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Om seniorbofællesskaber

Undersøgelsen giver et indblik i fællesskabets
betingelser i en række af landets
seniorbofællesskaber under coronakrisen.

I Danmark bliver der flere og flere ældre, og i 2040 vil
hver 4. dansker være over 60 år. Det er en udvikling,
som udfordrer boligmarkedet, fordi udbuddet ikke
modsvarer fremtidens krav. Men det kan også betyde,
at der bliver flere ensomme. Det er nemlig i
alderdommen, at ensomheden stiger mest set over et
livsforløb. Ensomhed er et massivt samfundsproblem,
der i dag påvirker 104.000 ældre.

 Til undersøgelsen blev der udsendt 257
spørgeskemaer til seniorbofællesskaber i
Danmark. Heraf har 123 besvaret
undersøgelsen.
 Undersøgelsen blev igangsat den 20. maj
2020 og afsluttet den 26. juni 2020.

Derfor har Realdania iværksat 'Rum og fællesskaber
for ældre', som skal reducere ældres ensomhed og
fremme livskvaliteten i alderdommen ved at udvikle og
udbrede nye boformer med rammer for fællesskaber.
Seniorbofælleskaber er herunder en efterspurgt
boform, og undersøgelser viser at de, der bor der,
oplever et større fællesskab og mindre ensomhed.
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Fordi jeg bor i et bofællesskab, føler jeg mig ikke
isoleret fra andre mennesker trods restriktioner
som følge af corona-epidemien
Helt enig

48%

Delvist enig
Hverken enig eller uenig
Delvist uenig

37%
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Helt uenig

2%

Ved ikke / vil ikke svare

2%

Jeg er bange for at bo tæt på andre
mennesker under corona-epidemien

Helt enig
Delvist enig

15%

Hverken enig eller uenig

15%

Delvist uenig

16%

Helt uenig
Ved ikke / vil ikke svare

 Størstedelen af de adspurgte svarer, at
bofællesskabet har betydet, at de ikke føler sig
isolerede fra andre mennesker trods restriktioner
som følge af COVID-19.

4%

46%
4%

 Et flertal svarer, at de ikke er bange for at bo tæt
på andre mennesker under corona-epidemien.

3

Seniorbofællesskaber under coronakrisen

Jeg synes, at det er lykkedes i vores bofællesskab at
finde måder at omgås hinanden på, samtidig med at man
tager de nødvendige hensyn
Helt enig

69%

Delvist enig

20%

Helt enig

25%

Delvist enig

46%

Hverken enig eller uenig

Hverken enig eller uenig 4%
Delvist uenig

3%

Helt uenig

3%

Ved ikke / vil ikke svare

Jeg synes, at mange af fordelene ved at bo i et
bofællesskab bliver indskrænket under
epidemien

1%

 Størstedelen mener, at det er lykkedes at finde
måder at omgås hinanden på i
seniorbofællesskabet.

13%

Delvist uenig

7%

Helt uenig

7%

Ved ikke / vil ikke svare

2%

 Til gengæld er 25% ”helt enig” og 46% ”delvist
enig” i, at mange af fordelene ved at bo i
bofællesskab er blevet indskrænket under
COVID-19.
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Jeg er glad for at bo i et bofællesskab, da min
kontakt til andre mennesker ellers ville være
begrænset under epidemien
Helt enig

42%

Delvist enig

37%

Hverken enig eller uenig
Delvist uenig

13%
3%

Helt uenig

4%

Ved ikke / vil ikke svare

1%

Hvis du har spørgsmål til
undersøgelsen, er du
velkommen til at kontakte:
Siri Daa Funder
Projektchef
sdf@realdania.dk

 Et flertal af de adspurgte er glade for at bo i
bofællesskab, da de mener, at kontakten til
andre mennesker ellers ville være begrænset
under epidemien
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