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Datagrundlag for Landsbyggefondens Beboerdata 

Landsbyggefondens selvbetjeningsværktøj - ”Beboerdata” - indeholder en oversigtstabel, 

22 standardtabeller, som indeholder nøgletal om de almene beboeres demografiske-, 

sociale- og økonomiske forhold og en tabel med ghettokriterieværdier.  

Nøgletallene er opgjort i 5 års tidsserier og opdateres to gange årligt. Data opdateres, når 

der foreligger nye data fra Danmarks Statistik. I maj/juni opdateres alle tabeller med nyt 

adressegrundlag. Tabeller som indeholder oplysninger om befolkningens køn, alder, 

husstandsforhold, børn og etnicitet, flytninger, dagtilbud, sigtelser/afgørelser, kontakt til 

sundhedsvæsnet og trivsel i folkeskolen opdateres også med et nye data.   De resterende 

tabeller opdateres i november/december Tabel 18, som indeholder beregning af 

ghettokriterierne opdateres kun i december, mens tabel 19, som indeholder 

valgdeltagelsen, kun opdateres efter afholdelse af valg. 

Datakilder 

Tabellerne bygger på data fra Danmarks Statistiks registre, data fra Styrelsen for IT og 

Læring, data fra Landsbyggefondens Huslejeregister og Landsbyggefondens Stamdata.  

Landsbyggefondens data 

Adressegrundlaget for de almene boliger er udtræk fra henholdsvis Landsbyggefondens 

Stamdata og Huslejeregister pr. 1 januar 2021. Dette udtræk anvendes som grundlag for 

de 5-årige tidsserier i Beboerdata. Herved sikres sammenlignelighed over tid, idet 

fusionerede/delvist nedrevne afdelinger er ens i hele tidsserien. 

Det er ikke muligt at opgøre beboerdata individuelt for boligafdelinger, som deler opgangs-

adresser. I stedet vises data for summen af de to afdelinger. Friplejeboliger medtages ikke 

i statistikken. 

Danmarks Statistiks data 

Grundlaget for Beboerdata er et match mellem Landsbyggefondens adressegrundlag og 

Danmarks Statistiks befolkningsregister. Dette match definerer beboerne i henholdsvis den 

almene boligsektor og uden for sektoren. Hertil knyttes yderligere oplysninger fra andre 

registre i Danmarks Statistik, se oversigt 1.  

Den 5-årige tidsserie varierer på tværs af de otte registre. Det skyldes, at registrene opdate-

res forskelligt.  

Data i registrene opgøres forskelligt. I beboerdata indgår to typer data, henholdsvis data 

opgjort på et givet tidspunkt på året (statusdata) og data opgjort i løbet af året (flowdata).  

Flowdata sammenholdes med befolkningsdata 1. januar året efter. Eksempelvis sammen-

holdes indkomsten (IND) i løbet af 2016 med befolkningen pr. 1. januar 2017. I tabellerne 

vises data som 2016. 
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Oversigt 1: Anvendte registre fra Danmarks Statistiks forskningsservice i Lands-

byggefondens Beboerdata 

Registernavn Beskrivelse Datatype Periode  Befolkning  

BEF Befolkningen 1. januar Status 2017-2021 - 

RAS Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik Status ultimo november 2015–2019 Primo året efter 

INDIKATOR Offentligt forsørgede Flow 2015–2019 Primo året efter 

UDDA Højeste fuldførte uddannelse 1. januar. Status  2016–2020 Samme tidspunkt 

IND Indkomst i løbet af året. Flow 2015–2019 Primo året efter 

HUST Husstandens sammensætning 1. januar. Status 2017–2021 Samme tidspunkt 

FLYT Flytninger i løbet af året. Flow 2016–2020 Primo året efter 

SIGT Sigtede i løbet af året. Flow 2016–2020 Primo året efter 

KRAF Afgørelser i løbet af året. Flow 2016–2020 Primo året efter 

SSKO Kontakt til sundhedsvæsnet Flow 2016–2020 Primo året efter 

STIL Trivsel i folkeskolens 4. – 9. klasse Flow 2016–2020 Primo året efter 

 

Beboerdata benytter i videst muligt omfang Danmarks Statistiks definitioner. Begreber som 

husstande, familier, arbejdsstyrke og gruppering af eksempelvis uddannelser og etnicitet 

kan der findes detaljeret dokumentation for på Danmarks Statistiks hjemmeside 

www.dst.dk/da/dokumentation 

1. Diskretionering 

  

I Beboerdata vises udelukkende data for boligafdelinger, der indeholder mindst 50 hus-

stande og 100 personer i henhold til Danmarks Statistiks diskretionsregler. 

Data for boligafdelinger, som er mindre end dette, vises ved at gruppere små boligafdelinger 

inden for samme boligorganisation og kommune, til enheder på mindst 50 husstande og 

100 personer. Hvis dette ikke er muligt, vises afdelingens data ikke. 

Ca. 2.500 boligafdelinger i den almene boligsektor indeholder mere end 50 husstande og 

100 personer og data herfor kan derfor vises afdelingsspecifikt.  

Ca. 4.200 boligafdelinger er grupperet inden for boligorganisationen og kommunen og data 

vises samlet for de grupperede boligafdelinger. I afdelingsoversigten vises disse som:    

[Organisationsnavn]s afdelinger i [Kommunenavn] 

Fx: Vojens Andelsboligforenings afdelinger i Haderslev Kommune. 

Endelig er der 377 boligafdelinger, som ikke opfylder diskretioneringskravene efter gruppe-

ringen, og som derfor ikke indgår i beboerdata. Det er angivet i afdelingsoversigten ligesom, 

at disse afdelinger ikke kan vælges (musepilen bliver til et ”x” når den er over afdelingen).  

Oversigt 2: Antal afdelinger og boliger i beboerdata fordelt på visningsform  

 Antal afdelinger Antal boliger 

Vises individuelt  2.465 442.765 

Er grupperet indenfor organisation og kommune 4.237 126.636 

Indgår med data i beboerdata 6.702 569.401 
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Er diskretioneret i beboerdata 356 11.204 

I alt 7.058 580.605 

Stamdata pr. 1. januar 2021 7.104 583.611 

I Beboerdata vises dermed data for 99,4 % af alle almene boligafdelinger (fraregnet 

friplejeboliger) og 99,5 % af alle ibrugtagne boliger i den Almene Boligsektor pr. 1. januar 

2021. 

Gruppering og diskretionering tager udgangspunkt i en optælling pr. 1. januar 2021. Ud 

over denne diskretionering gennemgås afdelingerne tilbage i tid og de diskretioneres, hvis 

der er år, hvor de ikke opfylder diskretionskravene. 

I alle tabeller vises celler med 4 eller færre personer (inklusiv 0 personer) med en ”-”. Det 

indikerer, at cellen er diskretioneret. Diskretionerede værdier indgår ikke i summer på tværs 

af værdier. Dermed undervurderer tabellerne antallet af beboere med 0-4 personer pr. 

diskretioneret værdi. 

Eksempel: 

Antallet af beboere i aldersgruppen 0-17 år: 2 (”-” dvs. diskretioneret i tabellen). 

Antallet af beboere i øvrige aldersgrupper: 104 

Antallet af beboere i alt: 104 

2. Stamdataoplysninger 

For alle almene boligafdelinger i Beboerdata, indgår følgende oplysninger fra Landsbygge-

fondens Stamdata pr. 1. januar 2021: 

• Antal boliger fordelt på boligtype  

• Kommune (beliggenhedskommunen) 
• Byggeriart (tæt/lavt el. etage) 

 

3. Tabeller 

Beboerdata består af 22 faste tabeller samt en oversigtstabel med udvalgte nøgletal fra de 

22 tabeller. I oversigt 3 vises en oversigt over tabellerne, hvilke datasæt, der er brugt til at 

danne tabellerne og hvilken periode tabellerne dækker. 

Oversigt 3: Tabeller, datakilder og opgørelsesperioder i beboerdata 

Navn Kilde / register Periode 

1 Befolkningen fordelt på oprindelse og alder pr. 1. januar. BEF 2016 – 2020 

2 Befolkningen fordelt på alder pr. 1. januar. BEF 2016 – 2020 

3 Indvandrere/efterkommere pr. 1. januar. BEF 2016 – 2020 

4 Husstande fordelt på husstandstyper pr. 1. januar. BEF, HUST 2016 – 2020 

5 Børn fordelt på forsørgertype pr. 1. januar. BEF, HUST 2016 – 2020 

6 Børn 1-5 år I dagtilbud BEF, BOERNFB 2018 – 2019  

7 Fraflyttede personer fordelt på husstandstype. BEF, FLYT 2015 – 2019 

8 Tilflyttede personer fordelt på husstandstype. BEF, FLYT 2016 – 2019 

9 Personer fordelt på højeste fuldførte eller igangværende uddannelse BEF, UDDA 2016 – 2020 

9a Andel personer med ungdomsuddannelse og videregående uddannelse BEF, UDDA 2016 – 2020 

9b Trivsel i folkeskolens 4. – 9. klasse BEF, STIL 2016 – 2020 

10 Personer 18-64 år fordelt på socioøkonomisk status pr. 1. januar BEF, RAS 2016 – 2020 

11 Fuldt skattepligtige personer fordelt på indkomstintervaller. BEF, IND 2015 – 2019 

12 Husstandsindkomst. BEF, HUST, IND 2015 – 2019 
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13 Gennemsnitlig personlig indkomst fordelt på flyttestatus. BEF, IND, FLYT 2015 – 2019 

14 Offentligt forsørgede fuldtidspersoner. BEF, INDIKATOR 2015 – 2019 

15 Offentligt forsørgede fordelt på forsørgelsesgrader, fuldtidspersoner. BEF, INDIKATOR 2015 – 2019 

16 Offentligt forsørgede fordelt på flyttestatus. BEF, FLYT, INDIKATOR 2015 – 2019 

17 Andel personer på 15 år og derover med afgørelse og/eller sigtelse. BEF, SIGT, KRAF 2015 – 2019 

18 Ghettokriterierne. 
BEF, UDDA, IND, KRAF, INDI-

KATOR 
1. december 2020 

19 Valgdeltagelse  2017, 2019 

20 Sundhedsbesøg BEF, SSKO 2016 – 2020 
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Tabel 1. Befolkningen fordelt på oprindelse og alder pr. 1. januar 2017-2021 

Tabellen indeholder oplysninger om personer med både dansk oprindelse, indvandrere og 

efterkommere fordelt på aldersgrupper.  

Dansk oprindelse: Personer, uanset fødested, hvor mindst en af forældrene er dansk stats-

borger, født i Danmark. 

Indvandrere: Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere 

eller født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen 

er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer. 

Efterkommere: Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske stats-

borgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk 

statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder dansk-

fødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive 

klassificeret som efterkommere. 

Tabel 2. Befolkningen fordelt på alder pr. 1. januar 2017-2021 

Tabellen viser befolkningen fordelt på alder.  

Tabel 3. Indvandrere og efterkommere pr. 1. januar 2017-2021 

Tabellen viser udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og 
ikke vestlige lande i området. 
 

Vestlige lande: Omfatter EU, Andorra, Australien, Canada, Island, Liechtenstein, Monaco, 

New Zealand, Norge, San Marino, Schweiz, USA og Vatikanstaten. 

Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande. 

Tabel 4. Husstande fordelt på husstandstyper pr. 1. januar 2017-2021 

Tabellen viser udviklingen i fordelingen af enlige og par - med og uden børn i området. En 

husstand defineres som bestående af en eller flere personer, der bor på samme adresse.  

Enlige uden børn: Der bor kun en person på adressen. Personen er 18 år eller derover. 

Enlige med børn: Der bor kun én person på 18 år eller derover på adressen. Personen bor 

sammen med en eller flere børn. Børn er under 18 år. 

Par uden børn: Ægtepar, registrerede partnerskaber, samlevende par og samboende par 

uden børn. 

Par med børn: Ægtepar, registrerede partnerskaber, samlevende par og samboende par 

med børn. Børn er under 18 år. 

Uoplyst/Øvrige: Husstand bestående af flere familier. 

Tabel 5. Børn fordelt på forsørgertype pr. 1. januar 2017-2021 

Tabellen viser udviklingen i antallet af børn i området og hvem de bor sammen med.  

Børn: Ugifte personer under 18 år, som ikke har egne børn 
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Se tabel 3 for mere om forsørgere/husstandstyper.  

Tabel 6. Børn 1-5 år i dagtilbud i årene 2017-2019 

Tabellen viser udviklingen i antallet af børn, som er tilknyttet et dagtilbud i løbet af året. 

Tabellen udvides med flere år, efterhånden som data bliver tilgængelige. 

Tabel 7. Fraflyttede personer fordelt på husstandstype i årene 2016-2020 

Tabellen viser udviklingen i antallet af fraflyttede personer i løbet af året fordelt på deres 

husstandstype ultimo året. Denne er ikke nødvendigvis identisk med husstandstypen på 

fraflytningstidspunktet.  

Afdelingsinterne flytninger i den almene boligsektor indgår ikke i opgørelsen. 

Se under tabel 3 for definitionen på husstandstyper. 

Tabel 8. Tilflyttede personer fordelt på husstandstype i årene 2016-2020 

Tabellen viser udviklingen i antallet af tilflyttede personer til området i løbet af året fordelt 

på deres husstandstype ultimo året. Denne er ikke nødvendigvis identisk med husstands-

typen på tilflytningstidspunktet. 

Afdelingsinterne flytninger i den almene boligsektor indgår ikke i opgørelsen. 

Se under tabel 3 for definitionen på husstandstyperne.  

Tabel 9. Personer fordelt på højeste fuldførte uddannelse eller igangværende 

uddannelse pr. 1. januar 2016-2020 

Tabellen viser udviklingen i antallet af personer i området fordelt på deres højeste fuldførte 

uddannelse eller igangværende uddannelse. Selvrapporterede og beregnede uddannelser 

for indvandrere indgår i tabellen. 

I tabellen indgår bacheloruddannelser som ”mellemlange og lange videregående 

uddannelser”.  

Tabel 9a. Andel personer med ungdomsuddannelse og videregående uddannelse 

pr. 1. januar 2016-2020 

Tabellen viser udviklingen i andelen af personer i området på 18-29 som har fuldført en 

ungdomsuddannelse samt andelen af personer 30-64 år som har fuldført en videregående 

uddannelse. 

Tabel 9b. Trivsel i 4. – 9. klasse i skoleårene 2015/2016-2019/2020 

Tabellen viser den selvoplevede trivsel i folkeskolens 4. – 9. klasse. Data er indsamlet via 

elektronisk spørgeskema på folkeskolerne. Det mest negative svar kodes til 1 og det mest 

positive svar kodes til 5. Tabellen viser et gennemsnit. 

Tabel 10. Personer 18-64 år fordelt på socioøkonomisk status 1. januar 2016-2020 

Tabellen viser udviklingen i antallet af personer 18-64 år i området fordelt på socio-

økonomisk status ultimo november. I opgørelsen indgår kun personer med bopæl i området 

primo året efter. 

Beskæftigede: Personer med beskæftigelse (herunder midlertidigt fraværende). 
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Arbejdsløse: Modtagere af dagpenge eller jobparate kontanthjælpsmodtagere (inkl. 

midlertidigt fraværende fra en af de to ydelser). 

Uden for arbejdsstyrken: Modtagere af andre ydelser samt personer uden forsørgelses-

grundlag i sidste uge af november af året. 

Uoplyst: Personer, som ikke indgik i arbejdsmarkedsstatistikken i sidste uge af november 

af året, men indgår i befolkningen i området primo året efter.   

Den socioøkonomiske status dannes ultimo november og kobles efterfølgende på 

befolkningen den efterfølgende 1. januar. 

Tabel 11.  Fuldt skattepligtige personer fordelt på indkomstintervaller i årene 

2015-2019 

I tabel 9 ses udviklingen i antallet af fuldt skattepligtige beboere uanset alder i området 

fordelt på 5 indkomstintervaller. Negative indkomster er medtaget.  

Tabel 12. Husstandsindkomst i årene 2015-2019 

Tabel 12 viser udviklingen i den gennemsnitsnitlige indkomst i området.  

Gennemsnitlige husstandsindkomst: Den gennemsnitlige indkomst beregnes som den sam-

lede indkomst i området delt med antallet af husstande i området.  

Husstandsindkomst pr. person i husstanden: Gennemsnitlige husstandsindkomst divideret 

med den gennemsnitlige husstandsstørrelse. Denne viser hvor meget hver person i hus-

standen i gennemsnit bidrager med til den gennemsnitlige husstandsindkomst. 

Tabel 13. Gennemsnitlig personlig indkomst fordelt på flyttestatus i årene 2015-

2019 

Tabellen viser udviklingen i den gennemsnitlige personlige indkomst for personer, der enten 

er flyttet til eller fra området eller har boet i området hele året.  

Tabel 14. Offentligt forsørgede fuldtidspersoner i årene 2015-2019 

Tabellen viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i alderen 18-64 uden ordinær 

beskæftigelse i området.  

Fuldtidsperson: Andelen af et år en person har modtaget ydelser. En person, som har 

modtaget en ydelse i 26 uger i løbet af et kalenderår vil indgå som 0,5 fuldtidsperson i 

tabellen. En person kan godt indgå i flere kategorier, hvis personen har modtaget flere 

ydelser i løbet af året. 

Ledige og aktiverede: Samtlige registrerede nettoledige (inkl. dagpengemodtagere, 

arbejdsmarkedsydelse og kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydelses-

modtagere, der visiteres som jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate). Endvidere er 

indeholdt samtlige aktiverede på offentlig forsørgelse, dog ikke aktiverede på sygedag-

penge. Herudover samtlige modtagere af revalideringsydelse og ledighedsydelse. 

Passive kontanthjælpsmodtagere: Passive kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælps-

modtagere (uden ledighed eller aktivering) samt integrationsydelsesmodtagere (uden 

ledighed eller aktivering). Herudover samtlige personer i ressourceforløb og jobafklaring 

(uden aktivering).  
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Sygedagpenge: Personer på sygedagpenge fra ledighed herunder aktiverede på sygedag-

penge. 

Førtidspension: Personer på førtidspension, herunder også personer i skånejob. 

Definitionen af datasættene, der ligger til grund for tabel 12, er udarbejdet af Transport- 

og Boligministeriet til anvendelse ved beregningen af ghettokriterieværdierne. Antallet af 
offentlig forsørgede er lavere i disse datasæt end tilsvarende antal i Statistikbanken.dk, da 
bl.a. personer på fleksydelse og efterløn ikke indgår i ministeriets definition. 

 

Tabel 15. Offentligt forsørgede fuldtidspersoner fordelt på forsørgelsesgrader i 

årene 2015-2019 

Tabellen opgør i hvor høj grad personer i området i alderen 18-64 år er offentligt forsørgede. 

En forsørgelsesgrad på 1 betyder, at personen har været fuldt forsørget i løbet af året, mens 

en grad på 0,4 betyder, at man har været forsørget i 40 pct. af et år. Personer på 

førtidspension er ikke medtaget i tabellen. 

Se under tabel 14 for definitionen på fuldtidspersoner og offentligt forsørgede. 

Tabel 16. Offentligt forsørgede fordelt på flyttestatus i årene 2015-2019. 

Tabellen viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i alderen 18-64 på offentlig for-

sørgelse, der enten er flyttet til- eller fra området eller har boet i området hele året. Tabellen 

viser dermed hvordan antallet af offentligt forsørgede udvikler sig for disse tre grupper. 

Antallet af offentligt forsørgede er inkl. personer på førtidspension. 

Se under tabel 14 for definitionen på fuldtidspersoner og offentligt forsørgede. 

Tabel 17. Andel personer på 15 år og derover med afgørelse og/eller sigtelse i 

årene 2016-2020 

Tabellen viser udviklingen i antallet af sigtelser og afgørelser efter straffeloven, våbenloven 

og lov om euforiserede stoffer i procent af antallet af beboere over 15 år i området. Da en 

person kan være sigtet for flere forhold og modtage flere afgørelser, vises desuden 

udviklingen i andelen af personer med mindst én sigtelse og afgørelse efter de tre love.  

Tabel 18. Ghettokriterier 1. december 2020 

Tabellen viser ghettokriterieværdierne beregnet for afdelinger med mindst 100 beboere. 

Der udregnes ikke ghettokriterieværdier for grupperede afdelinger. De nuværende 

ghettokriterier er defineret af et bredt politisk flertal i 2018 som en del af parallel-

samfundspakken. Transport-, bygnings- og boligministeren offentliggør hvert år d. 1. 

december ghettokriterieværdierne på boligområder. 

De fem ghettokriterier er: 

Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller 

uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 

60 pct. Der medtages udelukkende uddannelse taget i Danmark og uddannelser godkendt i 

Danmark. 
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Den gennemsnitlige indkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive 

uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for 

samme gruppe i regionen.   

Andelen af beboere på 15 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven 

eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som 

gennemsnit over de seneste 2 år.  

Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.  

 

Tabel 19. Valgdeltagelse 

Tabellen viser valgdeltagelsen for det seneste kommunalvalg, europaparlamentsvalg og 

folketingsvalg, opgjort på afdelingsniveau. Der udregnes ikke valgdeltagelse for grupperede 

afdelinger. Valgdeltagelsen er opgjort i samarbejde med valgforsker Kasper Møller Hansen, 

Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. 

Tabel 20. Sundhedsbesøg i årene 2016-2020 

Tabellen viser udviklingen i det gennemsnitlige antal besøg hos henholdsvis praktiserende 

læge, tandlæge og speciallægefor alle beboere i området.  

 


