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Det danske klassesamfund 
 

Færre kommuner spejler 
lagene i det danske samfund 
 

Vi bor i stigende grad opdelt på tværs af landet. Blot hver tredje kommune kan i dag bryste sig 

af at have en blandet befolkningssammensætning, hvor alle lag i det danske klassesamfund er 

velrepræsenteret. Det er en halvering af antallet på 20 år. Den stigende mangel på blandede 

områder øger afstandene imellem os og udfordrer forståelsen for hinanden. 

af analytiker Sune Caspersen 26. september 2020 

og stud.polit. Marie Lund Andersen 

Analysens hovedkonklusioner 

• Andelen af kommuner med en blandet klassesammensætning er faldet fra godt 70 pct. i 
midten af 1990’erne til 36 pct. i dag. 
 

• For 20 år siden var det langt hovedparten af kommunerne i landet, der var blandede, hvis 
man ser bort fra Københavnsområdet og Nordsjælland. Særligt i Nordsjælland har over-
klassen og den højere middelklasse systematisk været overrepræsenteret i hele perio-
den. 
 

• Antallet af kommuner, hvor indbyggernes klassetilhørsforhold i meget høj grad afspejler 
alle lag i samfundet, kan tælles på bare én hånd. Det er Ballerup, Kolding, Vejle, Odder 
og Silkeborg kommuner, hvor ingen af de fem sociale klasser afviger med mere end 25 
pct. fra landsgennemsnittet. 
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Færre kommuner spejler lagene i det danske samfund 

Danmark har traditionelt været et land, hvor børn og voksne fra forskellige sociale lag mødtes til vejfe-

sten, i fodboldklubben og rendte på hinanden i Brugsen. Men fortællingen om Danmark som et land, 

hvor der er kort afstand mellem rig og fattig, og hvor bankdirektørens datter sidder ved siden af lagerar-

bejderens søn i skolen, er ved at være historie. 

 

Færre og færre kommuner kan bryste sig af at have en blandet befolkningssammensætning, hvor alle 

lag i det danske klassesamfund er velrepræsenteret. Vi lever mere opdelt og blander os derfor mindre 

med hinanden i hverdagen på tværs af klasseskel. Det udfordrer vores forståelse for hinanden, når af-

standene imellem os bliver for store. 

 

De sociale klasser er ikke længere bredt repræsenteret i de fleste kommuner 

Vi arbejder med en inddeling af befolkningen i fem sociale klasser. En overklasse bestående af topledere, 

selvstændige mv. med en indkomst før skat på over 1,2 mio. kr. En højere middelklasse, hvor størstedelen 

udgøres af akademikere, altså personer med en lang videregående uddannelse. Middelklassen består af 

personer med kortere eller mellemlange videregående uddannelser som folkeskolelærer og sygeplejer-

ske, mens arbejderklassen består af faglærte og ufaglærte. Falder man uden for de fire nævnte klasser 

ved ikke at være i beskæftigelse størstedelen af året og dermed befinde sig uden for arbejdsmarkedet, 

tilhører man klassen uden for arbejdsmarkedet. 

 

Tabel 1. Udvikling i klassernes andel af befolkningen, 18-59-årige 

  1985 1995 2005 2015 2018 

  Pct. 

Overklasse 0,7 0,9 1,2 1,6 1,6 

Højere middelklasse 3,9 5,1 7,5 11,6 13,3 

Middelklasse 19,4 18,9 22,1 24,4 24,8 

Arbejderklasse 58,7 54,8 51,1 41,9 40,1 

Uden for arbejdsmarkedet 17,3 20,3 18,1 20,5 20,3 

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

Anm: Se boks 1 for en beskrivelse af metoden. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

I analysen har vi opgjort, hvor mange kommuner der har en blandet klassesammensætning blandt de 

18-59-årige indbyggere. En kommune er blandet, hvis andelen af hver klasse i kommunen ikke afviger 

med mere end 50 pct. fra landsgennemsnittet. Falder blot én af klasserne uden for dette interval, kate-

goriseres kommunen ikke længere som blandet. Metoden er beskrevet yderligere i boks 1. De fem sociale 

klasser er defineret i boks 2, og deres udvikling for hele landet fremgår af tabel 1. 

 

Fra midten af 1990’erne til i dag er der sket et stort fald i antallet af kommuner med en blandet klasse-

sammensætning. Det viser figur 1, hvor udviklingen i antallet af blandede kommuner er gået fra godt 60 

i 1980’erne til at toppe på 69 i 1996, hvorefter antallet er faldet markant til blot 34 i 2018. Udviklingen i 

de seneste år har dog været nogenlunde stabil. 
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Figur 1. Udviklingen i antal kommuner med blandet klassesammensætning, 1985-2018 

 

Anm: Se boks 1 for en beskrivelse af metoden. De fire ø-kommuner Fanø, Samsø, Ærø og Læsø er udeladt fra opgørelsen. I hele tidsperioden anven-

des kommuneinddelingen, som den ser ud i dag med 98 kommuner i alt. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Figur 2 viser udviklingen i fordelingen af kommuner med en blandet klassesammensætning og dem, hvor 

én, to eller flere klasser afviger markant fra landsgennemsnittet. I kommuner, hvor der er én klasse, der 

afviger markant, er det typisk overklassen, der enten er over- eller underrepræsenteret. Det er hovedsa-

geligt i Nordsjælland og omkring hovedstaden, at overklassen er overrepræsenteret. 

 

Der er dog også kommuner, hvor 2 eller flere klasser udgør en langt større eller mindre andel end på 

landsplan. Her er det hovedsageligt den højere middelklasse, der sammen med overklassen afviger mar-

kant. Det er altså den ujævne bosætning på tværs af landet blandt den såkaldte ”elite”, der giver anled-

ning til de store afvigelser og det deraf faldende antal blandede kommuner. 

 

Figur 2. Udviklingen i andelen af kommuner med blandet klassesammensætning, 1985-2018 

 

Anm: Se boks 1 for en beskrivelse af metoden. De fire ø-kommuner Fanø, Samsø, Ærø og Læsø er udeladt fra opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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De fleste kommuner uden for Nordsjælland var blandede for 20 år siden 

Figur 3 viser, hvilke kommuner der for godt 20 år siden havde en blandet klassesammensætning. I figu-

ren er kommunerne med en overrepræsentation af personer fra ”eliten” farvet lyseblå, mens kommu-

nerne med en underrepræsentation er farvet mørkeblå. 

 

Bortset fra Københavnsområdet og Nordsjælland var det langt hovedparten af kommunerne i resten af 

landet, der var blandede. Den højere middelklasse var dog allerede dengang en smule underrepræsen-

teret i de fleste kommuner udenfor hovedstadsområdet og Aarhus kommune, men altså ikke nok til at 

falde uden for kriteriet om en maksimal afvigelse på 50 pct. fra landsgennemsnittet. 

 

Figur 3. Kommuner med blandet klassesammensætning, 1996 

 

Anm: Se boks 1 for en beskrivelse af metoden. De fire ø-kommuner Fanø, Samsø, Ærø og Læsø er udeladt fra opgørelsen. Kommuner med ”Overre-

præsentation” har en andel i overklassen eller den højere middelklasse, der er mindst 50 pct. over niveauet på landsplan. Kommuner med ”Under-

repræsentation” har en andel i overklassen eller den højere middelklasse, der er mindst 50 pct. under niveauet på landsplan. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Udviklingen over de sidste 20 års tid har dog ændret Danmarkskortet i høj grad. I samme periode har 

befolkningens fordeling i klasserne også ændret sig, således at kriterierne for, om en kommune er blan-

det, ændrer sig i takt med at flere tilhører overklassen og den højere middelklasse. Figur 4 tegner et 

billede af et mere opdelt landskab i dag, da langt færre kommuner lever op til kriterierne for at være 

4,0 - 3,0 (0 kommuner)

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø

København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland

Kommuner med blandet 
fordeling af sociale klasser

Blandet (69)

Overrepræsentation (13)

Underrepræsentation (12)



Det danske klassesamfund 
Færre kommuner spejler lagene i det danske samfund 

  5 

blandede. Tendensen for 20 år siden i Københavnsområdet og Nordsjælland har bredt sig til resten af 

landet. 

 

Figur 4. Kommuner med blandet klassesammensætning, 2018 

 

Anm: Se boks 1 for en beskrivelse af metoden. De fire ø-kommuner Fanø, Samsø, Ærø og Læsø er udeladt fra opgørelsen. Kommuner med ”Overre-

præsentation” har en andel i overklassen eller den højere middelklasse, der er mindst 50 pct. over niveauet på landsplan. Kommuner med ”Under-

repræsentation” har en andel i overklassen eller den højere middelklasse, der er mindst 50 pct. under niveauet på landsplan. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

I dag er der blot 5 kommuner, hvor indbyggernes klassetilhørsforhold i meget høj grad afspejler alle lag 

i det danske samfund. Det er Ballerup, Kolding, Vejle, Odder og Silkeborg kommuner, hvor ingen af de 

fem sociale klasser afviger med mere end 25 pct. fra landsgennemsnittet.1 

 

De højtuddannede er koncentreret i byerne 

Den højtuddannede højere middelklasse er koncentreret omkring de større byer og i hovedstadsområ-

det, hvilket leder til en stor underrepræsentation i landkommunerne. Figur 5 viser i hvilke kommuner, 

den højere middelklasse er henholdsvis over- eller underrepræsenteret, da afvigelsen fra landsgennem-

snittet er større end 50 pct., som er den kritiske værdi. 

 

 
1 Se bilag 1 for en opgørelse af de sociale klassers afvigelse på kommuneniveau. 
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Figur 5. Hvor meget afviger den højere middelklasses andel fra niveauet på landsplan? 2018 

 

Anm: Se boks 1 for en beskrivelse af metoden. De fire ø-kommuner Fanø, Samsø, Ærø og Læsø er udeladt fra opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Tabel 2 viser, hvor meget den højere middelklasse afviger fra niveauet på landsplan i de kommuner, hvor 

den højere middelklasse er mest over- og underrepræsenteret. I Frederiksberg kommune er andelen hele 

150 pct. højere end på landsplan, mens Lyngby-Taarbæk og Rudersdal ligger 130 pct. over. Omvendt 

ligger andelen i den højere middelklasse i Lolland kommune 81 pct. under niveauet på landsplan, mens 

Langeland, Morsø og Norddjurs kommuner har en underrepræsentation af den højere middelklasse på 

omkring de 75 pct. 
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Tabel 2. Kommuner hvor den højere middelklasse afviger mest fra niveau på landsplan, 2018 

Overrepræsentation Afvigelse i pct. Underrepræsentation Afvigelse i pct. 

Frederiksberg 150,3 Lolland -81,3 

Lyngby-Taarbæk 130,2 Langeland -75,4 

Rudersdal 129,7 Morsø -75,1 

Gentofte 124,4 Norddjurs -74,1 

Furesø 108,7 Frederikshavn -70,2 

København 105,6 Odsherred -70,1 

Allerød 98,1 Guldborgsund -69,3 

Hørsholm 94,8 Vesthimmerlands -68,3 

Gladsaxe 62,1 Tønder -67,7 

Aarhus 58,3 Skive -66,3 

Dragør 52,0 Hjørring -65,4 

Anm: Se boks 1 for en beskrivelse af metoden. De fire ø-kommuner Fanø, Samsø, Ærø og Læsø er udeladt fra opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Arbejderne findes stadig i hele landet – men mest på landet 

Figur 6 viser, hvor arbejderklassen udgør en større eller mindre andel af befolkningen end niveauet på 

landsplan. Det første, man bemærker, er, at der ikke er nogen kommuner, hvor arbejderklassens andel 

afviger med mere end 50 pct. i hverken den ene eller anden retning. Kortets grænser er derfor sat ved 

+-25 pct. Arbejderklassen er altså mere jævnt repræsenteret, end tilfældet er for den højere middel-

klasse. Arbejderklassen er samtidig den suverænt største klasse med en andel på 40 pct. af de 18-59-

årige, der falder inden for de fem sociale klasser. 

 

Arbejderklassen findes oftere uden for de største byer, som omfatter København, Aarhus, Aalborg og 

Odense samt kommunerne nord for København. Særligt i det vest- og midtjyske udgør arbejderklassen 

en væsentlig del af befolkningen med tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Der er områder, hvor arbejderklassen er på nippet til at være decideret underrepræsenteret. Det er til-

fældet i bl.a. Gentofte og Frederiksberg kommuner. 
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Figur 6. Hvor meget afviger arbejderklassens andel fra niveauet på landsplan? 2018 

 

Anm: Se boks 1 for en beskrivelse af metoden. De fire ø-kommuner Fanø, Samsø, Ærø og Læsø er udeladt fra opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Klassen uden for arbejdsmarkedet er som arbejderklassen i overvejende grad repræsenteret i alle lan-

dets kommuner. Det fremgår af figur 7, hvor kortets grænsetærskler igen er sat ved +-25 pct. Der findes 

dog områder, hvor gruppen i en vis grad er over- eller underrepræsenteret. Det drejer sig om bl.a. Lol-

land-Falster, Langeland og Odsherred, hvor gruppen er overrepræsenteret. Klassen uden for arbejds-

markedet er omvendt underrepræsenteret i en række nordsjællandske kommuner samt i Dragør, Solrød, 

Lejre, Favrskov, Skanderborg og Rebild kommuner. 
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Figur 7. Hvor meget afviger klassen uden for arbejdsmarkedet fra niveauet på landsplan? 2018 

 

Anm: Se boks 1 for en beskrivelse af metoden. De fire ø-kommuner Fanø, Samsø, Ærø og Læsø er udeladt fra opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Boks 1. Sådan har vi gjort 

Vi har i denne analyse undersøgt fordelingen af de fem sociale klasser inden for hver kommune. Inddelingen i sociale klas-
ser fremgår nedenfor. Kun 18-59-årige indgår i opgørelsen, og studerende er udeladt. 
 
Klassernes andel af de 18-59-årige i hver kommune er sammenholdt med fordelingen i klasserne på landsplan i samme år. 
For hver klasse er afvigelsen beregnet som klassens andel i kommunen i pct. fratrukket andelen i pct. på landsplan divideret 
med andelen i pct. på landsplan. Er afvigelsen større end +-50 pct., er klassen hhv. over- eller underrepræsenteret. Kun 
kommuner, hvor ingen af klasserne er over- eller underrepræsenterede, kategoriseres som blandede. 
 
Som eksempel udgør den højere middelklasse knap 13 pct. af de 18-59-årige ekskl. studerende. Hvis andelen i den højere 
middelklasse i en kommune er mindre end 6½ pct. (13 x 0,5) eller større end 19,5 pct. (13 * 1,5), er afvigelsen for stor til, at 
kommunen kan kategoriseres som blandet. 
 
Følsomhedsanalyse 
Resultaterne er følsomme over for valget af afvigelseskriteriet (+-50 pct.). Udviklingen ved en grænseværdi, der er sat lidt 
højere eller lavere, er dog kvalitativt uændret. Dette fremgår af tabel A nedenfor. 
 
Sænkes afvigelseskriteriet til +-40 pct. var der 33 blandede kommuner i 1987, 25 kommuner med én afvigende klasse og 36 
kommuner med 2 eller flere afvigelser. I 2018 er 21 kommuner blandede, 26 kommuner har én afvigende klasse, og 47 kom-
muner har 2 eller flere afvigelser. 
 
Hæves afvigelseskriteriet til +-60 pct. var der 79 blandede kommuner i 1987, 6 kommuner med én afvigende klasse og 9 
kommuner med 2 eller flere afvigelser. I 2018 er 58 kommuner blandede, 21 kommuner har én afvigende klasse, og 15 kom-
muner har 2 eller flere afvigelser. 

 

Tabel A. Følsomhed over for valg af afvigelseskriteriet 

    40 pct. 50 pct. 60 pct. 

  Antal kommuner 

1987 Blandet 33 63 79 

  En afvigelse 25 15 6 

  To eller flere afvigelser 36 16 9 

2018 Blandet 21 34 58 

  En afvigelse 26 28 21 

  To eller flere afvigelser 47 32 15 

Anm: De fire ø-kommuner Fanø, Samsø, Ærø og Læsø er udeladt fra opgørelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Boks 2. De fem sociale klasser 

I afgrænsningen af de sociale klasser ses der på hele befolkningen i aldersgruppen 18-59 år. Er man studerende, falder man 
uden for de sociale klasser. De 18-59-årige inddeles i fem overordnede socialklasser.  

 
Overklassen  

• Chefer, selvstændige og andre personer med en videregående uddannelse, der tjener over 3 gange medianind-
komsten (i 2018 svarende til en indkomst over 1,2 mio. kr. før skat). 

• Eksempler: Bankdirektør, finansanalytiker, kommunaldirektør. 
• En person i overklassen tjener i gennemsnit over 2,1 mio. kroner. 

 
Højere middelklasse  

• Alle personer med en lang videregående uddannelse med en indkomst under 1,2 mio. kr. før skat. 
• Selvstændige, lønmodtagere i chefstillinger og andre personer med en kort eller mellemlang videregående ud-

dannelse med en indkomst i intervallet 2-3 gange medianindkomsten (i 2018 svarende til mellem 790.000 og 1,2 
mio. kr. før skat). 

• Eksempel: Ingeniør, læge, embedsmand, gymnasielærer. 
• En person i den højere middelklasse tjener i gennemsnit ca. 600.000 kroner. 

 
Middelklassen    

• Personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse med en indkomst under det dobbelte af medi-
anindkomsten (i 2018 svarende til en indkomst under 790.000 kr. før skat). 

• Selvstændige og lønmodtagere i chefstillinger med en indkomst under det dobbelte af medianindkomsten. 
• Eksempel: Folkeskolelærer, sygeplejerske, politibetjent/forsvar, pædagog. 
• En person i middelklassen tjener i gennemsnit ca. 410.000 kroner. 

 
Arbejderklassen  

• Arbejderklassen udgøres af faglærte, ufaglærte og personer med en gymnasial uddannelse, der ikke tilhører en 
af de øvrige klasser. 

• Eksempel: Tømrer, lastbilchauffør, sosu-assistent, mekaniker, supermarkedsansat, byggebranchen, slagteri. 
• En person i arbejderklassen tjener i gennemsnit ca. 390.000 kroner. 

 
Klassen uden for arbejdsmarkedet 

• Personer, som har været i beskæftigelse i mindre end 20 procent af året, og som ikke driver selvstændig virk-
somhed. 

• Eksempel: Førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. 
• En person i klassen uden for arbejdsmarkedet har en gennemsnitlig indkomst på 200.000 kroner. 
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Bilag 1. 

Bilagstabel 1. Over- og underrepræsentation i forhold til landsgennemsnit i kommunerne, 2018 

  Overklasse Højmiddel Middel Arbejder 
Uden for 

arbejdsmarkedet 

  Pct. 

København 5↑ 105↑ -5 -35↓ 5↓ 

Frederiksberg 125↑ 150↓ -5↓ -45↓ -15↓ 

Ballerup -5↓ 5↓ -5 5 -5 

Brøndby -70↓ -40 -20 15 25 

Dragør 180↑ 50↓ 0 -5 -35 

Gentofte 615↑ 125↓ -20↓ -50↓ -15 

Gladsaxe 30↑ 60↓ 0 -15 -10 

Glostrup -40↓ -15 -5↑ 15 -5↑ 

Herlev -40↓ 0 0 10 -10↓ 

Albertslund -70↓ -30↓ -5 5↑ 20 

Hvidovre -45 -5↑ -5↑ 10 -5 

Høje-Taastrup -50↓ -25 -10↑ 15 5 

Lyngby-Taarbæk 310↑ 130↓ -10↓ -35 -25 

Rødovre -40↑ 0↑ 0↑ 5 -10 

Ishøj -70 -45↑ -20↑ 20 20↓ 

Tårnby -40↑ -20↑ -10↑ 25 -15 

Vallensbæk 10↓ 5 10↑ 10 -35↑ 

Furesø 215↓ 110↓ 0↓ -30 -30 

Allerød 165↓ 100↓ 10↓ -20 -50 

Fredensborg 100↓ 35↓ 0↓ -10 -10 

Helsingør 35↓ -10↓ 5 0 0↓ 

Hillerød 50↓ 20↓ 15 -5 -20 

Hørsholm 510↓ 95↓ -15↓ -30 -20 

Rudersdal 530↓ 130↓ -15↓ -40 -25↓ 

Egedal 20↓ 10↓ 15↑ 10 -45 

Frederikssund -25↓ -30↓ 5 20↑ -20 

Greve 25↓ -15↓ -5 20↑ -25 

Køge -25↓ -30↓ -5 20↑ -10↑ 

Halsnæs -60↓ -60↓ -5 25↑ 0 

Roskilde 60↓ 30↓ 5 -5 -20 

Solrød 95 0 5↑ 15 -40 

Gribskov -20↓ -35↓ 10 15↑ -15 

Odsherred -70↓ -70↓ -15↓ 25↑ 25 

Holbæk -35↓ -50↓ 0 15↑ 0 

Faxe -55↓ -60↓ -5 30↑ -5↑ 

Kalundborg -70↓ -60 -15↓ 20↑ 20↑ 
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Ringsted -55↓ -40↓ -5 20↑ -5↑ 

Slagelse -65↓ -60 -5 15↑ 15↑ 

Stevns -50↓ -45 0 25↑ -10↑ 

Sorø -45↓ -30↓ -5 15↑ 0↑ 

Lejre 5↓ 0↓ 10 10↑ -30↑ 

Lolland -65 -80↓ -30 15↑ 65↑ 

Næstved -50 -55↓ 5 15↑ 5↑ 

Guldborgsund -70↓ -70↓ -5 10 35↑ 

Vordingborg -60↓ -60↓ 0 10↑ 25↑ 

Bornholm -65↓ -60 -5 20↑ 15↓ 

Middelfart -10 -30 5 15↑ -15 

Assens -55↓ -55↓ 0 20↑ 0↑ 

Faaborg-Midtfyn -60↓ -55↓ 0 15↑ 5↑ 

Kerteminde -35↓ -50 -5 20↑ 5↑ 

Nyborg -50 -50 -5 15 20↑ 

Odense -30↓ 0↑ 10 -15↓ 25 

Svendborg -40↓ -45 15 0 15 

Nordfyns -55 -60↓ -5 25↑ 0↑ 

Langeland -85↓ -75 -25 20↑ 50↑ 

Haderslev -50↓ -60↓ 0 15↑ 10↑ 

Billund -40↓ -60↑ -15 35↑ -5↑ 

Sønderborg -35 -40 0 10 10↑ 

Tønder -50 -70 -10 25↑ 15↑ 

Esbjerg -30 -45 10 10↑ 5↓ 

Varde -50↓ -60 0 30↑ -10↑ 

Vejen -50 -60 -10 30↑ -10↑ 

Aabenraa -50↓ -60↓ -10 20↑ 10↑ 

Fredericia -25↑ -45 -5 15 10↑ 

Horsens -35 -35 5 10 5↑ 

Kolding -5↑ -25 5 10 -5 

Vejle -10 -20↑ 10 5 -10 

Herning -35↓ -50 5 15 -5↑ 

Holstebro -40↓ -50↓ 15↑ 15↑ -10 

Lemvig -55↓ -65↓ 0 25↑ -5↑ 

Struer -55↓ -60↓ 0 20↑ 5↑ 

Syddjurs -35 -35 10 10 -5 

Norddjurs -70↓ -75↓ -15 30↑ 15↑ 

Favrskov -10↑ -5 10 10 -30 

Odder -15↑ -20↓ 10 5 -10↑ 

Randers -50 -50 0 15 10↑ 

Silkeborg -5↑ -15 15 5 -15↑ 
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Skanderborg 25↑ 25↑ 15 -5 -30 

Aarhus 10 60 5 -30↓ 10↓ 

Ikast-Brande -45 -55↑ -5 25 -5↑ 

Ringkøbing-Skjern -45↓ -60↓ -5 30↑ -10↑ 

Hedensted -35↓ -55 0 35↑ -25↑ 

Morsø -45 -75↓ -15 30↑ 15↓ 

Skive -50↓ -65↓ -5 25↑ 5↑ 

Thisted -50↓ -65 -5 25↑ 5↑ 

Viborg -40↓ -35↓ 5 10 -5↑ 

Brønderslev -50 -55 0 20↑ 0 

Frederikshavn -60↓ -70↓ -15 25↑ 15↑ 

Vesthimmerlands -60 -70 -10 30↑ 0↑ 

Rebild -20↑ -10 10 15 -30 

Mariagerfjord -50 -55↓ -5 25↑ 0↑ 

Jammerbugt -60↓ -60 -5 25↑ 0↑ 

Aalborg -25 10 5 -5 5 

Hjørring -60↓ -65↓ 0 20↑ 5↑ 

Anm: Tallene er afrundet til nærmeste 5 pct. De fire ø-kommuner Fanø, Samsø, Ærø og Læsø er udeladt fra opgørelsen. Pilene angiver udviklingen 

over de sidste 10 år. En pil opad angiver, at klassens afvigelse fra landsgennemsnittet er steget med mere end 5 pct.-point, mens en pil nedad angi-

ver et fald på mere end 5 pct.-point. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 


