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Brug af ”Naboskab – til alle”
• Undersøgelsen er udført af YouGov for Bolius og Collective

Impact

• Data fra undersøgelsen må frit bruges, det gælder også citater. 

Undersøgelsen krediteres: ”Naboskab – til all” lavet for Bolius og 

Collective Impact af YouGov.

• Ved online brug skal der linkes til denne side, hvor 

undersøgelsen er tilgængelig. 
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Vigtige pointer fra ”Naboskab – til alle”
Boligejerne føler sig utrygge ved sociale bosteder 
Så stor en procentdel vil i høj grad eller meget høj 
grad føle sig utrygge ved at få et socialt bosted som 
nabo: 

1. Institution for ungdomskriminelle: 56 % 
2. Misbrugscenter: 45 %
3. Asylcenter: 31 %
4. Bosted for psykisk handicappede: 22 %
5. Bosted for hjemløse: 16 %
6. Bosted for fysisk handicappede: 4 %

• 57 % mener, at asylcentre vil føre til faldende 
huspriser, og 53 procent at bosted for hjemløse 
vil gøre det.

• 72 % mener, at institution for ungdomskriminelle 
vil føre til indbrud, og 66 % at et misbrugscenter 
vil gøre det.
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Danskerne vil gerne hjælpe –

men ikke i baghaven

78 % af danskerne mener, at det er 

en samfundsopgave at tage sig af 

mennesker med særlige behov. 

Når det gælder boligejere, der selv 

kender nogen med særlige behov 

eller allerede er nabo til en udsat 

gruppe, er det op mod 84 %, der 

mener, det er en samfundsopgave.

Boligejere ønsker information og inddragelse

De danske boligejere er ikke i tvivl om, hvad de har behov for, for 

at det vil komme til at fungere at blive nabo til et bosted/tilbud for 

mennesker med særlige behov.

• 67 % ønsker af kommunen at blive inddraget tidligt i processen 

omkring etableringen

• 58 % ønsker, at kommunen informerer grundigt.

• 46 % kunne også tænke sig medbestemmelse i forhold til f.eks. 

størrelse og placering.
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Kristine Virén
Boligejernes forudindtagede holdninger er med til at 

skabe utryghed for dem selv. Det er fjollet, når 

undersøgelser og fakta viser, at der faktisk slet ikke 

er nogen grund til at være bekymret!

Kristine Virén, formidlingschef, Bolius
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Sådan sikrer du godt naboskab til et 

socialt tilbud/bosted i nabolaget som 

boligejer
• Søg information hos kommunen eller på 

selve bostedet.

• Gå til de åbent hus-arrangementer og 

borgermøder, du kan komme til.

• Research på, hvordan det er gået andre 

steder, hvor et lignende tilbud er etableret. 

• Smil til dine nye naboer. Det koster ikke 

noget, og måske kan det være 

begyndelsen på at få skabt en relation.

• Gå hen til bostedet og bank på. 

Sandsynligheden for at du bliver taget godt 

imod er stor.

Kristine Virén, formidlingschef, Bolius

”Vi har bl.a. talt med økonomier, politi og mæglere. Der er 

ingen konkrete beviser for at huspriserne skulle falde eller 

at der skulle være flere indbrud, når et socialt bosted 

flytter ind:

• Vi har kigget på anmeldte straffelovsovertrædelser 

ved 5 tilfældigt udvalgte bosteder. I disse kommuner 

er overtrædelser faktisk faldet lidt, selvom der kan 

være flere årsager til dette. Vi har spurgt politiet på 

Fyn og Nordjylland. Begge steder siger man at et 

socialt generelt ikke påvirker kriminaliteten.

• Vi har kigget på huspriserne (tal fra Boliga) ved de 

samme 5 tilfældigt udvalgte bosteder. Boligpriserne er 

ikke faldet – faktisk er kvardratmeterprisen steget en 

anelse i flere kommuner. Også her har vi fået en 

vurdering mere – hos Home kan man heller ikke 

påvise at sociale bosteder har negativ effekt på 

huspriserne. Og endelig viser flere amerikanske 

undersøgelser samme resultat.”

Kristine Virén, formidlingschef, Bolius



I hvilken grad mener du at placeringen (fx bosteder) af mennesker med 
særlige behov er en opgave samfundet har pligt til at løse?
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Forestil dig at din kommune har planer om at etablere et (eller flere) af 
nedenstående boligtilbud til mennesker med særlige behov. Dvs. de bliver naboer 
til dig. I hvilken grad ville det påvirke din tryghed at få et af nedenstående 
bosteder/tilbud for mennesker med særlige behov som nabo?
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Bosted for asylansøgere:
Forestil dig at din kommune har planer om at etablere et (eller flere) af 
nedenstående boligtilbud til mennesker med særlige behov. Dvs. de bliver naboer 
til dig. I hvilken grad ville det påvirke din tryghed at få et af nedenstående 
bosteder/tilbud for mennesker med særlige behov som nabo?
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Misbrugscenter:
Forestil dig at din kommune har planer om at etablere et (eller flere) af 
nedenstående boligtilbud til mennesker med særlige behov. Dvs. de bliver naboer 
til dig. I hvilken grad ville det påvirke din tryghed at få et af nedenstående 
bosteder/tilbud for mennesker med særlige behov som nabo?
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Bosted for psykisk handicappede:
Forestil dig at din kommune har planer om at etablere et (eller flere) af 
nedenstående boligtilbud til mennesker med særlige behov. Dvs. de bliver naboer 
til dig. I hvilken grad ville det påvirke din tryghed at få et af nedenstående 
bosteder/tilbud for mennesker med særlige behov som nabo?
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Bosted for fysisk handicappede:
Forestil dig at din kommune har planer om at etablere et (eller flere) af 
nedenstående boligtilbud til mennesker med særlige behov. Dvs. de bliver naboer 
til dig. I hvilken grad ville det påvirke din tryghed at få et af nedenstående 
bosteder/tilbud for mennesker med særlige behov som nabo?
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Bosted for hjemløse:
Forestil dig at din kommune har planer om at etablere et (eller flere) af 
nedenstående boligtilbud til mennesker med særlige behov. Dvs. de bliver naboer 
til dig. I hvilken grad ville det påvirke din tryghed at få et af nedenstående 
bosteder/tilbud for mennesker med særlige behov som nabo?
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Institution for ungdomskriminelle:
Forestil dig at din kommune har planer om at etablere et (eller flere) af 
nedenstående boligtilbud til mennesker med særlige behov. Dvs. de bliver naboer 
til dig. I hvilken grad ville det påvirke din tryghed at få et af nedenstående 
bosteder/tilbud for mennesker med særlige behov som nabo?
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Hvad er det der især vil gøre dig utryg?
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Base: Vil være utryg ved at have bosteder/tilbud for mennesker med særlige behov som nabo
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Hvad er det der især vil gøre dig utryg?
”Andet”
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Uvidenhed

Usikkerheden ved at man ikke kender hvilke typer der skal bo der

Kriminalitet

uvisheden

Min alder 80 år. Hjemmerøverier. Tricktyveri.

det ukendte

Brydr mig ikke om risiko for kriminalitet

der er så meget, der kan gå galt, når det drejer sig om misbrugere

uro

Omtale af kriminalitet i disses nærområder

jeg valgte ingen

Utryg ved det ukendte

Der sker somme tider meget uberegnelige ting i forbindelse med psykisk syge

uvished

at der ikke er det rette personale til at tage sig af de omtalte beboere

Beviseligt at folk får stjålett stole køretøjer fra deres ejendom

Prob set i mit arbejde som journalist

Asylansøgere er generelt kriminelle.

Uvisheden om de nye naboer. Tænker at åbenhed og invitation kan flytte min holdning

Uvisheden

Belastede grupper er notorisk mere kriminelle end den gennemsnitlige middelklassefamilie

mennesker på kanten har ikke græser og normer som andre. De søger behovstilfredsstiklelse omgående.

forestilling af situationen

manglende omsorg og behandling af evt. problemer fra samfundets side

kendskab gennem mit arbejde

Uvished

potentiale problemer da der er ingen kontrol over disse mennesker

Det klientel, der vil komme og gå til bostedet.

At kommunerne ikke gør nok for at der er personale til at tage varer på dem.

Simpel logik, misbrugere har et misbrug, og det har mange hjemløse også.

Den fremtidige sammenhængskraft i Danmark, når forskellige kulturer blandes

folk disse steder er psykisk ustabile så mulighed for utilregnelighed. .

En person er til at overskue og forholde sig til. Jo flere jo sværere og jo flere kontakter har de. Og bliver en sammen en stærkere gruppe.

At de er krimninelle unge.

Generel viden om disse grupper

Kulturforskellene og verdenssituationen generelt

Det gør mig ikke utryg

Har i mange år haft psykisk udviklingshæmmede 2 huse herfra, vi voksne fandt hurtigt ud af hvem man

skulle ignorere og hvem vi kunne sige Hej til, men det var svært for børnene at gå tur med hundene uden at blive 'fanget' af dem

Uvished

ukendskab

Har haft ADHD problematikker inde på livet og oplevet indbrud

Manglende oplysning

risko for der sker noget med min familie

Tidligere kriminelle vil altid have hang til kriminalitet - dog er der undtagelser,, men det er stadig utrygt.

Uvished

den almene opførsel blandt disse grupper

Personlige oplevelser

Sund fornuft. hvis man er misbruger, har man brug penge tid og hurtigt

tanken om ballade af enhver grad
15

Hvad er det der især vil gøre dig utryg?
”Andet”



Bosted for asylansøgere:

Hvad er det der især vil gøre dig utryg?
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Base: Vil være utryg ved at have bosteder/tilbud for mennesker med særlige behov som nabo (529) 



Misbrugscenter:

Hvad er det der især vil gøre dig utryg?
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Bosted for psykisk handicappede:

Hvad er det der især vil gøre dig utryg?
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Bosted for fysisk handicappede:

Hvad er det der især vil gøre dig utryg?
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Bosted for hjemløse:

Hvad er det der især vil gøre dig utryg?
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Institution for ungdomskriminelle:

Hvad er det der især vil gøre dig utryg?

1%

4%

53%

58%

72%

55%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ved ikke

Andet

Generelt uvished om min/familiens tryghed

Hærværk

Indbrud

Vold

Faldende huspriser

Base: Vil være utryg ved at have bosteder/tilbud for mennesker med særlige behov som nabo (819) 



Hvilken af følgende bosteds typer, ud fra antallet af 

beboere/brugere på det enkelte bosted, finder du mest 

utryg at have som nabo?
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Hvad er det især der gør, at du er utryg?
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Base: Vil være utryg ved at have bosteder/tilbud for mennesker med særlige behov som nabo (872) 



I hvilken grad ville tilstedeværelsen af nogen af disse 

mennesker med særlige behov afholde dig fra at købe en 

ellers attraktiv bolig?
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Bosted for asylansøgere:

I hvilken grad ville tilstedeværelsen af nogen af disse mennesker med 

særlige behov afholde dig fra at købe en ellers attraktiv bolig?
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Misbrugscenter:

I hvilken grad ville tilstedeværelsen af nogen af disse mennesker med 

særlige behov afholde dig fra at købe en ellers attraktiv bolig?
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Bosted for psykisk handicappede:

I hvilken grad ville tilstedeværelsen af nogen af disse mennesker med 

særlige behov afholde dig fra at købe en ellers attraktiv bolig?
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Bosted for fysisk handicappede:

I hvilken grad ville tilstedeværelsen af nogen af disse mennesker med 

særlige behov afholde dig fra at købe en ellers attraktiv bolig?
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Bosted for hjemløse:

I hvilken grad ville tilstedeværelsen af nogen af disse mennesker med 

særlige behov afholde dig fra at købe en ellers attraktiv bolig?
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Institution for ungdomskriminelle:

I hvilken grad ville tilstedeværelsen af nogen af disse mennesker med 

særlige behov afholde dig fra at købe en ellers attraktiv bolig?
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Hvad skulle der efter din mening til for at placeringen af mennesker 

med særlige behov vil kunne fungere i dit boligområde? Du kan 

markere flere svar
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Nærmeste naboer skal have kompensation
(økonomisk el.lign.)

Muligheder for at bidrage med frivilligt socialt arbejde
ift. borgerne i boligerne

Borgerne skal have medbestemmelse – fx på 
størrelsen af institutionen, placering mv.

Grundig information fra kommunen

Kommunen inddrager borgerne tidligt i processen

Base (1006) 
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Hvad skulle der efter din mening til for at placeringen af mennesker med 
særlige behov vil kunne fungere i dit boligområde?
”Andet”
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kunne ikke fungere
regler for færdsel på fælles arealer, regler for støj
Vi er næsten naboer til bosted&plejehjem. Det er berigende at opleve at de ikke er gemt væk, så mine børn oplever at samfundet rummer alle 
slags mennesker med alle slags behov.
Borgerne skal have STØRRE medbestemmelse end kommunen
Åbenhed fra alle parter hele tiden
0 tolerance
Tror desværre aldrig det vil kunne fungere optimalt
kan slet ikke se det kan kompenseres for og information batte heller ikke.
det kan ikke lade sig gøre
invitationer til samtale med beboere og personale
Intet ville ændre min opfattelse
Borgene skulle have vetoret.
Hvis jeg ikke var så gammel som jeg er, ville det ikke bekymre mig, men de går jo efter de gamle damer, det læser jeg jo om i medierne.
inst skal have styr på beboerne, så det ikke bliver en gene
Sanktionsmuligheder ved øget kriminalitet
At der f.eks. er tilknyttet en medarbejder 24/7 på stedet.
Stærk politi-tilstedeværelse, hvis der er tale om kriminelle beboere
tæt samarbejde med kommunen. At der gives en fornæmmelse af at man altid kan få den fornødne hjælp og uden ventetid.
oplysning omkring mulig problemer og inddragelse af naboer i problem forebyggelse
Mulighed for salg af hus til kommunen.
de skal ikke være der
Ændret retssystem hvor offeret er beskyttet, hvor politiet rykker ud, asylansøgere virkelig bliver udvist, at kriminelle spærres inde.. Sådanne 
institutioner skal ikke være i boligområder.
Åbent hus, så vi lærer hinanden at kende
At kommunen sørger for at der er personale nok til at varetage beboerne
oftere patruljering af politiet
Afliv lortet eller spær dem inde i små lydtætte kasser
Ordentlig drift af institutionen, så problemer håndteres tidligt og hurtigt
Tilstrækkeligt med personale skal kunne garanteres. Små institutioner.
Muglig eksistere IKKE
De skal kunne tale dansk og have et arbejde
Placeres ikke i boligområder
Kan ikke gøre noget
Institutionens størrelse
Et meget stort elektrisk hegn omkring bostedet
Sikkerhed for en ordentlig bemanding på institutionen, så personalet har mulighed for at opdage og tage evt. problemer i opløbet
Hjælp til sikring af eget hus
En hvis spredning (ikke for mange samme sted) for at integrere
Mulighed for at tilkalde hjælp i området
De skal placeres langt væk fra boligområder.
Anvend decentralisering istedet for at samle alle ét sted, såfremt det er muligt.
ved ikke , men flere ting
Møde hinanden og aftale hvordan man er gode naboer såbegge parter ytrer sig. Og handlekraftig ledelse og medarbejdere
Mindre steder
Det skal ikke placeres i et boligområde, men et mere øde sted.
33

Hvad skulle der efter din mening til for at placeringen af mennesker med 
særlige behov vil kunne fungere i dit boligområde?
”Andet”



I hvilken grad ville du personligt være parat til at besøge 

personer, der bor/kommer på de givne bosteder?
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Bosted for asylansøgere:

I hvilken grad ville du personligt være parat til at besøge personer, der 

bor/kommer på de givne bosteder?
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Misbrugscenter:

I hvilken grad ville du personligt være parat til at besøge personer, der 

bor/kommer på de givne bosteder?
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Bosted for psykisk handicappede:

I hvilken grad ville du personligt være parat til at besøge personer, der 

bor/kommer på de givne bosteder?
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Bosted for fysisk handicappede:

I hvilken grad ville du personligt være parat til at besøge personer, der 

bor/kommer på de givne bosteder?
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Bosted for hjemløse:

I hvilken grad ville du personligt være parat til at besøge personer, der 

bor/kommer på de givne bosteder?
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Institution for ungdomskriminelle:

I hvilken grad ville du personligt være parat til at besøge personer, der 

bor/kommer på de givne bosteder?
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Hvor synes du bosteder for mennesker med særlige behov 

bedst kan placeres?
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Bosted for asylansøgere:

Hvor synes du bosteder for mennesker med særlige behov bedst kan 

placeres? Du kan markere flere svar
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Misbrugscenter:

Hvor synes du bosteder for mennesker med særlige behov bedst kan 

placeres? Du kan markere flere svar

21%

4%

37%

16%

22%

24%

25%

25%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Ved ikke

Andet sted

Uden for bymæssig bebyggelse – landområde

Bymæssig bebyggelse under 10.000 indbyggere

Bymæssig bebyggelse 10.000-49.999 indbyggere

Bymæssig bebyggelse 50.000-100.000 indbyggere

Storby (over 100.000 indbyggere) – men ikke 
hovedstadsområdet

Hovedstadsområdet

Base (1006) 



Bosted for psykisk handicappede:

Hvor synes du bosteder for mennesker med særlige behov bedst kan 

placeres? Du kan markere flere svar
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Bosted for fysisk handicappede:

Hvor synes du bosteder for mennesker med særlige behov bedst kan 

placeres? Du kan markere flere svar
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Bosted for hjemløse:

Hvor synes du bosteder for mennesker med særlige behov bedst kan 

placeres? Du kan markere flere svar
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Institution for ungdomskriminelle:

Hvor synes du bosteder for mennesker med særlige behov bedst kan 

placeres? Du kan markere flere svar
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Hvad tror du det enkelte sted vil kunne tilføre dit 

boligområde af positive effekter?
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Bosted for asylansøgere:

Hvad tror du det enkelte sted vil kunne tilføre dit boligområde af 

positive effekter? Du kan markere flere svar

18%

26%

3%

11%

29%

23%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Ved ikke

Intet

Andet

Større følelse af tryghed (fx at der altid er nogen,
inkl. personale, hjemme på bostedet)

Nyttige hverdagsfællesskaber på tværs

Flere aktiviteter i området

Flere arbejdspladser

Base (1006) 



Misbrugscenter:

Hvad tror du det enkelte sted vil kunne tilføre dit boligområde af 

positive effekter? Du kan markere flere svar
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Bosted for psykisk handicappede:

Hvad tror du det enkelte sted vil kunne tilføre dit boligområde af 

positive effekter? Du kan markere flere svar
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Bosted for fysisk handicappede:

Hvad tror du det enkelte sted vil kunne tilføre dit boligområde af 

positive effekter? Du kan markere flere svar
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Bosted for hjemløse:

Hvad tror du det enkelte sted vil kunne tilføre dit boligområde af 

positive effekter? Du kan markere flere svar
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Institution for ungdomskriminelle:

Hvad tror du det enkelte sted vil kunne tilføre dit boligområde af 

positive effekter? Du kan markere flere svar
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Kender du en asylansøger, misbruger, psykisk handicappet, fysisk 

handicappet, hjemløs eller ungdomskriminel i din nære omgangskreds 

eller bor en eller flere i dit boligområde/er din nabo?
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Tekstslide 

Brug ‘Forøge / Formindske 

Metode
Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:
Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i 
YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006 interviews.

Målgruppe:
Undersøgelsen er gennemført blandt danske boligejere (bor i villa, parcelhus, række-, kæde 
og dobbelthus, landbrugsejendom) i alderen 25-74 år.

Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. 
Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med 
udgangspunkt i målgruppen.

Vejning af data og materialets sammensætning:
Bruttodata er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi (inden screening for boligejer) på 
baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for 
befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.

Offentliggørelse – af resultater:
Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som 
kilde.

Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som 
følger skal inkluderes:
”Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1.006 
CAWI-interview med danske boligejere i alderen 25-75 år, i perioden 25. - 29. juni 2015”.

Chi2-test og T-test:

Der er valgt et konfidensinterval på 95 %.
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klik uden for dit slide 

Vælg et passende layout 

Et helejet Realdaniaselskab57

Data indsamlet af Bolius for de 5 bosteder
• Straffelovsovertrædelser i kommunen (Danmarks Statistik)

• Huspriser i gns i kommunen (Boliga) og Realkreditrådet



Tekstslide 

Brug ‘Forøge / Formindske 

Kompasset, Brønderslev Kommune

En sikret døgninstitution for kriminelle unge, der åbnede i 

september 2012.

Et helejet Realdaniaselskab58

Brønderslev Kommune

År Kvm.priser Antal salg

2015 7.284 142

2014 7.455 279

2013 7.126 286

2012 6.774 336

2011 6.753 300

Anmeldte forbrydelser efter overtrædelsens art, område og tid

2012K2 2013K2 2014K2 2015K2

Brønderslev / 

straffelov
395 418 348 282



Tekstslide 

Brug ‘Forøge / Formindske 

Børnecenter Tullebølle, Langeland Kommune

Et asylcenter for uledsagede flygtningedrenge, der åbnede i marts 

2015.

Et helejet Realdaniaselskab59

Langeland Kommune

År Kvm.priser Antal salg

2015 4.562 70

2014 4.544 115

2013 5.443 112

2012 5.625 135

2011 6.331 121

Anmeldte forbrydelser efter overtrædelsens art, område og tid

2012K2 2013K2 2014K2 2015K2

Langeland / 

Straffelov 
167 97 101 89



Tekstslide 

Brug ‘Forøge / Formindske 

Lyngbygård, Norddjurs Kommune

Et asylcenter for både børn og voksne, der åbnede i oktober 2014.

Et helejet Realdaniaselskab60

Norddjurs Kommune

År Kvm.priser Antal salg

2015 6.693 171

2014 6.680 292

2013 6.821 276

2012 7.219 303

2011 7.416 331

Anmeldte forbrydelser efter overtrædelsens art, område og tid

2012K2 2013K2 2014K2 2015K2

Norddjurs / 

straffelov
438 549 421 425



Tekstslide 

Brug ‘Forøge / Formindske 

Nexus, Frederikssund Kommune

En døgninstitution for udsatte og kriminalitetstruede unge, der 

åbnede i 2009

Et helejet Realdaniaselskab61

År

Kvm.priser

2005 14103

2006 17966

2007 19849

2008 17666

2009 14362

2010 13792

2011 14214

2012 12865

2013 12966

2014 13462

*2015 14362

* Salgskvadratmeterprisen er udregnet for 1. januar til 4. september

Anmeldte forbrydelser efter overtrædelsens art, område og tid

2009K2 2010K2 2011K2 2012K2 2013K2 2014K2 2015K2

Frederiks

sund
774 656 493 650 601 639 585



Tekstslide 

Brug ‘Forøge / Formindske 

Overførstegården, Gentofte Kommune

Er et bosted og behandlingshjem for hjemløse med 

alkoholproblemer og psyko-sociale vanskeligheder, 

der åbnede i 1991.

Et helejet Realdaniaselskab62

År KVM.priser

1992 8295

1993 8188

1994 9147

1995 9757

1996 11015

1997 12148

1998 14247

1999 15638

2000 17305

2001 19144

2002 19820

2003 20281

2004 23951

2005 31983

2006 38889

2007 36568

2008 34858

2009 30976

2010 34768

2011 33846

2012 33245

2013 35090

2014 37688

*2015 40040

Anmeldte forbrydelser efter overtrædelsens art, område og tid

2007K2 2008K2 2009K2 2010K2 2011K2 2012K2 2013K2 2014K2 2015K2

Gentofte / 

strafflov
1 449 1 265 1 408 1 393 1 268 1 380 1 427 1 336 1 151
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