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DANSKERNES LIV OG  
SOCIOLOGI

I en samfundsfagstime diskuterer en gruppe 
elever en dag, om vi skal have en officiel ryge- 
og alkoholpolitik i Danmark. Klaus og Julie 
mener, at det er i orden, at staten blander sig 
med forbud og gode råd til befolkningen. Mike 
og Camilla derimod siger, at det er noget pjat. 
I et demokrati må man selv bestemme, hvor 
meget man vil ryge og drikke. Det er ens eget 
ansvar, og det skal andre ikke blande sig i.

Vi skal jo alle sammen betale sundhedsudgif-
terne gennem skatterne, når personer med 
rygerlunger og en ødelagt lever kommer på 
sygehuset. Og vores levealder er heller ikke 
noget at prale af, når vi sammenligner os med 
andre lande.

På den ene side er vores gennemsnitsalder steget med 25 år de sidste 100 
år, og hvis denne udvikling fortsætter, 
vil de børn, der fødes i 2011, i gennem-
snit kunne blive 100 år. På den anden 
side er vi det land i den vestlige ver-
den, hvor gennemsnitalderen er steget 
mindst over en lang årrække.

I 1960 lå Danmark på en 5. plads i ver-
den, når vi ser på gennemsnitsleveal-
deren. I dag er vi nr. 23, og vi lever i 
gennemsnit 4 år kortere end japanerne. 
Grunden til den lidt kedelige statistik 
er først og fremmest røg og alkohol. 

1. Danskernes sundhed og levealder

Gennemsnitslevealder i verden

Land Alder (år)

Japan 82,6

Spanien 81,0

Irland 79,7

Portugal 79,1

Danmark 78,4

Fig.  2.1 Gennemsnitslevealderen i ver-
den. Kilde: OECD 2011.
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Skematisk sammenligning af de tre familietyper

Landbrugsfamilie -1900 Husmoderfamilie  
1900-1960

Forhandlingsfamilie 1960-

Familien er produktions
enhed

Manden er arbejder uden 
for hjemmet

Begge arbejder ude

Børnene opdrages til  
forældrenes arbejde

Børnene opdrages af 
 mødrene

Børnene opdrages delvist 
uden for hjemmet

Moderen tager sig af 
 hjemmet

Moderen tager sig af 
 hjemmet

Man deles om arbejdet i 
hjemmet

Ægteskabet er en praktisk 
alliance mellem familier.  
Gift hele livet

Man vælger selv sin 
 ægtefælle

Man vælger selv sin  
ægtefælle. 
Mange skilsmisser

Fig. 2.2 Skematisk sammenligning af de tre familietyper.

Læg især mærke til, hvor meget børnenes livsvilkår har forandret sig. I 
dag er børnene langt mere selvstændige i familien, og de lever mere eller 
mindre deres eget liv uden hård disciplin og faste regler.

2.2 Samlivsformer
For 50 år siden bestod den typiske danske familie af far, mor og 2 børn. 
Sådan er det ikke mere. Der er sket store forandringer, og der er kommet 
en række nye familietyper.

Kernefamilien, eneforsørgere og nydannede familier
Kernefamilien er stadig den foretrukne familieform for danskerne i dag. 
Når vi har kaldt den forhandlingsfamilien, dækker det især over forholdet 
mellem voksne og børn. I dag kan familiefaderen ikke bare give ordrer til 
de øvrige familiemedlemmer og så forvente, at de adlyder. Der forhandles 
om, hvor man skal hen på ferie, og om man evt. skal flytte.

Men også kvinderne har fået en mere fremtrædende plads i familien, 
mindst på lige fod med manden:

•	 Kvinder tjener i dag deres egne penge
•	 Antallet af børn pr. familie er faldet
•	 Kvinderne føder deres børn senere
•	 Man deles om arbejdet i hjemmet
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•	 Flere bliver skilt. Kvinderne kan nu klare sig alene med egen indkomst
•	 Antallet af singler er stærkt forøget

Fig. 2.3 viser, hvor de danske børn bor 
i dag i forhold til bosted.

Tallene viser således, at børnene sta-
dig bor mest hos deres mødre, hvis et 
parforhold går i stykker.

Samtidig falder antallet af familier 
med et eller to børn, og i stedet er der 
flere familier med mange børn og stor-
familier med sammenbragte børn.

Skilsmisser
I gamle dage var det sådan, at når man sagde ja til hinanden i kirken eller 
på rådhuset, så var det for hele livet. Det var ikke ”pænt” at blive skilt, 
og man fandt sig nok i ret mange ting fra sin partner. Sådan er det ikke 
i dag. Nu opløses ca. 40 % af alle ægteskaber, og det er især kvinderne, 
der vil skilles. I dag er kvinderne blevet økonomisk selvstændige og kan 
godt klare sig selv, og vi er nok også blevet så individualistiske, at vi ikke 
forbliver i et parforhold, hvis det ikke fungerer. Dog er det sådan, at de 
fleste ægtefæller finder en ny partner, som de så slår sig sammen med.

Registrerede partnerskaber
I de seneste år har homoseksuelle kunnet leve sammen i regi stre rede part-
nerskaber. En af fordelene ved dette partnerskab er, at man så har de 
samme arveregler som gifte par. Tidligere ville familien arve den afdøde. 
Det er dog ikke muligt for homoseksuelle at blive gift i Danmark. I 2009 
blev der indgået ca. 700 registrerede partnerskaber. 

Sammen hver for sig
I dag er der også flere par, der af forskellige årsager ikke bor sammen, 
men som alligevel danner par. Der kan være arbejdsmæssige årsager, 
eller det er for besværligt med sammenbragte børn, der ikke kan sam-

Hvor bor danske børn

Bosted Andel (%)

Forældre 72

Enlig mor 16

Mor i nyt parforhold 8

Enlig far 3

Far i nyt parforhold 1

Fig. 2.3 De danske børns bopæl.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.
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her, vi finder rollemodeller, som vi kan leve op til. Det er her, vores 
værdier og normer bliver til.

Dobbeltsocialiseringen/den sekundære socialisering
Den sekundære socialisering kommer fra daginstitutioner, skolen og 
kammeraterne. I dag er børn lige så meget sammen med andre som med 
deres forældre. De bliver afleveret om morgenen i daginstitutionen eller 
går i skole, og senere er det SFO, leg med kammerater eller deltagelse i 
alle mulige fritidsaktiviteter. Derfor bruger man også udtrykket dobbelt-
socialisering, da den kommer fra flere sider, og over 90 % af de 3-6-årige 
bliver da også passet i institution. Opdragelsen finder ikke kun sted i 
hjemmet, men også i institutionerne, i skolen og i sportsklubberne. Denne 
udvikling kan du se i sommerfuglemodellen herunder i fig. 2.4.

Fig. 2.4  Barnet i dobbeltsocialiseringen. Bygger på sommerfuglemodellen i Dencik og 
Schultz-Jørgensen: Børn og familien i det postmoderne samfund, Reitzel 1999.

Figuren viser, hvordan vi bliver påvirket fra alle mulige sider i vores op-
vækst. Det kan godt være, at forældrene gerne vil være de eneste opdra-
gere, men virkeligheden siger noget andet. På den anden side skal man så 
også sikre sig, at samfundsinstitutionerne er klædt på til denne opgave.

 Uden for familien I familien

Sommerfuglemodellen

Tegnforklaring    = sociale relationer til hinanden

Andre  
børn

Daginsti 
tutionernes 
personale

Far

Mor

Barn
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Vi kender alle sammen udtrykket ”hvor du dog ligner din mor eller din 
far”, og det er vist ikke altid ment som en ros til os. Men skyldes denne 
lighed noget genetisk, eller er vi blot påvirket af vores forældres måde at 
gøre tingene på?

Biologisk arv handler om, at den måde, vi opfører os på, og vores udse-
ende skyldes de gener, vi har arvet efter vores forældre. Vi ved, at visse 
sygdomme er arvelige, og at der i nogle familier er en tendens til mange 
tvillingefødsler.

Social arv handler om, hvor meget omgivelserne påvirker os. Her tror 
man mere på, at vi lærer ved at se, hvordan andre gør. Vi leder efter 
eksempler. Hvis akademikeres og højtuddannedes børn følger i deres for-
ældres fodspor, skyldes det efter denne opfattelse ikke, at intelligensen 
arves, men at vi lærer af vores omgivelser, og at de stimulerer os.

Her kan du se nogle tal, der fortæller om sammenhængen mellem gene-
rationernes uddannelsesniveau:

Eksempel
Den sociale arv har haft stor betydning for, hvem der får en uddannelse, 
og hvor lang uddannelsen er. Og hvem er det, der aldrig gennemfører en 
uddannelse?

Det er med til at give et billede af Danmarks sociale klasser. For danskere, 
der var mellem 35 og 39 år i år 
2000, så det ud som vist i fig. 
2.5.

Ud fra dette eksempel er det jo 
ganske tydeligt, at det kun er  
3 % af de ufaglærtes børn, der 
får en lang videregående ud-
dannelse. Kun 13 % af akade-
mikernes børn blev derimod 
faglærte og 18 % blev ufag-
lærte.

6. Biologisk og social arv

Sociale klassers uddannelse

Børnene

Forældrene (%)

Ufaglærte Akade-
mikere 

Øvrige

Ufaglærte 40 18 42

Faglærte 43 13 46

Akademi
kere

3 37 60

Fig. 2.5 Uddannelser hos ufaglærte og akademikeres 
børn. Kilde: www.fri.dk, 2011.
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Socialforskningsinstituttets socialgruppeinddeling

Socialgruppe 1

Socialgruppe 2

Socialgruppe 3

Socialgruppe 4

Socialgruppe 5

Akademikere, store 
selvstændige og højere

funktionærer (9 %)

Selvstændige med 620
ansatte og ledere med 1150

underordnede (14 %)

Selvstændige med 05 ansatte, 
gårdejere og ledere med 110

underordnede (28 %)

Faglærte arbejdere og funktionærer (31 %)

Ufaglærte (18 %)

Figur 2.6 Socialforskningsinstituttets socialgruppeinddeling.

Danske børn bliver tykkere og tykkere, 
og problemet er ved at få social slagsside.

Flere undersøgelser viser, at børn i de 
lavere sociale grupper har større risiko 
for at blive overvægtige end børn fra de 
højeste socialgrupper.

Overvægtige børn fra de lavere sociale 
grupper vil derfor få endnu sværere ved 
at klare sig. De vil få sværere ved at gen-
nemføre en uddannelse og få et godt job. 
De vil også løbe ind i sygdomme, der skyl-
des overvægt.

Fedme rammer socialt skævt
Box
2.1

Fortsættes næste side

I opdelingen er der blevet lagt vægt på, hvilken uddannelse man havde, 
hvilken sektor man arbejdede i, hvilken stilling man havde og endelig 
antallet af underordnede.

Overvægtige børn på sommerlejr.

F
ot

o:
 S

ca
n

pi
x
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Problemet er, at man får en gruppe personer, som i forvejen har svært ved at 
finde ud af mange ting. De har f.eks. svært ved at få noget ordentligt at spise, 
og de har også svært ved at give deres børn nogle gode vaner omkring kost og 
motion. Mange af dem får en rigtig dårlig sundhedsprofil.

Men der bliver gjort meget for at få knækket kurven og vendt udviklingen.

Odense Kommune tilbyder i år for tredje gang 40 overvægtige børn, at de kan 
komme på koloni på Fanø i seks uger. Her skal de lære en masse om kost og 
motion.
 

Kilde: www.dr.dk, P4 Fyn, 2010

Fedme rammer socialt skævt
Box
2.1

Box 2.1 fortsat

7.2 Livsformer
Man kan også inddele danskerne efter den måde, vi lever på. Her koncen-
trerer man sig om det daglige liv i familien, fritidsinteresser, kulturelle 
vaner og holdninger til politik, samfundsspørgsmål og arbejde. Man har 
arbejdet med især 4 livsformer: Den selvstændige livsform, lønarbejder-
livsformen, karrierelivsformen og husmoder/baglandslivsformen.

Selvstændig

Lønarbejder

Karriere

Husmoder 
og bagland

Livsformer:

Den danske
befolkning

Fig. 2.7 Opstilling af de 4 livsformer.
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•	 Seniorer
•	 Livet på gården 
•	 Komfort og hygge
•	 Fællesskab
•	 Unge på Vej
•	 Storbyliv

Under hver betegnelse deler man så igen i 4 grupper, der får hver sit tal, 
således at f.eks. A2 er en aktiv børnefamilie, og H1 er unge, der bor på kol-
legium. Nedenfor kan du se disse to grupper stillet op over for hinanden 
i fig. 2.8. 

A2 Aktiv børnefamilie H1 Kollegium

19 % læser Jyllandsposten 47 % chatter på internettet hver uge

54 % har en trailer 60 % spiser pasta hver uge

58 % er meget interesseret i haven 67 % er interesseret i politik

Boligarealet er over 130 m2 Man læser Politiken og Information

96 % har egen bil Man bruger offentlig transport eller cykel

Man stemmer især på Venstre Man stemmer på R, SF og Enhedslisten

Campingferie i ind og udland Lav indkomst med lille formue

Fig. 2.8 To grupper af danskere ud fra Mosaic-modellen.
Kilde: På baggrund af www.conzoom.eu, 2011.

Du kan herefter forsøge at finde din egen type, hvis du klikker ind på 
www.conzoom.eu og skriver din adresse og dit postnummer.

7.4 Livsstil
I analysen af folks livsstil ser man på forbrugsvaner, og hvordan vi opfører 
os i hverdagen. Vi kigger på holdninger, adfærd og vaner. Efter mange 
grundige undersøgelser og interviews, har man placeret danskerne i 5 livs-
stilssegmenter. I fig. 2.9 på næste side kan du se Minerva-modellen, der 
angiver de 5 forskellige livsstilstyper i fem farver med den grå farve place-
ret i midten.
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Minervamodellen

Moderne

Traditionel

Materia- 
listisk Idealistisk

BLÅ GRØN

VIOLET ROSA

GRÅ

Fig. 2.9 Minerva-modellen.

Modellens ide er, at man i toppen af cirklen er moderne og i bunden tra-
ditionel. Til venstre er man materialistisk, dvs. at man lægger mest vægt 
på at skaffe sig forbrugsgoder, hvorimod man til højre er mere idealistisk, 
dvs. at man lægger mere vægt på det mere åndelige og godt kan undvære 
den smarte bil og modetøjet.

Det blå segment
I det blå segment findes de veluddannede individualister med dyre vaner 
og en trang til luksus. Her spiser man røde oksebøffer med en lækker 
salat, og i garagen må der gerne være en Audi eller BMW. Man elsker 
luksusferien, og et sommerhus på Skagen eller Fanø ser godt ud. Man 
stemmer på de borgerlige partier, og avisen hedder Børsen, Berlingske 
Tidende eller Jyllands-Posten.

Det grønne segment
Her interesserer man sig for miljø og økologi. Kultur spiller også en stor 
rolle. Man er moderne, men man skal også vise socialt ansvar. Avisen 
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