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”Stadig store udfordringer i udsatte bo-
ligområder”, skrev Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter i en pressemeddelelse, i 
forbindelse med at ministeriet i 2014 of-
fentliggjorde en revideret definition af de 
særligt udsatte boligområder. 10 år forin-
den, i 2004, beskrev regeringen i rappor-
ten ’Regeringsstrategi mod ghettoisering’, 
hvordan særligt udsatte boligområder var 
et onde på grund af koncentrationen af 
social belastning i områderne.  Diskussio-
nen omkring, hvordan særligt udsatte bo-
ligområder påvirker beboernes livschancer, 
har således længe præget den politiske og 
offentlige debat. 

De særligt udsatte boligområder, der blev 
udpeget i 2014, er kendetegnet ved en 
ensartet boligform og en stor andel af be-
boere, der socioøkonomisk er vanskeligere 
stillet end flertallet i samfundet. De har 
ringere tilknytning til arbejdsmarkedet el-
ler uddannelsessystemet, mindre uddan-
nelse, mindre økonomisk rådighed og er i 
højere grad blevet dømt for kriminalitet. 
Samtidig er andelen af beboerne med an-
den etnisk baggrund høj.

Tidligere internationale og nationale stu-
dier viser, at personers socioøkonomiske 
og demografiske karakteristika ser ud til 
at have en betydning for, hvor de vælger at 
bosætte sig, og at familier, der ligner hin-
anden på socioøkonomiske karakteristika, 
vælger at bosætte sig i de samme boligom-
råder (Mulalic et al, 2015, Bayer & Timmins, 
2007). Det er derfor ikke overraskende, at 
beboere i ensartede boligområder som de 
særligt udsatte boligområder ligner hin-
anden. I Danmark ser vi blandt andet dan-
nelsen af de ensartede boligområder, når 
flygtninge vælger at bosætte sig i store 
byer på grund af job-, uddannelses- og bo-
ligmuligheder (først og fremmest i lejebo-
liger og almene boliger) samt i boligområ-
der, hvor der allerede findes familier af den 
samme etniske herkomst (Damm, 2005). 

I dette temahæfte kortlægger vi udviklin g-
en over 29 år for de særligt udsatte bolig-
områder, der er udpeget i 2014, med hen-
blik på at undersøge, hvor udsatte de 
særligt udsatte boligområder er i forhold 
til andre boligområder. Vi kortlægger sam-
tidig, hvordan de særligt udsatte bolig-
områders beboersammensætning har ud-
viklet sig historisk, og hvilken betydning 
denne udvikling har haft for de særligt 
ud satte boligområders udsathed.

• I kapitel 1 belyser vi udviklingen hos 
beboerne i de særligt udsatte bolig-
områder fra 1985 til 2013 ved at sam-
menligne de særligt udsatte bolig-
områder med lignende boligområder 
i forhold til de fem kriterier, som de 
særligt udsatte boligområder blev 
udpeget efter i 2014.  

• I kapitel 2 undersøger vi, hvorvidt 
tilflytternes og fraflytternes samt 
de fastboendes socioøkonomiske og 
demografiske karakteristika varierer 
med udsatheden i de særligt udsatte 
boligområder. 

• I kapitel 3 illustrerer vi, i hvilken grad 
tilflytning og fraflytning bidrager til 
koncentrationen af ressourcesvage 
personer i de særligt udsatte bolig-
områder i nogle specifikke perioder. 

Kortlægningen af de særligt udsatte 
boligområder over de sidste 29 år giver 
indblik i den historiske forandring i bolig-
områdernes beboersammensætning og 
belyser dermed bosætningsmønsteret 
for husstande med forskellige socioøko-
nomiske og demografiske karakteristika. 
Resultaterne kan bidrage til at styrke vi-
densgrundlaget omkring initiativer inden 
for sundheds-, beskæftigelses-, uddan-
nelses- og kriminalitetsområdet samt 
områdefornyelse. 

Temahæftets datagrundlag omfatter de 
særligt udsatte boligområders adresser, 
som blev udpeget i 2014. I vores undersø-
gelse af forandringen af boligområdernes 
beboersammensætning fører vi adresser-
ne tilbage i tid (over 29 år, fra 1985 til 2013). 
Vi kigger på beboernes socioøkonomiske 
og til dels demografiske karakteristika 
samt deres flyttemønstre og sammen-
ligner disse med de socioøkonomiske og 
demografiske forhold samt flyttemønstre, 
der gælder for beboere i andre almene bo-
ligområder samt i private etageboliger til 
leje (som herefter refereres til som private 
etageboliger). Vi har valgt at sammenlig-
ne de særligt udsatte boligområder med 
andre almene boligområder, der har sam-
me antal beboere som de særligt udsatte 
boligområder og er beliggende i de samme 
kommuner. Samtidig har vi valgt at sam-
menligne de særligt udsatte boligområder 
med boligkvarterer, som vi forventer er 
forskellige fra de særligt udsatte bolig-
områder, med henblik på at vise, hvordan 
variationen i beboernes socioøkonomiske 
karakteristika har indflydelse på, hvilken 
boligtype de bosætter sig i. Figur 1 illustre-
rer de særligt udsatte boligområder, som 
er udpeget i 2014, og de kommuner, disse 
boligområder ligger i.

I analysen anvender vi forskellige data-
kilder. Definitionen af de særligt udsatte 
boligområder og andre almene boligområ-
der stammer fra Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter (se faktaboks 1.1. (MBBL, 
2014)), mens vi bruger registeroplysninger 
fra Danmarks Statistik i forhold til at defi-
nere beboere i private etageboliger. Lige-
ledes har vi adgang til registeroplysninger 
om beboernes flyttemønstre, demogra-
fiske og socioøkonomiske karakteristika 
samt deres eventuelle kriminelle historie.
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×  FIGUR 1.0 DEN GEOGRAFISKE FORDELING AF DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK I 2014

Særligt udsatte 
boligområder pr. 
1. februar 2014
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- Temahæftets kortlægning af de særligt 
udsatte boligområder, der blev udpeget 
i 2014, viser, at boligområderne over en 
periode på 29 år (1985-2013) har haft Dan-
marks største andel af personer uden til-
knytning til arbejdsmarkedet eller uddan-
nelsessystemet, den største andel med 
flest domme og den største andel med 
det laveste indkomst- og uddannelsesni-
veau. De særligt udsatte boligområder har 
samtidig oplevet en kraftig vækst i ande-
len af indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande.

- Kortlægningen af de særligt udsatte 
boligområder over 29 år viser, at der ek-
sisterer et selektivt flyttemønster i disse 
boligområder, hvor tilflyttere, fraflyttere 
og fastboende har forskellige socioøkono-
miske karakteristika. Personer, der flytter 
til et særligt udsat boligområde, har så-
ledes en ringere tilknytning til arbejds-
markedet eller uddannelsessystemet, et 
lavere uddannelses- og indkomstniveau, 
får flere domme og kommer i højere grad 
fra ikke-vestlige lande end personer, der 
flytter fra et særligt udsat boligområde. 
Tilflytterne i de særligt udsatte boligom-
råder har i mange år også haft ringere 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller ud-
dannelsessystemet, lavere indkomst og 
flere domme end de fastboende i disse 
boligområder. 

- Det selektive flyttemønster i de særligt 
udsatte boligområder medvirker til, at 
andelen af beboere uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller uddannelsessyste-
met øges i perioder. Andelen af beboere, 
der ikke har en uddannelse, samt beboere, 
som har modtaget en dom, opretholdes af 
det selektive flyttemønster. Ligesom flyt-
temønsteret medvirker til, at andelen af 
beboere med anden etnisk baggrund end 
dansk stagnerer i slutningen af 00’erne. 
Det er dog kun et lille antal tilflyttere og 
fraflyttere, der hvert år er med til at påvir-
ke ressourceniveauet i de særligt udsatte 
boligområder, og det selektive flyttemøn-
ster har således ikke stor betydning for 
boligområdernes ressourcenivau fra år til 
år i den kortlagte periode. 
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De særligt udsatte boligområder, der blev udpeget i 2014, 
er kendetegnet ved en ensartet boligform og en stor andel 
af beboere, der socioøkonomisk er vanskeligere stillet end 
flertallet i samfundet. De har ringere tilknytning til arbejds-
markedet eller uddannelsessystemet, mindre uddannel-
se, mindre økonomisk rådighed og er i højere grad blevet 
dømt for kriminalitet. Samtidig er andelen af beboerne 
med anden etnisk baggrund høj. Disse karakteristika har 
gjort sig gældende siden midten af 80’erne. Vi viser i dette 
temahæfte, at der i de særligt udsatte boligområder eksi-
sterer et selektivt flyttemønster, hvor de ressourcesvage 
flytter ind og de ressourcestærke flytter ud. Det medvirker 
til, at de særligt udsatte boligområder er forblevet særligt 
udsatte i forhold til sammenlignelige boligområder.


