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Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen ”Klassekamp fra oven”. Her opdeles 

befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen, ar-

bejderklassen og underklassen. Analysen beskriver klassernes udvikling fra 1985 til 2012. 

 

 

af senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers 

og stud.polit. Helene Bækkelund Larsen 17. oktober 2014 

Analysens hovedkonklusioner 

• Befolkningen i aldersgruppen 18-59 år opdeles i analysen i fem klasser ud fra parametre-
ne uddannelse, arbejdsstilling og indkomst.  

• Overklassen udgør i 2012 ca. 3 pct. af familierne, den højere middelklasse 13 pct., mid-
delklassen 29 pct., arbejderklassen 40 pct. og underklassen 15 pct. 

• Fra 2008 til 2012 er både over- og højere middelklasse samt underklassen vokset 

• Antallet af familier i arbejderklassen bliver mindre og mindre, andelen er gået fra ca. 58 
pct. i 1985 til 40 pct. i 2012.  

• På nær for overklassen er fordelingen mellem mænd og kvinder i de sociale klasser stort 
set lige i 2012. Andelen af kvinder i overklassen er dog også vokset, og er gået fra 4,6 
pct. i 1985 til 16,5 pct. i 2012.  

• Indvandrere ender i stigende grad i underklassen, andelen af indvandrere fra ikke-
vestlige lande, der ender i underklassen, er steget fra 23 procent i 1985 til 37 procent i 
2012. 
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Inddeling af befolkningen i sociale klasser i 2012 

Denne analyse er den første i en række af baggrundsanalyser til bogen ”Klassekamp fra oven”. I analy-

sen gennemgås definitionen af de sociale klasser, udviklingen i klassernes størrelse samt sammensæt-

ningen af familietyper, køn, børn, boligtyper og herkomst i klasserne. I analysen betragtes perioden 

1985-2012.  

 

Definition af de sociale klasser 

I afgrænsningen af de sociale klasser ses der på hele befolkningen i aldersgruppen 18-59 år. Er man 

studerende, udelades man fra de sociale klasser. 

 

De 18-59-årige inddeles i fem overordnede socialklasser. De fem klasser er: 

 

1. Overklassen 

2. Den højere middelklasse 

3. Middelklassen 

4. Arbejderklassen 

5. Underklassen 

 

Definitionen af de fem sociale klasser er: 

 

Underklassen 

Personer, som var i beskæftigelse i mindre end 20 procent af året, og som ikke er selvstændige. 

 

Alle andre 18-59 årige (som ikke er studerende) inddeles i de øvrige fire sociale klasser efter følgende 

kriterier: 

 

Overklassen 

Overklassen består af personer, som har en indkomst over 3 gange medianindkomsten (på nær perso-

ner uden videregående uddannelse, som ikke er selvstændige eller topledere). Overklassen kan indde-

les i: 

• Selvstændige med indkomst over 3 x medianindkomsten (defineret som samlet bruttoind-

komst før skat for 18-59-årige, der er i beskæftigelse minimum halvdelen af året). Det svarer 

til ca. 1,1 mio. kr. årligt i 2012 eller 1,2 mio. kr. i 2014-prisniveau. 

• Topledere med indkomst over 3 x medianindkomsten. 

• Andre personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse med indkomst over 

3 x medianindkomsten. 

 

Højere middelklasse 

Den højere middelklasse består af personer, som har en indkomst på 2-3 gange medianindkomsten 

(på nær personer uden videregående uddannelse, som ikke er selvstændige eller topledere). Den høje-

re middelklasse kan inddeles i: 
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• Selvstændige med indkomst i intervallet 2-3 x medianindkomsten (i 2012 svarende til en brut-

toindkomst i intervallet 753.000-1,1 mio. kr. før skat og i 2014-prisniveau mellem 779.000 og 

1,2 mio. kr.). 

• Topledere med indkomst i intervallet 2-3 x medianindkomsten. 

• Andre personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse med indkomst i in-

tervallet 2-3 gange medianindkomsten. 

• Øvrige personer med en lang videregående uddannelse uanset indkomst 

 

Middelklassen 

• Selvstændige med indkomst under det dobbelte af medianindkomsten (svarende til en brutto-

indkomst under 753.000 kr.) 

• Topledere med indkomst under det dobbelte af medianindkomsten 

• Andre personer, som har en kort eller mellemlang videregående uddannelse med en indkomst 

under det dobbelte af medianindkomsten 

 

Arbejderklassen 

• Personer med erhvervsfaglig uddannelse, som ikke er i en af de øvre klasser 

• Personer med gymnasial uddannelse, som ikke er i en af de øvre klasser 

• Ufaglærte, som ikke indgår i en af de øvre klasser 

 

 

Sociale klasser på hovedgrupper frem til 2012 

I tabel 1 ses udviklingen i de fem socialklasser i perioden 1985 til 2012. I tabellen er vist både udviklin-

gen i antallet af personer samt i de procentvise andele. Studerende, børn samt personer over 59 år er 

ikke medtaget i klasserne. 

 

Det fremgår bl.a. af tabellen, at den største sociale klasse i 2012 er arbejderklassen, som med ca. 1,1 

million personer indeholder ca. 45 procent af alle personerne i de sociale klasser. På trods af, at det er 

den største klasse, så er arbejderklassen også den af klasserne, som er faldet mest i størrelse siden 

1985, hvor andelen i klassen var helt oppe på ca. 59 procent. I samme periode er antallet af personer i 

den højere middelklasse mere end fordoblet. 

 

Tabel 1. De sociale klasser opgjort på personniveau, antal personer og andele i pct. 

Klasse 1985 1997 2008 2012   1985 1997 2008 2012 

  1.000 personer   Pct. 

Overklasse 26,1 34,2 34,3 36,3   1,1 1,3 1,4 1,5 

Højere middel 107,1 156,0 217,6 243,9   4,3 5,9 8,7 9,9 

Middel 455,5 515,4 585,9 572,4   18,3 19,5 23,3 23,2 

Arbejder 1454,8 1401,9 1252,5 1098,9   58,6 53,0 49,8 44,6 

Underklasse 440,3 536,0 422,4 511,9   17,7 20,3 16,8 20,8 

I alt 2483,8 2643,4 2512,6 2463,5   100,0 100,0 100,0 100,0 

Anm.: Social klasse er opgjort på personniveau. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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Ofte er det familiens samlede status, der er af interesse, og i den sammenhæng er det mest relevant at 

opgøre socialklasse på familieniveau frem for personniveau. Når den sociale klasse opgøres på familie-

niveau, er det den sociale klasse for det familiemedlem, der har den højeste sociale klasse, der afgør 

hele familiens sociale klasse. Eksempelvis vil et par bestående af en fra arbejderklassen og en fra mid-

delklassen begge blive til middelklasse, når socialklassen opgøres på familieniveau.  

 

I tabel 2 er de sociale klasser i 1985 til 2012 vist på familieniveau. Kun personer i aldersgruppen 18-59 

år medtaget, og familier, hvor en eller begge forsørgere er studerende, er udeladt.  

 

Sammenligner man tabel 1 og tabel 2 ses det, at en større andel af de 18-59 årige er i de høje sociale 

klasser, når klasserne opgøres på familieniveau, end når de opgøres på personniveau. Således er der i 

2012 f.eks. 2,8 pct. i overklassen, når det opgøres på familieniveau, mod 1,5 pct. opgjort på personni-

veau. Omvendt falder andelen i underklassen markant. Det skyldes, at man udelukkende kan rykke op-

ad eller blive i samme sociale klasse i skiftet fra opgørelsen på personniveau til familieniveau.  

 

Udviklingen i størrelsen af de sociale klasser opgjort på familieniveau i perioden 1985-2012 er overord-

net set den samme som på personniveau. Dvs. også på familieniveau er der fra 2008 til 2012 en vok-

sende overklasse og højere middelklasse, en stadigt mindre arbejderklasse samt en voksende under-

klasse. F.eks. er andelen af underklassefamilier vokset fra ca. 10 procent i 1985 til knap 15 procent i 

2012.  

 

Tabel 2. De sociale klasser opgjort på familieniveau, antal personer og andele i pct. 

Klasse 1985 1997 2008 2012   1985 1997 2008 2012 

  1.000 personer   Pct. 

Overklasse 55,1 69,4 66,0 71,2   2,1 2,5 2,5 2,8 

Højere middel 180,8 244,0 309,8 345,6   6,8 8,9 11,9 13,4 

Middel 622,3 692,9 760,3 743,1   23,6 25,2 29,3 28,9 

Arbejder 1521,0 1376,0 1156,8 1036,3   57,6 50,1 44,5 40,3 

Underklasse 262,2 363,3 304,8 376,5   9,9 13,2 11,7 14,6 

I alt 2641,4 2745,6 2597,8 2572,7   100 100 100 100 

Anm.: Social klasse er opgjort på familieniveau. Kun personer i aldersgruppen 18-59 år er medtaget i beregningerne. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Sociale klasser på undergrupper frem til 2012 

I tabel 3 er hver socialklasse underopdelt yderligere, så der er i alt 14 undergrupper i stedet for fem. 

Opdelingen er lavet hierarkisk, således, at det er det familiemedlem, der er i den øverste klasse i tabel-

len, der afgør hele familiens socialklasse. F.eks. vil en familie bestående af en ufaglært arbejder og en 

faglært arbejder blive kategoriseret som ”Arbejder - faglært”. Socialklasse er opgjort på familieniveau, 

og i tabellen er vist udviklingen fra 1997 til 2012. 

 

Det fremgår f.eks. af tabellen, at der i den højere middelklasse er langt flest familier, som er i klassen, 

fordi personen i familien med den højeste socialklasse har en lang videregående uddannelse, og som 

altså ikke er placeret i klassen som følge af deres indkomstniveau. Denne gruppe af familier har siden 

1997 udgjort en stadigt større andel af den højere middelklasse.  
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Tabel 3. Underopdeling af de sociale klasser på familieniveau, antal personer og andele i pct. 

Klasse 1997 2008 2012  1997 2008 2012 

  1.000 personer  Pct. 

Overklasse - Selvstændige 34,0 22,7 22,4  1,2 0,9 0,9 

Overklasse - Topleder 19,3 22,0 26,4  0,7 0,8 1,0 

Overklasse - Uddannelse 16,0 21,2 22,5  0,6 0,8 0,9 

Højere middel - Selvstændige 38,5 23,2 19,6  1,4 0,9 0,8 

Højere middel - Topleder 29,6 30,8 37,0  1,1 1,2 1,4 

Højere middel - KVU, MVU og LVU 
over indkomstgrænsen 

63,7 68,2 73,0 
 

2,3 2,6 2,8 

Højere middel - LVU under indkomst-
grænsen 

112,3 187,6 215,9 
 

4,1 7,2 8,4 

Middel - Selvstændige 198,9 173,4 158,7  7,2 6,7 6,2 

Middel - Topleder 61,9 74,4 76,3  2,3 2,9 3,0 

Middel - KVU og MVU 432,1 512,5 508,2  15,7 19,7 19,8 

Arbejder - Faglært 906,2 794,9 725,1  33,0 30,6 28,2 

Arbejder - Gymnasie 72,3 79,9 69,2  2,6 3,1 2,7 

Arbejder - Ufaglært 397,5 282,0 241,9  14,5 10,9 9,4 

Underklasse 363,3 304,8 376,5  13,2 11,7 14,6 

I alt 2745,6 2597,8 2572,7  100,0 100,0 100,0 

Anm.: Social klasse er opgjort på familieniveau. Kun personer i aldersgruppen 18-59 år er medtaget i beregningerne. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Mobilitet mellem klasserne 

I dette afsnit undersøges mobiliteten mellem klasserne ved at kigge på, hvilken klasse familierne i de 

forskellige klasser tilhørte tre år tidligere. I modsætning til analysens øvrige tabeller er Studerende 

samt Andet også medtaget i disse tabeller. Kategorien Studerende dækker over familier, hvor en eller 

begge forsørgere er studerende, mens familier kategoriseret under Andet primært er personer, som tre 

år tidligere var børn eller ikke var i landet. 

 

I tabel 4 ses det, hvor familierne i de forskellige klasser i 2012 var henne i 2009. Tabellen skal læses 

med udgangspunkt i den sociale klasse i 2012. Tallene under diagonalen, som er markeret med fed, vi-

ser positiv social mobilitet (højere social klasse end tre år tidligere), mens tallene over diagonalen viser 

den negative mobilitet (lavere social klasse end tre år tidligere).  

 

F.eks. ses det af tabellen, at 79,3 procent af arbejderklassefamilierne i 2012 også var i arbejderklassen i 

2009. De øvrige familier i arbejderklassen i 2012 kommer primært fra middelklassen (6,2 procent) og 

underklassen (4,2 procent).  
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Tabel 4. Sociale klasser i 2012. Hvor var de i 2009? 

 Socialklasse i 2012 

 Overklasse Højere middel Middel Arbejder Underklasse 

Socialklasse i 2009 Pct. 

Overklasse 47,4 2,8 0,5 0,2 0,3 

Højere middel 30,8 66,6 2,9 0,9 1,7 

Middel 9,0 10,7 76,2 6,2 7,6 

Arbejder 3,1 2,7 8,3 79,3 22,2 

Underklasse 0,9 1,4 1,7 4,2 55,2 

Studerende 2,4 12,5 8,3 5,7 6,8 

Andet 6,4 3,2 2,1 3,4 6,3 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Anm.: Social klasse er i begge år opgjort på familieniveau. Kun personer, der i 2012 er i aldersgruppen 18-59 år, er medtaget i beregningerne. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

I tabel 5 ses tilsvarende, hvor familierne i de forskellige klasser i 2009 var henne i 2006. Ved en sam-

menligning af tabel 4 og tabel 5 fremgår det, at der kun er sket små ændringer i mobiliteten fra 2009 

til 2012.  

 

Tabel 5. Sociale klasser i 2009. Hvor var de i 2006? 

 Socialklasse i 2009 

 Overklasse Højere middel Middel Arbejder Underklasse 

Socialklasse i 2006  Pct.   

Overklasse 54,6 4,7 1,1 0,4 0,5 

Højere middel 26,2 64,4 3,9 1,0 1,8 

Middel 7,2 8,9 71,6 5,5 7,1 

Arbejder 4,7 3,3 10,1 80,3 25,6 

Underklasse 0,9 1,5 1,8 3,5 53,3 

Studerende 2,9 13,9 9,5 6,1 5,8 

Andet 3,5 3,3 2,0 3,2 6,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Anm.: Social klasse er i begge år opgjort på familieniveau. Kun personer, der i 2009 er i aldersgruppen 18-59 år, er medtaget i beregningerne. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Fordelingen af mænd og kvinder i de sociale klasser 

I tabel 6 er vist udviklingen i andelen af kvinder i de sociale klasser fra 1985 til 2012. Det fremgår bl.a. 

af tabellen, at andelen af kvinder i overklassen og den højere middelklasse fra 1985 til 2012 er vokset 

markant. I overklassen er andelen af kvinder i denne periode gået fra 4,6 til 16,5 procent og i den højere 

middelklasse fra 20,0 til 45,6 procent. I 2012 er der i alle sociale klasser på nær overklassen en til-

nærmelsesvis lige fordeling af mænd og kvinder.  
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Tabel 6. Sociale klasser opgjort på personniveau, andelen af kvinder 

Klasse 1985 1997 2008 2012 

 Pct. 

Overklasse 4,6 8,6 14,9 16,5 

Højere middel 20,0 29,8 42,5 45,6 

Middel 52,6 53,2 56,5 57,3 

Arbejder 46,7 46,4 46,3 45,1 

Underklasse 69,1 60,8 55,2 54,4 

I alt 50,2 49,2 49,4 49,5 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Børnene i de sociale klasser 

I tabel 7 ses fordelingen af børn i de sociale klasser i 1997, 2008 og 2012. Kun personer under 18 år er 

medtaget i tabellerne, og den sociale klasse er bestemt ud fra forældrenes sociale klasse, idet klasse er 

opgjort på familieniveau. 

Ved en sammenligning med de tilsvarende andele for de 18-59-årige (tabel 2), så ses det, at der for 

børnene i alle år er en lidt større andel i overklassen, den højere middelklasse samt middelklassen og 

tilsvarende en mindre andel i arbejder- og underklassen end de voksne. 

Udviklingen over tid er overordnet set den samme for børnene som for de 18-59-årige. Dog er der 

blandt børnene en lidt lavere andel i underklassen i 2012 end i 1997, mens det modsatte gør sig gæl-

dende for de 18-59-årige.  

Tabel 7. Børn i de sociale klasser, antal personer og andele i pct. 

Klasse 1997 2008 2012  1997 2008 2012 

  1.000 personer  Pct. 

Overklasse 29,4        38,2  40,7  2,9          3,5  3,8 

Højere middel 110,4      169,1  192,6  10,9        15,5  18,0 

Middel 295,4      372,2  364,6  29,0        34,0  34,1 

Arbejder 478,4      430,6  367,1  47,0        39,4  34,3 

Underklasse 103,7        83,6  103,9  10,2          7,6  9,7 

I alt 1017,4 1.093,7 1069,0  100,0      100,0  100,0 

Anm.: Social klasse er opgjort på familieniveau.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

I tabel 8 ses på familietyperne i de sociale klasser, dvs. om der er tale om par eller enlige, og om de har 

børn. Der kigges på fordelingen af familietyper inden for den enkelte socialklasse.  

 

Det fremgår bl.a. af tabel 8, at andelen af par med børn er større, desto højere klassen er. Underklassen 

består af flest enlige uden børn, men samtidig er det også i underklassen, at der findes den største an-

del af enlige med børn. Det fremgår også af tabellen, at der 1997 til 2012 i alle sociale klasser er kom-

met færre par uden børn og en større andel enlige med børn. 
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Tabel 8. Familietyper i de sociale klasser, andele i pct. af den sociale klasse 

  Overklasse Højere mid-

del 

Middel Arbejder Underklasse I alt 

  Pct. 

2012 Par uden børn 29,8 25,6 31,0 33,3 14,8 28,8 

 Par med børn 62,4 57,9 49,5 34,5 10,8 39,3 

 Enlig uden børn 6,0 13,2 14,9 26,7 62,8 26,2 

 Enlig med børn 1,8 3,3 4,6 5,5 11,6 5,7 

 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

        

1997 Par uden børn 44,7 35,5 37,1 36,5 21,5 34,8 

 Par med børn 49,4 50,7 46,1 36,4 12,4 37,2 

 Enlig uden børn 5,1 12,0 13,8 23,5 55,7 23,8 

 Enlig med børn 0,8 1,8 3,1 3,6 10,3 4,1 

 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Anm.: Social klasse er opgjort på familieniveau. Kun personer i aldersgruppen 18-59 år er medtaget i beregningerne. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 
I tabel 9 er andelen af hver familietype opgjort i forhold til alle familier. Hermed afspejler andelene og-

så klassernes indbyrdes størrelse. I tabellen er de familietyper, som udgør mere end 5 procent af alle 

familierne markeret med fed.  

 
F.eks. fremgår det af tabellen, at den mest almindelige familie i 2012 er et middelklassepar med børn. 

Denne familietype udgør 14,3 procent af alle familierne i de sociale klasser. Lige herefter kommer par 

med og uden børn i arbejderklassen, som udgør hhv. 13,9 og 13,4 procent. I 1997 var par i arbejderklas-

sen med og uden børn langt den mest almindelige familietype, og udgjorde samlet 36,5 procent af alle 

familierne. Der er kommet flere enlige med børn i alle klasser, men disse udgør i 2012 dog stadig kun 

knap 5 procent af alle familier på tværs af klasserne. 

 

Tabel 9. Familietyper i de sociale klasser, andele i pct. af alle familier i de sociale klasser  

  Overklasse Højere mid-
del 

Middel Arbejder Underklasse I alt 

  Pct. 

2012 Par uden børn 0,8 3,4 9,0 13,4 2,2 28,8 

 Par med børn 1,7 7,8 14,3 13,9 1,6 39,3 

 Enlig uden børn 0,2 1,8 4,3 10,8 9,2 26,2 

 Enlig med børn 0,0 0,4 1,3 2,2 1,7 5,7 

 I alt 2,8 13,4 28,9 40,3 14,6 100,0 

        

1997 Par uden børn 1,1 3,2 9,4 18,3 2,8 34,8 

 Par med børn 1,2 4,5 11,6 18,2 1,6 37,3 

 Enlig uden børn 0,1 1,1 3,5 11,8 7,4 23,8 

 Enlig med børn 0,0 0,2 0,8 1,8 1,4 4,1 

 I alt 2,5 8,9 25,2 50,1 13,2 100,0 

Anm.: Social klasse er opgjort på familieniveau. Kun personer i aldersgruppen 18-59 år er medtaget i beregningerne. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 



Klassekamp fra oven 
De sociale klasser i Danmark 2012 

  9 

Bolig for de sociale klasser  

I tabel 10 er det opgjort, hvilke boliger familierne i de sociale klasser bor i. Tabellen indeholder tal for 

2012 og 1985. Det fremgår bl.a. af tabellen, at overklassen i overvejende grad bor i private boliger, både 

når man kigger på 1985 og i 2012. I den højere middelklasse, middelklassen samt arbejderklassen er 

private boliger også det mest almindelige, men i disse klasser er andre boligtyper i højere grad også 

repræsenteret. I underklassen er det mest almindeligt, at boligen ejes af et alment boligselskab. Ande-

len af familierne i underklassen, som bor i almennyttige boliger, er steget fra 28,6 procent i 1985 til 

41,4 procent i 2012.  
 

Tabel 10. Bolig for de sociale klasser, andele i pct. 

 Ejerforhold Overklasse Højere middel Middel Arbejder Underklasse 

      Pct.     

2012 Ejerbolig mv. og uoplyst 95,9 81,4 81,5 72,2 44,6 

 
Almene boligselskaber 0,3 4,2 8,3 16,8 41,4 

 
Privat udlejning 2,2 5,1 4,1 5,5 8,6 

 
Andelsboligforeninger 1,5 9,3 6,1 5,5 5,4 

 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       

1985 Ejerbolig mv. og uoplyst 97,7 92,9 89,6 78,3 64,1 

 
Almene boligselskaber 0,4 3,1 6,4 15,9 28,6 

 
Privat udlejning 1,8 2,9 3,0 4,5 5,9 

 
Andelsboligforeninger 0,1 1,1 1,0 1,2 1,5 

 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Anm.: Social klasse er opgjort på familieniveau. Kun personer i aldersgruppen 18-59 år er medtaget i beregningerne. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

Herkomst for de sociale klasser 

I tabel 11 er herkomstfordelingen i de sociale klasser fra 1985 og frem til 2012 vist. I 2012 er ca. 11 pro-

cent af personerne i de sociale klasser (opgjort på familieniveau) af anden herkomst end dansk. Heraf 

er den største gruppe indvandrere fra ikke-vestlige lande, som er gået fra at udgøre 1,3 procent af per-

sonerne i 1985 til 6,8 procent i 2012. Antallet af efterkommere fra ikke-vestlige lande har tilsvarende 

været støt stigende siden 1985, men udgør i 2012 dog fortsat kun omkring 1 procent. 

 

Tabel 11. Fordelingen af herkomst i de samlede sociale klasser, andele i pct. 

Herkomst 1985 1997 2008 2012 

 Pct. 

Dansk 96,6 93,7 90,4 88,8 

Indvandrere, vestlige lande 1,9 2,1 2,6 3,2 

Indvandrere, ikke-vestlige lande 1,3 3,8 6,2 6,8 

Efterkommere, vestlige lande 0,2 0,2 0,2 0,2 

Efterkommere, ikke-vestlige lande 0,0 0,2 0,7 1,1 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Anm.: Tabellen viser andelen af det samlede antal personer, som er i én af de fem sociale klasser (opgjort på familieniveau). Kun personer i alders-

gruppen 18-59 år er medtaget i beregningerne. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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I tabel 12 er herkomstfordelingen i hver af de fem sociale klasser vist. Bemærk at antallet af indvandre-

re og i særdeleshed efterkommere var relativt begrænset i 1985 i forhold til i dag.  

 

Det fremgår af tabellen, at personer med anden end dansk herkomst i alle år har større sandsynlighed 

for at ende i underklassen. Værst står det til for indvandrere fra ikke-vestlige lande, hvor det i 2012 var 

mere end hver tredje (37,3 procent), der var i en underklassefamilie. Der er dog sket en forbedring for 

denne gruppe på ti procentpoint siden 1997, hvor tallet var helt oppe på 47,7 procent. De forskellige 

herkomstgrupper deler i store træk de samme udviklinger over tid. Fra 1985 til 1997 voksede andelen 

af familier i underklassen (på nær for efterkommer fra vestlige lande), fra 1997 til 2008 blev under-

klassen mindre, og fra 2008 til 2012 er underklassen igen vokset for alle herkomstgrupper. 

 

Tabel 12. Herkomst for de fem sociale klasser, andele i pct. 

 Herkomst Over-

klasse 

Højere 

middel 

Middel Arbejder Under-

klasse 

I alt 

  Pct. 

2012 Dansk 3,0 13,9 30,0 40,5 12,6 100,0 

 Indvandrere, vestlige lande 2,5 16,9 21,5 42,5 16,5 100,0 

 Indvandrere, ikke-vestlige lande 0,6 6,8 18,9 36,4 37,3 100,0 

 Efterkommere, vestlige lande 2,9 18,7 25,8 32,6 19,9 100,0 

 Efterkommere, ikke-vestlige lande 0,4 5,7 21,3 38,7 33,8 100,0 

        

2008 Dansk 2,7 12,2 30,1 45,0 10,1 100,0 

 Indvandrere, vestlige lande 3,0 17,8 26,0 37,0 16,2 100,0 

 Indvandrere, ikke-vestlige lande 0,5 6,4 19,6 40,9 32,6 100,0 

 Efterkommere, vestlige lande 3,8 16,0 26,9 36,9 16,5 100,0 

 Efterkommere, ikke-vestlige lande 0,4 5,3 21,0 47,1 26,2 100,0 

        

1997 Dansk 2,6 9,0 25,6 51,2 11,6 100,0 

 Indvandrere, vestlige lande 2,7 14,7 27,4 35,4 19,7 100,0 

 Indvandrere, ikke-vestlige lande 0,3 3,9 16,3 31,7 47,7 100,0 

 Efterkommere, vestlige lande 2,8 13,2 25,1 41,6 17,2 100,0 

 Efterkommere, ikke-vestlige lande 0,4 3,4 15,8 46,8 33,6 100,0 

        

1985 Dansk 2,1 6,8 23,7 57,8 9,6 100,0 

 Indvandrere, vestlige lande 2,8 11,4 23,7 46,3 15,7 100,0 

 Indvandrere, ikke-vestlige lande 0,6 4,3 12,6 59,1 23,4 100,0 

 Efterkommere, vestlige lande 1,8 8,3 19,1 53,1 17,7 100,0 

 Efterkommere, ikke-vestlige lande - - - - - - 

Anm.: Social klasse er opgjort på familieniveau. Kun personer i aldersgruppen 18-59 år er medtaget i beregningerne. 

Anm.: Der er i 1985 et lille antal efterkommere fra ikke-vestlige lande, hvilket giver stor usikkerhed omkring andelene for denne gruppe, og disse er 

derfor udeladt i tabellen 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 


