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Baggrunden

for at foretage stikprøve

Vi har foretaget en stikprøveundersøgelse for at teste
pålideligheden af vores vigtigste antagelse i dataanalysen. Antagelsen er et fundament for analysen, og en
stikprøve for at af- eller bekræfte selve antagelsen kan
derfor være med til styrke de resultater, vi er kommet
frem til. Stikprøveundersøgelsen er foretaget efter projektfærdiggørelse, hvorfor dette notat er udarbejdet i
en selvstændig udgave og derfor ikke en del af selve
datarapporten.
Som vi nævnte i AlmenVejledningens kapitel 1 samt
medfølgende datarapport, har det været nødvendigt
at udforme en række antagelser til at imødekomme de
mangler, vi har haft i datasættet. Blandt andet er der i
datasættet ikke opgivet antal genhusninger i renoveringssagerne, hvilket gør det problematisk at lave gennemsnitsberegninger, når vi ønsker at finde ud af, hvad
en enkel genhusning koster. Den eneste mulighed har
været at benytte antal boliger til renovering, men problematikken er, at hvis der ikke er foretaget fuld genhusning i renoveringssagen, bliver gennemsnitstallet
lavere end det faktiske beløb og dermed misvisende.
Fordi datasættet er bredt, har vi på trods af sættets
mangler forsøgt at imødekomme udfordringen med antagelsen, at jo dyrere renoveringsudgiften per bolig er,
desto større må selve omfanget af renoveringen være,
hvorfor behovet for fuld eller tilnærmelsesvis fuld genhusning må være til stede, hvis vi i forvejen ved, at der
i renoveringssagen er foretaget genhusning. Antagelsen ses også i figuren til højre.
Baseret på denne antagelse valgte vi i dataanalysen at
lave en filtrering, der sorterede alle de dyreste renoveringssager med genhusning til, som havde en støttet,
samlet renoveringudgift på mere end 500.000 kroner.
Igen var formålet at få sat et så pålideligt beløb som
muligt på, hvad en enkel genhusning i gennemsnit koster. I dette notat har vi derfor at testet, hvor præcis
vores antagelse er baseret på denne filtrering.
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Logikken bag antagelse om fuld genhusning i de dyreste sager

Om udførelsen

af stikprøveundersøgelsen

Vi har udført stikprøven ved at foretage en sortering i datasættet, der svarer til at opdele alle genhusningssagerne fra datasættet i to bunker. Den
ene bunker indeholder alle de genhusningssager,
hvor den samlede renoveringsomkostning per bolig er mindre en 500.000 kroner, og den anden
bunke er, hvor omkostningerne i stedet er mere
end 500.000 kroner. På den måde kan man sige,
at vi har en bunke med henholdsvis de billigste
og dyreste renoveringssager med genhusning i.
Holder vores antagelse stik, må vi gå ud fra, at
der er større sandsynlighed for, at der er foretaget
flere fulde genhusning for de dyreste sager, og
kun delvise genhusninger for de billigste sager.
Efter at have sorteret datasættet i to bunker, har vi
for hver bunke tilfældigt udvalgt 10 renoveringssager. For disse i alt 20 renoveringssager har vi
så henvendt os til de respektive boligorganisationer for at indhente det eksakte antal genhusninger
foretaget i hver enkelt sag. Ud fra dette tal kan vi
så undersøge genhusningsandelen og dermed,
om der er foretaget et få antal, delvis eller fuld
genhusning i den enkelte sag i stikprøve.

I den blå kasse under ses, hvordan genhusningsandelen beregnes. I den gule kasse er et eksempel på en renoveringssag med 325 boliger, og
hvor beboerne i 75 af boligerne bliver genhuset.
Ud fra formlen får vi her en genhusningsandel på
23%.
Formel for genhusningsandelen

Eksempel på udregning af genhusningsandelen

Vi har beregnet genhusningsandelen i procent for
sagerne i stikprøven. Det svarer til det procentvise antal genhusninger foretaget mod antallet af
boliger i alt renoveret. Eksempelvis vil tallet være
50%, hvis der er renoveret 250 boliger i alt, men
beboerne i kun 125 af boligerne er blevet genhuset. Her vil der være tale om delvis genhusning.
Omvendt vil tallet være 100%, hvis alle beboere
er blevet genhuset, og der er dermed tale om fuld
genhusning.
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Resultater
På baggrund af resultaterne i stikprøven ser vores antagelse ud til at holde stik. For de billigste
sager ses, at der i alle undtagen ét tilfælde kun
er foretaget delvis genhusning med mindre end
50% af beboerne i boligerne genhuset. Kun i ét
enkel tilfælde er der foretaget fuld genhusning.
For stikprøven giver dette en gennemsnitlig genhusningsandel på 26% og svarer til, at kun hver
fjerde genhuses i gennemsnit, når en renoveringssag per bolig koster mindre end 500.000 i
støttede kroner. Omvendt ses der for de dyreste
sager, at der i 8 ud af 10 tilfælde er foretaget fuld
genhusning. I stikprøvens tilfælde er der kun ét
eksempel, der stikker ud med en genhusningandel på 12%. For de dyreste sager giver det i gennemsnit en genhusningsandel på 86%.

Ud fra stikprøven kan vi derfor konkludere, at vi
ved at filtrere de billigste sager fra kommer frem
til et langt mere pålideligt gennemsnitsbeløb for
en enkel genhusning, end vi gør, når vi i stedet
foretager vores gennemsnitsberegning ud fra alle
genhusningssagerne i datasættet.
Du kan på næste side se resultaterne fra stikprøven opstillet i diagrammer.

På AlmenNet kan du finde både vejledningen
og datarapporten
Husk at du på AlmenNet har mulighed for at finde projektets AlmenVejledning: ”Genhusning eller ej?” samt
datarapport, som ligger til grund for hele stikprøveundersøgelsen.
Gå til projektsiden for: ”Genhusning eller ej?” på AlmenNet.dk.
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Genhusningsandelen i procent for sager under 500.000 støttede kroner i gennemsnit

Genhusningsandelen i procent for sager over 500.000 støttede kroner i gennemsnit

Bemærk gerne at x-aksen for begge diagrammer viser de samlede støttede renoveringsomkostninger per bolig i tusinde kroner. Sagerne er udvalgt tilfældigt, men er i diagrammerne sorteret kronologisk fra mindst til størst.
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Dette notat er udarbejdet i forbindelse med AlmenNet-projektet: ”Genhusning eller ej?” og er udarbejdet for at teste antagelsen om fuld genhusning, som
ligger til grund for mange af resultaterne i dataanalysen i projektet.

