligere har været gift/ registre-
ret og efter, hvordan arv eller gaver skal deles ved skilsmisse. 

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke 

I alt 

 

Ja Antal 79 112 40 16 247 

 Procent 32 % 45 % 16 % 7 % 100 % 

Nej Antal 456 504 237 55 1252 

 Procent 36 % 40 % 19 % 4 % 100 % 

P=0,160 
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Tabel 11. Respondenterne fordelt efter civilstand og efter, hvordan arv eller gaver skal deles ved skilsmisse 

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

Enlig ugift Antal 44 172 64 46 326 

 Procent 14 % 53 % 20 % 14 % 100 % 

Enlig fraskilt Antal 17 107 29 15 168 

 Procent 10 % 64 % 17 % 9 % 100 % 

Samboende 

ugift 
Antal 45 168 44 13 270 

 Procent 17 % 62 % 16 % 5 % 100 % 

Samboende 

fraskilt 
Antal 11 31 13 4 59 

 Procent 19 % 53 % 22 % 7 % 100 % 

Gift < 10 år Antal 71 141 48 18 278 

 Procent 26 % 51 % 17 % 7 % 100 % 

Gift ≥ 10 år Antal 421 341 194 41 997 

 Procent 42 % 34 % 20 % 4 % 100 % 

P=0,000 

 



21 

 

Tabel 12. Respondenterne fordelt efter familietype og efter, hvordan arv eller gaver skal deles ved skilsmisse 

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

Enlig  

uden børn 

Antal 68 270 102 61 501 

Procent 14 % 54 % 20 % 12 % 100 % 

Residual -74,5 36,1 8,9 29,5  

Enlig  

med børn 

Antal 21 71 18 7 117 

Procent 18 % 61 % 15 % 6 % 100 % 

Residual -12,3 16,4 -3,8 -0,3  

Par  

uden børn 

Antal 34 109 32 7 182 

Procent 19 % 60 % 18 % 4 % 100 % 

Residual -17,8 24,0 -1,8 -4,4  

Par med  

fælles børn 

Antal 449 459 225 57 1190 

Procent 38 % 39 % 19 %  5 % 100 % 

Residual 110,6 -96,6 3,8 -17,8  

Par med særbørn 

Antal 53 98 29 10 190 

Procent 28 % 52 % 15 % 5 % 100 % 

Residual -1,0 9,3 -6,3 -1,9  

Par med både 

fælles/særbørn 

Antal 34 60 22 5 121 

Procent 28 % 50 % 18 % 4 % 100 % 

Residual -0,4 3,5 -0,5 -2,6  

Andre  

familietyper  

Antal 11 33 10 1 55 

Procent 20 % 60 % 18 % 2 % 100 % 

Residual -4,6 7,3 -0,2 -2,5  

P=0,000 
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Tabel 13. Respondenterne fordelt efter uddannelsesniveau og efter, hvordan arv eller gaver skal deles ved 
skilsmisse 

   Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

Folkeskole-

eksamen mv. 

Antal 147 171 67 43 428 

Procent 34 % 40 % 16 % 10 % 100 % 

Residual 25,3 -29,2 -12,8 16,6  

Gymnasial ud-

dannelse  

Antal 42 92 26 6 166 

Procent 25 % 55 % 16 % 4 % 100 % 

Residual -5,2 14,4 -4,9 -4,2  

Erhvervsfaglig 

uddannelse 

Antal 216 332 132 42 722 

Procent 30 % 46 % 18 % 6 % 100 % 

Residual 10,8 -5,7 -2,6 -2,5  

Kort videregående 

uddannelse 

Antal 68 114 43 8 233 

Procent 29 % 49 % 19 % 3 % 100 % 

Residual 1,8 5,0 -0,4 -6,4  

Mellemlang vide-

regående uddan-

nelse 

Antal 122 254 118 24 518 

Procent 24 % 49 % 23 % 5 % 100 % 

Residual -25,2 11,8 21,5 -8,0  

Lang  

videregående 

uddannelse 

Antal 73 136 52 22 283 

Procent 26 % 48 % 18 % 8 % 100 % 

Residual -7,4 3,7 -0,7 4,5  

P=0,000 
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Tabel 14. Respondenterne fordelt efter beskæftigelse og efter, hvordan den formue, der er i et ægteskab, 
skal deles ved skilsmisse 

  Ligedeling Hver får sit 

Hver får det, 

han/hun 

ejede før 

Afhængig 

af varig-

hed 

Ved ikke I alt 

Funktionær 

Antal 489 29 167 102 20 807 

Procent 61 % 4 % 21 % 13 % 3 % 100 % 

Residual 29,8 -10,8 5,8 -6,4 -18,4  

Faglært arbejder 

Antal 255 23 88 43 21 430 

Procent 59 % 5 % 21 % 10 % 5 % 100 % 

Residual 10,3 1,8 2,1 -14,7 0,5  

Ufaglært arbejder 

Antal 119 9 37 41 13 219 

Procent 54 % 4 % 17 % 19 % 6 % 100 % 

Residual -5,6 -1,8 -6,7 11,6 2,6  

Selvstændig/ 

medhjælpende 

ægtefælle  

Antal 95 14 38 21 3 171 

Procent 56 % 8 % 22 % 12 % 2 % 100 % 

Residual -2,3 5,6 3,8 -2,0 -5,1  

Studerende, 

lærling, elev 

Antal 27 9 45 18 13 112 

Procent 24 % 8 % 40 % 16 % 12 % 100 % 

Residual -36,7 3,5 22,6 3,0 7,7  

Arbejdsløs 

Antal 47 6 18 20 10 101 

Procent 47 % 6 % 18 % 20 % 10 % 100 % 

Residual -10,5 1,0 -2,2 6,4 5,2  

Pensionist/  

efterlønsmodtager 

Antal 213 12 39 54 16 334 

Procent 64 % 4 % 12 % 16 % 5 % 100 % 

Residual 22,9 -4,5 -27,7 9,1 0,1  

Uden for erhverv 

i øvrigt  

Antal 94 14 38 17 16 179 

Procent 53 % 8 % 21 % 10 % 9 % 100 % 

Residual -7,9 5,2 2,2 -7,0 7,5  

P=0,000 
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Tabel 15. Respondenterne fordelt efter beskæftigelse og efter, hvordan arv eller gaver skal deles ved skils-
misse 

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

Funktionær 

Antal 232 386 164 25 807 

Procent 29 % 48 % 20 % 3 % 100 % 

Residual 2,7 8,4 13,7 -24,8  

Faglært arbejder 

Antal 124 217 67 22 430 

Procent 29 % 51 % 16 % 5 % 100 % 

Residual 1,8 15,8 -13,1 -4,5  

Ufaglært arbejder 

Antal 44 116 39 18 217 

Procent 20 % 54 % 18 % 8 % 100 % 

Residual -17,7 14,5 -1,4 4,6  

Selvstændig/ 

medhjælpende 

ægtefælle  

Antal 44 86 36 4 170 

Procent 26 % 51 % 21 % 2 % 100 % 

Residual -4,3 6,5 4,3 -6,5  

Studerende, 

lærling, elev 

Antal 17 55 26 14 112 

Procent 15 % 49 % 23 % 13 % 100 % 

Residual -14,8 2,6 5,1 7,1  

Arbejdsløs 

Antal 24 47 12 19 102 

Procent 24 % 46 % 12 % 19 % 100 % 

Residual -5,0 -0,7 -7,0 12,7  

Pensionist/  

efterlønsmodtager 

Antal 137 115 61 21 334 

Procent 41 % 34 % 18 % 6 % 100 % 

Residual 42,1 -41,3 -1,2 0,4  

Uden for erhverv i 

øvrigt 

Antal 46 78 33 22 179 

Procent 26 % 44 % 18 % 12 % 100 % 

Residual -4,9 -5,8 -0,3 11,0  

P=0,000 
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Tabel 16. Respondenterne fordelt efter indkomst og efter, hvordan arv eller gaver skal deles ved skilsmisse 

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

0-199.000 Antal 126 215 81 34 456 

 Procent 28 % 47 % 18 % 8 % 100 % 

 Residual -6,5 0,3 -7,6 13,7  

200.000-299.000 Antal 106 205 87 15 413 

 Procent 26 % 50 % 21 % 4 % 100 % 

 Residual -14,0 10,6 6,8 -3,4  

300.000-399.000 Antal 137 268 103 25 533 

 Procent 26 % 50 % 19 % 5 % 100 % 

 Residual -17,9 17,1 -0,5 1,3  

400.000-699.000 Antal 170 214 95 13 492 

 Procent 35 % 44 % 19 % 3 % 100 % 

 Residual 27,0 -17,6 -0,6 -8,9  

700.000 og  

derover  
Antal 43 41 23 2 109 

 Procent 40 % 38 % 21 % 2 % 100 % 

 Residual 11,3 -10,3 1,8 -2,8  

P=0,000 
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Tabel 17. Respondenterne fordelt efter personlig formue og efter, hvordan den formue, der er i et ægteskab, 
skal deles ved skilsmisse. 

  Ligedeling Hver får sit 

Hver får det, 

han/hun 

ejede før 

Afhængig 

af varig-

hed 

Ved ikke I alt 

Ingen formue 

Antal 104 18 81 54 34 291 

Procent 36 % 6 % 28 % 19 % 12 % 100 % 

Residual 5,7 0,1 -15,8 -2,9 12,8  

Kun negativ 

formue 

Antal 4 1 14 3 0 22 

Procent 18 % 5 % 64 % 14 % 0 % 100 % 

Residual -3,4 -0,4 6,7 -1,3 -1,6  

Under ½ mio.kr 

Antal 46 10 68 28 7 159 

Procent 29 % 6 % 43 % 18 % 4 % 100 % 

Residual -7,7 0,2 15,1 -3,1 -4,6  

500.000- 

999.999 kr. 

Antal 37 0 17 15 3 72 

Procent 51 % 0 % 24 % 21 % 4 % 100 % 

Residual 12,7 -4,4 -7,0 0,9 -2,2  

1.000.000-

1.999.999 kr. 

Antal 13 4 10 15 1 43 

Procent 30 % 9 % 23 % 35 % 2 % 100 % 

Residual -1,5 1,4 -4,3 6,6 -2,1  

2.000.000- 

4.999.999 kr. 

Antal 3 4 11 5 0 23 

Procent 13 % 17 % 48 % 22 % 0 % 100 % 

Residual -4,8 2,6 3,3 0,5 -1,7  

5.000.000- 

9.999.999 kr. 

Antal 2 1 5 1 0 9 

Procent 22 % 11 % 56 % 11 % 0 % 100 % 

Residual -1,0 0,4 2,0 -0,8 -0,7  

P=0,000 
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Tabel 18. Respondenterne fordelt efter formue i det nuværende forhold og efter, hvordan den formue, der er 
i et ægteskab, skal deles ved skilsmisse 

  Ligedeling Hver får sit 

Hver får det, 

han/hun 

ejede før 

Afhængig 

af varig-

hed 

Ved ikke I alt 

Ingen formue 

Antal 217 22 72 33 30 374 

Procent 58 % 6 % 19 % 9 % 8 % 100 % 

Residual -31,9 4,9 14,9 -7,5 19,6  

Kun negativ 

formue 

Antal 34 2 5 3 0 44 

Procent 77 % 5 % 11 % 7 % 0 % 100 % 

Residual 4,7 0,0 -1,7 -1,8 -1,2  

Under ½ mio.kr 

Antal 274 23 66 45 4 412 

Procent 67 % 6 % 16 % 11 % 1 % 100 % 

Residual -0,2 4,2 3,1 0,4 -7,5  

500.000-  

999.999 kr. 

Antal 203 7 34 34 4 282 

Procent 72 % 3 % 12 % 12 % 1 % 100 % 

Residual 15,3 -5,9 -9,0 3,5 -3,8  

1.000.000- 

1.999.999 kr. 

Antal 189 9 37 37 4 276 

Procent 69 % 3 % 13 % 13 % 1 % 100 % 

Residual 5,3 -3,6 -5,1 7,1 -3,7  

2.000.000- 

4.999.999 kr. 

Antal 126 9 21 19 2 177 

Procent 71 % 5 % 12 % 11 % 1 % 100 % 

Residual 8,2 0,9 -6,0 -0,1 -2,9  

5.000.000- 

9.999.999 kr. 

Antal 26 2 7 3 1 39 

Procent 67 % 5 % 18 % 8 % 3 % 100 % 

Residual 0,0 0,2 1,0 -1,2 0,0  

Over 10 mio. kr. 

Antal 8 0 5 1 0 14 

Procent 57 % 0 % 36 % 7 % 0 % 100 % 

Residual -1,3 -0,6 2,9 -0,5 -0,4  

P=0,000 
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Tabel 19. Respondenterne fordelt efter personlig formue og efter, hvordan arv eller gaver skal deles ved 
skilsmisse 

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

Ingen formue 

Antal 37 159 60 36 292 

Procent 13 % 55 % 21 % 12 % 100 % 

Residual -7,3 -5,4 1,1 11,5  

Kun negativ 

formue 

Antal 4 11 6 2 23 

Procent 17 % 48 % 26 % 9 % 100 % 

Residual 0,5 -1,9 1,4 0,1  

Under ½ mio.kr 

Antal 25 92 32 10 159 

Procent 16 % 58 % 20 % 6 % 100 % 

Residual 0,9 2,5 0,0 -3,3  

500.000- 

999.999 kr. 

Antal 17 41 12 2 72 

Procent 24 % 57 % 17 % 3 % 100 % 

Residual 6,1 0,5 -2,5 -4,0  

1.000.000- 

1.999.999 kr. 

Antal 7 27 7 2 43 

Procent 16 % 63 % 16 % 5 % 100 % 

Residual 0,5 2,8 -1,7 -1,6  

2.000.000- 

4.999.999 kr. 

Antal 1 14 8 0 23 

Procent 4 % 61 % 35 % 0 % 100 % 

Residual -2,5 1,1 3,4 -1,9  

5.000.000- 

9.999.999 kr. 

Antal 3 5 0 0 8 

Procent 38 % 63 % 0 % 0 % 100 % 

Residual 1,8 0,5 -1,6 -0,7  

P=0,068 
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Tabel 20. Respondenterne fordelt efter formue i det nuværende forhold og efter, hvordan arv eller gaver skal 
deles ved skilsmisse 

  Ligedeling 
Modtageren 

beholder den 

Afhængig af 

varighed 
Ved ikke I alt 

Ingen formue 

Antal 89 202 54 29 374 

Procent 24 % 54 % 14 % 8 % 100 % 

Residual -37,7 39,6 -15,6 13,7  

Kun negativ 

formue 

Antal 15 18 9 1 43 

Procent 35 % 42 % 21 % 2 % 100 % 

Residual 0,4 -0,7 1,0 -0,8  

Under ½ mio.kr 

Antal 131 184 84 13 412 

Procent 32 % 45 % 20 % 3 % 100 % 

Residual -8,6 5,1 7,3 -3,8  

500.000-  

999.999 kr. 

Antal 110 106 55 10 281 

Procent 39 % 38 % 20 % 4 % 100 % 

Residual 14,8 -16,0 2,7 -1,5  

1.000.000- 

1.999.999 kr. 

Antal 109 108 49 10 276 

Procent 40 % 39 % 18 % 4 % 100 % 

Residual 15,5 -11,8 -2,4 -1,3  

2.000.000- 

4.999.999 kr. 

Antal 78 59 38 3 178 

Procent 44 % 33 % 21 % 2 % 100 % 

Residual 17,7 -18,3 4,9 -4,3  

5.000.000-

9.999.999 kr. 

Antal 13 18 8 0 39 

Procent 33 % 46 % 21 % 0 % 100 % 

Residual -0,2 1,1 0,7 -1,6  

Over 10 mio. kr. 

Antal 3 7 4 0 14 

Procent 21 % 50 % 29 % 0 % 100 % 

Residual -1,7 0,9 1,4 -0,6  

P=0,000 

 


