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Arbejderklassens børn fortrænges i bybilledet 
 

Velstillede børnefamilier 
indtager København 
 

Siden midten af 90’erne er der kommet langt flere småbørnsfamilier i København. Særligt i 

brokvarterene og i Indre by bliver børnefamilierne i højere grad boende end tidligere. Det er 

imidlertid ikke alle slags børn, der fylder i bybilledet. I 1990’erne kom hvert tredje barn i Køben-

havn fra arbejderklassen. Den andel er nu reduceret til det halve, mens andelen af overklasse-

og højere middelklassefamilier omvendt er tredoblet. Udviklingen peger på, at København i min-

dre grad er en by som alle familier har råd til at bo i, men primært en by for de velstillede. 

af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 20. juli 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• Analysen viser, at flere småbørnsfamilier bliver boende, når man ser på 0-2-årige fra In-
dre By, Frederiksberg og brokvartererne, hvor flere end tidligere stadig bor i byen.  
 

• I gennemsnit bliver 2 ud af 3 af de 0-2-årige og deres familier boende i byen. Blandt de, 
der kommer fra Vesterbro, er det ca. 77 procent, der bliver boende. I Valby er det 62 
procent, der bliver.  
 

• Analysen viser også, at sammensætningen af de 0-2-årige og deres familier har ændret 
sig. I midten af 1990’erne kom hver tredje fra arbejderklassen, mens den andel i dag er 
halveret til 14 procent. Langt færre småbørn i byen har altså forældre med ufaglært eller 
faglært baggrund. Omvendt kommer langt flere småbørn fra overklassen og den højere 
middelklasse. I 1990’erne kom ca. 12 procent af de 0-2-årige fra overklassen og den hø-
jere middelklasse. I dag er andelen tredoblet til ca. 36 procent. 

 

• På Vesterbro og i Indre by er arbejderklassen mere end halveret, mens overklassen og 
den højere middelklasse er fordoblet i Indre by og femdoblet på Vesterbro.  

 

• Analysens resultater peger på, at København ikke længere en by alle familier har råd til 
at bo i, men primært for de velstillede.  
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Flere børnefamilier bliver boende i indre by og brokvartererne 

AE har i denne analyse undersøgt hvor mange børnefamilier, der bliver boende i byen, og hvordan sam-

mensætningen af børnefamilierne ser ud, når man ser på, hvilken socialklasse de tilhører. 

 

Vi har undersøgt, hvor mange familier med 0-2-årige fra 1990 og 2010, der stadig bor i byen fem år 

senere. I denne del af analysen ser vi kun på førstegangsforældre. 

 

Tabel 1 viser, at antallet af børnefamilier med 0-2-årige uden ældre børn er steget med 50 procent i 

København og Frederiksberg Kommune1. Der er altså i det hele taget kommet væsentligt flere småbørns-

familier til byen. Ser man på, hvor mange procent af børnefamilierne, der bliver boende i byen fem år 

efter, har andelen dog ikke rykket sig særlig meget. 65,6 procent af småbørnsforældrene fra 1990 boede 

fortsat i byen fem år efter. Blandt de 0-2-årige i 2010 var det 66 procent, der fortsat boede i byen fem 

år senere.  

 

Undersøger man, hvor de småbørnsfamilier, der flytter ud af hovedstaden, flytter hen, er der heller ikke 

her sket de store forskydninger. Lidt under hver femte småbørnsfamilie flytter ud af Københavns eller 

Frederiksberg Kommune til andre kommuner i hovedstaden, mens omkring 13 procent flytter til andre 

byer. Mellem 1 og 2 procent flytter hhv. på landet eller til de andre storbyer i Danmark, nemlig Århus, 

Odense eller Ålborg. Som det fremgår af tabel 1, er der ikke sket de store ændringer fra 1990 til 2010. 

Der er ikke markant flere, der flytter til resten af hovedstaden eller Odense, Ålborg og Århus. Der er 

heller ikke markant færre, der flytter til andre byer eller på landet. 

 

Tabel 1. Familier til 0-2-årige i 1990 og 2010, fordelt på bopæl fem år efter 

  1990 - status 1995 2010 - status 2015 Ændring 

  

  Antal Pct. Antal Pct. Pct. Pct.-point 

Fortsat bosat I Københavns og Frederiksberg 
kommune 

5.756 65,6 8.693 66,0 51,0 0,4 

Hovedstaden2  1.583 18,0 2.412 18,3 52,4 0,3 

Århus, Odense eller Ålborg 87 1,0 199 1,5 128,7 0,5 

Andre byer 1.201 13,7 1.733 13,2 44,3 -0,5 

Landkommuner 153 1,7 140 1,1 -8,5 -0,7 

Total 8.780 100,0 13.177 100,0 50,1 0,0 

Anm: Tabellen viser, hvor 0-2-årige, der boede i Københavns eller Frederiksberg kommune i hhv. 1990 eller 2010, bor henne fem år efter. Der ses 

kun på familier, der ikke har andre børn.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Selv om det overordnede billede af, hvor mange småbørnsfamilier der bliver boende i København, ikke 

har undergået de store forandringer over den 20-årige periode, dækker det over store variationer mel-

lem de enkelte bydele. Når man ser på Indre by, Frederiksberg og bro-kvartererne, er tendensen, at der 

er flere førstegangsforældre til børn i alderen 0-2 år, der bliver boende i byen end tidligere. Det fremgår 

af figur 1. I 1990 blev knap 63 procent af småbørnsforældrene i Indre by boende fem år efter, mens det i 

                                                                 
1 I samme periode er antallet af 0-2-årige på landsplan steget 10 pct. Tabel 1 viser udviklingen for 0-2-årige familier uden andre børn, hvor stigningen 

fra 1990 til 2010 har været på 50,1 pct. Ser man på alle 0-2-årige i Københavns kommune og på Frederiksberg er antallet stegte 65 pct. fra 16.600 

til 23.100 børn.  
2 Dækker følgende kommuner Gentofte, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup, Lyngby-Taar-

bæk, Rødovre, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk, Rudersdal, Greve. Jf. DST-gruppering af byer.  
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2010 var hele 71 procent. En stigning på 8,5 procentpoint, der ses tilsvarende på Vesterbro. Her er an-

delen af småbørnsforældre, der bliver, steget fra 68 til 77 procent. Næsten 8 ud af 10 forældre til 0-2-

årige fra 2010 er blevet boende. Det gør Vesterbro til den bydel, hvor flest småbørnsforældre bliver 

boende. Niveaumæssigt er der også store forskelle, når man ser på de nyeste tal. Mens 77 procent, dvs. 

næsten 8 ud af 10 småbørnsforældre på Vesterbro blev boede i byen fra 2010 og fem år frem, gælder 

det 71 procent i Indre by og blot 61-62 procent i Valby og Vanløse.  

 

Figur 1. Andel småbørnsfamilier, der bliver boende i byen 

 

Anm: Figuren viser andelen af 0-2-årige, der boede i Københavns eller Frederiksberg kommune i hhv. 1990 eller 2010, som fortsat bor i byen fem år 

efter fordelt på bopæl i udgangsåret. Der ses kun på familier, der ikke har andre børn.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Udover Indre by og Vesterbro er der også flere småbørnsforældre, der bliver boende på Nørrebro (6 

procentpoint) og Østerbro (4,5 procentpoint) samt på Frederiksberg (1,7 procentpoint). I bydelene Van-

løse, Valby, Amager og Brønshøj m.m. er andelen, der bliver boende, omvendt faldet med 3-8 procent-

point. Det fremgår af figur 2. 
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Figur 2. Udvikling i andelen af småbørnsfamilier, der bliver boende i byen 

 

Anm: Figuren viser andelen af 0-2-årige, der boede i Københavns eller Frederiksberg kommune i hhv. 1990 eller 2010, som fortsat bor i byen fem år 

efter fordelt på bopæl i udgangsåret. Der ses kun på familier, der ikke har andre børn.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Boks 1. Bydele 

Vi har ud fra postnumre inddelt i følgende bydele:  
Indre by 1000-1499 
Vesterbro 1500-1799 
Frederiksberg 1800-2000 
Østerbro 2100-2199, 2900 
Nørrebro 2200-2299 
Amager 2300-2399, 2770 
Brønshøj m.m. 2400, 2700 
Valby 2450, 2500 
Vanløse 2720 
 
I 1990 og 2010 har vi fundet alle 0-2-årige, hvor der ikke var andre børn i familien, og hvor bopælen var i enten Københavns 
eller Frederiksberg kommune. Dernæst har vi undersøgt hvor man boede fem år efter dvs. 1995 og i 2015, og fundet dem, 
der fortsat bor i enten Københavns eller Frederiksberg kommune. 

 

Overklassen og den højere middelklasse har indtaget brokvartererne og Indre by  

Ser man på sammensætningen af familierne med 0-2-årige børn3 i de forskellige bydele i 1994 og 2014, 

så viser det sig, at der sket store forskydninger i løbet af de 20 år. I midten af 1990’erne udgjorde arbej-

derklassen, dvs. familier med overvejende faglært eller ufaglært beskæftigelsesmæssig baggrund, hver 

tredje familie. I 2014 udgjorde arbejderklassen kun 14 procent. Arbejderklassefamilier udgør således kun 

halvt så stor en andel som for 20 år siden. I samme periode er overklassen og den højere middelklasse 

gået fra knap 12 til 36 procent, hvilket vil sige, at overklassen og den højere middelklasse er tredoblet. 

Overklassen omfatter fx direktører, finansanalytikere og advokater, mens den højere middelklasse er fx 

gymnasielærere, ingeniører, læger, konsulenter og embedsmænd. Samtidig ses at underklassen er hal-

veret fra 18 til 8 procent af børnenes familiære baggrund.  

 

En definition af de sociale klasser ses i boks 2. Den sociale klasse er bestemt ud fra forældrenes sociale 

klasse, idet klasserne her er opgjort på familieniveau4.  

                                                                 
3 Her ses på alle 0-2-årige uanset antallet af yngre og ældre søskende.  
4 Man har blandt forældrene til barnet undersøgt den højeste sociale klasse. Dog placeres den sociale klasse som studerende, hvis en af forældrene 

er studerende. 
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Figur 3. Småbørnsfamilier i Københavns eller Frederiksberg Kommune, opdelt på socialklasse 

 

Anm.: Figuren viser 0-2-årige med bopæl i hhv. Frederiksberg og Københavns kommune 1. januar 2014 og 1994 fordelt på familiens højeste sociale 

klasse året forinden.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 

 

Ser man på de forskellige bydele, så viser tendenserne, at forskydningerne mellem klasserne især er sket 

i brokvartererne og Indre by. Det ses af figur 4 og 5. I alle bydele udgør arbejderklassen i dag en langt 

mindre del af børnefamilierne, mens overklassen og den højere middelklasse fylder markant mere.  

 

Figur 4. Andel 0-2-åriges forældre, der tilhører overklassen og højere middelklasse fordelt på by-

dele 

 

Anm.: 0-2-årige med bopæl i hhv. Frederiksberg og Københavns kommune 1. januar 2014 og 1994 fordelt på familiens højeste sociale klasse året 

forinden. Figuren viser andelen, der kommer fra overklassen eller den højere middelklasse.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.   
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Figur 5. Andel 0-2-åriges forældre, der tilhører arbejderklassen fordelt på bydele 

 

Anm.: 0-2-årige med bopæl i hhv. Frederiksberg og Københavns kommune 1. januar 2014 og 1994 fordelt på familiens højeste sociale klasse året 

forinden. Figuren viser andelen, der kommer fra arbejderklassen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 

 

På Vesterbro udgør overklassen og den højere middelklasse nu 40 procent af alle familierne med 0-2-

årige, mens de i 1994 blot udgjorde syv procent. Det er mere end en femdobling. Tilsvarende er arbej-

derklassen på Vesterbro blevet reduceret fra 31 til 11,5 procent blandt småbørnsfamilierne. 

 

Overklassen og den højere middelklasse udgør næsten hver anden børnefamilie i Indre By og på Frede-

riksberg og omkring 40 procent på Vesterbro og Østerbro. Arbejderklassen er modsat reduceret i Indre 

by fra at udgøre ca. hver femte familie i 1994 til nu at udgøre mindre end hver tiende. På Vesterbro og 

Frederiksberg udgjorde arbejderklassen i 1994 omkring 30 pct. af småbørnsfamilierne, mens den i dag 

tegner sig for omkring 10 pct.   

 

På Nørrebro udgør overklassen og den højere middelklasse 30 procent, mens arbejderklassen er blevet 

mere end halveret blandt småbørnsfamilierne fra ca. 27 pct. i 1994 til ca. 12 pct. i 2014.  

 

Figur 5 viser udviklingen af, hvor meget mindre arbejderklassen fylder i de forskellige bydele, og hvor 

meget mere overklassen og den højere middelklasse udgør blandt de 0-2-åriges forældre. Som det ses, 

er arbejderklassen reduceret mest på Amager, i Vanløse og Valby med mellem 20 og 30 procentpoint. 

I Indre by er arbejderklassen reduceret med relativt mindre, nemlig 10 procentpoint, hvilket skal ses i 

sammenhæng med, at arbejderklassen ikke i 90’erne har fyldt meget i Indre by.  

 

Overklassen og den højere middelklasse er forøget med ca. 12-33 procentpoint. Den mindste stigning i 

andelen er i Brønshøj m.m., men allerede i den bydel med næstmindste stigning, Valby, er der tale om 

en fremgang på ca. 20 procentpoint. På Vesterbro er overklassen og den højere middeklasse vokset med 

33 procentpoint fra syv procent af børnefamilierne i 1994 til over 40 procent i 2014. Dernæst kommer 

Amager og Indre by, hvor fremgangen har været på ca. 30 procentpoint siden 1994.  
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Figur 5. Udvikling i andelen af højere middelklasse, overklasse og arbejderklasse, 1994-2014 

 

Anm.: 0-2-årige med bopæl i hhv. Frederiksberg og Københavns kommune 1. januar 2014 og 1994 fordelt på familiens højeste sociale klasse året 

forinden.  Sorteret efter udviklingen i arbejderklassen  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 

 

København udvikler sig mod at blive en by for de velstillede 

Analysen viser, at børnefamilierne i stigende grad har indtaget København – dog især nogle dele af Kø-

benhavn. I brokvartererne og Indre by er der langt flere småbørnefamilier, der bliver boende end tidligere, 

mens der er færre i bydelene Vanløse, Valby, Amager og Brønshøj. Samtidig viser analysen, at de børn, 

der bor i byen, i langt større grad end tidligere kommer fra overklassen og den højere middelklasse. I 

midten af halvfemserne havde hver tredje 0-2-årig i byen sit ophav i arbejderklassen, mens de seneste 

tal viser, at den andel nu er halveret til 14 procent. Byen er i højere grad for de velstillede børnefamilier, 

hvilket især ses i Indre by på Frederiksberg og på brokvarterne, hvor 60-70 procent af de mindste børn 

har rødder i den højere middelklasse eller overklassen.  

 

Man skal naturligvis holde sig for øje, at der de senere år er sket en markant uddannelsesstigning og 

indkomstudvikling, som gør, at der i dag generelt er flere danskere, der tilhører især den højere middel-

klasse end tidligere. Samlet set er overklassen og den højere middelklasse siden midten af 1990’erne 

vokset fra 14 til 22 procent, når man ser på børnenes socialklasse defineret i forhold til forældrene. Der 

har altså været en moderat stigning i andelen af danskere i overklassen og den højere middelklasse på 

ca. otte procentpoint.5 Det er dog en fremgang, som slet ikke står mål med den udvikling, der har fundet 

                                                                 
5 Se analysen ”De sociale klasser i Danmark 2012” på www.klassesamfund.dk eller www.ae.dk   
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sted i København. I København og på Frederiksberg er andelen af overklasse- og højere middelklassefa-

milier vokset med over 20 procentpoint.6 

 

Sammenligner man familiernes sammensætning fordelt på sociale klasser i København og på Frederiks-

berg med sammensætningen i hele landet, så er overklassen og den højere middelklasse dermed kraftigt 

overrepræsenteret i byen i forhold til hele landet. De seneste tal for landsplan viser, at overklassen og 

den højere middelklasse udgør ca. 22 pct. Ser man bort fra studerende og uoplyste, udgør overklassen 

og den højere i København alene omkring 45 pct. 7  I 90’erne var det derimod underklassen, der var 

overrepræsenteret i byen sammenlignet med resten af landet. 

 

At den almindelige arbejderfamilie glider ud af bybilledet i store dele af København, er udtryk for, at 

hovedstaden i højere og højere grad bliver et sted for de rigeste og mest velstillede. Huspriserne er tord-

net i vejret i København, og det gør det sværere for den almindelige dansker med en gennemsnitlig ind-

komst at få råd til at bo der. Selv lejeboligerne er markant dyrere i hovedstaden end i resten af landet. 

Hver tredje lejebolig i København koster i dag mindst 7.000 kroner inkl. forbrug.8 I Syddanmark og Nord-

jylland er det hver syvende lejebolig, der koster over 7.000 kr. Kun godt hver femte lejebolig i Hovedsta-

den koster mindre end 5.000 kr. inkl. forbrug, mens det tilsvarende gælder 37 pct. i Syddanmark og 31 

pct. i Midt- og Nordjylland.  

 

At København udvikler sig mod at blive en by, hvor kun de velstillede har råd til at bo, er kritisk for sam-

menhængskraften i byen. København har været kendetegnet ved at være en by, hvor folk med jævne 

indkomster kan bo side om side med både de dårligst og bedst stillede i vores samfund. Det giver en 

blandet by og sikrer en god forståelse på tværs af forskellige samfundslag. Der er al grund til at være 

opmærksom på den udvikling, der i øjeblikket foregår. 
  

                                                                 
6 Fraregnet ”uoplyst” og ”studerende” er andelen i Københavns og Frederiksberg vokset 31 procentpoint.  
7 Overklassen og den højere middeklasse udgjorde 22 procent af danske børns sociale ophav i 2012 jf. analysen ”De sociale klasser i 2012” (se 

www.ae.dk). Tallene i denne analyse viser, at overklassen og den højere middelklasse i byen udgør baggrunden for 45 procent af de 0-2-årige, når 

man ser bort fra ”uoplyst” og ”studerende”, jf. figur 3.  
8 Kilde: Svar fra Beskæftigelsesministeriet spm. 50 Beskæftigelsesudvalget.  
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Boks 2. Definition på sociale klasser.  

Overklasse: 
- Selvstændige, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst (1,2 million i 2015). 
- Topledere, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. 
- Personer med videregående uddannelse, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. 
- Eksempler: Fabrikant, bankdirektør, finansanalytiker, kommunaldirektør. 
 
Højere middelklasse: 
- Selvstændige, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst (mellem 767.000 kr. og 1,2 
million kr. i 2015). 
- Topledere, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. 
- Personer med videregående uddannelse, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. 
- Personer med akademisk uddannelse, der ikke indgår i overklassen, uanset indkomst. 
- Eksempler: Skoleleder, ingeniør, gymnasielærer, læge. 
 
Middelklasse: 
- Selvstændige, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst (under 767.000 kr. i 2015). 
- Topledere, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. 
- Personer med kort eller mellemlang videregående uddannelse, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. 
- Eksempler: Murermester, brugsuddeler, folkeskolelærer, sygeplejerske. 
 
Arbejderklasse: 
- Personer med erhvervsfaglig uddannelse, der ikke indgår i en af de øvrige klasser. 
- Ufaglærte, der ikke indgår i en af de øvrige klasser. 
- Eksempler: Industritekniker, tømrer, lastbilchauffør, sosu-assistent, hjemmehjælpere. 
 
Underklasse: 
- Personer, der er uden for arbejdsmarkedet mere end 4/5 af året. 
- Eksempler: Førtidspensionist, kontanthjælpsmodtager. 

 


