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Dokumentationsnotat om inddeling i de fem sociale klasser 

I dette notat gennemgås definitionen af de sociale klasser. 
 

Definition af de sociale klasser 

I afgrænsningen af de sociale klasser ses der på befolkningen i aldersgruppen 18-59 år. Er man stude-
rende, udelades man fra de sociale klasser. 
 
De 18-59-årige inddeles i fem overordnede socialklasser. De fem klasser er: 
 

1. Overklassen 
2. Den højere middelklasse 
3. Middelklassen 
4. Arbejderklassen 
5. Langvarigt uden for arbejdsmarkedet 

 
Befolkningen inddeles på baggrund af position på arbejdsmarkedet, uddannelse og indkomst. Til af-
grænsningen på indkomst opgøres medianindkomsten (den typiske indkomst) defineret som bruttoind-
komsten før skat for 18-59-årige, der er i beskæftigelse mindst halvdelen af året. Denne medianindkomst 
er opgjort til godt 400.000 kr. i 2021-prisniveau. 
 
De fire første klasser er kendetegnet ved at være på arbejdsmarkedet. Det er således en forudsætning 
for at indgå i disse klasser, at man har været i beskæftigelse mindst 20 procent af året eller er selvstæn-
dig. Personer, der ikke er på arbejdsmarkedet, kategoriseres som langvarigt uden for arbejdsmarkedet. 
 
Overklassen 

Overklassen består af personer, som har en indkomst over 3 gange medianindkomsten svarende til 1,2 
mio. kr. årligt i 2021 (på nær personer uden videregående uddannelse, som ikke er selvstændige eller 
topledere). Overklassen kan inddeles i: 
 

• Selvstændige med indkomst over 3 gange medianindkomsten. 

• Topledere med indkomst over 3 gange medianindkomsten. 

• Andre personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse med indkomst 
over 3 gange medianindkomsten. 

 
Højere middelklasse 

Den højere middelklasse består af personer, som har en indkomst på 2-3 gange medianindkomsten sva-
rende til mellem 805.000 kr. og 1,2 mio. kr. årligt (på nær personer uden videregående uddannelse, som 
ikke er selvstændige eller topledere). Den højere middelklasse kan inddeles i: 
 

• Selvstændige med indkomst i intervallet 2-3 gange medianindkomsten. 

• Lønmodtagere med ledelsesansvar med indkomst i intervallet 2-3 gange medianindkom-
sten. 

• Andre personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse med indkomst i 
intervallet 2-3 gange medianindkomsten. 

• Øvrige personer med en lang videregående uddannelse uanset indkomst. 
 
Middelklassen 

Middelklassen består af personer, som har en indkomst på mindre end 2 gange medianindkomsten sva-
rende til under 805.000 kr. årligt (på nær personer uden videregående uddannelse, som ikke er selv-
stændige eller har ledelsesansvar). Middelklassen kan inddeles i: 
 

• Selvstændige med indkomst under det dobbelte af medianindkomsten. 

• Lønmodtagere med ledelsesansvar med indkomst under det dobbelte af medianindkom-
sten. 

• Andre personer, som har en kort eller mellemlang videregående uddannelse med en ind-
komst under det dobbelte af medianindkomsten. 



 
Arbejderklassen 

Arbejderklassen består af personer med en faglært uddannelse, en gymnasial uddannelse og ufaglærte. 
Arbejderklassen kan inddeles i: 
 

• Personer med erhvervsfaglig uddannelse, som ikke er i en af de øvre klasser. 

• Personer med gymnasial uddannelse, som ikke er i en af de øvre klasser. 

• Ufaglærte, som ikke indgår i en af de øvre klasser. 
 
Langvarigt uden for arbejdsmarkedet 

Personer, som var i beskæftigelse i mindre end 20 procent af året, og som ikke er selvstændige. 


