1. juni 2021
Befolkning og Uddannelse

Opholdsgrundlag – Brugervejledning
Data om opholdsgrundlag ligger i fire forskellige moduldatasæt:
D101200.PSD_OPHOLDSGRUNDLAG_FOER1997_SURVEY - kort navn: Survey
D101200.PSD_INDVANDREDE_OPHOLDSGRUNDLAG - kort navn: Indvandrede
D101200.PSD_OPHOLDSGRUNDLAG_FRA1997 - kort navn: Samlet fra 1997
D101200.PSD_STATUS_OPHOLDSGRUNDLAG - kort navn: Status
I det følgende beskrives, hvad de fire datasæt indeholder, og hvordan de kan
anvendes. Variabelbeskrivelser er i Times, og der er kode-tekst-tabeller til variablene
i PSD.

D101200.PSD_OPHOLDSGRUNDLAG_FOER1997_SURVEY
Indhold:

D101200.PSD_OPHOLDSGRUNDLAG_FOER1997_SURVEY, herefter kaldet
Survey, består af første opholdstilladelse for indvandrere, der har seneste
indvandringsdato før 1997 og havde et ikke-nordisk statsborgerskab ved
indvandringen. De er dannet for populationerne pr. 31.12. fra 2004 til og med 2018.
Første opholdstilladelse er dannet på baggrund af en survey for populationen pr.
31.12.2018 vedrørende populationens første opholdstilladelse i Danmark. Der var en
svarprocent på 22, når ”Ved ikke” og ”Andet” er sorteret fra. Der er dertil blevet
koblet opholdstilladelser fra Udlændingestyrelsen, som blev tildelt i 1993-1996, og
de øvrige opholdstilladelser, er blevet imputeret. Læs mere om dannelse af data på
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-ogefterkommere/indvandrere-og-efterkommere under Dokumentation.

Referencetid:

Referencetid omhandler statustidspunktet, dvs. den dato populationen er opgjort,
og er en delmængde af befolkningen i D101200.PSD_BEFOLKNING på samme
referencetid.

Anvendelse:

Survey kan anvendes til at koble første opholdstilladelse på personer, der har seneste
indvandring før 1997 og som er i befolkningen pr. 31.12. i årene 2004-2018. Den
første opholdstilladelse i Survey er ens uanset hvilken referencetid der anvendes, og
det er derfor kun nødvendigt at hente en record pr. person.
Variablen Opholdsgrund i Survey definerer personens første opholdsgrundlag.
Opholdsgrund kan dannes ved hjælp af variablene Kategori, Grundlag og Forklar fra
Udlændingestyrelsens tilladelser fra 1997, og kan dermed sammenlignes med
tilladelser, der er tildelt fra 1997 og frem. Se case til Opholdsgrund sidst i
dokumentet.
Tabellen bliver ikke opdateret efter 2018, da personer der har seneste indvandring
før 1997, og er i befolkningen efter 2018, vil kunne findes med første
opholdstilladelse i Survey.
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D101200.PSD_INDVANDREDE_OPHOLDSGRUNDLAG
Indhold:

D101200.PSD_INDVANDREDE_OPHOLDSGRUNDLAG,
herefter
kaldet
Indvandrede, indeholder indvandringer af indvandrere, der ikke havde nordisk
statsborgerskab ved indvandringen, fra 1997 og frem. Der er koblet en
opholdstilladelse på til samtlige indvandrede i populationen i forbindelse med deres
indvandring.
Størstedelen
af
opholdstilladelserne
stammer
fra
Udlændingestyrelsens register over tildelte tilladelser. Da der i mellem 6 til 28 pct.
af tilfældene fra 1997-2020 ikke kan blive koblet en opholdstilladelse på fra
Udlændingestyrelsen, er de øvrige tilladelser imputeret. Læs mere om dannelse af
data på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrereog-efterkommere/indvandrere-og-efterkommere under Dokumentation.

Referencetid:

Referencetid omhandler det år, indvandringen er registreret i CPR, og
indvandringsdata
er
en
delmængde
af
indvandringer
i
D101200.PSD_INDVANDREDE på samme referencetid.

Anvendelse:

Indvandrede kan anvendes, når det er indvandringspopulationer der behandles, fx
personer der er indvandret i bestemte år efter den opholdstilladelse de havde ved
denne indvandring. Variablene Kategori, Grundlag og Forklar definerer
opholdsgrundlag ved indvandring. Variablene kan omkodes til Opholdsgrund ved
hjælp af casen sidst i dokumentet.

D101200.PSD_OPHOLDSGRUNDLAG_FRA1997
Indhold:

D101200.PSD_OPHOLDSGRUNDLAG_FRA1997, herefter kaldet Samlet fra 1997,
indeholder:
- samtlige tilladelser fra Udlændingestyrelsen, der har tilknyttet et CPR-nr.
(imputeret=0);
- tilladelser der er imputeret i forbindelse med en indvandring, fra
Indvandrede, (imputeret=1);
- tilladelser for indvandrede indvandrere, der havde et nordisk
statsborgerskab ved indvandring fra 1997 og frem (imputeret=9)
Dvs. at Samlet fra 1997 er en samlingstabel, hvor personens forskellige
opholdstilladelser fra 1997 og frem kan findes.
Det er vigtigt at bemærke, at en tilladelse enten har en Tilladelsesdato fra
Udlændingestyrelsen eller en Indvandringsdato. Tilladelser med Imputeret=0 har
en Tilladelsesdato, mens de med Imputeret in (1,9) har en Indvandringsdato.
Records med tilladelser fra Udlændingestyrelsen har datoen 01.01.1600 i
Indvandringsdato, hvor de øvrige records har datoen 01.01.1600. i Tilladelsesdato.

Referencetid:

Referencetid omhandler tilladelsesåret, hvis tilladelsen er fra Udlændingestyrelsen,
og indvandringsåret, hvis tilladelsen er imputeret i forbindelse med en indvandring.

Anvendelse:

Samlet fra 1997 kan anvendes til at koble en persons opholdstilladelse på et givent
tidspunkt eller følge ændringen i en persons opholdstilladelser over tid. I nogle
tilfælde har en person skiftet opholdstilladelse over tid uden nye indvandringer og i
andre tilfælde er der kun den tilladelse, som findes ved indvandringen.
Variablene Kategori, Grundlag og Forklar definerer opholdsgrundlag. Variablene
kan omkodes til Opholdsgrund ved hjælp af casen sidst i dokumentet.
Det er henholdsvis Tilladelsesdato og Indvandringsdato, der anvendes i forbindelse
med at sortere tilladelserne efter tid. Dvs. for de records med Imputeret=0 anvendes
Tilladelsesdato, og for de records med Imputeret in (1,9) anvendes
2

Indvandringsdato. Hvis
Foerste_indvandring_oph.

der

kobles

med

Survey,
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D101200.PSD_STATUS_OPHOLDSGRUNDLAG
Indhold:

D101200.PSD_STATUS_OPHOLDSGRUNDLAG,
herefter
kaldet
Status,
indeholder indvandrere pr. 31.12. fra 2004 og frem efter første og seneste
opholdstilladelse.
Første og seneste opholdstilladelse er dannet ud fra de opholdstilladelser, der findes
i Survey og Samlet fra 1997. Variablene Opholdsgrund_foerste og
Opholdsgrund_seneste opgør de første og seneste opholdstilladelser for samtlige
indvandrere i populationen, dvs. også de der har seneste indvandring før 1997.
Kategori_foerste,
Grundlag_foerste,
Forklar_foerste,
Kategori_seneste,
Grundlag_seneste og Forklar_seneste, som kan give mere detaljerede oplysninger
end Opholdsgrund_foerste og Opholdsgrund_seneste, giver kun mening at anvende
for personer med indvandring fra 1997 og frem.
Indvandringer før 1997 vil have værdien 9999=Indvandret før 1997. Hvis personen
har dansk/nordisk statsborgerskab på statustidspunktet defineres seneste
opholdstilladelse som Nordisk statsborgerskab.
Det skal bemærkes, at da personer der har seneste indvandring før 1997 kun har en
første opholdstilladelse, vil den seneste tilladelse i de fleste tilfælde være den samme
som den første tilladelse med mindre personen har fået dansk statsborgerskab eller
har haft en indvandring efter 2018. For personer, som har en indvandring fra 1997
og frem, som også har haft en indvandring før 1997, vil denne tidligere indvandring
ikke have genereret en opholdstilladelse i Survey, da Survey kun indeholder
personer, der havde seneste indvandring før 1997.

Referencetid:

Referencetid omhandler statustidspunktet, dvs. den dato populationen er opgjort,
og er en delmængde af befolkningen i D101200.PSD_BEFOLKNING på samme
referencetid.

Anvendelse:

Tabellen kan anvendes, når det er en population der opgøres efter opholdsgrundlag
på et bestemt statustidspunkt, og der kan vælges enten første eller seneste
statsborgerskab.
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Kode-tekst-tabeller til opholdsgrundlagstabeller
Der er henvisninger til disse kode-tekst-tabeller i Times:
D101200.TXT_KATEGORI (kategori, kategori_foerste, kategori_seneste)
D101200.TXT_GRUNDLAG (grundlag, grundlag_foerste, grundlag_seneste)
D101200.TXT_FORKLAR (forklar, forklar_foerste, forklar_seneste)
D101200.TXT_OPHGRUND_IMPUTERET (imputeret, imputeringsstatus_foerste, imputeringsstatus_seneste)
D101200.TXT_OPHGRUND_OPHOLDSGRUNDLAG (opholdsgrund, opholdsgrund_foerste, opholdsgrund_seneste)
D101200.TXT_OPHGRUND_KILDE_INDVANDRING (kilde_indv)
D101200.TXT_OPHGRUND_KILDE_STATSBORGER (kilde_statsb)

Case til at danne Opholdsgrund ud fra Kategori, Grundlag og Forklar:
case
when kategori in (1) then 100 /*Flygtning*/
when kategori in (5) and grundlag in (24,25,26,27,28,31,32,33,40,46) and forklar in (126,164,181,187, 812,912) then 201
/*Familiesammenføring, ægteskab eller fast samlivsforhold, Refererer til flygtning*/
when kategori in (5) and grundlag in (24,25,26,27,28,31,32,33,40,46,288) and forklar in (124,125,127,811,911) then 202
/*Familiesammenføring, ægteskab eller fast samlivsforhold, Refererer til dansk/nordisk statsborger*/
when kategori in (5) and grundlag in (24,25,26,27,28,31,32,33,40,46) and forklar in (108,129,232,813,913) then 203
/*Familiesammenføring, ægteskab eller fast samlivsforhold, Refererer til udlænding, men ikke flygtning*/
when kategori in (5) and grundlag in (23,29,30,34,35,36,37,39,41,136) and forklar in (90,126,164,181,187,812,912) then 301
/*Familiesammenføring, mindreårige børn, Refererer til flygtning*/
when kategori in (5) and grundlag in (23,29,30,34,35,36,37,39,41,136,285) and forklar in (124,127,811,911) then 302
/*Familiesammenføring, mindreårige børn, Refererer til dansk/nordisk statsborger*/
when kategori in (5) and grundlag in (23,29,30,34,35,36,37,39,41,136) and forklar in (89,129,167,813,913) then 303
/*Familiesammenføring, mindreårige børn, Refererer til udlænding, men ikke flygtning*/
when kategori in (5) and grundlag in (38,42,43,44,45,53,140,190, 286,287) and forklar in (124,125, 811,911) then 401
/*Familiesammenføring, andre familiemedlemmer, Refererer til dansk/nordisk statsborger*/
when kategori in (5) and grundlag in (38,42,43,44,45,53,140,190) and forklar in (812,813,912,913) then 402
/*Familiesammenføring, andre familiemedlemmer, anden referenceperson*/
when kategori in (4, 51) and grundlag in (20) then 501 /*Arbejde til EU-borger*/
when kategori in (3) then 502 /*Arbejde til ikke-EU-borger*/
when kategori in (4,51) and grundlag in (21) then 601 /*Studie – herunder praktikanter – til EU-borger*/
when kategori in (6) and grundlag not in (6) then 602 /*Studie – herunder praktikanter – til ikke-EU-borger*/
when kategori in (6) and grundlag in (6) then 701 /*Au pair*/
when kategori in (2) then 801 /*Andet*/
when kategori in (4, 51) and grundlag in (22) then 901 /*Øvrige EU-borgere*/
when kategori in (9997) then 999 /*Nordiske statsborgere*/
end Opholdsgrund

Case til at danne Opholdstilladelse i VAN8A ud fra Kategori, Grundlag og Forklar
case
when kategori=1 then 1 /*Asyl mv.*/
when kategori=5 and forklar in (90,126,164,181,187,812,912) then 2 /*Familiesammenføring til flygtning*/
when kategori=5 and forklar in (124,125,127,811,911) then 3 /*Familiesammenføring til dansk/nordisk statsborger */
when kategori=5 and forklar in (89,108,129,232,813,913) then 4 /*Familiesammenføring til udenlandsk statsborger*/
when kategori=6 and grundlag in (51,144) then 6 /*Studie mv., Uddannelse*/
when kategori=6 and grundlag=6 then 7 /*Studie mv., Au pair*/
when kategori=6 and grundlag=49 then 8 /*Studie mv., Praktikanter*/
when kategori=6 then 9 /*Studie mv., Øvrige grunde*/
when kategori=3 then 10 /*Erhverv*/
when kategori in (4,51) and grundlag=20 then 11 /*EU/EØS, Lønarbejde*/
when kategori in (4,51) and grundlag=21 then 12 /*EU/EØS, Studerende*/
when kategori in (4,51) and grundlag=22 then 13 /*EU/EØS, Øvrige*/
when kategori=2 then 14 /*Det øvrige opholdsområde*/
end opholdstilladelse_van8
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