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HIERARKI . Overklassen i velfærdsstaten optager ikke nye medlemmer. Talenter kan klatre op, men støder på et klasseloft.  

SOCIAL  AFSTAND

47 12Hvordan solsorten indtog verden, og hvorfor 
det er et problem.

VERDENSEROBRER.
Hvordan vulkaner har formet historien og bragt 
Ming-dynastiet til fald. 

GAMECHANGER.
Hvordan politisk handlekraft og nedlukning af 
samfundet ikke fik effekt. 
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ANDERS BOAS  

D
e gifter sig helst med deres 
egne, bor i små enklaver og 
flytter sig ikke meget. Og 
så er det utroligt svært at 
bryde ind i deres lukkede 
cirkler, når man kommer 
udefra.

Den skandinaviske overklasse er begyndt at 
interessere forskerne, og når man nærstude-
rer de allerrigeste, krakelerer billedet af de nor-
diske velfærdssamfund, hvor alle har lige mu-
ligheder for at nå toppen. Engang var hierar-
kiet hugget i sten, og folks familiebaggrund var 
altafgørende for, hvem man kunne gifte sig med, 
og hvilken plads man kunne indtage. Men i den 
moderne velfærdsstat skulle unge mennesker 
kunne svæve frit ud i livet og lande tilfældige 
steder i samfundet uden at få dikteret destina-
tionen af barndomshjemmets position.

Den drøm var længe 
udfordret af, at uddan-
nelse var forbeholdt en 
eksklusiv klub, der her 
kunne mødes, forelske 
sig og fortsætte ud til lu-
krative positioner i sam-
fundet. Men så blev uni-
versiteterne åbnet for 
masserne og mistede 
noget af deres betyd-
ning. 

»Ofte gør vi ting som 
samfund, som skal ska-
be øget lighed, men så 

finder folk bare på andre måder, hvorpå de kan 
inddele sig i samfundslag,« konstaterer Sander 
Wagner, der er adjunkt ved laboratoriet for kvan-
titativ sociologi ved CREST/ENSAE i Paris.

Nu ser danskerne i stedet ud til i stigende 
grad at vælge partnere, hvis forældres bank-
bog har samme tykkelse som deres egne for-
ældres. Det viser et studie af parforhold og æg-
teskaber dannet mellem 1986 og 2013, der net-
op er publiceret i tidsskriftet Demography. Stu-
diet er baseret på data fra de danske befolk-
ningsregistre og er skrevet af Wagner og kolle-
gerne Diederik Boertien fra Center for Demo-
grafiske Studier i Barcelona og Mette Gørtz fra 
Københavns Universitet.

»Vi var overraskede over at se, at danskerne 
ligefrem var blevet mere tilbøjelige til at gifte 
sig med nogle fra samme baggrund. I sociolo-
gien forstår man gerne de her processer ved 
hjælp af den såkaldte moderniseringsteori, som 
kort fortalt forudsiger, at vores egne karakter-
træk burde blive vigtigere end vores familie-
baggrund, efterhånden som et samfund bliver 
mere moderne,« siger Wagner.

»Man troede, at man ville begynde at gifte 
sig mere på kryds og tværs, hvis man åbnede 
uddannelserne op for flere. Men det lader ikke 
til helt at have virket på den måde, for i den pe-
riode, vi undersøger, bliver flere uddannet, og 
alligevel ser vi den her stigning.«

ULIGE I TOPPEN

Nu er vi heldigvis i høj grad selv herre over, 
hvem vi danner par med, hvis ellers vi kan få 
modparten med på ideen, og hvem den gen-
nemsnitlige dansker finder sammen med, er 
måske heller ikke mere end et sociologisk ku-
riosum. Nej, den afgørende detalje er, at ten-
densen blomstrer særligt frodigt et ret centralt 
sted i samfundshierarkiet.

»Det her fænomen spiller ikke en stor rolle 
for de fleste mennesker i det danske samfund, 
men når vi bevæger os til den absolutte top af 
samfundet og ser på dem med de rigeste for-

ældre, begynder folk pludselig at gifte sig med 
hinanden i meget højere grad,« forklarer San-
der Wagner. Han peger på, at de allerrigestes 
tendens til at gifte sig med andre fra velhaven-
de familier også lader til at være steget i løbet 
af perioden.

Det har ifølge Wagner store konsekvenser for, 
hvor meget af den samlede rigdom der forbli-
ver på de samme familiers hænder over gene-
rationerne. Hvis samfundets rigeste giftede sig 
forholdsvist tilfældigt med høj og lav, ville de-
res formuer over tid blive spredt ud på flere og 
flere hænder. Men sådan går det ikke, hvis de 
velhavende familier finder sammen.

Og det gør de, hvis man ser på børnene af 
den rigeste tiendedel – og i særdeleshed den 
rigeste ene procent:

»De er ret tilbøjelige til at gifte sig med an-
dre fra velhavende hjem, og de gifter sig ikke i 
særlig høj grad nedad,« siger Sander Wagner.

Eksempelvis er børn af den rigeste tiende-
del, der ejer godt halvdelen af den samlede for-
mue i Danmark, halvanden til to gange så til-
bøjelige til at gifte sig med hinanden, end man 
skulle forvente, hvis de bare giftede sig tilfæl-
digt. Børn af den ene procent med de rigeste 
forældre, der i snit har omkring 30-35 millio-
ner kroner i familieformue, er hele tre til fire 
gange mere tilbøjelige til at gifte sig med hin-
anden.

»Indkomstuligheden i Danmark er godt nok 
ikke særligt høj sammenlignet med andre lan-
de, men det er vigtigt at huske på, at formuer-
ne er ret ulige fordelt sammenlignet med det 
europæiske gennemsnit,« påpeger Wagner.

NY NORDISK MODEL?

Man kan indvende, at familieformuerne er min-
dre vigtige, hvis bare folk fra alle samfundslag 
har de samme muligheder for at få succes i li-
vet ved eksempelvis at arbejde sig til tops i sam-
fundet. Problemet er bare, at forskning begyn-
der at antyde, at familieformuerne også ska-
ber ulige muligheder i karrieren. De nyklæk-
kede voksne kan muligvis flyve forholdsvist frit 
rundt i velfærdssamfundets forskellige sfærer, 
men når de forsøger at nå den absolutte top, 
hvor de store penge tjenes, og de vigtige be-
slutninger træffes, møder de ofte en usynlig bar-
riere.

»Jeg har en kollega, Marianne Nordli Han-
sen, der taler om, at vi nu ser konturerne af en 
’ny’ nordisk model,« siger Maren Toft, der er 
postdoc ved Oslo Universitets institut for so-
ciologi og samfundsgeografi.

»Tanken er, at lønniveauet i befolkningen som 
helhed sådan set er forholdsvis lige, og at folk 
også flytter sig en del op og ned i samfundshie-
rarkiet. Men billedet ændrer sig, når man ser 
på toppen af samfundet, hvor vi finder nogle 
familiedynastier med nogle helt særlige mu-
ligheder, der er afskåret fra resten af samfun-
det. I den her gruppe går ting i arv, og man gif-
ter sig gerne med hinanden. Det er naturligvis 
en hypotese, som skal undersøges, men man 
kan vel sige, at en række nyere studier i hvert 
fald ikke modbeviser den.«

Et af studierne er en artikel, som Maren Toft 
sammen med den britiske sociolog Sam Fried-
man netop har fået publiceret i tidsskriftet So-
ciology. Her undersøger de ved hjælp af data 
fra de norske befolkningsregistre sammenhæn-
gen mellem folks familieformue og deres ind-
komst igennem karrieren. Det viser sig, at selv 
de, hvis vinger er stærke nok til at lade dem 
lette fra bunden af velfærdssamfundet, ofte mø-
der det, de kalder et »klasseloft«. Begrebet blev 
introduceret af Friedman og kollegaen Daniel 
Laurison i en bog fra 2019, hvor de med inspi-
ration fra den feministiske litteraturs »glasloft« 
peger på en lignende barriere, der forhindrer 
folk fra arbejderklassen i at nå de absolutte top-

positioner. I hvert fald kan forskerne se, at ar-
bejderklassens mest succesfulde børn lader til 
at tjene markant mindre end børn fra velstå-
ende familier – og ifølge Toft kan lønniveauet 
i høj grad også ses som en indikation af, hvor 
indflydelsesrige stillingerne er.

»Blandt ledere og topchefer i erhvervslivet 
tjener børn af den økonomiske overklasse 34 
procent mere i snit. Ser man på den gruppe, 
der tjener allermest, er forskellen hele 115 pro-
cent,« siger Maren Toft, der påpeger, at den mar-
kante forskel både gælder folks samlede ind-
tægt og deres lønninger specifikt.

»Mine kolleger har lavet forskning, der viser, 
at velhavende forældre overfører ret mange ga-
ver til deres børn ganske tidligt i deres livsløb. 
Derfor kigger vi også specifikt på folks lønnin-
ger for at udelukke, at det bare handler om ek-
sempelvis afkast fra aktier, de har fået af for-
ældrene.«

ISOLEREDE CIRKLER

Det er de unikke skandinaviske befolknings-
registre, der gør det muligt at vise betydningen 

af familieformuerne i vores nordiske velfærds-
samfund. Men registrenes tørre tal har svære-
re ved at levere en sikker forklaring på, hvor-
for selv de forholdsvis lige nordiske lande sta-
dig har et klasseloft, der gør det svært at ind-
tage de allerhøjeste stillinger eller få sig en part-
ner fra en velstående familie, hvis man selv er 
vokset op længere nede i samfundet.

Som Maren Tofts forskning viser, får børn af 
velhavende familier ikke bare direkte kanali-
seret penge fra forældrene, men tjener også en 
højere løn end de arbejderklassebørn, der har 
taget rejsen fra bund til top. Måske giver for-
ældrenes formue børnene en række mulighe-
der, der kan veksles til succes i karrieren. For-
skere taler om den indirekte betydning af »the 
bank of mom and dad«, og Sam Friedman har 
lavet kvalitative interviews blandt Londons eli-
te, der antydede, at denne »forældrebank« for 
eksempel gav folk mulighed for at bo og fær-
des steder, hvor der var adgang til centrale ar-
bejdspladser og det rigtige netværk, der kun-
ne åbne afgørende karrieremuligheder for dem.

»Men det kan også være selve bevidstheden 

••
De er ret 
tilbøjelige til 
at gifte sig 
med andre fra 
velhavende 
hjem.

SANDER WAGNER
Adjunkt

DYNASTI . Overklassens formuer giver ikke bare deres børn udsigt til en stor arv, men kan også give dem et forspring i karrieren og skabe små lukkede cirkler 
i vores ellers åbne nordiske velfærdssamfund.
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om, at man altid kan regne med forældrenes 
økonomiske støtte, hvis det bliver nødvendigt. 
Det giver en frihed til at tage ubetalte prak-
tikstillinger eller tage risikable chancer i ek-
sempelvis kulturlivet, hvor ustabile stillinger 
kan være vejen til de høje positioner,« forkla-
rer Maren Toft. 

Hun påpeger, at deres studie viser, at foræl-
drenes formue ikke kun er vigtig for en karri-
ere i erhvervslivet, men spiller en lige så stor 
rolle eksempelvis i kulturlivet.

Hvorvidt resultaterne fra de britiske inter-
views kan overføres til en skandinavisk kon-
tekst, ved vi ikke, men at børn fra velhavende 
hjem er tilbøjelige til at færdes særlige steder, 
underbygges af et tidligere studie, som Maren 
Toft har lavet.

»Jeg kiggede på, hvor i Oslo folk boede i lø-
bet af deres unge voksenliv, og hovedresulta-
tet var, at de, der var vokset op i udsatte områ-
der, flyttede meget rundt og boede mere spredt 
rundtomkring i byen. Omvendt var der en grup-
pe, der var vokset op i vældigt privilegerede 
områder tæt på hinanden i det vestlige Oslo, 

og de flyttede sig kun ganske lidt,« siger Ma-
ren Toft.

»Vi ved ikke præcis, hvad konsekvensen er, 
men man kunne tænke sig, at det gør, at man-
ge af de her mennesker kender hinanden, for-
di de har levet nogenlunde de samme steder 
ganske tæt ved hinanden. Her møder man na-
boer og forældre fra skolen, der måske kan ende 
med at være en indgangsbillet til en karriere.«

Her har vi måske også en mulig forklaring 
på, at velhavende mennesker i højere grad gif-
ter sig med hinanden: De bor og færdes sim-
pelthen de samme steder, og når huspriserne 
stiger særligt meget i velhaverkvartererne, på-
virker det formuen hos kvarterets familier i 
samme retning.

KØBTE FÆRDIGHEDER

Om det er retfærdigt, at familieformuer spiller 
en så stor rolle for vores muligheder, er mere 
et politisk end et videnskabeligt spørgsmål. Men 
under enhver diskussion om social mobilitet 
løber spørgsmålet om, hvorvidt overklassen 
bliver ved med at flyde ovenpå, fordi de er ud-

styret med nogle særlige evner. Arver de riges 
børn ikke kun penge og gode forbindelser, men 
også nogle særlige kvalifikationer, der retfær-
diggør familiernes position generation efter ge-
neration?

Forskningen er ret langt fra at kunne levere 
et sikkert svar, men i disse år kortlægger for-
skere, hvordan de mange små variationer i men-
neskers gener eksempelvis hænger sammen 
med uddannelse og indkomst. 

Lidt groft sagt finder man, at nogle geneti-
ske varianter hænger sammen med en tilbøje-
lighed til at uddanne sig, men det ser imidler-
tid ud til, at folk født i lavere klasser i mindre 
grad er i stand til at veksle deres genetik til fak-
tisk succes i deres liv og karriere:

»Samlet set tyder vores resultater på, at det 
sted, du ender i dit liv, ikke kun er et resultat af 
din egen person og dit hårde arbejde. Det er 
der i mine øjne ikke noget chokerende ved, for 
det flugter fint med resultaterne fra sociologi-
en, men nu kan vi også vise det ved at se på 
folks genetiske sammensætning, som på man-
ge måder er det mest karakteristiske ved et men-

neske,« forklarer Ben Domingue, der er adjunkt 
ved Stanford Graduate School of Education og 
studerer spørgsmålet.

Sammen med kollegaen Paige Harden har 
han for nylig publiceret en undersøgelse, der 
viser, at studerende, der ud fra deres genetik 
burde være lige tilbøjelige til at uddanne sig, i 
mindre grad tager et matematikforløb på et hø-
jere niveau i gymnasiet, hvis de har gået på en 
skole med et lavt socioøkonomisk niveau.

Studier af adoptivbørn er en anden måde at 
nærme sig spørgsmålet. De er udstyret med 
generne fra deres biologiske forældre, men træ-
der på mange måder ind i samfundshierarki-
et fra deres adoptivforældres position. Sidste 
år konkluderede et svensk studie, at adoptiv-
børns færdigheder ganske vist i høj grad hang 
sammen med deres biologiske forældres træk, 
men adoptivhjemmet forklarede imidlertid bed-
re, hvor mange penge og hvor stor formue de 
endte med.

Heller ikke Maren Toft finder den store ef-
fekt af traditionelle mål for mere »naturlige« 
forklaringer på overklassebørnenes succes.

»Man kunne tænke sig, at forskellen kunne 
forklares af, at man med arbejderklassebag-
grund er tilbøjelig til at arbejde i den offentli-
ge sektor, hvor lønningerne er lavere, men det 
ser ikke sådan ud i vores data. Spørgsmålet er, 
om børn af privilegerede familier har mere er-
faring end dem fra de lavere klasser. Når vi kon-
trollerer for arbejdserfaring målt som antal år, 
siden man er blevet færdiguddannet, ændrer 
vores resultater sig imidlertid ikke nævnevær-
digt,« forklarer Maren Toft, som dog påpeger, 
at børn fra velstillede hjem kan have en anden, 
mere meriterende type arbejdserfaring end de-
res kolleger fra fattigere hjem.

»Vi har ikke undersøgt det, men måske har 
børn fra overklassefamilier mere relevant er-
hvervserfaring, fordi den økonomiske sikker-
hed fra forældrenes formue giver dem mulig-
hed for at tage relevant arbejde, man ikke kan 
leve af, mens man uden rige forældre kan være 
nødt til at vælge et job for at overleve,« siger 
Maren Toft.

»Men det kan også handle om forbindelser. 
Måske arbejder fars barndomsven eksempel-
vis i det firma, man bliver ansat i, så man får 
en meget mere direkte og hurtigere begyndel-
se på karrieren end dem fra arbejderklassen, 
der forsøger at bevæge sig opad i samfundet.« 

Børn fra overklassen kan altså have en vær-
di for arbejdsgivere, som hverken skyldes med-
fødte færdigheder eller meritter fra uddannel-
sessystemet, og som måske er skyld i, at møn-
sterbrydere sjældent får en lige så stabil til-
knytning til toppen som dem, der er født der-
oppe. At det sidste er tilfældet, har Maren Toft 
tidligere vist i sin forskning:

»Børn med forældre med topstillinger, der 
så at sige er født ind i en overklasseposition, 
får også selv hurtigere topstillinger og befin-
der sig generelt mere stabilt i toppen gennem 
hele deres karriere, mens de fra andre klasse-
baggrunde først opnår toppositionerne sene-
re i livet og oftere mister dem igen,« forklarer 
Maren Toft.

»Det kan til dels skyldes, at topjobs i politik 
er en af hovedvejene til magten for folk med 
arbejderklassebaggrund. Her er man jo per de-
finition valgt for en periode. Men samtidig ved 
vi eksempelvis også, at folk, som har flyttet sig 
fra bunden til toppen, har større tilbøjelighed 
til at miste deres formue igen over tid.«

DYNASTI . Overklassens formuer giver ikke bare deres børn udsigt til en stor arv, men kan også give dem et forspring i karrieren og skabe små lukkede cirkler 
i vores ellers åbne nordiske velfærdssamfund.
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