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Side 2 

Blok A: SCREENING 
 

Køn: Hvad beskriver bedst dit køn? 
 

1. Mand 

2. Kvinde 

3. Jeg identificerer mig ikke som nogen af delene  

4. Foretrækker ikke at svare  
 

A1: Hvad er din alder? (Open) 

• Notér alder:___ 

 

[DP: SCREEN hvis alder er større end 79 og mindre end 25] 

 

A1A: Postnummer 
Hvilket postnummer bor du i? 

• Noter postnummer: ____ 

• Bor i udlandet  
 

SCREEN hvis ’bor i udlandet’  
 
A1B: Kommune 
Du har tastet postnummer xxxx i xx kommune. Er dette korrekt? 

• Ja 

• Nej   
 
Uddan03: Hvad er din egen sidst afsluttede uddannelse?  

• Folkeskole 7 år eller kortere 

• Folkeskole 8 – 10 år 

• Mellemskole-/Realeksamen/Præliminæreksamen 

• Studentereksamen/ HF/HH/HG/HTX-eksamen 

• Erhvervsuddannelse (Grundlæggende/Afsluttende) 

• Videregående uddannelse (under 3 år) 

• Videregående uddannelse (3 til under 5 år) 

• Videregående uddannelse (5 år eller mere) 
 

B0a: Hvor mange personer inkl. dig selv bor i din husstand? (SINGLE) 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 eller flere personer 
 
Husindkom: Hvad er husstandens samlede nuværende årlige indkomst før skat?  
Det drejer sig om husstandens indtægt – og vi tænker kun på bruttoindtægten – altså før eventuel 
skat er trukket fra. Hvis du fx bor i bofællesskab, tænk udelukkende på din families indkomst. 
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• Indtil 99.999 kr. 

• 100.000 – 199.999 kr. 

• 200.000 – 299.999 kr. 

• 300.000 – 399.999 kr. 

• 400.000 – 499.999 kr. 

• 500.000 – 599.999 kr. 

• 600.000 – 699.999 kr. 

• 700.000 - 799.999 kr. 

• 800.000 - 899.999 kr. 

• 900.000 - 999.999 kr. 

• 1.000.000 - 1.249.999 kr. 

• 1.250.000 – 1.499.999 kr. 

• 1.500.000 kr. eller derover 

• Ved ikke/Vil ikke svare 
 

Civil: Hvad er din nuværende civilstand?  

• Ugift (bor ikke sammen med en partner, og har heller ikke tidligere gjort det) 

• Gift/registreret partnerskab 

• Samlevende med kæreste (Papirløst) 

• Skilt / Separeret / Tidl. samlevende 

• Enke / Enkemand 

 

A2: Hvilken form for bolig bor du i? (SINGLE) 
 

• Hus / Villa / Parcelhus 

• Række- / klynge-/ kædehus 

• Gård/landejendom 

• Etageejendom, beboelsesejendom (lejlighed)  

• Værelse  

• Andet  

 

[FILTER: Hvis Etageejendom i A2] 

A4: Hvilken sal bor du på? 

• I kælderen 

• I stuen 

• 1. sal 

• 2. sal 

• 3. sal 

• 4. sal 

• 5. sal 

• 6. sal 

• 7. sal 



                                                           
 

Side 4 

• 8. sal eller højere 
 

[FILTER: Hvis Etageejendom i A2] 

A5: Har din lejlighed en altan (du skal ikke tælle eventuelle franske altaner med)? 

[IT: multi, da man skal kunne svare begge Ja’er] 

• Ja, har egen altan 

• Ja, ejendommen har en fælles altan (fx tagterrasse eller svalegang) 

• Nej 

[FILTER: Hvis Etageejendom i A2] 

A6: Hvordan vil du beskrive det gårdmiljø/udendørs fællesarealer, der hører til lejligheden? 

(SINGLE) 

• Vi har et rigtig godt gårdmiljø/udendørs fællesareal med gode faciliteter 

• Vi har et lidt kedeligt gårdmiljø/udendørs fællesareal 

• Vi har ikke et gårdmiljø/udendørs fællesareal 

 

[FILTER: Hvis 1,2 i A6] 

A7: Hvor ofte benytter du det fælles gårdmiljø/udendørs fællesareal? (SINGLE) 

• Meget ofte 

• Ofte 

• Sjældent 

• Aldrig 
 

A3: Bor du i ejer-, andels-, eller lejebolig? (SINGLE) 

• Ejerbolig 

• Andelsbolig  

• Lejebolig  

 

[FILTER: stilles til boligejere og andelsboligejere] 

Friværdi: Hvad er forholdet mellem friværdi og gæld i din bolig?  

Friværdi er den aktuelle værdi af din bolig fratrukket gæld til Realkreditinstitut/bank 

• Meget mere gæld end friværdi 

• Lidt mere gæld end friværdi 

• Hvis jeg solgte min bolig nu, ville det ca. gå lige op 

• Lidt mere friværdi end gæld i min bolig 

• Meget mere friværdi end gæld i min bolig 

• Ved ikke/ønsker ikke at svare 

 

[FILTER: Hvis 3 i A3] 

A8: Bor du til leje i en almennyttig boligforening eller i privat udlejning? (SINGLE) 

• Til leje i privat udlejning 

• Til leje i almennyttig boligforening 
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• Ved ikke 

Blok B: BAGGRUND 
 
B0: Har du børn? 

• Ja 

• Nej 
 
B1A: Har du/din partner hjemmeboende børn? – (Multi) (Hvis ja(1) i B0) (Nej=single) 

• Nej, jeg har ikke hjemmeboende børn 

• Ja, 1 hjemmeboende barn 

• Ja, 2 hjemmeboende børn 

• Ja, 3 eller flere hjemmeboende børn 

• Ja, 1 hjemmeboende barn noget af tiden (delebørn) 

• Ja, 2 hjemmeboende børn noget af tiden (delebørn) 

• Ja, 3 eller flere hjemmeboende børn noget af tiden (delebørn) 
 
B1B: Hvad er alderen på dit yngste hjemmeboende barn? 

• 0-3 år 

• 4-6 år 

• 7-10 år 

• 11-14 år 

• 15-18 år 

• 19 år eller derover 
 
[filter: hvis A2: 1,2,3] 
B2: Hvad beskriver bedst den bolig, du bor i? (Single)  

• Bindingsværkshus/landhus 

• Byhus 

• Patriciervilla/Murermesterhus 

• Funkisvilla/Bungalow 

• Parcelhus fra 1960 – 1980 

• Parcelhus fra 1980 – 2000 

• Typehus fra 2000 eller nyere 

• Række-/dobbelt-/kædehus 

• Andet 

• Ved ikke 
 
FILTER: hvis 4 i A2 
B2A: Hvad beskriver bedst den bolig, du bor i? (Single)  

• Etageejendom opført før 1920 

• Etageejendom opført mellem 1920 - 1959 

• Etageejendom opført mellem 1960 - 2000  

• Etageejendom opført efter år 2000  

• Ved ikke 
 
B6: Hvor mange år har du boet i din nuværende bolig? 

• Under 2 år 
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• 2-4 år 

• 5-9 år 

• 10-20 år 

• Mere end 20 år 
 
[FILTER: Hvis 1 i A3] 
B7: Hvad var den vigtigste årsag til, at du købte den bolig du har nu? 
[IT: single] 
 

• Jeg skulle flytte sammen med min partner 

• Jeg/vi skulle have barn 

• Jeg/vi ville gerne have en større bolig 

• Jeg/vi ville gerne have en mindre bolig 

• Jeg/vi ville gerne have en bolig i et bedre boligområde 

• Jeg/vi havde fået job et andet sted 

• Jeg skulle skilles/gik fra min partner 

• Andet  
 
[filter: hvis A2: 1,2,3] 
B4: (52g) Hvornår er dit hus opført? (Single)   

• Før 1930 

• 1930-1959 

• 1960-1979 

• 1980-1999 

• 2000 eller nyere  

• Ved ikke 

 

B8: Hvor stor er din bolig?  

• Under 25 m2 

• 25-49 m2 

• 50-74 m2 

• 75-99 m2 

• 100-149 m2 

• 150-200 m2 

• Over 200 m2 

• Ved ikke 

 
Blok O: Sommerhus 
O1: Ejer du et sommerhus, kolonihavehus eller fritidsbolig?  
[IT:”Ja”’erne multipel] 

• Nej 

• Ja, sommerhus 

• Ja, kolonihavehus 

• Ja, anden fritidsbolig 
 
[FILTER på alle O2-O5 – man skal have svaret ”Ja” i mindst en af de tre i O1] 



                                                           
 

Side 7 

 
[IT: indsæt følgende infoskærm:  
De næste 4 spørgsmål handler om dit sommerhus/kolonihavehus/fritidsbolig. Har du flere, skal du 
svare ud fra det mest benyttede. 
 
O3: Hvordan er dine relationer med naboerne i dit sommerhus/kolonihavehus eller fritidsbolig 
sammenlignet med dit hjem? 

• Jeg har mere med mine naboer at gøre i sommerhuset/kolonihavehuset/fritidsboligen end 

derhjemme 

• Jeg har ca. samme nabokontakt som derhjemme. 

• Jeg har mindre med mine naboer at gøre i sommerhuset/kolonihavehuset/fritidsboligen end 

derhjemme 
 
O4: Hvor ofte benytter du dit sommerhus/kolonihavehus eller fritidsbolig?  
Angiv cirka antal dage du har været der i 2021. Hvis du er i tvivl, så giv dit bedste bud. 

• 0-9 dage  

• 10-19 dage 

• 20-29 dage 

• 30-49 dage 

• 50-99 dage 

• 100-199 dage 

• 200-365 dage 
 
O5: Lejer du dit sommerhus/kolonihavehus eller fritidsbolig ud? 

• Ja, det meste af tiden 

• Ja, en gang i mellem 

• Nej, aldrig 

 
O6: Hvad er de vigtigste årsager til, at du har købt et sommerhus/kolonihavehus eller fritidsbolig?  
Du skal prioritere op til 3 af nedenstående årsager, 1 er den vigtigste, 2 den næstvigtigste og 3 den 
tredjevigtigste 

• Afslapning for mig selv  

• Adgang til naturen/udearealer 

• Sommerhuset er tæt ved vandet 

• Et uformelt sted at mødes med venner og familie 

• Som en investering (til udleje og/eller forventet værdistigning) 

• For at fastholde en tilknytning til området 

• For mig er det en hobby at indrette og passe sommerhuset 

• Alternativ til at bo i hus med have 

• Jeg har ikke købt sommerhuset, har arvet det 

• Andet 
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Blok C: - MAXDIFF  

1. (MAXDIFF)  
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.  

 
I første kolonne sættes én markering for det, der optager dig mest og i anden kolonne sættes én 
markering for det, der optager dig mindst. Der skal således kun sættes én markering i hver kolonne 
 
Du vil i alt blive præsenteret for 8 forskellige spørgsmål af denne type. 

[kun boligejere (ejerbolig og andelsbolig i A3)] 
Hvilket emne optager dig mest og hvilket emne optager dig mindst i det daglige? 

 

1. Generel vedligeholdelse af huset (småreparationer og større vedligeholdelsesarbejde)  

2. Større til- og ombygninger (nyt bad, nyt køkken, mv.) 

3. Skader på boligen (skadedyr, skybrud, stormskader mv.) 

4. Boligens arkitektur (boligens rummelighed, materialevalg, lys, overflader og farver, 

boligens stil) 

5. Køb / salg af bolig  

6. Boliglån og boligøkonomi (lånetyper og finansieringsmuligheder) 

7. Energirenovering (energiformer, energiforbedringer i boligen) 

8. Indeklima (boligens fugt, røg, radon, lyd og lys) 

9. Indbrud og sikring mod indbrud 

10. Haven 

11. Boligens bæredygtighed (genanvende materialer, affaldssortere, udnytte boligens 

arealer bedre) 
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Blok E: GENEREL VEDLIGEHOLDELSE  
 

E2: (4.a) Har du foretaget/påbegyndt eller overvejet vedligeholdelsesarbejde af din bolig i 2021? 
 

 Har 

foretaget/påb

egyndt i 2021 

Har overvejet, men 

ikke foretaget i 2021 

 Har 

hverken 

foretaget 

eller 

overvejet i 

2021 

  

• Udbedring af småskader 

(fx en dryppende 

vandhane, luft i radiator 

osv.) 

1 2 

 

4 

  

• Større 

vedligeholdelsesarbejde 

(fx isolering af vægge, 

udskiftning af vinduer, 

nyt bad osv.) 

1 2 

 

4 

  

 

Filter: kun ejerbolig og andelsbolig i A3 
E5: (5) Hvilke udsagn beskriver bedst din motivation til at foretage vedligeholdelse og 
småreparationer i din bolig?  
Du skal prioritere op til 3 af nedenstående udsagn, 1 er det udsagn der bedst beskriver, 2 det 
næstbedste og 3 det tredjebedste 
 
 
RANDOMISERES (RANKING min. 1, max 3)  

• Vedligeholdelse er en nødvendighed, da det kan blive dyrere at vente 

• Det øger glæden ved at bo i hjemmet (konkrete forbedringer i udsigt) 

• Vedligeholdelse gør boligen mere værd (øge prisen på boligen) 

• Det er min hobby og interesse at vedligeholde boligen 

• Jeg vil hellere vedligeholde løbende end at skulle tage en større reparation på et tidspunkt 

• Andet 
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Filter: kun ejerbolig og andelsbolig i A3 
E6: Hvad er den væsentligste barriere for at få foretaget generel vedligeholdelse af din bolig?   
 
(RANDOMISERES) 
 
(OBS: Kører som 3 spørgsmål: 
Hvad er den væsentligste barriere for at få foretaget generel vedligeholdelse af din bolig? 
Hvad er den næst væsentligste barriere for at få foretaget generel vedligeholdelse af din bolig? 
Hvad er den tredjevæsentligste barriere for at få foretaget generel vedligeholdelse af din bolig? 
 

• Det er for dyrt 

• Det er for tidskrævende 

• Jeg mangler erfaring med gør-det-selv arbejde 

• Jeg har ikke tillid til håndværkere 

• Det er en sur pligt at vedligeholde 

• Jeg overvejer alligevel at flytte 

• Jeg har vænnet mig til tingenes tilstand 

• Mit helbred og manglende mobilitet gør det svært at vedligeholde 

• Andet, notér:___ 

• Ingen barrierer (exclusive) 

’Ingen barrierer’  i væsentligste og ’Ingen yderligere barrierer’ i næst væsentligste og 
tredjevæsentligste  

Filter: kun ejerbolig og andelsbolig i A3 
M4: Hvor vigtig er boligens arkitektur (design, udseende), når du vedligeholder/bygger om i din 

bolig?  

• Meget vigtig 

• Vigtig 

• Mindre vigtig 

• Slet ikke vigtig 
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Blok F: STØRRE TIL- OG OMBYGNINGER  

BLOK F: Filter: kun boligejere (ejerbolig og andelsbolig i A3)] 
 
F1: (12.a) Hvilke større til- og ombygninger har du foretaget/påbegyndt eller overvejet i 2021?  
RANDOMISERES 
 

 Har 

foretaget/påbegyndt 

i 2021 

Har 

overvejet, 

men ikke 

foretaget i 

2021 

 

 Har 

hverken 

foretaget 

eller 

overvejet 

i 2021 

• Nyt køkken 1 2  4 

• Nyt bad 1 2  4 

• Nyt tag 1 2  4 

• Fjernelse af vægge 1 2  4 

• Nye gulve 1 2  4 

• Ny kloakering 1 2  4 

• Ny garage/carport/udhus 1 2  4 

• Nye vinduer 1 2  4 

• Etableret 

udestue/havestue/vinterhave 
1 2  

4 

• Etableret terrasse/altan 1 2  4 

• Ændret boligens rum- 

inddeling 
1 2  4 

• Bedre udnyttelse af tidligere 

uudnyttet overetage eller 

kælder 

1 2  4 

• Tilbygning 1 2  4 

     

F2: (13) Hvilket forhold motiverer mest til at få foretaget en større til- eller ombygning af din bolig?.  
RANDOMISERES 
[IT: single] 

• Behov for mere plads 

• Øge boligens salgsværdi 

• Skabe rammen om det gode liv 

• En hobby/livsstil at bygge om 

• Arkitektonisk - (gøre boligen smukkere æstetisk) 
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• Andet, notér:___ 

• Intet forhold  

 
F3: (14) Hvad er den væsentligste barriere for at få foretaget de ønskede til- eller ombygninger af 
din bolig? 
RANDOMISERES 
[IT: single] 

• Det er for dyrt 

• Jeg har ikke tillid til håndværkere 

• Jeg har ikke erfaring med at gennemføre større til- og ombygninger 

• For stor påvirkning af hverdagen (hvor skal man opholde sig?) 

• Uoverskueligt - risiko for at projektet aldrig bliver helt færdigt 

• Jeg orker ikke besværet at skulle håndtere større projekter  

• Svært at overskue at indhente tilladelser fra myndigheder 

• Jeg prioriterer at bruge mine penge på noget andet end huset 

• Manglende tid 

• En om- eller tilbygning belaster miljøet og er ikke bæredygtigt  

• Andet, notér:___ 

• Ingen barrierer  
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Blok G: VALG AF HÅNDVÆRKER/RÅDGIVNING 
 

G1: (17) Har du benyttet håndværkere inden for de seneste to år? (SINGLE) 

• Ja 

• Nej 

 

(DP: FILTER 4 hvis G1=1)  

G2: (18) Hvor gode erfaringer har du generelt selv med brug af håndværkere (SINGLE) 

• Meget dårlige erfaringer 

• Dårlige erfaringer 

• Gode erfaringer 

• Meget gode erfaringer 

• Ved ikke 

 

Filter: Har benyttet håndværkere inden for de seneste to år  
G 6: Hvad er dine erfaringer med håndværkernes fremmøde – kommer de til den aftalte tid? 
(SINGLE) 

• Ja, stort set altid 

• Ja, som oftest 

• Nej, ikke så tit 

• Nej, stort set aldrig 

• Ved ikke  
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Blok H: INDEKLIMA 
 

H1: (39a) Hvad er den primære opvarmningsform i din bolig? RANDOMISERES (SINGLE) (som 
baggrund i Dapresy) 

• Fjernvarme 

• Naturgasfyr 

• Brændeovn 

• El-radiator 

• Træpillefyr 

• Oliefyr 

• Luft til luft-varmepumpe 

• Luft til vand-varmepumpe 

• Jordvarmeanlæg 

• Andet, notér ___ 

• Ved ikke 

 

H2: (39b) Har du oplevet et eller flere af følgende problemer med indeklimaet i din nuværende 

bolig? (MULTIPLE) RANDOMISERES 

 

• Dårlig luftkvalitet 

• Fugt og skimmelsvamp 

• Varme/for høj temperatur  

• Træk og kulde 

• Kolde vægge 

• Røg (f.eks. fra brændeovn, pejs) 

• Dagslys (for meget) 

• Dagslys (for lidt) 

• Radon fra undergrunden 

• Støj 

• Støv / husstøvmider 

• Andet, notér:___ 

• Nej, ingen af disse (SINGLE) 

• Ved ikke (SINGLE) 

 
[FILTER: Hvis ”Støj” i H2] 

H2B Hvilken støjkilde er du mest generet af?  
[IT: single] 
 

• Støj fra naboer 
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• Støj fra trafik (biler, togtrafik, flytrafik) 

• Støj fra byliv (forbipasserende, musik i gaden eller lign.) 

• Støj fra hjemmet (fx fra køleskab, udsugning osv.) 

• Støj fra industri, fabrikker eller lign. 

• Støj fra vindmøller 

• Andet  
 
 

H3: (39d) Foretager du et eller flere af følgende tiltag for at forbedre indeklimaet i din bolig? 
(MULTIPLE) RANDOMISERES 
 

• Lufter oftere ud 

• Installerer ventilation (ventilationsanlæg i større eller mindre omfang) 

• Forbedrer isoleringen af din bolig (kun boligejere) 

• Reparerer fugt- og vandskader hurtigt efter fremkomst          

• Opvarmer alle rum i boligen 

• Holder mit hjem røgfrit 

• Anvender maling og lakker uden organiske opløsningsmidler 

• Begrænser brugen af brændeovn eller pejs 

• Begrænser brugen af stearinlys  

• Gør hyppigere rent 

• Nej, ingen af ovenstående (SINGLE) 

 
H8: (42). Hvor tit laver du/husstanden gennemtræk (flere døre/vinduer åbne): 

• Flere gange om dagen 

• En gang om dagen 

• En gang hver 2. dag 

• To gange om ugen 

• Sjældnere 

• Aldrig 
 

FILTER: (hvis oplevet problemer i H2 1-11) 
 

H7: (39i) Er du sluppet helt af med indeklimaproblemerne, eller kommer problemerne igen? 
(SINGLE) 

• Ja, sluppet helt af med problemerne 

• Problemerne er til dels ophørt 

• Problemerne er ikke ophørt 

• Ved ikke 

FILTER SLUT 
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Blok I: BØRNEVÆRELSE 
 
Tag udgangspunkt i dit yngste barn der har eget værelse. 

Filter ALLE MED HJEMMEBOENDE BØRN: B1A: 2-7 

I1: (63). Er det mest normalt, at døren ind til børne-/ungeværelset/soveværelset for dit yngste barn 

er åben eller lukket? (SINGLE) 

• Den står helt åben 

• Den står halvt åben 

• Den står på klem (5-10 cm) 

• Den er helt lukket 

Filter slut 
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Blok J: OPVARMNING OG ENERGIFORBEDRINGER 

BLOK J: [Filter: kun boligejere (ejerbolig og andelsbolig i A3)] 
 
J1: (47): Hvor interesseret er du i energiforbedringer (eks. at isolere taget, opsætte tætningslister, 
skifte ruder osv.) i boligen? (SINGLE)   
 

• Slet ikke interesseret 

• Mindre interesseret 

• Interesseret 

• Meget interesseret 

• Ved ikke 

 

J14: Har du foretaget en eller flere af nedenstående energiforbedringer i dit hus? 

       Ja Nej Ved ikke/Ikke relevant 

• Skiftet til energivinduer 

• Udskiftet termostater 

• Skiftet yderdør 

• Skiftet fyr 

• Lavet hulmursisolering 

• Etableret solceller 

• Isoleret varmerør 

• Isoleret gulve 

• Isoleret tag 

 

J15: Overvejer du at gøre noget for at energiforbedre huset i løbet af det kommende års tid? 

• Ja, skifte til energivinduer 

• Ja, skifte yderdør 

• Ja, udskifte oliefyr 

• Ja, isolere varmerør 

• Ja, isolere gulv 

• Ja, isolere tag 

• Ja, etablere solceller 

• Ja, hulmursisolere 

• Nej, jeg ønsker ikke at energiforbedre inden for det kommende års tid  

• Nej, jeg har ikke behov for yderligere at energiforbedre mit hus 

 

J5: (50) Hvilket forhold motiverer mest til at energiforbedre din bolig?  
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(OBS: kører som 3 spørgsmål: 
Hvilket forhold motiverer dig mest til at energiforbedre din bolig? 
Hvilket forhold motiverer dig næstmest til at energiforbedre din bolig? 
Hvilket forhold motiverer dig tredjemest til at energiforbedre din bolig?) 
 
RANDOMISERES  

• Tilfredsstillelse ved at man ikke taber penge (bedre økonomi) 

• For at hjælpe klima og miljø 

• Positivt i forbindelse med fremtidigt salg 

• Bedre komfort og indeklima 

• For at opnå mindre afhængighed af energiselskaberne  

• For at fremtidssikre boligen 

• Andet, notér:___ 

• Intet har ikke behov for at energiforbedre (bor i nyt hus)  

”Intet har ikke behov for at energiforbedre bor i nye hus” for mest og ”intet yderligere forhold” 

for næstmest og tredjemest  

 

J6: (51) Hvad er den største barriere, der forhindrer igangsættelse af at energiforbedre din bolig? 
(eks. at isolere taget, opsætte tætningslister, skifte ruder osv.)  
 
RANDOMISERES 

• Det er for stor en investering rent økonomisk 

• Løsningerne er grimme rent æstetisk 

• Jeg mangler viden om energiforbedre 

• Der er for lang tilbagebetalingstid på investeringen 

• Der mangler gode tilskudsordninger 

• Min bolig er allerede tilstrækkelig energiforbedret 

• Jeg mangler tid 

• Andet, notér:___ 

• Intet, har ikke behov for at energiforbedre (bor i nyt hus) 

 

J9: 52h Har du kendskab til, hvor meget der er at spare på dit energiforbrug ved at energiforbedre 
din bolig? (SINGLE) 

 

• Ja, en stor besparelse 

• Ja, en mindre besparelse 

• Ja, en ubetydelig besparelse 

• Ingen besparelse 

• Ved ikke 

 

[IT: Filter hvis: J14 =Ja i minimum én svarmulighed] 
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J10: (52i): Hvad var den vigtigste årsag, som fik dig/din husstand til at foretage eller overveje at 
foretage energirenovering? 
 

(Randomiseret) 

• Beløbets størrelse på varmeregningen 

• Beløbets størrelse på elregningen 

• Efter en snak med familie, naboer eller venner 

• Vejledning fra et energiselskab, håndværker, energirådgiver el. lign 

• Klimatruslen / Den globale opvarmning 

• Ønsket om større uafhængighed af energiforsyning udefra 

• Andet 

• Ved ikke 

 

[DP: Filter: SLUT] 
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Blok K: BEKYMRINGER 
K1: (60) Hvad bekymrer dig mest som boligejer/lejer? 
(OBS: Kører som 3 spørgsmål:  
Hvad bekymrer dig mest som boligejer/lejer? 
Hvad bekymrer dig næstmest som boligejer/lejer? 
Hvad bekymrer dig tredjemest som boligejer/lejer?) 

 

• Dårligt naboskab 

• Dårlig økonomi og problemer med at have råd til min bolig 

• Stigende energipriser og -afgifter  

• Klimaændringer, der fører til flere skybrud, stormskader mv. 

• Indbrud  

• Dårligt indeklima (Råd og skimmelsvamp) 

• Rotter og andre skadedyr 

o >>>> svarmulighed 8 til 12 kun for boligejere 

• At boligen bliver svær at sælge i mit lokalområde  

• Rentestigninger og/eller ændringer i gebyr ifm. banklån eller realkreditlån 

• Stigende skatter/ og udgifter til det offentlige 

• Fejlbehæftede/nye ejendomsvurderinger 

• Ophør af afdragsfrihed i forbindelse med lån 

o >>>> svarmulighed 13+14 kun for lejere 

• Stigende husleje  

• Udlejer opsiger lejeaftalen 
o >>>>> alle får spørgsmål 15+16 samt 1 til 7 

• Andet, notér:___ 

• Ingen bekymring (RANGERES IKKE = SINGLE) 

’Ingen bekymring’ til mest og ’Ingen yderligere bekymringer’ til næstmest og tredjemest 
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Blok L: STEDBUNDNE POTENTIALER 

 

Er du flyttet inden for de seneste 5 år? 

• Ja 

• Nej 

 

Hvis ”ja” 

Hvor langt er du flyttet? 

• Inden for det nuværende boligkvarter 

• Et andet sted i samme kommune 

• Til en anden kommune i regionen 

• Til en anden landsdel/region 

• Andet 

• Ved ikke 
 
L1: Hvad er de vigtigste årsager til, at du bor der, hvor du bor?   
(OBS: Kører som 2 spørgsmål: 
Hvad er den vigtigste årsag til, at du bor der, hvor du bor?   
Hvad er den næstvigtigste årsag til, at du bor der, hvor du bor?   
 

• Nærhed til arbejde eller uddannelse  

• Nærhed til skole/daginstitution  

• Nærhed til familie eller venner 

• Boligens størrelse  

• Boligens arkitektur 

• Boligprisen 

• Nærhed til naturen  

• Nærhed til byen  

• Fritidsmuligheder  

• Har ikke mulighed for at fraflytte 

• Naboskab/socialt samvær 

• Jeg kommer herfra 

• Andet, notér______ 

• Intet (exclusive, position fixed) 
’Intet’ 
  i vigtigste og ’Ingen yderligere årsag’ i næstvigtigste  

 

L2: Hvilket af nedenstående forhold vil have størst betydning for at få dig til at flytte fra området?  
(OBS: Kører som 2 spørgsmål: 
Hvilket af nedenstående forhold vil have størst betydning for at få dig til at flytte fra området? 

Hvilket af nedenstående forhold vil have næststørst betydning for at få dig til at flytte fra området? 

[IT: randomiser] 

• Mindre og billigere bolig 

• Større bolig 

• Bedre indrettet bolig 

• Nærmere familie/venner  
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• Nærmere arbejdssted  

• Nyt job/uddannelse 

• Tættere på et bycenter/indkøbsmuligheder 

• Mere naturskønt  

• Økonomi 

• Et bedre boligområde 

• Ændringer i familieforhold 

• Dårligt naboskab 

• Andet, notér___ 

• Intet [single] 

• Ved ikke  
’Intet’ i størst og ’Intet yderligere forhold’ i næststørt  

 

L3: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale en ven eller kollega at flytte til dit lokalområde? 

• 0 - slet ikke sandsynligt 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 - meget sandsynligt 

 

L6 Hvor stor betydning har følgende forhold om dit lokalmiljø for dig? 
[IT, skala: Ingen betydning/lille betydning/ /stor betydning/afgørende betydning, ved ikke] 

• Tryghed mod at blive udsat for kriminalitet (f.eks. vold, røveri)  

• Ren luft 

• Nærhed til grønne områder 

• Nærhed til blå områder/vand 

• Et bredt kulturudbud 

• Et varieret udvalg af butikker, restauranter mv. 

• Stærkt fællesskab i lokalområdet (Godt naboskab, vejfest osv.) 

• Lav trafikstøj 

• Sikring mod oversvømmelser og skybrud 
 
L7 I hvilken grad synes du, at følgende passer på det lokalmiljø, du bor i: 
[IT, skala: Passer slet ikke, passer ikke, , passer i høj grad, passer i meget høj grad, ved ikke] 

• Tryghed mod at blive udsat for kriminalitet (f.eks. vold, røveri) 

• Ren luft 

• Nærhed til grønne områder 

• Nærhed til blå områder/vand 
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• Et bredt kulturudbud 

• Et varieret udvalg af butikker, restauranter mv. 

• Stærkt fællesskab i lokalområdet (Godt naboskab, vejfest osv.) 

• Lav trafikstøj 

• Sikring mod oversvømmelser og skybrud 
 
L14 Hvor enig er du i udsagnet: ”Jeg er stolt af det område, jeg bor i?” (her tænker vi på den by 
eller landsby, som du bor i eller tæt ved, eller det landområde, du bor i) 

• Helt enig 

• Delvis enig 

• Delvis uenig 

• Helt uenig 
 
 
L15: Hvor tilfreds er du med det lokalområde/nærområde, som din bolig ligger i?: (SINGLE) (her 
forstår vi det område som ligger umiddelbart rundt om din bolig) 

• Meget tilfreds 

• Tilfreds 

• Utilfreds 

• Meget utilfreds 
 
L16: På en skala fra 0-10, hvor stor en tilknytning føler du personligt til: 

• Dit lokalområde (0-10) 

• Den kommune du bor i (0-10) 
 

• 0 - Slet ingen tilknytning 

• 1 

• 2  

• 3  

• 4  

• 5  

• 6  

• 7  

• 8  

• 9  

• 10 - Meget stor tilknytning 

 
L17: Overvejer du at flytte inden for de næste 5 år? 

• Ja 

• Nej 
 
[Filter: Ja, til L17 + Filter: A1: alder +60] 
L18A: Hvad forventer/ønsker du at flytte til? 

• flytte i eget hus/villa  

• flytte i egen lejlighed  

• flytte i seniorbofællesskab  

• flytte i ældrebolig 
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• flytte i sommerhus eller kolonihave og bo der hele året  

• flytte til udlandet i vinterhalvåret (fx Spanien, Frankrig eller lign.) 

• Andet  

• Ved ikke  
 
[Filter: Ja, til L17 + Filter: alder 25-59] 
L18B: Hvad forventer du at flytte til? 
 

• flytte i ejerbolig 

• flytte i andelsbolig 

• flytte i lejebolig 

• flytte i sommerhus eller kolonihave og bo der hele året 

• flytte i bofællesskab eller kollektiv 

• flytte til udlandet  

• Andet 

• Ved ikke 

Blok M: BYGNINGSKULTUR 
 
 
M1: Hvilken betydning har kulturarven for dit valg af det sted, du bor? (SINGLE) 

(REALDANIA KULTURARV 17) 

Kulturarven er her forstået som den danske bygningskultur, dvs. de fredede og bevaringsværdige 

bygninger og kulturmiljøer i by og land, der kan fortælle om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie. 

• Meget stor 

• Stor 

• Lille 

• Ingen 

• Ved ikke 

 
M3: Hvor tit tager du på naturoplevelser i nærheden af hvor du bor? (SINGLE) 

• Dagligt eller næsten dagligt 

• Ca. en gang om ugen  

• Ca. en gang om måneden 

• Sjældnere 

• Aldrig 
 

M5: Hvilken af følgende passer bedst på dig? (SINGLE) 

• Min bolig betyder rigtig meget for mit liv - jeg indretter boligen til min smag og behov 

• Min bolig er en del af min tilværelse – dog uden at den fylder for meget eller for lidt  

• Min bolig er mest bare en base – det er ikke noget jeg går op i  

• Ved ikke 
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Blok N: BOLIGMILJØER 

 
 
N1: Hvor tilfreds er du med naboskabet i dit område? (SINGLE) 

• Meget tilfreds 

• Ret tilfreds 

• Hverken eller 

• Ret utilfreds 

• Meget utilfreds 

 

 N2: Hvordan er din relation til naboerne? (SINGLE)  

• Jeg omgås meget med mine naboer, og vi har et godt naboskab  

• Jeg har praktiske relationer med mine naboer - dvs. vi hjælper hinanden og låner hinandens 
haveredskaber mv.  

• Vi kender ikke hinanden særligt godt i kvarteret  

• Jeg kender ikke mine naboer  

• Jeg har konflikter med mine naboer  
 
 
N18: Har du naboer i dit boligområde, som du taler jævnligt med? (SINGLE):  

• Nej, der er ingen jeg taler med 

• Ja, jeg taler jævnligt med 1-2 naboer 

• Ja, jeg taler jævnligt med 3-6 naboer 

• Ja, jeg taler jævnligt med 7 eller flere naboer 
 
N3: Hvilke af følgende gør du med dine naboer (MULTIPLE) 

• Holder øje med hinandens boliger 

• Låner ting ud til hinanden (fx mad eller værktøj) 

• Holder vej- eller gårdfester sammen 

• Hjælper hinanden med at passe husdyr 

• Hjælper hinanden med boligprojekter og/eller havearbejde 

• Inviterer hinanden til middag 

• Holder private fester sammen 

• Hjælper med at hente og bringe børn 

• Tager på ferie sammen 

• Har kommunikation via mailgruppe eller Facebook eller lignende 

• Andet 

• Vi laver intet sammen  
 
 

N4: Hvor tryg føler du dig ved at gå alene i det område, du bor i, efter mørkets frembrud? (SINGLE)  
 

• Meget tryg 

• Tryg 

• Utryg 

• Meget utryg 
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• Ved ikke 
 

 

N4B: Er der steder i dit lokalområde, hvor du undlader at gå efter mørkets frembrud?  

(multi) 

• Ja, visse parkanlæg/gangstier 

• Ja, nær stationsområder 

• Ja, nær bestemte butikker, restauranter eller barer 

• Ja, nær bestemte beboelsesområder 

• Ja, andre steder 

• Nej, jeg føler mig tryg i hele lokalområdet 

• Ved ikke 

 
(Hvis Ja i N4B: 1-5) 

N4C: Er der også steder i dit lokalområde, hvor du undlader at gå om dagen?  

(multi) 

• Ja, visse parkanlæg/grønne områder 

• Ja, nær stationsområder 

• Ja, nær bestemte butikker, restauranter eller barer 

• Ja, nær bestemte beboelsesområder 

• Ja, andre steder 

• Nej, jeg føler mig tryg i hele lokalområdet om dagen 

• Ved ikke 

 
 

 

N5: Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden?  

• 0 - Meget utilfreds 

• 1 

• 2  

• 3  

• 4  

• 5  

• 6  

• 7  

• 8  

• 9  

• 10 - Meget tilfreds 

 
 

N6: Hvor stor betydning vurderer du din bolig har for din oplevede livskvalitet? 

• 0 - meget negativ betydning 

• 1 

• 2 

• 3 
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• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 - meget positiv betydning 

 

 

N10: Hvor tilfreds er du med din nuværende boligsituation? 

• 0 - slet ikke tilfreds 

• 1 

• 2  

• 3  

• 4  

• 5  

• 6  

• 7  

• 8  

• 9  

• 10 - fuldt ud tilfreds 

 
 
 
N11: Hvor tilfreds er du med din nuværende økonomiske situation? 

• 0 - slet ikke tilfreds 

• 1 

• 2  

• 3  

• 4  

• 5  

• 6  

• 7  

• 8  

• 9  

• 10 - fuldt ud tilfreds 

 
 

N12: Hvor tilfreds er du med dine sociale relationer? (familie, venner, naboer, kolleger osv.) 

• 0 - slet ikke tilfreds 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 
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• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 - fuldt ud tilfreds 

 

N13: Man kan leve bæredygtigt på mange måder. Hvor vigtige er følgende forhold? (MATRIX) 

Svar: Meget vigtigt / vigtigt / mindre vigtigt / slet ikke vigtigt/ ved ikke/ikke relevant  

 

• Fødevarer (fx spis mindre kød, flere grøntsager, lokale varer) 

• Transport (fx færre flyrejser, offentlig transport, cykel, bilvalg og kørsel) 

• Boligen (fx bæredygtige materialer, bedre isolering, genbruge ting, købe brugte møbler) 

• Adfærd og forbrug i hjemmet (fx spar på el, vand, varme, forbruge mindre plastik og kemi) 

• Energiforsyning (fx benytte vedvarende energikilder) 

• Sundhed (fx bedre indeklima, brug af miljømærkninger) 

• Bo mindre, optimerer arealer (fx flytte i en mindre bolig eller udleje) 

 

N14: I hvilken grad interesserer du dig for, hvordan man kan leve mere bæredygtigt i sin bolig? 

• I høj grad 

• I nogen grad 

• I mindre grad 

• Slet ikke 
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Blok P: CORONA  

 
P1: Hvor enig eller uenig er du i, at corona har gjort det mere attraktivt? (MATRIX) 
Svar: Meget enig, Enig, Uenig, Meget uenig, Corona har ikke påvirket min vurdering 
 

• At bo i byen? 

• At bo i forstaden / parcelhuskvarteret? 

• At bo i de små byer / på landet?  
 

P2: I hvilken grad føler du, at den nuværende situation med corona har påvirket dit syn på din 
bolig? 

• Jeg er blevet mere glad for min bolig 

• Jeg er blevet mindre glad for min bolig 

• Situationen med corona har ikke påvirket mit syn på min bolig 
 

P3: Har du i løbet af det seneste år arbejdet hjemme pga. corona? 

• Jeg har primært arbejdet hjemme 

• Halvdelen af tiden har jeg arbejdet hjemme den anden halvdel på arbejdspladsen 

• Jeg har primært arbejdet på min arbejdsplads 

• Ikke relevant 

 

[Filter: samlevende/gifte] 

P4: Har din ægtefælle/samlever i løbet af det senest år arbejdet hjemme pga. corona? 

• Har primært arbejdet hjemme 

• Halvdelen af tiden arbejdet hjemme den anden halvdel på arbejdspladsen 

• Har primært arbejdet på sin arbejdsplads 

• Ikke relevant 

 
P5: Har mulighederne for at arbejde digitalt ændret dine overvejelser, om hvor du kunne forestille 
dig at bo? 

• Ja, jeg kunne overveje at flytte længere væk fra min nuværende arbejdsplads 

• Nej, det har ingen betydning 

• Ikke relevant, arbejder ikke digitalt 
 
P7: Har du sat gang i projekter i din primære bolig og have, mens der har været corona, som du 
ellers ikke ville have sat gang i (du kan både selv have lavet dem eller fået andre, fx håndværkere 
til det)? 
Du kan markere flere svar 

• Større projekter (eks. etableret nye rum, fået nyt bad/køkken, lagt eller slebet gulv, malet 
større arealer, lavet ny terrasse, bygget skur eller drivhus osv.) 

• Mindre projekter (eks. malet mindre arealer, lavet nye blomsterbede, afsluttet uafsluttede 
opgaver osv.) 

• Nej, har ikke igangsat projekter pga. corona 
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P8: Har corona givet dig/husstanden anledning til at indrette din/jeres bolig så den bedre kan 
imødekomme nye behov? 

• Ja, etablering af hjemmekontor (separat rum) 

• Ja, etablering af hjemmearbejdsplads 

• Ja, bedre indretning af hjemmearbejdsplads 

• Ja, indretning af hjemmet, så en eller flere i husstanden kan være i isolation 

• Ja, etableret ekstra rum i boligen 

• Ja, etableret anneks eller anden udendørs opholdsrum 

• Ja, andet, notér venligst 

• Nej 

• Ved ikke 
 
P9 Har corona ændret den måde du omgås dine naboer? 

• Ja, jeg omgås slet ikke mine naboer pga. corona 

• Ja, jeg omgås mine naboer mindre end før corona 

• Ja, jeg omgås mine naboer mere end før corona 

• Nej, corona har ikke ændret på den måde jeg omgås mine naboer 

• Jeg omgås normalt ikke mine naboer 

• Ved ikke 
 

P11 Hvor stor betydning vurderer du, corona har for din oplevede livskvalitet? 

• 0 - meget negativ betydning 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 - meget positiv betydning 

 

 

M1: Har din bolig været udsat for oversvømmelser og/eller vandskader forårsaget af 

stormflod, regn eller stigende grundvand inden for de seneste 24 måneder? (MULTI) 

1. Ja, som følge af stormflod 

2. Ja, som følge af regn 

3. Ja, som følge af stigende grundvand 

4. Nej 

5. Ved ikke 

 

M3: Har fremtidens ændrede klima indgået i dine overvejelser om hvor du vil bo: (MULTI) 

1. Ja, i form af konkret boligkøb 
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2. Ja, i form af overvejelser om at flytte 

3. Ja, i form af langsigtet plan om køb af ny bolig 

4. Ja, i form af andet 

5. Nej  
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