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Kap. 5 Opdeling af danskerne

1. Sociale grupper
Siden slutningen af 1950’erne har Det Nationale Forskningscenter for
Velfærd (SFI) arbejdet med en socialgruppeinddeling af danskerne.
Man ønskede at finde ud af, om de penge, man brugte på velfærd, nu
også virkede, og derfor ønskede man at måle forskellene i levevilkår
mellem danskerne. Man kiggede især på uddannelse, hvilken sektor de
pågældende arbejdede i, hvilken stilling de havde og endelig på antallet af underordnede. Befolkningen blev inddelt i 5 socialgrupper, hvor
socialgruppe 1 var de bedst stillede og socialgruppe 5 de nederste i samfundspyramiden. Den første undersøgelse kom i 1976 og blev gentaget
i 1986 og i 2000.
Sociale grupper
Socialgruppe 1

Akademikere, store selvstændige, højere funktionærer

Socialgruppe 2

Selvstændige med 6-20 ansatte, ledere med 11-50 underordnede

Socialgruppe 3

Selvstændige med 1-5 ansatte, ledere med 1-10 underordnede,
landmænd

Socialgruppe 4

Faglærte arbejdere og funktionærer

Socialgruppe 5

Ufaglærte

Fig. 5.1 Sociale grupper.

2. Livsformer
Når man analyserer livsformer, ser man på, hvordan folk lever. Der
bliver lagt vægt på dagliglivet i familien, fritidsinteresser og politiske
holdninger. Hovedmanden bag disse undersøgelser er etnologen Thomas
Højrup, og han har især arbejdet med 3 livsformer, hvorunder man kan
placere de fleste danskere på arbejdsmarkedet. Den selvstændige livsform, lønarbejderlivsformen og karrierelivsformen. Desuden berøres kort
husmoder-/baglandslivsformen, men den er næsten forsvundet i dag, da
de fleste kvinder nu er på arbejdsmarkedet. I fig. 5.2 kan du se en opdeling af de forskellige livsformer.
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De 4 livsformer
Selvstændig

Lønarbejder

Den danske
befolkning
Karriere

Husmoder
og bagland

Fig. 5.2 De 4 livsformer.

Den selvstændige livsform finder man typisk hos den selvstændige
erhvervsdrivende. Det kan være vinhandleren, VVS- manden eller tømreren, der kun har et par ansatte. Her lever man for sit arbejde, og man
holder næsten aldrig fri. Der kan være arbejde fra tidlig morgen til sen
aften, og man tager måske arbejde med hjem, og ofte er det ægtefællen,
der ordner regnskaberne. Hvordan kan man så acceptere så meget arbejde og måske nøjes med 2 ugers ferie om året?
Det drejer sig især om frihed. Man tilrettelægger selv sit arbejde og føler
nok en stor tilfredsstillelse i at kunne klare sig selv. Det kan være en person, der starter sit eget IT-firma og arbejder næsten i døgndrift.
Eksempel
Studerende har stor lyst til at blive iværksættere
Den uafhængige a-kasse (ASE) har spurgt ca. 1.000 studerende om deres
holdning til at blive selvstændige erhvervsdrivende. Lysten er meget
større end hos lønmodtagere:
Hvor sandsynligt er det, at du vil starte selvstændig virksomhed inden for
de kommende 5 år? Fordelingen af svar kan du se i figuren på næste side.
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Mosaic-modellen
Traditionelle
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C2
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H Unge på vej
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Fig. 5.3 Mosaic-modellen.
Kilde: Conzoom
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Befolkningen deles så op i 5 forskellige livsstilssegmenter, der får hver
sin farve:
• Blå livsstil
• Grøn livsstil
• Violet livsstil
• Rosa livsstil
• Grå livsstil
Herunder kan du se de 5 livsstilsgrupper placeret med 4 i en cirkel og en
enkelt i midten af cirklen.
Minervamodellen
Moderne

BLÅ

GRØN

Materialistisk

Idealistisk

GRÅ

VIOLET

ROSA

Traditionel
Fig. 5.4 Minervamodellen.
Kilde: Hvis din nabo var en bil, Henrik Dahl, Akademisk Forlag 2005.

Modellen er opdelt på den måde, at den moderne livsstil er placeret i nord
og den traditionelle i syd. I vest er den materialistiske, hvor man interesserer sig for penge og prestige, og i øst er livsstilen idealistisk, hvor man
holder fast på principper. Så sættes akserne sammen, og i nordvest får
man et blåt segment, i nordøst et grønt. I sydøst er segmentet rosa og
sydvest violet. Endelig placeres et gråt segment i midten. Nu vil vi se lidt
nærmere på de 5 segmenter:
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