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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 for 19-26-variable: 

Variabel Beskrivelse Datakilde 

Andel 1-5-årige med dagtilbudstilknytning Antallet af børn i dagtilbud er beregnet som 
alle børn, der i løbet af året har været i 
dagtilbud og er efterfølgende sammenkørt 
med befolkningen i områderne 1. januar året 
efter. Eksempelvis er børn i pasningstilbud i 

2018 sammenkørt med befolkningen i 
områderne 1. januar 2019. Årstallet 2019 i 
tabellen refererer dermed til de børn, som var 
tilknyttet et pasningstilbud i løbet af året 2018 
og som var 1-5 år 1. januar 2019.  
Særlige forhold, som man skal være 
opmærksom på: Alle børn i dagtilbud er 

medtaget uanset om de har været i tilbuddet 
hele året eller en del af året. Opgørelsen siger 
intet om brugen af tilbuddet. I opgørelsen for 
kommunerne vil der optræde N.A. for flere 
kommuner i de to første år. Data er ikke 
tilgængelige for disse kommunerne, da 

kommunerne ikke har indberettet til 
Danmarks Statistik. Hvis andelen, der er i 
pasningsordning er større end 95% sættes 
andelen til 95%. 
 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 

Andel 1-2-årige med dagtilbudstilknytning Antallet af børn i dagtilbud er beregnet som 

alle børn, der i løbet af året har været i 
dagtilbud og er efterfølgende sammenkørt 
med befolkningen i områderne 1. januar året 
efter. Eksempelvis er børn i pasningstilbud i 
2018 sammenkørt med befolkningen i 
områderne 1. januar 2019. Årstallet 2019 i 
tabellen refererer dermed til de børn, som var 

tilknyttet et pasningstilbud i løbet af året 2018 

Landsbyggefondens Stamdata + 

Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 



 

 

og som var 3-5 år 1. januar 2019. Særlige 

forhold, som man skal være opmærksom på: 
Alle børn i dagtilbud er medtaget uanset om 
de har været i tilbuddet hele året eller en del 
af året. Opgørelsen siger intet om brugen af 
tilbuddet. I opgørelsen for kommunerne vil der 
optræde N.A. for flere kommunerne i de to 

første år. Data er ikke tilgængelige for disse 
kommunerne, da kommunerne ikke har 
indberettet til Danmarks Statistik. Hvis 
andelen, der er i pasningsordning er større 
end 95% sættes andelen til 95%. 
 

Andel 15-29-årige, der hverken er i gang med 
en uddannelse eller er i beskæftigelse 

Antallet af 15-29-årige, der hverken er i gang 
med uddannelse eller i beskæftigelse er 
beregnet som personer, der primo oktober 
ikke var i gang med en uddannelse og ultimo 
november var registreret som værende uden 
beskæftigelse. Efterfølgende er disse samkørt 

med befolkningen den efterfølgende 1. januar. 
Særlige forhold, som man skal være 
opmærksom på: Man bør være opmærksom 
på tidsforskydningen mellem uddannelse og 
beskæftigelse. Endvidere er beskæftigelsen 

opgjort som et øjebliksbillede i november. 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 

Andel 18-29-årige, der har grundskole som 
højeste fuldførte uddannelse og ikke er i gang 
med en uddannelse 
 

Andelen af 18-29-årige, som ikke er i gang 
med en uddannelse og som har grundskole 
som højeste fuldførte uddannelse er beregnet 
som de personer, der eksempelvis primo 
oktober 2018 ikke er i gang med en 
uddannelse og efterfølgende 1. januar 2019 

har en kode 10 eller uoplyst som højeste 
fuldførte uddannelse og som bor i området 1. 
januar 2019. Særlige forhold, som man skal 
være opmærksom på: I denne opgørelse 
medtages alle uddannelseskoder, som er 

indeholdt i Danmarks Statistiks 
uddannelsesregister. Det betyder, at også 

selvrapporterede og imputerede data er 
medtaget. 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 

Andel 18-29-årige, der har gennemført en 
uddannelse højere end grundskole 
 

Andelen af 18-29-årige, som har gennemført 
en uddannelse højere end grundskole er 
beregnet som de personer, der har en højeste 

fuldført uddannelse, der ikke er grundskole 1. 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 



 

 

januar et givet år. Særlige forhold, som man 

skal være opmærksom på: I denne opgørelse 
medtages alle uddannelseskoder, som er 
indeholdt i Danmarks Statistiks 
uddannelsesregister. Det betyder, at også 
selvrapporterede og imputerede data er 
medtaget. Derudover er alle med en uoplyst 

uddannelse frasorteret i både tæller og 
nævner. 

Karaktergennemsnit i dansk og matematik for 
9. klasse elever 

Karaktergennemsnittet er beregnet som alle 
prøvekarakterer i dansk og matematik for 9. 
klasses elever delt med antal aflagte prøver. 

Uanset om man har været til 1 eller 3 prøver 

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 

2017/2018 matchet op mod befolkningen i 
områderne 1. januar 2018. Årstallet 2018 i 
tabellen refererer dermed til de resultater, der 
er opnået af personer, der har været til 
eksamen ultimo skoleåret 2017/2018, og som 

boede i boligområdet 1. januar 2018. Særlige 
forhold, som man bør være opmærksom på: 

Antal refererer i denne indikator ikke til antal 
personer, men til antal aflagte prøver. 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 

Andel elever med gennemsnit på mindst 2,0 i 
både dansk og matematik ved afgangsprøve i 
9. klasse. 

Der er udregnet et gennemsnit for henholdsvis 
dansk og matematik for alle elever, der har 
aflagt prøve i 9. klasse. Efterfølgende er data 

for karaktererne kørt sammen med 
befolkningen medio skoleåret. Herefter er 
andelen med mindst 2,0 i både dansk og 
matematik udregnet. 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 

Andel 18-29-årige, som i løbet af året har 

afbrudt en uddannelse og ikke påbegyndt en 

ny uddannelse. 
 

Personer som har afbrudt en uddannelse i 

løbet af året beregnes som de personer som 

var i gang med en uddannelse 1. januar, men 
som 1. januar året efter hverken var i gang 
med en uddannelse eller havde fuldført en 
uddannelse. Særlige forhold, som man bør 
være opmærksom på: I denne opgørelse 
medtages alle uddannelseskoder, som er 

indeholdt i Danmarks Statistiks 

Landsbyggefondens Stamdata + 

Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 

Forskningsservice 



 

 

uddannelsesregister. Det betyder, at også 

selvrapporterede og imputerede data er 
medtaget. 

Andel af beboere 18-64 år, der er uden 
tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse 

Antallet af fuldtidspersoner uden tilknytning til 
arbejdsmarked og uddannelse for året 
sammenkøres med befolkningen i områderne 

den efterfølgende 1. januar. Eksempelvis vil 
antallet af fuldtidspersoner i 2018 blive 
sammenkørt med befolkningen i områderne 1. 
januar 2019. Årstallet 2019 i tabellen refererer 
dermed til 1. januar 2019. Særlige forhold, 
som man bør være opmærksom på: Der er 

tale om fuldtidspersoner. En fuldtidperson kan 

dermed dække over flere personer. 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 

Andel 15-29-årige, der er sigtet mindst én 
gang 

Antallet af sigtede 15-29 år i løbet af et år 
sammenkøres med befolkningen den 
efterfølende 1. januar. Eksempelvis 
sammenkøres antallet af sigtede i løbet af 

2017 med befolkningen 1. januar 2018. 2019 i 
tabellen refererer dermed til 1. januar 2019. 
Særlige forhold, som man bør være 
opmærksom på: Der ses udelukkende på 
sigtelser for overtrædelse ad straffeloven, lov 
om euforiserende stoffer og våbenloven. Man 

bør være opmærksom på, at der generelt er 
tale om små tal, der dermed kan give store 
udsving i andelene. 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 

Valgdeltagelse ved de seneste valg Valgdeltagelsen er udregnet som antallet af 
personer, der har afgivet deres stemme 
divideret med antallet af stemmeberettigede. 

Særlige forhold, som man bør være 
opmærksom på: Det har ikke været muligt, at 
beregne valgdeltagelsen for områderne for 
kommuner Skive, Viborg, Sorø, Brønderslev, 
Hedensted og Morsø. Der afhænger af 
valgtype, hvem der er stemmeberettiget. 

Stemmeberettigede ved valg til Folketinget: 

 • er dansk statsborger 
 • er fyldt 18 år 
 • har fast bopæl i Danmark og 
 • ikke er umyndig (under værgemål med fuld 
fratagelse af den retlige handleevne) 
Stemmeberettigede ved valg til Europa 

parlamentet: 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice + Københavns Universitet 



 

 

 • har valgret til Folketinget eller 

 • er 18 år, dansk statsborger og har fast 
bopæl i Danmark eller 
 • er 18 år, dansk statsborger og bor i et 
andet EU-land eller 
 • er 18 år, bor i Danmark og er statsborger i 
et andet EU-land. Stemmeberettigede til 

kommunalvalg skal være fyldt 18 år og have 
fast bopæl i kommunen. Herudover skal 
følgende krav være opfyldt: 
 • er dansk statsborger 
 • er statsborger i et af de øvrige EU-lande, 
 • er statsborger i Island eller Norge eller 

 • uden afbrydelse har boet i Danmark i de 
sidste 4 år før valgdagen 

 

 

Følgende data findes i Landsbyggefondens Boligsociale Data for 15-18-variable: 

 

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 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 

Forskningsservice 



 

 

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. 

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 

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. 
 

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 
2014 og deres bopæl pr. 1. januar 2015. 
 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 



 

 

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 
for overtrædelse af straffeloven, våbenloven 
eller lov om euforiserende stoffer. En person 
optræder kun een gang uanset hvor mange 

Landsbyggefondens Stamdata + 
Huslejeregisteret + Danmarks Statistiks 
Forskningsservice 



 

 

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 

 


