


Formålet med publikationen

 Gøre os klogere på danskernes forhold til det byggede miljø 

 Styrke koblingen mellem vores filantropiske arbejde og vores mission

Livskvalitet for alle gennem det byggede miljø



”VI FORMER VORES BYGNINGER; 

DEREFTER FORMER DE OS”



Livskvalitet



Base: alle

n = 7.090

Oplevet livskvalitet
- Livskvalitet fordelt på alder
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Oplevet livskvalitet fordelt på alder
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Oplevet livskvalitet

”Alt i alt, hvor tilfreds er du med livet på en 
skala fra 0 til 10, hvor 0 er meget utilfreds 
og 10 er meget tilfreds?”

Betydende faktorer

 Sundhed
 Sociale relationer
 Arbejdsglæde
 Tryghed
 Økonomi
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Base: alle

n = 7.090

Oplevet livskvalitet
- Livskvalitet fordelt regioner



Base: alle

n = 7.090

Oplevet livskvalitet
- Livskvalitet fordelt på urbaniseringsgrad og alder

* Høj livskvalitet = svar 7-10 på en skala fra 0-10, hvor 0 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds med livet



Livskvalitetsparadokset

Nyt tværfagligt forskningsprojekt finansieret af 
Realdania skal undersøge dette paradoks 
nærmere, herunder: 

• Hvorfor ser det sådan ud i Danmark?

• Er det livsstilen eller lavere forventninger til livet?

• Er der forskel på landdistrikterne og hvad kendetegner 
de bedste?

• Hvilken rolle spiller det byggede miljø? 

Deltagere: Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og 
Københavns Universitet.

Danskerne flytter til byen, men på landet og i de mindre byer er vi mere tilfredse med tilværelsen



Boligmiljøer



Naborelationer

Base: fuld

n = 7.090

6 ud af 10 danskere har relationer med naboerne 
enten som nogen man omgås meget med eller 
har praktiske relationer med. 

Hvad har betydning?

• Bedre naboskab på landet

• Boligejere har bedre naborelationer

• Par har bedre naborelationer end enlige

• Ældre har bedre naboskab end yngre

• Region Nordjylland har bedre naboskab 
end de øvrige regioner, Region 
Hovedstaden dårligst

Hvad har ingen betydning?

• Husstandsindkomst

• Uddannelse 



Naborelationer
- Naboskab og livskvalitet

Base: fuld

n = 7.090



Base: alle

n = 7.090

Danskere, der har tætte naborelationer, er samtidig mere trygge ved at gå alene efter mørkets frembrud

Tryghed
- Tryghed krydset med relation til naboerne 



Boligens betydning



Boligens betydning
- Boligens betydning for oplevet livskvalitet

Base: Alle

n = 7.090

Vores boliger har stor betydning for vores 
oplevede livskvalitet. Det bekræfter 
denne undersøgelse. 

Mere end 6 ud af 10 danskere vurderer, 
at boligen i høj eller meget høj grad har 
betydning for den oplevede livskvalitet. 



Boligens betydning

15Skalaen 0-100 udtrykker vigtighedsværdien for hver af de nævnte emner
(et emnes relative betydning sammenlignet med de øvrige emner)

Q: På hver af de kommende sider vil vi bede dig om at vurdere, hvilket af de angivne emner, der optager dig mest, og hvilket 

emne, der optager dig mindst i det daglige. Du kan til enhver tid føre musen henover de enkelte emner for at se en forklaring

Generel vedligeholdelse er 
fortsat det der optager 
boligejerne mest.

Herefter kommer haven og 
boligens indeklima.

Boliglån og boligøkonomi 
optager boligejerne stadig 
mindre, ligesom 
bekymringen for skader på 
huset er faldende.



Det bekymrer danskerne

Ser vi på tværs af ejerformer, 
alder, geografi osv., så er 
følgende det, der bekymrer 
danskerne mest

• Råd og skimmelsvamp, 
• Økonomi, 
• Indbrud
• Naborelationer

Base: Alle

n = 7.090
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Der er regionale forskelle i 
boligejernes bekymring. I 
Nordjylland er boligejerne 
eksempelvis mest bekymrede 
over indbrud, mens det slet 
ikke er på top 3 i Region 
Midtjylland og Region 
Sjælland.

I tre af de fem regioner er 
stigende boligskatter den 
største bekymring og generelt 
er økonomi den største 
bekymring.

Base: Ejerbolig

n = 3.504

Det bekymrer boligejerne
- Fordelt på regioner



Boligens sundhed og indeklima



Boligens sundhed og indeklima



Boligens sundhed og indeklima
Indeklimaudfordringer

Base: fuld

n = 7.090

Halvdelen af danskerne angiver ét eller 
flere indeklimaproblemer.

De mest hyppige er træk, kulde, 
fugt/skimmelsvamp og støj.



Boligens sundhed og indeklima
- Fordelt på boligens opførelsesår

Base: fuld

n = 7.090

Beboere i ældre ejendomme 
har hyppigst 
indeklimaproblemer

Mens træk og kulde er det 
største problem for 
danskere bosat i boliger 
opført i før år 2000, så er for 
høj temperatur 
hovedproblemet for nye 
boliger opført i dette 
årtusinde.

Det er også i nye boliger at 
flest oplever dårlig 
luftkvalitet.



Base: fuld

n = 7.090

Boligens sundhed og indeklima
- Indeklimaproblemer og livskvalitet

* Note: Høj livskvalitet er andelen af personer, der svarer 7-10 på spørgsmålet om tilfredshed 
med livet på skalaen 0-10, hvor 10 er meget tilfreds.



Livskvalitet og det byggede miljø hænger sammen

bl.a. ved at:

• Boligen betyder meget for mange danskere,

• den er kilde til mange glæder og bekymringer

• og den påvirker vores sundhed

• den kan fremme sociale relationer gennem godt naboskab

• og det har betydning for vores tryghedsfølelse



Tak for opmærksomheden

- Næste udgave udkommer i juni 2019 med tal for 2019 -


