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Almene
seniorbofællesskaber
– hvem, hvorfor,
hvordan

Liv i et bofællesskab
Et seniorbofællesskab er en boligform, hvor seniorer deler deres liv i større eller mindre grad
sammen med andre seniorer. Boligformen er målrettet beboere over en vis alder, hvor
aldersgrænsen oftest sættes ved 55 år, og typisk beboere uden hjemmeboende børn.
Seniorbofællesskaberne består oftest af et mindre antal nærliggende boliger, som den enkelte
selv råder over, og derudover fælles arealer og faciliteter, fx et fælleshus. Beboerne forventes
at deltage i fællesskabet med fælles opgaver og aktiviteter. Omfanget og forventninger til den
enkeltes indsats varierer betydeligt fra et til et andet bofællesskab.
I denne undersøgelse kortlægger vi de almene seniorbofællesskaber, beboernes karakteristika
ift. beboere i den almene sektor generelt og betydningen af et liv i et bofællesskab for seniorers
trivsel.

Hovedkonklusioner:
•

Der er mindst 136 seniorbofællesskaber i den almene sektor med 3.000 boliger og knap
4.000 beboere. Ubetinget på ejer-/lejerform er der i dag i alt ca. 7.000-8.000 boliger i
seniorbofællesskaberne i Danmark.

•

Seniorer i almene bofællesskaber er i gennemsnit 76 år, mens seniorer i den almene
sektor generelt i gennemsnit er 70 år. To tredjedele af bofællesskabernes beboere er
kvinder.

•

Seniorer i almene seniorbofællesskaber er relativt mere ressourcestærke end seniorer
i den almene sektor generelt. Dette er målt på uddannelsesniveau, formue, pension og
kapitalindkomst. Der er ikke store forskelle i sundhedsstatus mellem de to grupper.

•

Danske og internationale studier viser, at livet i et seniorbofællesskab er associeret
med mindre social ensomhed og øget livskvalitet hos seniorerne. Det forventes at have
en positiv effekt på seniorernes helbred og levetid, men der er behov for flere
effektmålinger på området.

•

Kommunale udgifter til praktisk hjælp til seniorer er lavere i seniorbofællesskaberne,
som litteraturen forklarer ved nabohjælp og engagement i fælles aktiviteter.

•

Efterspørgsel efter seniorbofællesskaber er ikke opfyldt i dag, og den kan forventes at
vokse yderligere i takt med en større del af befolkningen bliver ældre. Et vigtigt
opmærksomhedspoint i den fremtidige planlægning er hensynet til, at bofællesskaber
er tilgængelige for brede grupper af seniorer.
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Definition af seniorbofællesskaber
Realdania har tidligere vha. konsulentbureau Methods gennemført en kortlægning af
seniorbofællesskaber i Danmark.1 I deres opgørelse indgår både private og almene
seniorbofællesskaber. Boligerne medtages i det omfang, de selv anvender betegnelsen
seniorbofællesskab.
Opgørelsen i denne analyse omfatter almene seniorbofællesskaber, der har været oprettet efter
almenboligloven, men også bofællesskaber, som er opstået vha. regler for fleksibel udlejning.
Sidstnævnte betyder, at personer over fx en bestemt alder kan få fortrinsret til at få en bolig i
udvalgte boligafdelinger i kommunen. Godt ét ud af tre almene seniorbofællesskaber har
anvisning efter regler for fleksibel udlejning. Der er et stort fokus på fællesaktiviteter og
fællesarealer i afdelingerne med det formål at fremme samvær og bofællesskabsmiljø blandt
beboerne. I bilaget beskrives de juridiske principper bag almene seniorbofællesskaber i detaljer.
Der findes også uformelle bofællesskaber stiftet af beboere selv. Omfanget af disse er dog
ukendt, da det ville have krævet kontakt til beboere i hver almen afdeling, hvor der er et
potentiale for sådan en konstellation.
Opgørelsen omfatter kun almene seniorbofællesskaber, der tilhører klassiske almene
boligorganisationer, og ikke de, der er ejet af fx selvejende almene ældreboliginstitutioner,
friplejeboliger o.l., såsom OK-fonden.

Figur 1. Hvordan opstår almene seniorbofællesskaber?

Kilde: BL’s egen illustration.

Sådan er bofællesskaberne defineret:
Vi følger samme metode som Realdania/Methods til at identificere de almene
bofællesskaber, hvor vi gennemgår og supplerer den allerede eksisterende opgørelse
vha. oplysninger fra Bofællesskab.dk database, Landsbyggefondens stamdatabase,
Google søgning og oplysninger modtaget fra bolig- og administrationsorganisationer eller
formænd/-kvinder i almene seniorbofællesskaber.
Denne manuelle fremgangsmetode betyder, at opgørelsen ikke omfatter alle eksisterende
almene seniorbofællesskaber i Danmark, da nogle bofællesskaber kunne blive overset i
søgningen. Det er dog den største opgørelse af de almene seniorbofællesskaber, som vi
kender til, der findes i dag. Identificering af bofællesskaberne er beskrevet i flere detaljer
i bilaget.
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Realdania (2019).
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Hvor mange almene seniorbofællesskaber og hvor?

Figur 2. Eksisterende almene seniorbofællesskaber - regioner

Note: Figuren indeholder alle almene bofællesskaber, som var aktive pr. 1.1.2020, og som BL kunne identificere.
Kilde: BL’s egen opgørelse pba. data fra Realdania/Methods, Bofællesskab.dk og egen gennemgang.
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Adressegrundlag på afdelingsniveau stammer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
23 bofællesskaber kan ikke kobles til adresselisten på afdelingsniveau, fordi de fx kun udgør et mindre antal boliger i
afdelingen, eller fordi de har en blandet ejerform. Et bofællesskab kunne ikke findes i adressegrundlaget.
3
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Figur 3. Almene seniorbofællesskaber og deres beboere

Note: Opgørelsen er baseret på alle almene seniorbofællesskaber, som var aktive pr. 1.1.2020 og som BL kunne
identificere.
Kilde: BL’s estimat pba. egen opgørelse og Danmarks Statistiks registerdata.

Antallet af boliger oplyst af bofællesskabet og antallet af beboede boliger i registerdata matcher for den største del af
bofællesskaberne. Enkelte bofællesskaber har en afvigelse på en eller to boliger, som kan skyldes ubeboede boliger eller
upræcise oplysninger angivet af bofællesskabet. Kun fem bofællesskaber havde en forskel i antal boliger på flere end to
boliger.
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Figur 4. Almene seniorbofællesskaber efter etableringsår

Note: Ni almene seniorbofællesskaber er udeladt pga. ukendt oprettelsesdato. Oprettelsesdatoen er
generelt forbundet med usikkerhed pba. selvafrapporterede oplysninger.
Kilde: BL’s egen opgørelse pba. data fra Realdania/Methods, Bofællesskab.dk og egen gennemgang.

Hvem bor i de almene seniorbofællesskaber?
Demografiske karakteristika

Aldersgrænsen i enkelte bofællesskaber kan være lavere end 55 år, fx 50 eller 45 år. For et par er det ofte kun den
ældstes partners alder, som er afgørende for at komme ind i bofællesskabet. Nogle bofællesskaber har også en øverste
aldersgrænse på typisk 70 år. Det er kun 1 pct. af beboere i de 112 identificerede bofællesskaber, som er under 55 år på
undersøgelsestidspunkt, hvorfor afgrænsningen i sammenligningen fastsættes til 55 år.
6
Danmarks Statistik (2020).
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Figur 5. Gennemsnitsalder

Note: Baseret på beboere i 112 almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.

7

Figur 6. Fordeling på civilstatus

Note: Baseret på beboere i 112 almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.
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Par omfatter gifte, samlevende og samboende personer.
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Uddannelse, indkomst og formue

Korrektion for baggrundskarakteristika
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Figur 7. Højeste fuldførte uddannelse

Note: Baseret på beboere i 112 almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata. Den midterste søjle
angiver uddannelsesniveauet for beboere i seniorbofællesskaberne, når der kontrolleres for demografiske forskelle
mellem seniorerne i bofællesskaberne og den almene sektor generelt.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.
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Figur 8. Formue og gæld

Note: Baseret på beboere i 112 almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata. Den midterste søjle
angiver formue- og gældniveau for beboere i seniorbofællesskaberne, når der kontrolleres for forskelle i demografi og
uddannelsesniveau mellem seniorer i bofællesskaberne og den almene sektor generelt.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.
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Figur 9. Årlig samlede personindkomst

Note: Baseret på beboere i 112 almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata. Den midterste søjle
angiver indkomst for beboere i seniorbofællesskaberne, når der kontrolleres for forskelle i demografi og
uddannelsesniveau mellem seniorer i bofællesskaberne og den almene sektor generelt.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.

Sundhedstilstand
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Figur 10. Kontakter til forskellige lægetyper

Note: Baseret på beboere i 112 almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata. Den midterste søjle
angiver antal af lægekontakter for beboere i seniorbofællesskaberne, når der kontrolleres for forskelle i demografi og
uddannelsesniveau mellem seniorer i bofællesskaberne og den almene sektor generelt.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.
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Figur 11. Kontakter til det offentlige hospitalsvæsen

Note: Baseret på beboere i 112 almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata. Den midterste søjle
angiver antal af hospitalskontakter for beboere i seniorbofællesskaberne, når der kontrolleres for forskelle i demografi
og uddannelsesniveau mellem seniorer i bofællesskaberne og den almene sektor generelt.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.
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Det forklares ved af, at der er en høj korrelation mellem at være i et parforhold og ikke have en diagnose relateret til
en fysisk funktionsnedsættelse, og relativt flere i de almene bofællesskaber bor i et par, som det korrigeres for, når de
demografiske karakteristika tages i betragtning. Hvis man kun korrigerer fx for alder og køn, er andelen af seniorer med
diagnoser relateret til en fysisk eller/og en psykisk funktionsnedsættelse ligeledes to pct.-point lavere i de almene
seniorbofællesskaberne end i den almene sektor generelt.
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Figur 12. Pct. med en funktionsnedsættelse

Note: Baseret på beboere i 112 almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata. Den midterste søjle
angiver en andel af seniorer med en diagnose relateret til en funktionsnedsættelse for beboere i
seniorbofællesskaberne, når der kontrolleres for forskelle i demografi og uddannelsesniveau mellem seniorer i
bofællesskaberne og den almene sektor generelt.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.
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Flyttemønstre
I dette afsnit ser vi på de personer, som er flyttet ind i de almene seniorbofællesskaber i løbet
af 2010-2019 med fokus på geografiske flyttemønstre, typer af boliger og boligstørrelse. 10

Geografiske flyttemønstre
Fire ud af fem seniorer, som er flyttet ind i et alment bofællesskab, kommer fra samme
kommune. Kun seks procent krydser regionsgrænse ifm. flytning.
Figur 13 viser, at de fleste procentvise krydsninger over regionsgrænsen ifm. indflytning i et
seniorbofællesskab er sket i Region Hovedstaden. Her kommer otte pct. af tilflyttere til
seniorbofællesskab fra Region Sjælland og fire pct. fra andre regioner. Tilflytningen går også
den anden vej. Otte pct. af seniorerne i seniorbofællesskaber i Region Sjælland er således
tilflyttet fra Region Hovedstaden og tre pct. fra andre regioner. I Region Syddanmark sker
næsten alle tilflytninger til seniorbofællesskaber inden for regionens grænse. Det er samtidig
det område, hvor flest er flyttet ind i et alment seniorbofællesskab i 2010-2019 – godt 800
personer.
Flytninger er både udbuds- og efterspørgselsbestemte, hvorfor hyppigheden af tilflytning til en
bestemt region ikke skal tolkes som et generelt ønske om geografisk bopæl.

Figur 13. Hvilken region flytter seniorerne i bofællesskaberne fra?

Note: Regionsnavne med fed skrift angiver den region, hvor seniorerne er flyttet til et seniorbofællesskab. Regionnavne
ved cirklerne og uden fed skrift angiver, hvilken region seniorerne er flyttet fra. Fx kommer 8% af seniorer, der er
flyttet til et bofællesskab i region Hovedstaden, fra region Sjælland. Tal (afrundet) i midten af cirklerne angiver, hvor
mange personer, der er tilflyttet de almene seniorbofællesskaber i området i perioden 2010-2019 – baseret på 112
almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.
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Denne afgrænsning er valgt, da vi alene har BBR data tilgængelig fra ultimo 2009 til ultimo 2019.
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Blandt seniorer, der skifter bopælskommune ved flytning, flytter ca. én ud af seks fra en landseller oplandskommune til en storbykommune11 og stort set samme andel flytter den omvendte
vej. Langt den største del flytter til en kommune af lignende størrelse.
Alt i alt indikerer resultaterne, at de fleste seniorer har en betydelig præference for at blive i de
omgivelser, som de kender til og som de allerede bor i. Det er et velbeskrevet fænomen i den
internationale og danske forskning (se fx Skak og Bloze, 2014). Fænomenet forklares bl.a. med,
at seniorer ønsker at blive boende tæt på deres netværk og tilbud, som de kender til i området,
som hjælper dem med at bevare deres identitet (Cuba og Longino, 1991; Wiles m.fl., 2012; Roy
m.fl., 2018).12

Tidligere boligform
Godt fire ud af ti seniorer, der flytter i et alment seniorbofællesskab, flytter fra en ejerbolig.
Knap tre ud af ti flytter fra en anden almen bolig og to ud af ti flytter fra en lejebolig.
Der er således en betydelig andel af seniorer, som vælger at bytte ejerboligen ud med en bolig i
et alment seniorbofællesskab og blive en del af naboskabet samt evt. frigøre den værdi, der er
blevet akkumuleret i deres bolig over tid. Det er en del af en generel tendens, at andelen af
seniorer, som vælger en lejebolig frem for en ejerbolig, stiger med alderen (Pedersen, 2013;
Danmarks Statistik, 2018b; Danmark Almene boliger, 2021).

Figur 14. Tidligere boligtype

Note: Baseret på beboere i 112 almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata. Kun tilflyttere i
perioden 2010-2019 indgår.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.
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Omfatter Hovedstadskommuner. Se Danmarks Statistik (2018a) for kommuneopdeling.
Dertil finder Perez m.fl. (2001), at jo ældre seniorerne bliver, jo mere tilfredse bliver de med deres omgivelser.

Almene seniorbofællesskaber - side 16

Ændringer i boligform
To ud af tre seniorer nedskalerer deres boligbehov og størrelsen af deres bolig, når de flytter til
et seniorbofællesskab. Dermed falder boligstørrelsen pr. person fra 70 til 60 kvm., ligesom det
gennemsnitlige antal værelser pr. person falder fra 2,4 til 1,8, når seniorer flytter i et
seniorbofællesskab, jf. Figur 15.
Det samlede boligareal bliver ca. 25 kvm. mindre, når seniorer flytter i et bofællesskab, og
deres bolig bliver i gennemsnit et værelse mindre. Det er ca. samme nedskalering som en
typisk senior, der flytter efter 55 års alder oplever – uanset boligform.13 En typisk bolig i de
almene seniorbofællesskaber er dog væsentligt mindre – 83 kvm. ift. den gennemsnitlige bolig
på 116 kvm., målt på tværs af alle boliger, hvor 55+-årige bor.14

Figur 15. Ændring i boligstørrelse pr. person ved at flytte i et
seniorfællesskab

Note: Baseret på beboere i 112 almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata. Kun tilflyttere i
periode 2010-2019.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.

Hvorfor seniorbofællesskaber?
Allerede i 2018 har regeringen igangsat et tværministerielt arbejde for at undersøgere
muligheder og barrierer for, at der bliver etableret flere seniorbofællesskaber i Danmark
(Sundheds- og Ældreministeriet, 2018). I 2019 er der blevet afsat 165,1 mio. kr. til indsatserne,
der skal modvirke svækkelse og ensomhed blandt ældre ifm. en handlingsplan ”Det gode
ældreliv”. Planen anbefaler bl.a. at styrke information og udbrede ”forskellige boformer, der
fremmer et godt ældreliv, herunder seniorbofællesskaber, der understøtter meningsfulde
fællesskaber, trivsel og sund aldring” (Sundhedsstyrelsen, 2019a).15

13

Supplerende resultater fra Danmarks Almene boliger (2021).
Almene boliger, hvor 55+-årige bor, har i gennemsnit et endnu mindre areal end almene boliger i
seniorbofællesskaberne – i gennemsnit på 78 kvm. Alle boliger i almene seniorbofællesskaber, som er blevet identificeret
i denne undersøgelse, har eget køkken, toilet og bad.
15
Derfor har regeringen igangsat et arbejde med at udvikle en trin-for-trin-guide, der kan vejlede borgere i etableringen
af et seniorbofællesskab (Transport-, Bygnings og Boligministeriet m.fl., 2019).
14
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Liv i et seniorbofællesskab øger livskvaliteten for seniorer (Marcus and Dovey, 1991; Brenton,
2010, Glass, 2013; Nielsen og Pedersen, 2016; Puplampu m.fl., 2019). En dansk undersøgelse
baseret på nye velfungerende bofællesskaber (Nielsen og Pedersen, 2016) angiver, at 93 pct. af
beboerne har oplevet en øget livskvalitet efter at være flyttet til et bofællesskab. Undersøgelsen
fremhæver, at særligt kvinder og de ældste seniorgrupper oplever fordele ved at bo i et
bofællesskab.16
Den største fordel ved livet i et bofællesskab er forebyggelse af social isolation hos seniorerne.
At indgå i fællesskaberne forventes at være mere vigtig for seniorer end for yngre
befolkningsgrupper (Glass, 2009). Alderdom medfører ofte forandringer, der begrænser den
enkeltes familie-, arbejds- og sociale liv og påvirker det mentale helbred negativt. Dette kan
føre til ensomhed (WHO, 2015; Sundhedsstyrelsen, 2018a).
Den nationale sundhedsprofil viser, at godt hver femte danske senior føler sig uønsket alene
engang i mellem eller oftere (SDU, 2019). Dette understøttes med lignende konklusioner fra
ældredatabasen (Siren og Larsen, 2019). Særlig høj er ensomheden for gruppen over 74 år
(Sundhedsstyrelsen, 2018b). Ensomhed kan, udover at mindske livskvaliteten, påvirke ældres
sundhed negativt, bl.a. i form af højere risiko for at udvikle en psykisk sygdom, en
hjertekarsygdom og dø en tidlig død (Sundhedsstyrelsen, 2016a; Sundhedsstyrelsen, 2016b;
Dansk Selskab for Folkesundhed, 2018; Sundheds- og Ældreministeriet, 2019).
Fælles aktiviteter, menneskekonktakt og nabohjælp i bofællesskaberne giver seniorerne følelsen
af at høre til et fællesskab og mindsker den sociale ensomhed og isolation (Bronstein m.fl.,
2009; Brenton 2010; Kähler, 2010; Glass, 2020). International forskning viser, at den
mindskede sociale isolation og nabostøtte i seniorbofællesskaberne skaber positivt velvære hos
seniorerne og bedre selvvurderet fysisk og psykisk helbred (Lubik og Kosatsky, 2019).17 I
Danmark har Lejerbo tidligere lavet en undersøgelse blandt beboerne i seniorbofællesskabet
Asbo. Selvvurderet helbred blandt Asbos beboere var steget over ti år efter indflytning ind i
bofællesskabet, selvom de er blevet ældre (Kähler, 2010).
Tiltag, der er målrettet emotionelt og praktisk støtte til seniorer i deres nabolag, såsom livet i et
bofællesskab, kan føre til besparelser på sundhedsområdet (Personal Social Services Research
Unit, 2010). De sociale relationer forlænger de ældres liv (Holt-Lunstad m.fl., 2010) og kan
forebygge selvmord blandt dem (Fässberg m.fl. 2012). Der er dog et stort behov for kausale
undersøgelser, der kunne evaluere den direkte effekt af at bo i et bofællesskab på de ældres
helbred og dødelighed både i den internationale og i den danske kontekst (Transport-, Bygnings
og Boligministeriet m.fl., 2019; Carrere m.fl., 2020).
Det sociale aspekt af bofællesskaber har været særligt vigtigt i den nuværende epidemisituation. 85 pct. af beboere i seniorbofællesskaber i Danmark følte sig ikke isolerede fra andre
mennesker trods restriktioner som følge af epidemien. Hele 79 pct. svarede, at deres kontakt til
andre ellers ville have været begrænset, hvis de ikke havde boet i et bofællesskab (Methods for
Realdania, 2020). En undersøgelse på tyske data finder yderligere, at beboere i bofællesskaber
i den første bølge af pandemien var bedre rystet psykologisk og anvendte oftere social støtte
ifm. problemhåndtering i nedlukningen i sammenligning med dem, der boede i traditionelle
boformer (Schetsche m.fl., 2020).
Livet i et seniorbofællesskab kan dog ikke kompensere for emotionel ensomhed, der opstår
pga. tab af partner, men beboerne giver hinanden støtte, der kan mindske konsekvenserne af
dette (Rusinovic m.fl., 2019). Det kan muligvis forklares ved fund i en tidligere undersøgelse fra
SFI om de danske seniorbofællesskaber, som konkluderer, at beboere i bofællesskaber har
tættere naborelationer og færre karakteristika associeret med social eksklusion, selvom det ikke

16

Studiet er baseret på 40 udvalgte bofællesskaber bygget efter 2002 med høj efterspørgsel, højt aktivitetsniveau og
gode naboskab. 423 beboere har besvaret spørgeskemaet.
17
Se også en lignende afrapportering fra beboere i fire almene seniorbofællesskaber i Ballerup. Her mener 68 pct. af
beboerne, der svarede på spørgeskemaet, at liv i bofællesskabet har haft en positiv indflydelse på deres fysiske og/eller
psykiske helbred (Ballerup Kommune og OK-fonden, u.d.).
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bliver afspejlet i statistisk signifikante forskelle i deres selvvurderet livskvalitet og ensomhed ift.
traditionelle boformer (Siren og Poulsen, 2016).18
En anden fordel ved seniorbofællesskaberne er, at de medvirker til, at seniorer kan blive
boende længere tid i egen bolig. Seniorer i dag har generelt et godt helbred: Tre ud af fire
danske seniorer mener, at de har godt eller fremragende helbred, og syv ud af ti føler sig friske
nok til at gennemføre det, som de har lyst til (Sundhedsstyrelsen, 2019b). Den sunde aldring
medfører, at ældre ønsker at være mere selvstændige og undgå at flytte til en plejeinstitution
(Peace m.fl., 2011; Kang m.fl., 2012; Weeks m.fl., 2012; Wiles m.fl., 2012; Ewen m.fl., 2014;
Young m.fl., 2015; International Observatory on Social Housing, 2018; Puplampu m.fl., 2019).
Alligevel får ældre med tiden et højere behov for hjælp fra andre. Således falder andelen af
dem, der føler sig friske nok til at gennemføre, hvad de har lyst til, fra knap 80 pct. for 65-74årige til ca. 50 pct. for 85+-årige (Sundhedsstyrelsen, 2019b). Gode naborelationer i
bofællesskaber skaber ofte et ’plejesamfund’ (Kähler, 2010; Margolis og Entin, 2011; Markle
m.fl., 2015; Pfeffer, 2018), hvor beboerne hjælper hinanden med praktiske opgaver såsom
indkøb, madlavning, rengøring og transport (Wardrip, 2010; Pedersen, 2015). Hver femte i
danske bofællesskaber har modtaget nabohjælp ift. ordne sin bolig eller have, og hver syvende
har modtaget hjælp ift. rengøring, indkøb o.l. (Rambøll, 2016 pba. Pedersen, 2013).19
Nabohjælpen kan tillade de enkelte at blive boende i deres boliger i længere tid og kan dermed
mindske de kommunale ressourcer til ældre- og plejehjælp. Rambøll (2016) finder således, at
kommunale udgifter til praktisk hjælp for seniorerne i bofællesskaber ligger på niveauet med
udgifter for de seniorer, der bor i eget hjem, selvom de sidstnævnte er betydeligt yngre og i
gennemsnit har bedre helbred. Dertil er kommunale udgifter til praktisk hjælp til beboere i
bofællesskaber betydeligt lavere end til seniorer, som bor i andre ældreboliger (Rambøll,
2016).20 Dette gælder dog ikke plejerelaterede udgifter (Rambøll, 2016), og kun et fåtal af
fællesskabernes beboere får nabohjælp i form af pleje ved sygdom eller hjælp til bad og
personlig hygiejne (Pedersen, 2013).
Endelig viser nogle undersøgelser, at seniorbofællesskaber kan fremme miljømæssig
bæredygtighed (Brenton, 2010). Beboerne i bofællesskaber deler jævnligt transport og andre
fælles goder med hinanden, som reducerer behovet for individuelt forbrug (Meltzer, 2008,
2010; Williams, 2008). Mindre boligarealer i bofællesskaber ift. private ejendomme til en familie
fører til mindsket energiforbrug (Meltzer, 2005, 2008). Samtidig øger nogle fællesskaber
miljøbevidsthed ved fælles interesse i bæredygtighed og deltagelse i aktiviteter såsom
affaldsreduktion, genbrug, bæredygtig havepasning m.v. (Abraham og deLaGrange, 2007;
Beck, 2019).

Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
Fordelene ved at bo i et bofællesskab er attraktive for mange seniorer. Realdania (2019)
estimerer pba. en SFI-undersøgelse, at ca. 8 pct. eller 80.000 af 65+-årige har et ønske om at
bo i et bofællesskab. Samtidig viser en spørgeskemaundersøgelse udført af Gallup for BL, at
mellem hver tiende og femte person i alderen 60+ år gerne vil bo i bofællesskab. 21 Til
sammenligning fandtes der i alt ca. 7.000 boliger i seniorbofællesskaber ultimo 2019

18

Det er en beskrivende analyse, hvor der korrigeres for et bestemt antal observerbare karakteristika hos de ældre i
undersøgelsen, såsom køn, alder, uddannelse, civilstatus (inkl. enke) og selvvurderet helbred og økonomi. Beboere i
bofællesskaber (234 personer i ældredatabases stikprøve) er oftere ældre, har dårligere helbred og har mistet deres
partner. Der kan dog være yderligere uobserverbare forskelle mellem de ældre beboere, der vælger at flytte til et
bofællesskab, og dem, der ikke bor i andre boformer, som kan påvirke forskelle i livskvalitet og ensomhedsopfattelse, og
som undersøgelsen ikke kan kontrollere for.
19
Yderligere afrapportere over halvdelen af bofællesskaberne beboere i Pedersen (2013), at de hjælper deres naboer i
form af samkørsel i deres bil.
20
Pba. data om kommunale udgifter fra Aarhus, Ballerup, Furesø, Horsens og Sorø kommuner.
21
Se også Beck (2019), som kommer med et estimat for andelen af ældre, der gerne vil bo i et bofællesskab, af en
lignende størrelsesorden.
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(Realdania, u.d.), og yderligere 1.100 skulle blive indflytningsklare i løbet af 2020 (Realdania,
2020b). Der er i gennemsnit 34 ældre på ventelisten i hvert bofællesskab, og i hovedparten af
bofællesskaber bliver ventelisterne længere med tiden (Realdania, 2019, n.d.). Dette indikerer,
at efterspørgsel efter bofællesskaber ikke er opfyldt med det eksisterende udbud.
Efterspørgslen kan forventes at tage til i fremtiden i takt med den ældre befolkning vokser, hvor
antallet af seniorer på 65+ år forventes at stige med knap 22.000 personer årligt frem til 2030
(Danmarks Almene boliger, 2021).
Seniorbofællesskaber er også efterspurgt i udlandet, hvor man i dag finder, at beboerne i
bofællesskaberne kommer fra relativt udvalgte og homogene grupper i samfundet, som typisk
er ressourcestærke personer fra middelklasse med et relativt højt uddannelsesniveau, et godt
helbred og en lokal etnicitet (Taylor, 2018; Puplampu m.fl., 2019; Seetharaman m.fl., 2020).
Et lignende billede tegner sig også i Danmark. Jakobsen og Larsen (2019) har undersøgt
beboere i danske bofællesskaber ubetinget på alder og ejerform vha. et spørgeskema. De
finder således, at beboerne i bofællesskaberne adskiller sig fra befolkningen i gennemsnit ved
at have en bedre uddannelse og en højere socioøkonomisk status ifm. arbejdsstilling. Samtidigt
er personer af anden etnisk baggrund end dansk underrepræsenteret i bofællesskaberne.
Pedersen (2013) viser yderligere, at seniorerne i de danske bofællesskaber relativt ofte ift.
ældre generelt har adgang til en computer. Disse fund stemmer med konklusionerne i denne
analyse, hvor vi pba. registerdata har vist, at seniorer i almene seniorbofællesskaber bl.a. har et
relativt bedre uddannelsesniveau, en højere formue og pensionsopsparing, og beboerne oftere
er etnisk danske i sammenligning med almene seniorer samlet set.
En anden udfordring ligger i, at mange seniorer først relativt sent i livet tager en beslutning om,
hvor de skal bo (Sundheds- og Ældreministeriet, 2019). Den gennemsnitlige alder er høj og
aldersspredningen blandt beboerne i de almene seniorbofællesskaber er lav. Dette kan skabe
udfordringer for fællesskabet og nabohjælp, når beboerne samtidigt bliver ældre og
fraflytninger er sjældne. Beboerne i bofællesskaberne er opmærksomme på denne problematik,
hvorfor de udtrykker et ønske om yngre medbeboere (Ballerup og OK-fonden, u.d.; Sundhedsog Ældreministeriet, 2019).
Det er vigtigt, at der med udbredelsen af seniorbofællesskaber som boligform sikres at disse er
attraktive og tilgængelige til en bred gruppe af seniorer – målt på demografiske såvel som
socioøkonomiske karakteristika.
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Bilag
Figur 16. Aldersfordeling – almene seniorbofællesskaber og almene
sektorer generelt

Note: Baseret på beboere i 112 almene seniorbofællesskaber, der kunne identificeres i registerdata. 48-54-årige i den
almene sektor indgår ikke i analysegrundlæget for almene seniorer uden for seniorbofællesskaber, da de kun udgør en
lille andel blandt seniorerne i almene bofællesskaberne. De indgår af samme årsag ikke i gruppen for seniorer i de
almene seniorbofællesskaber, hvor der foretages sammenligning med kontrol for seniorernes baggrundskarakteristika.
De fleste almene seniorbofællesskaber har en aldersgrænse på 55 år.
Kilde: BL’s egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata.
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Algoritme anvendt til at identificere almene bofællesskaber
1.a. Søgning efter almene seniorbofællesskaber på Bofællesskab.dk.
1.b. Søgning i Landsbyggefondens Stamdata efter afdelinger, som har følgende nøgleord i
deres betegnelse: ”seniorbofællesskab”, ”seniorbo”, ”seniorbolig”, ”seniorboliger”, ”senior
bofællesskab”, ”senior”.
1.c. Google søgning med nøgleord: ”Alment seniorbofællesskab”, ”alment seniorbo”, ”alment
bofællesskab til seniorer”, ”bofællesskab til ældre alment”
2. Landsbyggefondens stamdata anvendes til at identificere lbf-nummer (landsbyggefondens
identificerende nummer for hvert byggeafsnit og hver afdeling) for hvert enkelte
bofællesskab.
3. Boligforeningen/repræsentanter fra bofællesskabet/administratorselskabet kontaktes til at
verificere bofællesskabet samt indsamle/krydstjekke oplysningerne om antal boliger,
oprettelses år, adresse, evt. oprettelsesmåde m.v.
4. Realdania/konsulentbureau Methods har med BL delt deres liste med bofællesskaber, som
de har indsamlet til analyser af bofællesskaber, ubetinget på ejerform. Listen gennemgås for
at identificere de almene bofællesskaber, som ikke blev identificeret i skridt nr. 1, hvor skridt
nr. 2 og 3 gentages. Dertil gennemtjekkes de almene bofællesskaber, som er blevet
identificeret af BL, men ikke fremgår af Realdania/Methods liste.
5. Liste med almene bofællesskaber er klargjort. De bofællesskaber, som udgør hele
afdelinger, matches med et adressegrundlag for den almene sektor på afdelingsniveau fra
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dette tillader at identificere beboere i 112 ud af 136 almene
seniorbofællesskaber i de danske registerdata.
Algoritmen er illustreret i Figur 17 på den næste side.
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Figur 17. Sådan har vi identificeret almene seniorbofællesskaber

Kilde: BL’s egen illustration.

Almene seniorbofællesskaber - side 27

De juridiske principper bag de almene seniorbofællesskaber
Almenboligloven har en eksplicit definition af almene bofællesskaber, hvorunder et
seniorbofællesskab også henhører. Den beskriver også, hvordan disse skal etableres og
anvisningsregler.
Bofællesskaber jf. almenboligloven kan etableres som hhv. familiebofællesskaber eller
ældrebofællesskaber ved nybyggeri/ombygning med kommunalgrundkapital eller ved
kommunalbestyrelsens beslutning om ommærkning af familie-/ældreboliger til bofællesskaber.
Et seniorbofællesskab kan oprettes i hhv. familieboliger og ældreboliger, alt efter formålet. Det
er kommunen, som samtidigt med tilsagnet beslutter, hvorvidt der skal oprettes
bofællesskaber. Bofællesskaberne kan indrettes som individuelle eller kollektive
bofællesskaber.
•
Et individuelt bofællesskab består af mindst fem almene familie- eller ældreboliger med et
fællesareal. Kommunalbestyrelsen har mulighed for undtagelsesvist at godkendte mindre
bofællesskaber med tre individuelle boliger.
•
Et kollektivt bofællesskab består af mindst to værelser og et fælles værelse eller et stort
nok køkken, hvor beboerne kan tilbringe tid og spise sammen.

Udlejning af boligerne i bofællesskaber skal ske i henhold til den aftale, der indgås mellem
kommunalbestyrelsen og boligorganisationen om udlejningen. Boligerne udlejes således ikke i
henhold til de sædvanlige udlejningsregler. Det er dog muligt at aftale, at kommunen har
anvisningsret til et bestemt andel ledige boliger i bofællesskaberne, hvor kommunen skal tage
hensyn til, at de anviste personer har en profil passende til de pågældende bofællesskaber.
Bofællesskaber i ældreboliger skal udlejes til ældre og personer med handicap, som har et
særligt behov for disse boliger. Boliger i ældrebofællesskabet, kan udlejes til andre
persongrupper, såfremt personen er i familie med eller har en særlig tilknytning til den
berettigede personkreds. Man må også udleje ældreboliger i bofællesskaber til andre grupper
end ældre eller personer med funktionsnedsættelser, hvis der ikke er nok interesseret fra
målgruppen.
I dag er mange af eksisterende almene seniorbofællesskaber indrettet i almene familieboliger
uden ommærkning til bofællesskaber. Dette er sket, fordi bofællesskaberne ofte er skabt af
beboerne selv og ikke efter almenboligloven. Ligeledes er mange (uformelle) bofællesskaber
oprettet efter reglerne om fleksible udlejning, hvorefter f.eks. seniorer over en fastsat alder får
fortrinsret på ventelisten i bestemte afdelinger og til almene boliger. Disse fleksible
udlejningsregler varierer på tværs af kommunerne.
Forskellen på bofællesskaber oprettet i henhold til almenboliglovens regler og bofællesskaber
efter reglerne for fleksibel udlejning er, at beboerne ikke efter fleksibel udlejning kan være
med til at vælge, hvem der skal have boligen. Er der oprettet et egentligt bofællesskab i
henhold til reglerne herfor, vil beboerne i bofællesskabet ofte blive inddraget i proceduren for
udlejning. Et udvalg nedsat i bofællesskabet får derved indflydelse på, hvem der skal flytte ind.
Mange bofællesskaber har egne ventelister, hvor personerne enten bliver henvist fra
interesselister i boligorganisationerne efter anciennitet på interesselisten eller, hvor personerne
selv søger ind ved at skrive en motiveret ansøgning. Det forventes ofte, at ansøgerne til
bofællesskaberne, deltager i intro-møder m.v., hvor der sker gensidig præsentation og
forventningsafstemning. Disse møder kan give anledning til et afslag om at blive på listen, eller
anledning til, at ansøgeren trækker sig.
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Data grundlag for beboerkarakteristika
Beboere i almene seniorbofællesskaber og i den almene sektor generelt defineres pr. 1. januar
2020 vha. befolkningsregister og adressegrundlag for de almene boligafdelinger fra Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen.
Der tjekkes, at der ikke bor personer i afdelinger, som hører til bofællesskaber, som er yngre end
bofællesskabets aldersgrænse tillader, hvis de ikke er i en nær relation til en anden person, som
opfylder alderskrav til bofællesskabet. Få bofællesskaber udlejer dog enkelte tomme boliger til
familier, hvis der ikke er nok efterspørgsel fra seniorer – disse boliger er ekskluderet fra analysen.
Dertil krydstjekkes antal boliger i hvert bofællesskab i registerdata med det selvrapportere antal
boliger i det pågældende bofællesskab. Aldersgrænsen for seniorer i den almene sektor generelt er
sat til 55 år, som er den typiske aldersgrænse for at komme ind i de fleste seniorbofællesskaber.
Der bliver i alt identificeret 3.228 beboere i de almene seniorbofællesskaber samt 337.772 seniorer
i den almene sektor i alt.
De unikke anonyme personnumre anvendes efterfølgende til at koble oplysninger om hver enkelte
beboer på tværs af registerdata. Der anvendes følgende oplysninger fra følgende registre:
BEF: køn, alder, etnisk baggrund, civilstatus, antal personer boede på samme adresse og antal
børn.
UDDA: højeste fuldførte uddannelse
IND: samlede personindkomst, erhvervsindkomst
FORMGÆLD: samlede formue, pensionsformue, gæld
RAS: beskæftigelsesstatus
BBR: boligstørrelsen (kvadratmeter, antal værelser) og ejerform
FLYT: flyttemønstre
SSKO: kontakter til læger (alment praktiserende, speciallæge, psykolog/psykiatrilæge)
LPR_ADM, PSYK_ADM: andel med kontakter til hospitaler (indlæggelser, ambulante)
LPR_DIAG, PSYK_DIAG: andel med diagnoser relateret til en fysisk og/eller en psykisk
funktionsnedsættelse
Diagnoser, som er relateret til en fysisk og/eller en psykisk funktionsnedsættelse, er udvalgt efter
VIVE’s opgørelse (Mortensen m.fl. 2020) over funktionsnedsættelser. Disse funktionsnedsættelser
defineres ud fra Landspatientregistrets diagnosekoder (ICD-10 koder), og inddeles i følgende
grupper for funktionsnedsættelse: Bevægelse, Sensorisk, Adfærdsforstyrrelser,

Indlæringsvanskeligheder, Udviklingsforstyrrelser, Autismespektrum-forstyrrelser, Psykiske lidelser.
I nærværende rapport opdeles funktionsnedsættelser i ’Fysisk’ og ’Fysik og/eller psykisk’, hvor
sidstnævnte omfatter personer med funktionsnedsættelse i bevægelse såvel som personer med
anden form for funktionsnedsættelse. Begge grupper af personer med funktionsnedsættelser er
baseret på unikke personer, uanset antallet af diagnoser personerne har. Diagnosekoder er
indsamlet 15 år tilbage i tid.
Man skal være opmærksom på, at diagnoser relaterer til en funktionsnedsættelse, kun opgøres
pba. oplysninger om personer, der har været i kontakt med hospitalsvæsenet ifm. et ambulant
besøg eller en indlæggelse (dog ikke nødvendigvis ifm. med den pågældende diagnose). De
seniorer, der fik diagnosen stillet i almen praksis eller tidligere end for 15 år siden og ikke har
været i kontakt med hospitalsvæsenet siden da, indgår således ikke i opgørelsen.
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Korrektion i sammenligning af baggrundskarakteristika
Korrektion for baggrundskarakteristika foretages vha. en simpel OLS-regressionsmodel i en
reduceret form, som estimeres for alle almene beboere, som er 55 år eller ældre:
𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐵𝑂𝐹𝑖 + 𝜸𝒙𝒊 + 𝜀𝑖

i indikerer en pågældende almen senior. Tidsindikator er udeladt, da analysen er udført på et
års data.

𝑦𝑖 er udfaldsvariabel, som ændrer sig fra en model til anden. Disse er: Om man har en
videregående/ungdoms-/grundskoleuddannelse, som den højeste fuldførte uddannelse,
samlede personindkomst, erhvervsindkomst, beskæftigelsesstatus, samlede formue,
pensionsformue, samlede gæld, antal kontakter til alment praktiserende
læge/speciallæge/psykolog og psykiatrilæge, en indlæggelse på hospital eller et ambulant
besøg i løbet af året, om man har en diagnose relateret til en fysisk og en fysisk eller/og en
psykisk funktionsnedsættelse.
𝒙𝑖 er en vektor med observerbare karakteristika, som menes at forklare forskellene i
udfaldsvariablen mellem de to grupper af beboere. Disse er køn, alder (inkl. kvadratisk og
kubisk form), etnisk baggrund, civilstatus, parforhold, hvorvidt personen har børn (inkl. ekstra
interaktionseffekt for at være en kvinde og have et barn), uddannelsesniveau. I modellen med
uddannelsesniveau som udfaldsvariablen medtages nuværende civilstatus/parhold ikke, da det
er et statusbillede fra det seneste år, og det ændrer sig i løbet af livet.
𝐵𝑂𝐹𝑖 er en binær indikator for, om en almen senior bor i et seniorbofællesskab. 𝛽 angiver
derved forskellen mellem seniorer i bofællesskaberne og den almene sektor generelt efter, at
der har været kontrolleret for en række baggrundskarakteristika.
𝜀𝑖 er et fejlled.
Modellen er begrænset, og der kan forventes udeladte variable både ift. observerbare og
uobserverbare karakteristika, der yderligere kan forklare forskelle mellem beboere i
bofællesskaberne og udenfor. Formålet med estimationen er dog ikke at forklare forskelle
mellem de to beboergrupper fuldstændigt. Regressionen er opstillet til at vurdere, om der er en
selektion ift., hvem der bor i de almene seniorbofællesskaber, som ikke kun kan forklares af fx
seniorernes demografiske karakteristika, samt af uddannelsesniveauet for udfaldsvariabler
såsom formue eller indkomst.
Tabellen nedenfor opsummerer forskelle mellem seniorer i bofællesskaber og i den almene
sektor generelt før og efter korrektionen i baggrundskarakteristika:
Før

Efter

Før

Efter

Grundskole udd.

-

-

Ungdomsudd.

+

Videreg. udd.

Før

Efter

Pensionsformue

+

+

Speciallæge (antal
kont.)

+

+

+

Samlet indkomst

-

+

Psykolog/psykiatri
læge (antal kont.)

-

+

+

+

Beskæftiget

-

-

Indlagt

-

-

Formue

+

+

Almen prak. læge
(antal kont.)

+

-

Ambulant besøg

+

+

Gæld

+

+

Fysisk funk.-ned.

-

-

Fysisk eller/og
psykisk funk.-ned.

+

-

Note: + (-) indikerer at forskellen i udfaldsvariablen mellem seniorer i bofællesskaberne og den almene sektor er
positiv (negativ). Hvis + (-) er i orange farve er forskellen statistisk forskellig fra nul ved et fem pct. signifikansniveau.
Kilde: BL’s egne estimationer pba. Danmarks Statistiks registerdata og metoden beskrevet i denne rapport.
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