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Datagrundlag for Landsbyggefondens Boligsociale Data 

I datagrundlaget for Landsbyggefondens Boligsociale data indgår områder, hvis ansøgning om boligsociale midler er blevet prækvalificeret i 

Boligsocial Funktion i Landsbyggefonden. Hvert område kan bestå af flere afdelinger, men data vises for det samlede område.  

Følgende data findes i Landsbyggefondens Boligsociale Data: 

Variabel Definition af variabel Datakilde 

Andel af de 20-24 årige, som er offentligt 
forsørgede. Fuldtidspersoner 

(Summen af personer 20-24 år med en 
periode som offentligt forsørgede/antal 

personer 20-24 år) * 100 
 
Data for det enkelte år er sammenkørt med 
befolkningen i områderne 1. januar året efter. 
Eksempelvis er resultaterne for året 2013 
matchet op mod befolkningen i områderne 1. 
januar 2014. 

 
Årstallet 2014 i tabellen refererer dermed til de 
20-24 åriges forsørgelsesstatus i året 2013 og 
deres bopæl pr. 1. januar 2014. 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 

Forskningsservice 

Andel af de 30-34 årige, som er offentligt 
forsørgede. Fuldtidspersoner 

(Summen af personer 30-34 år med en 
periode som offentligt forsørgede/antal 

personer 30-34 år) * 100 
 
Data for det enkelte år er sammenkørt med 
befolkningen i områderne 1. januar året efter. 
Eksempelvis er resultaterne for året 2013 
matchet op mod befolkningen i områderne 1. 

januar 2014. 
 
Årstallet 2014 i tabellen refererer dermed til de 
30-34 åriges forsørgelsesstatus i året 2013 og 

deres bopæl pr. 1. januar 2014. 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 

Forskningsservice 

Karaktergennemsnit i dansk og matematik for 

9. klasses elever 
 

(Summen af de opnåede karakterer/antal 

gennemførte prøver) * 100 
 
Kun prøvekarakterer i dansk og matematik for 
9. klasses elever er medtaget. 
 
Uanset om man har været til 1 eller 3 prøver 

Landsbyggefondens Stamdata + 

Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 



medtages karakteren, men personen med 3 
karakterer tæller 3 gange så meget som 
personen med 1 karakter. 
 
Data for det enkelte skoleår er sammenkørt 
med befolkningen i områderne 1. januar medio 

skoleåret. Eksempelvis er resultaterne for 
skoleåret 2013/2014 matchet op mod 
befolkningen i områderne 1. januar 2014. 
Årstallet 2014 i tabellen refererer dermed til de 
resultater, der er opnået af personer, der har 
været til eksamen ultimo skoleåret 2013/2014, 

og som boede i boligområdet 1. januar 2014. 

 

Andel af de 1-5 årige, som ikke er i 
pasningsordning. 
 

(Antallet af børn, 1-5 år, som ikke er i en 
pasningsordning)/(Det samlede antal børn, 1 – 
5 år.) * 100 
 

Data for antallet af børn i pasningsordninger er 
pr. oktober og er efterfølgende sammenkørt 
med befolkningen i områderne 1. januar året 
efter. Eksempelvis er resultaterne for oktober 
2014 sammenkørt med befolkningen i 

områderne 1. januar 2015. 
Årstallet 2015 i tabellen refererer dermed til de 

1-5 årige, som ikke var i pasningsordning i 
oktober 2014 og deres bopæl pr. 1. januar 
2015. 
 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice  

Andel af de 20-24 årige, som har grundskole 
som højeste fuldførte uddannelse og som ikke 

er i gang med en uddannelse. 
 

(Antallet af 20-24 årige, som har grundskole 
som den højeste fuldførte uddannelse og som 

ikke er i gang med en uddannelse)/(Det 
samlede antal 20-24 årige) * 100 
 
Data for igangværende uddannelse og højeste 

fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. oktober 
og er efterfølgende sammenkørt med 

befolkningen i områderne 1. januar året efter. 
Eksempelvis er resultaterne for 1. oktober 
2014 sammenkørt med befolkningen i 
områderne 1. januar 2015. 
Årstallet 2015 i tabellen refererer dermed til de 
20-24 åriges uddannelsesstatus 1. oktober 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 

Forskningsservice 



2014 og deres bopæl pr. 1. januar 2015. 
 

Andel af de 30-34 årige, som har grundskole 
som højeste fuldførte uddannelse og som ikke 
er i gang med en uddannelse. 

 

(Antallet af 30-34 årige, som har grundskole 
som den højeste fuldførte uddannelse og som 
ikke er i gang med en uddannelse)/(Det 

samlede antal 30-34 årige) * 100 
 
Data for igangværende uddannelse og højeste 
fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. oktober 
og er efterfølgende sammenkørt med 
befolkningen i områderne 1. januar året efter.  
Eksempelvis er resultaterne for 1. oktober 

2014 sammenkørt med befolkningen i 
områderne 1. januar 2015. 
Årstallet 2015 i tabellen refererer dermed til de 
30-34 åriges uddannelsesstatus 1. oktober 
2014 og deres bopæl pr. 1. januar 2015. 
 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 

Andel af de 10-17 årige, som er blevet sigtet 
mindst én gang for overtrædelser af 
straffeloven, våbenloven eller lov om 
euforiserende stoffer. Pr. 1.000 i aldersklassen 
 

(Antallet af 10-17 årige, som er blevet sigtet 
mindst én gang for overtrædelser af 
straffeloven, våbenloven eller lov om 
euforiserende stoffer)/(Antallet af 10-17 årige) 
* 1.000 

 

Data for antallet af sigtede 10-17 årige er 
hentet fra to forskellige registre i Danmarks 
Statistik.  Data for de 10-14 årige er hentet fra 
"Sigtelser af mindreårige". Da den kriminelle 
lavalder er 15 år, er der ikke tale om "rigtige" 
sigelser. Sigtelserne for de 15-17 årige er 
hentet fra Det Kriminalretlige register for 

sigtelser. 
  
Data for sigtelserne er for hele året og disse er 
sammenkørt med befolkningen i områderne 1. 

januar året efter.  Eksempelvis er 
sigtelserne for 2014 sammenkørt med 

befolkningen i områderne 1. januar 2015. 
Årstallet 2015 i tabellen refererer dermed til de 
sigtede 10-17 årige i 2014 og deres bopæl pr. 
1. januar 2015. 
 
Her er kun medtaget personer med sigtelser 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 



for overtrædelse af straffeloven, våbenloven 
eller lov om euforiserende stoffer. En person 
optræder kun een gang uanset hvor mange 
forhold personen er sigtet for. Det betyder, at 
der er få personer i hvert område og at der 
kan være store forskelle fra år til år. Man bør 

holde andelen op mod antallet af personer i 
disse aldre, for at få et retvisende billede. 
 

Fraflytningsprocent 
 

(Antal rømmede boliger)/(Den samlede 
bestand af boliger) * 100 
 

Antallet af fraflytninger og antallet af boliger 
indberettes af boligselskaberne for hver enkelt 
afdeling for hvert år. Efterfølgende beregnes 
en samlet fraflytningsprocent for området.  
 
En fraflytning er defineret ved at boligen 

rømmes og er dermed en husstandsfraflytning. 
Det betyder, at disse tal ikke kan dannes for 
den enkelte kommune og for hele landet.  
 
Data for fraflytninger er for året. Årstallet 2014 

i tabellen refererer dermed til de fraflytninger, 
der skete i året 2014. 

 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret 

 

Særlige forhold 

De boligsociale data opdateres to gange årligt. I maj/juni opdateres alle variable med et nyt år. Nye områder bliver ligeledes lagt ind i systemet. I 

november/december opdateres systemet udelukkende med nye eller ændrede områder. Dette medfører, at der kan være en periode, hvor området 

er prækvalificeret, men hvor der endnu ikke er indhentet data for området. Hvis dette er tilfældet, vil der stå N/A (Not available) i tabellerne for 

området. 

 


