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Københavns Kommune

Introduktion

Københavns Kommune har en statistikbank – KK Statistikbank – som 
indeholder tabeller med detaljeret statistik om København og 
københavnerne. 

Statistikbanken er henvendt til byens borgere, virksomheder, 
folkevalgte, medarbejdere og alle med interesse for København. 

Statistikbankens formål er at oplyse og kvalificere debatten om 
Københavns udvikling samt at nuancere billedet af København i 
relation til de socioøkonomiske og demografiske forskelle fra område 
til område. 

Med KK Statistikbank bidrager Københavns Kommune således til, at 
data om byen har værdi som åbne data, dvs. er frit tilgængelige og 
kan anvendes af alle. 

I KK Statistikbank er det muligt at få statistik om København opdelt 
efter de administrative distrikter eksempelvis Københavns bydele. KK 
Statistikbank adskiller sig i den henseende fra Danmarks Statistiks 
Statistikbank.

Udviklingen af KK Statistikbank er sket i tæt samarbejde med 
Danmarks Statistik, og resultatet er blevet en statistikbank, som i 
opsætning og brugervenlighed fungerer som Danmarks Statistiks 
egen Statistikbank. 

God arbejdslyst.
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Hovedemner

Befolkning og fremskrivninger

Boliger, bygninger og arealer

Arbejdsmarked, beskæftigede og ledige

Indkomster, formue og 
indkomstfordeling

Uddannelse

Privatbiler

Tabeller

Du finder KK Statistikbank ved enten at søge på ”KK Statistikbank” i 
din browser eller via Københavns Kommunes hjemmeside.

KK Statistikbank indeholder omkring 50 tabeller, der er opdelt under 
seks hovedemner f.eks. befolkning og fremskrivninger, uddannelse, 
indkomster, formue og formuefordelinger mv.

Hovedemnerne findes til venstre på startsiden.

Under hvert hovedemne er en række underemner. Under 
hovedemnet Befolkning og fremskrivninger er der blandt andet 
underemnet Familier og husstande.

Alle tabeller har et navn, som står i starten af tabellens overskrift, f.eks. 
KKBEF1.

For at komme direkte til en tabel, tilføjes tabellens navn til URL’en 
kk.statistikbank.dk/ 

f.eks. kk.statistikbank.dk/kkbef1 
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https://www.kk.dk/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistikbanken
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Dataudvælgelse

Tabellerne i KK Statistikbank har 
alle forskellige parametre, hvor 
du kan udvælge det, du vil have 
vist i tabellen. 

Det kan f.eks. være distrikt, køn, 
alder, civiltilstand, kvartal, m.m.

Du kan udvælge de enkelte 
variable under hver af 
variabelboksene manuelt, men 
du kan også markere bestemte 
grupper af variable samtidigt ved 
brug af udvælgelseslister.
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Distriktsinddelinger

• Bydele

• Lokaludvalgsdistrikter

• Kvarterer

• Afstemningsområder

• Roder

Dataudvælgelse

I KK Statistikbank opdeles 
populationen – f.eks. 
befolkningen – på de forskellige 
administrative grænser i byen, 
også kaldet distriktsinddelinger.

Disse distriktsinddelinger ligger 
som prædefinerede 
udvælgelseslister, således at du 
ved at trykke på f.eks. Bydele får 
markeret alle bydele i 
Københavns Kommune.
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Eksport af tabeller

Du kan få din tabel eksporteret i 
14 forskellige filformater, og 
dermed arbejde videre med data 
i et ønsket format.

Du klikker på drop-down menuen 
under feltet  Åbn / gem som… og 
vælger det ønskede filformat. 

Klik herefter på pilen ved siden af 
drop-down menuen, hvormed 
tabellen downloades i det 
ønskede filformat.

Excel et brugbart format, hvis du 
skal lave databehandling og 
opsætte figurer.
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Eksempel på dataudtræk
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1. Vælg et overemne

2. Vælg den ønskede tabel
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Eksempel på dataudtræk
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3.
Vælg de ønskede variable indenfor hver boks, og klik på Vis 
tabel

4. Eksportér tabellen til det ønskede format

Visning af total
Hvis du i en boks ikke markerer 

noget, så får du en total. De 
steder, hvor det er påkrævet at 

tage et valg, vil KK 
Statistikbank fortælle dig det.
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Grafisk præsentation

I drop-down menuen under 
Grafisk præsentation kan du få 
visualiseret din tabel ved at 
vælge den ønskede diagramtype.

Databearbejdelse og 
-visualisering

Rediger tabel

Du kan redigere i tabellen direkte 
inde i KK Statistikbank. 

Ved at klikke på drop-down
menuen under Rediger tabel, 
kan du vælge en række 
redigeringsmuligheder.
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Sorter data

Tabeller kan også sorteres efter 
stigende eller faldende værdier 
for den variabel, som vælges.

Databearbejdelse og 
-visualisering

Beregn-funktionen

Du kan lave beregninger direkte i 
KK Statistikbank.

Det kan f.eks. være, at du vil 
summere eller tage et 
gennemsnit over en variabel i din 
tabel. 

Det kunne f.eks. være det 
samlede befolkningstal for 
borgere i alderen 18 til 64 år.
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Du kan også udvælge data gennem et kort i KK Statistikbank.

Denne funktion er på nuværende tidspunkt kun mulig på 
bydelsniveau. 

Visualisering ved kort
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Du kan filtrere på de samme variable som i en standard 
dataudvælgelse, hvorefter data vises på kortet. Du kan dermed 
visualisere dine data med det samme. 

Du kan tilføje labels på kortet, samt tilpasse skalaen, som data 
bliver inddelt efter.

Derudover kan du sammenligne udviklingen over tid, samt se 
data i et histogram.

Visualisering ved kort
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Dokumentation

Du finder dokumentation for tabellerne og begreberne 
i KK Statistikbank på nedenstående side.

Denne dokumentation er nyttig, hvis du vil kende de bagvedliggende 
datakilder og finde forklaringer og definitioner på de begreber, som 
findes i tabellerne. 

Link til Københavns Kommunes hjemmeside
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https://www.kk.dk/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistikbanken
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Kontakt

Hvis du har spørgsmål til KK Statistikbank eller forslag til nye tabeller, 

er du altid velkommen til at rette henvendelse til Den Tværgående 

Analyseenhed i Københavns Kommune. 

Københavns Kommune

Den Tværgående Analyseenhed

statistik@okf.kk.dk
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