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Albertslund Borgersamling 

Borgersamlingens sammensætning; korrektioner og 

repræsentativitet. 

Lodtrækningen om pladserne i borgersamling har til formål at udvælge 36 borgere blandt de tilmeldte, som 
er så repræsentativ for kommunen som muligt. I udvælgelsen har de enkelte kriterier været prioriteret, sådan 
at vi først og fremmest gik efter at sikre repræsentativitet på alder. Dernæst på uddannelse. Så på køn. Så 
på boligtype. Og til sidst på tilflytning. Prioriteringen af kriterierne blev foretaget i samarbejde med kommunen. 

Analyse og Tal ønskede at få 5 personer i villa/parcelhus for at gøre borgersamlingen fuldt repræsentativ. 
Disse endte imidlertid med at blive underrepræsenteret med 1 person. Forklaring følger her: 

Korrektionen, der er lavet ift. boligtype, har været nødvendig at lave, fordi gruppen, der meldte sig til 
lodtrækningen, ikke er repræsentativ for borgerne i Albertslund kommune. Generelt har de tilmeldte været 
ældre og længere uddannet end den gennemsnitlige borger i kommunen. 

I selve lodtrækningen udtrækker vi nogle tilfældige profiler, som vi dernæst forsøger at finde blandt de 
tilmeldte. Det kunne være: En person mellem 16 og 25 år, med en erhvervsfaglig uddannelse, som er mand, 
bor i villa/parcelhus og er tilflytter. De udtrukne profiler matcher kommunens sammensætning af borgere 
inden for hvert kriterium – men det er ikke sikkert, at alle profilere kan findes blandt de tilmeldte. Og det var 
netop tilfældet. 

To af de udtrukne profiler var ikke at finde blandt de tilmeldte ift. boligkriteriet. Det skyldes, at det i høj grad 
var ”samme type” villa/parcelhus-beboere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen. Hvis vi skulle have sikret 
repræsentativitet på boligtype, havde det ført til en mindre repræsentativ sammensætning af borgersamling 
på alder, uddannelse eller køn. Da vi netop havde afstemt prioriteringen af kriterierne med kommunen (at 
alder, uddannelse og køn skulle prioriteres før boligtype), måtte vi lade to personer afvige på boligkriteriet. 
Derefter var tre profiler ikke til at finde ift. anciennitetskriteriet, hvilket vi også har måtte kompensere for. 

Efter sammensætningen af borgersamlingen har der været et frafald på 3 borgere. Derfor har der skulle findes 
3 ekstra borgere til borgersamlingen ved lodtrækningen blandt de tilmeldte. Proceduren for lodtrækningen 
har været som beskrevet ovenover.  

Efter lodtrækning er den endelige borgersamling end med at være helt repræsentativ indenfor kategorien 
køn. Indenfor Uddannelse er kategorien Videregående (inkl. gymnasial) overrepræsenteret med 1 borger og 
kategorien Grundskole/andet tilsvarende underrepræsenteret. Indenfor Alder er kategorien 26-40 
overrepræsenteret med 1 borger og kategorien 16-25 tilsvarende underrepræsenteret. Indenfor Boligtype er 
kategorien Række-, kæde- eller dobbelthuse overrepræsenteret med 2 borger og kategorien Parcelhus eller 
villa er underrepræsenteret med 1 borger og kategorien Etageboliger, lejlighed, kollegie, andet 
underrepræsenteret med 1 borger. Indenfor Tilflytning er kategorien Ny-tilflytter underrepræsenteret med 2 
borgere og kategorien Veteran overrepræsenteret med 2 borgere.  

Trods de enkelte over/underrepræsentationer er borgersamlingen i sin helhed repræsentativ for kommunens 
sammensætning på de fem kriterier med en repræsentationsgrad på ca. 97 %.  


