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På hvilken måde kan man tale om 
et klassesamfund i Danmark i dag? 
Og betyder klasse overhovedet 
noget i det nuværende samfund? 
Hovedpointen i bogen Det skjulte 
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Inspireret af Pierre Bourdieus 
ideer om social differentiering og 
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danskernes hverdag – og hvordan 
den enkelte iscenesætter og 
kommunikerer sit klassemæssige 
tilhørsforhold via symbolske 
grænsedragninger og gennem de 
mange valg, der samlet set definerer 
ens livsstil, forbrug, smag, kulturelle 
præferencer samt moralske og 
politiske holdninger. Samtidig 
illustreres det, hvordan klasse også 
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Forord

I denne bog bestræber vi os på at forstå og forklare, hvad klasse betyder i nuværende 
samfund. Bogens titel er en tribut til den norske sociolog Vilhelm Auberts klassiker 
Det skjulte samfund (1965). Auberts sociologi om de normalt upåagtede fænomeners 
sociale betydning – som blot betydningen af, at de fleste sover på samme tid – er et 
opråb om nødvendigheden af at afdække samfundets skjulte strukturer. Netop dette 
har været en drivkraft også for os, og med denne bog ønsker vi at vise, hvordan klasse‑
samfundet fortsat lever i bedste velgående, først og fremmest opretholdt af strukturer 
af forskelle, som normalt ikke tillægges den store betydning, men som er væsentlige 
for den enkeltes livsbetingelser og muligheder – og for dagens samfund som et hele.
 Det skjulte klassesamfund sammenfatter og præsenterer resultaterne af et større 
forskningsprojekt med den overordnede titel Social differentiering i nutidige samfund: Et 
studie af Aalborg (også kaldet COMPAS efter projektets engelske titel “Contemporary 
Patterns of Social Differentiation: The Case of Aalborg”). Projektet begyndte som 
en ideudveksling mellem Annick Prieur og Lennart Rosenlund i 2003. Forsknings‑
midler blev bevilget fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (i dag Det 
Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv FSE), og Aalborg Universitet bød ind med 
medfinansiering. Disse bevillinger er vi meget taknemmelige for, og de muliggjorde, 
at Stine Thidemann Faber og Jakob Skjøtt‑Larsen kom med på holdet som ph.d.‑
stipendiater. Projektet blev igangsat i 2004.
 I årene derefter har mange på forskellig vis bidraget både til forskningsprojektet 
og til denne bog. Det gælder ikke mindst de informanter, vi har været i kontakt med 
undervejs. De har bidraget på uvurderlig vis både i forhold til surveyundersøgelsen og i 
forhold til de to interviewundersøgelser. Dernæst gælder det kollegaer og fagfæller, der 
har deltaget i en række faglige seancer om projektet, ikke mindst i forskningsgruppen 
CASTOR ved Aalborg Universitet og i det internationale forskernetværk Network for 
the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation (SCUD), som blev startet 
i forlængelse af projektet. Her er ført mange dialoger om vores resultater og kon‑
klusioner. Videre gælder det en række bedømmere og konsulenter, der er kommet 
med konstruktiv kritik og faglige kommentarer bl.a. til en række af de publikationer, 
vi har udgivet undervejs, og som denne bog også trækker på. Her i slutfasen er det 
især forlagets redaktører og konsulenter, der har hjulpet os godt på vej med kritiske 
læsninger og nye perspektiver. Mange burde nævnes ved navn, men med et projekt, 
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der har strakt sig over snart 10 år, bliver det så mange, at vi vælger blot at fremhæve, 
at vi sætter stor pris på den hjælp og sparring, vi har modtaget.

Afslutningsvis vil vi gerne benytte lejligheden til specifikt at takke for midlerne til 
denne udgivelse; de er venligst givet af Institut for Sociologi og Socialt Arbejde samt 
Institut for Kultur og Globale Studier, begge Aalborg Universitet, Institutt for medie‑, 
kultur‑ og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger og 3F’s Medie‑ og Kulturfond.

Aalborg, juni 2012
Stine Thidemann Faber, Annick Prieur, Lennart Rosenlund og Jakob Skjøtt‑Larsen
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Kapitel 1

Et spørgsmål om klasse?

Lige fra arbejderbevægelsens opkomst har social klasse været et centralt politisk tema, 
og klassetilhørighed har haft betydning for mange menneskers selvopfattelse i de 
vestlige samfund. Senest under den store politiske mobilisering i 1970’ernes Danmark 
blev klasseskel tematiseret som det vigtigste samfundsmæssige skel.
 Men så begyndte udfordringen af denne forståelse. Fra det politiske højre er klasse‑
skel til enhver tid blevet forsøgt nedtonet og omgjort til spørgsmål om fortjeneste eller 
individuelle præferencer. Nu blev forståelsen imidlertid også udfordret fra andre sider. 
Den feministiske bevægelse argumenterede således for kønsskel som overordnet klas‑
seskel, mens den seksualpolitiske bevægelse fremhævede seksuel orientering som centralt 
i forhold til identitetsdannelse og som grundlag for en mobilisering. Senere er etniske og 
religiøse skel kommet frem på den politiske dagsorden, samtidig med at livsstilsmæssige 
valg bliver italesat som det mest centrale for individers identitetsudvikling.
 Selvom diskussionerne om klasseskel forsvandt i baggrunden, og klasse fik kon‑
notationer af noget umoderne og støvet – og dømt ude som et grundlag for identi‑
tet – er klasse alligevel fortsat nærværende i populærkulturen, som det fx ses i en lang 
række satire‑ og krimiseriers stereotyper. I disse genrer kan alle klasser karikeres, mens 
reality‑genren gerne bruger samfundets laveste lag til dette århundredes ‘freak shows’, 
om det så gælder programmer om unge mødre, konebytteri eller hundeopdragelse, 
hvor de, oftest lavtuddannede, deltageres uvidenhed udstilles på forskellig vis (som 
når man fx ser en af de unge kvinder i reality‑serien “De unge mødre” forsøge at 
ovnstege kartofler indpakket i en plasticpose). Med reference til populærkulturen kan 
man tale om, at klasser og klasseforskelle i dag har en diskursiv eksistens: De findes 
som referenceramme, som forståelsesform og som stereotyper, man kan anvende til 
at positionere sig selv i forhold til.
 Mens andre forskelle, som fx køn, seksuel orientering eller etnisk baggrund (og til 
en vis grad også religion), anerkendes gennem diskriminationsværn og programmer for 
mangfoldighedsledelse, i nogle tilfælde også kvotering, synes klasse at være en accepteret 
form for social differentiering. Det skyldes formentligt, at klasseskel fremtræder som 
forskelle i uddannelsesniveau og som forskelle i livsstil. I et samfund som det danske, 
hvor alle formelt set har lige ret til uddannelse, bliver menneskers uddannelsesskæbne 
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også deres eget ansvar. Har man uddannelse, opfattes det som ens egen fortjeneste og 
ikke som en social arv. Selvom det med jævne mellemrum påpeges, at rekrutteringen 
til de højere uddannelser i Danmark fortsat er socialt skæv, er der ikke desto mindre 
en tendens til – helt i tråd med den meritokratiske lighedstanke – at relatere personlig 
succes til evner og flid og manglende succes til dårlig begavelse eller dovenskab.
 Klasseforskelle er ganske rigtigt mindre tydelige i dagens samfund, men de eksiste‑
rer fortsat. Blot kan man tale om, at de har antaget nye udtryk og nye former (fx er de 
i mindre grad centreret omkring følelser af solidaritet og kollektive fællesskaber). Men 
der er fortsat forskelle mellem sociale grupper i Danmark – forskelle både med hensyn 
til økonomisk formåen, kulturelle præferencer og politiske holdninger. Det vil blive 
klart i denne bog, hvor det også vil kunne ses, at forskellene, selvom de på systematisk 
vis hænger sammen, tit erfares som individuelle forskelle, dvs. at de tolkes som udtryk 
for personlighed, individuelle valg, livsstil, smag og/eller tilfældigheder. Det er nemlig 
langt sjældnere, at forskellene ses som udtryk for forskelle mellem mennesker og/eller 
grupper af individer, baseret på uligheder i sociale betingelser, handlemuligheder samt 
adgang til deltagelse og indflydelse.
 Ud over at undersøge i hvilken grad der findes forskelle, der, på trods af at de 
fremtræder som og opleves som personlige præferencer, er udtryk for klasseforskelle, 
er sigtet med denne bog at vise, på hvilken måde disse forskelle får betydning for 
enkeltindivider. Når to af vores informanter på trods af gode afgangseksamener fra 
folkeskolen ender med at afbryde deres gymnasieuddannelse, fordi de ikke kan falde 
til i klassen, opleves det forståeligt nok som personlige nederlag (Heidi og Marianne i 
kapitel 10). Men som det vil fremgå i bogen, siger disse frafald også en del om, hvordan 
klasse sætter sig igennem i væremåder, i orienteringsmåder og i følelsen af ikke at slå 
til. Derved kommer klasse til at præge menneskers liv på måder, de ikke nødvendigvis 
selv ønsker, og på måder, samfundet ikke er tjent med.
 Da vi ønsker at studere klassernes betydning i en konkret hverdag, har vi valgt 
at tage udgangspunkt i en specifik lokalitet – nærmere bestemt Aalborg – samt at 
benytte os af en række forskellige metoder (statistiske data, surveydata, interviews 
og medieanalyser), der hver især kan hjælpe os til at få indblik i klassernes nutidige 
betydning på dette sted. Begrundelsen for valg af lokalitet samt metode følger i senere 
kapitler, mens resten af dette indledende kapitel sigter mod at uddybe og begrunde de 
spørgsmål, bogen behandler.

Social ulighed i dagens Danmark?
Klassekamp har altid handlet om fordelingspolitik. Den svækkede interesse for klasse‑
forskelle hænger utvivlsomt sammen med afindustrialisering og med det øgede fokus på 
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værdipolitik. Industriel produktion har fortsat afgørende betydning for alle europæiske 
nationaløkonomier, og den verserende finanskrise minder os om, at økonomisk politik 
ikke kan underordnes værdipolitik. Men en ændring af politisk fokus fra fordelings‑
spørgsmål til anerkendelsesspørgsmål (Fraser 1995), dvs. fra økonomisk politik til 
værdipolitik, har fulgt overgangen fra en industribaseret til en mere postindustriel 
økonomi i vestlige samfund.
 Traditionelt er klassespørgsmål blevet formuleret som spørgsmål om en ulighed, 
der skulle ophæves, og ikke som en forskel, der skulle anerkendes. Under den sene‑
ste valgkamp i 2011 kunne man dog se, hvordan spørgsmålet om klassekonflikt og 
‑solidaritet igen blev aktualiseret med massive debatter om ulige handlemuligheder 
og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet, ikke mindst i forhold til at udsætte tidspunktet 
for tilbagetrækning. Flere samfundsdebattører og ‑forskere, bl.a. Erik Jørgen Han‑
sen (2011) tog del i denne debat. Med udmeldingen om efterlønnens afskaffelse blev 
skellet mellem de privilegerede og de mindre privilegerede (målt efter uddannelse og 
indtægt) endnu en gang “demaskeret”, hævdede han. Journalisten Lars Olsen har også 
bidraget til at sætte ulighed på dagsordenen. I en række udgivelser har han således 
peget på betydningen af fx socialt blandede skoler for at sikre mobilitet. Ligeledes har 
han argumenteret for, at nutidens boligpolitik forstærker de sociale skel og sætter den 
sociale sammenhængskraft under pres (Olsen 2005; 2007; 2009; 2011).
 Selvom Danmark (sammen med Sverige) regnes for at være et af verdens mindst 
ulige samfund, i den forstand at det har den laveste GINI‑koefficient (OECD‑data 
publiceret 2010),1 er de fleste enige om, at social ulighed findes i det danske samfund. 
Ser man på den samlede indkomst for forskellige faggrupper, ligger personer beskæf‑
tiget med salg og service fra gade eller telefon i bunden af hierarkiet med en samlet 
indkomst på 210.500 kroner om året. Bankdirektører, bureaudirektører o.l. har til 
sammenligning en årlig indkomst på ca. 1,6 mio. kroner, altså en indkomst, der er 
mere end fem gange så høj (Danmarks Statistik, Indkomster 2009, august 2011).
 Ser man på ulighed i adgang til uddannelse, et det ofte blevet påpeget, at det er 
væsentligt for unges uddannelses‑ og erhvervsvalg, hvor og med hvem de vokser op; 
bl.a. har Erik Jørgen Hansen (1995; 1997) på baggrund af et omfattende forløbsstudie 
konkluderet, at der er meget store forskelle i uddannelsesfrekvens efter både fædrenes 
beskæftigelse og børnenes køn. Efter at have fulgt en stor gruppe af 14‑årige børn 
konkluderede Hansen, at der blandt alle de børn, der blev vurderet som mest begavede 
ved undersøgelsens start i 1968, var stor forskel på, hvem der havde gennemført en 

1 www.oecd‑ilibrary.org/social‑issues‑migration‑health/growing‑unequal_9789264044197‑en. Kun de 
30 OECD‑lande er med – men det er ikke sandsynligt, at noget land uden for OECD har en lavere 
ulighed. GINI‑koefficienten er en indikator for, hvor skævt et lands indkomster er fordelt. 

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/growing-unequal_9789264044197-en



