Vi gør dig klogere på din bolig

Metode og indsigter

Interviewperiode &
dataindsamlingsmetode
▪ Undersøgelsen er gennemført i perioden 6. - 9. december 2019
via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet

Målgruppe

Indsigter
Der er sammenfald mellem den boligtype man bor i og hvad der
anses for den meste børnevenlige bolig
Børn bør, generelt set, have deres eget værelse – fra de er ca. - 5
år
Barnets alder dikterer hvilke forhold der var af betydning ved valg af
bolig

▪ Der er i alt gennemført 1012 CAWI-interviews med danskere
med hjemmeboende børn (0-17 år) i alderen 25+ år

Ca. halvdelen af alle ændrer i deres bolig af hensyn til børnene

▪ Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder
disse krav i YouGov Panelet

De ældste børn bor på det største værelse

▪ Data er indsamlet så det udgør et bredt udsnit af den danske
befolkning med udgangspunkt i målgruppen

I gennemsnit er et børneværelse ca. 12 m2 – ifølge danskerne selv

Samsovning finder sted i godt hver fjerde bolig. Det er især af
hensyn til barnet

Emner i undersøgelsen – ”Børn i boligen”
Mest børnevenlige boligform
Hvornår har børn eget værelse
Valg af bolig i forhold til børn
Ændringer i bolig af hensyn til børn
Mangler i boligen i forhold til børn
Størrelse på børneværelse
Aktiviteter i forhold til sted
Ting på børneværelset
Samsovning

Børnevenlig boligform
Hus med egen have i en mindre by

43%

Hus med egen have i en større by

14%

Hus/landbrugsejendom på landet
Lejlighed i en mindre by

9%

2%

Lejlighed i en større by

Hus med egen have i mindre by
boliger med børn i alderen 9-10 år
Boligejere, der bor i parcelhus

4%

Lejlighed på landet

1%

Bofællesskab i mindre by

1%

Bofællesskab i større by

0%

Bofællesskab på landet

0%

Andet

0%

Hus/landbrugsejendom på landet
Personer der bor i stuehus til
landbrugsejendom
Bofællesskaber
Række-, kæde og dobbelthuse

Boligformen har ingen betydning
Ved ikke

Sammenfald mellem nuværende
boligtype og det, der svares som mest
børnevenlige boligform

22%
4%

Hvad mener du helt generelt er mest børnevenlige boligform at vokse op i?
Base (1012)

Mere end hver femte svarer, at
boligformen ikke har betydning

Eget børneværelse

Ja

74%

Mænd (81%) svarer ”ja” i
højere grad en kvinder (67%)
I boliger med børn op til 6 år,
er der en overvægt (29%)
der ikke mener børn generelt
skal have deres eget værelse

Nej

Ved ikke

21%

6%

Mener du, generelt set at alle børn bør have deres eget værelse?
Base (1012)

Det skifter efter 6 år og er
mest udpræget i boliger med
børn der er 15-17 år (79%)

I boliger med et eller to børn
er der ca. 75% der svarer, at
børn bør have deres eget
værelse
I boliger med tre eller flere
børn, er der færre (64%) der
svarer, at børn bør have
deres eget værelse

Hvornår bør et barn have sit eget værelse?

Fra fødsel

14%

Fra barnet er 2-5 år

43%

Fra barnet er 6-9 år

22%

Fra barnet er 10-14 år

Fra barnet er 15-17 år

Ved ikke

14%

2%

5%

Fra hvornår bør et barn, generelt set, have sit eget værelse?
Base (1012)

Blandt dem der generelt går
ind for at børn skal have
deres eget værelse, er der
flere der nævner fra fødsel
(19%) og i alderen 2-5 år
(54%)
I gennemsnit ved ca. 5 års
alderen

Valg af nuværende bolig
Der er egen have, hvor børnene kan lege

49%

Der er nok børneværelser

44%

Boligen ligger på en stille og tryg vej

42%

Der ligger en god skole i området

40%

Der er generelt trygge trafikale forhold i området

27%

Der ligger en god daginstitution i området

26%

Der er gode fritidsmuligheder for børn i området

23%

Boligen ligger tæt på familie

19%

Boligen ligger tæt på bedsteforældre

17%

Der er et godt fælles gårdmiljø, hvor børnene kan lege

7%

Andet

7%

Tænkte ikke så meget over børnemiljøet, men mest på pris og beliggenhed i øvrigt
Ved ikke

12%
3%

Hvilke af følgende forhold vedr. børn havde afgørende betydning, da I/du valgte din/jeres nuværende bolig?
Du kan markere op til 5 svar
Base (1012)

For de unge og dem med
de helt små børn er der en
overvægt, der nævner
nærhed til familie (26%) og
nærhed til bedsteforældre
(23%)
Blandt dem med børn i
alderen 7-8 år er der en
overvægt der nævner en
god skole i området (51%)
Blandt dem med børn i
alderen 13 -17 år er der en
overvægt der nævner
trygge trafikale forhold i
området

Personer der bor i hus
nævner i højere grad egen
have (67%), nok
børneværelser (52%), stille
og tryg vej (54%), god skole
(47%), trygge trafikal
forhold (32%)
Blandt dem der bor i
etageejendom er der en
overvægt der nævner et
godt fælles gårdmiljø (13%)

Ændringer i boligen af hensyn til børn
Boligen er indrettet med praktiske møbler af hensyn til barn/børn

17%

På anden vis ændret ruminddelingen af hensyn til barn/børn

15%

Boligen er gjort mere sikker

14%

Forældrene er flyttet ud af soveværelset for at skaffe et ekstra børneværelse

8%

Der er bygget til boligen for at få mere plads

7%

Opdelt et værelse for at skaffe et ekstra børneværelse

Andet

3%

48%

3%

Har I/du ændret noget i jeres/din nuværende bolig af hensyn til jeres barn/børn? Du kan markere flere svar
Base (1012)

I boliger med børn i alderen
13-17 år er der en overvægt
(13%), der har bygget til
boligen for at få mere plads

6%

Nej, der er ikke ændret noget ved boligen af hensyn til barn/børn

Ved ikke

For dem med de helt små
børn op til 4 år er der en
overvægt, der nævner at
boligen er gjort mere sikker
(27%) og blandt dem med
børn op til 6 år, at boligen er
indrettet med praktiske
møbler (28%)

Ca. hver anden har ikke
ændret noget ved boligen

Ændringer i boligen af hensyn til børn
Fordelt på boligtype
20%
16%
16%

Boligen er indrettet med praktiske møbler af hensyn til barn/børn

13%
14%
16%

På anden vis ændret ruminddelingen af hensyn til barn/børn

19%
Boligen er gjort mere sikker

8%
13%
10%
9%

Forældrene er flyttet ud af soveværelset for at skaffe et ekstra
børneværelse

6%
3%
5%

Der er bygget til boligen for at få mere plads

9%
7%
6%
6%

Opdelt et værelse for at skaffe et ekstra børneværelse

3%
2%
4%

Andet

45%
Nej, der er ikke ændret noget ved boligen af hensyn til barn/børn

51%
50%
4%
2%
2%

Ved ikke
0%
Etagebebyggelse/lejlighed

10%

20%

Række-, kæde- og dobbelthus

30%

40%

Parcelhus/villa

Har I/du ændret noget i jeres/din nuværende bolig af hensyn til jeres barn/børn? Du kan markere flere svar

50%

60%

Mangler i boligen
Mere opbevaringsplads

38%

Større børneværelse

24%

Lydisolering af værelser

20%

Separat badeværelse til børnene

13%

Andet

I boliger med børn i alderen 9-10 år er
der en overvægt der nævner separat
badeværelse (23%)

9%

Jeg savner ikke noget

27%

3%

Hvad savner du i jeres bolig i forhold til dit barn/dine børn?
Base (1012)

Især dem med de helt små børn
nævner mere opbevaringsplads
(50%), større børneværelse (33%)
samt fælles aktivitetsværelse ud over
børneværelset (20%)

17%

Fælles aktivitetsværelse ud over børneværelserne

Ved ikke

Blandt de yngre er der en overvægt
der nævner mere opbevaringsplads
(46%) og et fælles aktivitetsværelse
ud over børneværelset (18%)

I boliger med børn i alderen 15-17 år,
er der en overvægt, der ikke savner
noget (38%)

Mangler i boligen
Fordelt på børns alder
60%

50%
50%

46%
42%

42%

40%

36%

36%

38%

36%

33%
30%

28%

30%

21%

28%

26%

22%
20%

18%

20%
15%
13% 13%

20%
20%
19%
18%

16%
14%

24%
24%
23%

21%

15%
12%

11%
10%

8%

24%
23%

22%

19%
17%
14%

28%27%

26%
20%
16%
14%
12%

8%

20%
19%
17%

13%

8%

7%

6%6%

0%

Op til 2 år

3-4 år

5-6 år

7-8 år

9-10 år

11-12 år

Mere opbevaringsplads

Større børneværelse

Lydisolering af værelser

Separat badeværelse til børnene

Fælles aktivitetsværelse ud over børneværelserne

Andet

Jeg savner ikke noget

Hvad savner du i jeres bolig i forhold til dit barn/dine børn?

13-14 år

15-17 år

Størrelse på børneværelse
Under 5 m2

2%

I gennemsnit er et børneværelse ca.
12 m2

5-8 m2

11%

9-12 m2

44%

13-16 m2

23%

17-20 m2

Over 20 m2

Har ikke børneværelse

Ved ikke

8%

Især når børnene er op til 2 år, er
der ikke børneværelse (10%)

I parcelhuse er børneværelset i
gennemsnit ca. 11 m2
I etageejendomme er børneværelset
i gennemsnit ca. 10 m2

3%

4%

6%

Ingen forskel på hvor mange børn der
er i boligen og børneværelsets
størrelse

Hvor stort er dit barns/ dine børns værelser? Hvis du har flere børn og der er forskel på værelsernes størrelse bedes du svare et ca. antal værelses m2 per barn under 18 år i boligern

Base (1012)

Største værelse
Det ældste barn

Det midterste barn

33%

5%

Det yngste barn

12%

De fordeles efter behov eller værelsets beliggenhed i boligen

31%

Børnene sover i samme værelse

Hvilket barn i familien har det største værelse?
Base: Mere end et barn i boligern (505)

Det gælder både når der er
to børn i boligen og tre eller
flere børn

8%

Ingen forskel på værelsernes størrelse

Børnene sover i samme værelse som forældre

Er man det ældste barn i
familien, er det sandsynligt
at man også har det største
børneværelse

8%

3%

Aktiviteter – hvor?
Aktivitet opdelt på sted/alder
Læser lektier

32%

Leger/spiller

33%

33%

49%

Er sammen med kammerater

3%

41%

51%

25%

8%

20%

Læser lektier

Leger/spiller

Eget værelse
13 – 17 år

Eget værelse
9 – 17 år

3%

Andet sted
5 – 12 år

Andet sted
0 – 6 år

3%

Sammen med
kammerater

Ser Tv/streamer

Eget værelse
7 – 17 år
Ser Tv/streamer

33%

Eget værelse

53%

Andet sted

Ikke relevant

Ved ikke

Hvor gør det barn i boligern, som har fødselsdag næste gang, typisk følgende ting?

Base (1012)

12%

2%

Andet sted
5 – 6 år

Eget værelse
13 – 17 år
Andet sted
3 – 8 år

Ting på børneværelset
Opbevaring (skabe og skuffer)

79%

Reol

66%

Enkeltseng

62%

Skrivebord

55%

TV – dvs. fladskærm ud over computer

34%

Sofa/lænestole

19%

Dobbeltseng (fra 140 cm)

19%

Udgang til have/altan
Ingen af disse
Ved ikke

6%
5%
2%

Tænk fortsat på det barn i boligern, der har fødselsdag næste gang. Hvilke af følgende findes på det barns værelse?
Du kan markere flere svar
Base (1012)

I boliger med børn op til 2 år er alle de
nævnte ting i mindre grad tilstede på
barnets værelse

I boliger med børn på 3-4 år er der flere,
der har enkeltseng (71%)
I boliger med børn på 9-12 år er der
flere der har reol (77%)
I boliger med børn i alderen 9-17 år er
der flere, der har skrivebord (80%) – i
denne aldersgruppe har de ældste børn
i mindre grad et skrivebord (74%)
I boliger med børn i alderen 15-17 år er
der flere, der har sofa/lænestol (30%)
I boliger med børn i alderen 13-17 år er
der flere, der har dobbeltseng (39%) –
især blandt dem der er 15-17 år

Ting på børneværelset
Fordelt på barns alder (barn med fødselsdag næste gang)
100%
90%
83%
79%

80%

78% 77%

77%
72%

74%
71%
63%

62%

85%
74%
71%

70%
66%
65%

61%
58%

60%
50%

86%

77%

69%

69%

70% 67%

85%

84%

83%

83%

54%

52%
47%

49%
44%

46%

44%

42%

37%

40%

31%
30%
23%
20%
10%

17%
14%
4%5%

8% 9%8%
6% 7%

13%
9%
7%

2%2%

24%

22%
18%

20%

19%
13%

12%
8%
5%
1%

0%

30%

7%

7%

3%
0%

1%

2%

1%1%

Opbevaring (skabe og skuffer)

Reol

Enkeltseng

Skrivebord

TV – dvs. fladskærm ud over computer

Sofa/lænestole

Dobbeltseng (fra 140 cm)

Udgang til have/altan

Ingen af disse

Tænk fortsat på det barn i boligern, der har fødselsdag næste gang. Hvilke af følgende findes på det barns værelse?
Du kan markere flere svar

15-17år

13-14 år

11-12år

9-10 år

7-8 år

5-6 år

3-4 år

Under 2 år

0%

Samsovning

27% svarer at de sover i
samme værelse/seng som et
eller flere af deres børn

Ja, i samme seng

Det er især blandt de unge
(dem med de små børn) det
praktiseres (45%)

13%

Ja, i samme værelse

14%

Nej

56%

Nej, men har tidligere gjort det

Ønsker ikke at svare

16%

1%

Sover du typisk i samme værelse som et eller flere af dine børn i alderen 0-17 år?
Base (1012)

72% sover ikke i samme
seng/værelse som deres
børn
Det er især blandt dem over
50 år (93%)

Årsager til samsovning

Det er det bedste for børnene

57%

Pga. pladsmangel i boligen

Ved ikke

Kvinder (62%) mener i
højere grad end mænd
(45%) at det er bedst for
børnene

15%

Andet

28%

0%

Hvad er årsagen til at du sover/har sovet i samme værelse som dit barn/dine børn i alderen 0-17 år?
Base: Sover sammen med børn eller har tidligere gjort det (435)

Det er hensynet til børnene
der er den væsentligste
årsag

Især i boliger med børn op
til 2 år er årsagen at det er
bedst for børnene (62%)
Næsten hver tredje svarer
”Andet” – analysen giver
ikke svar på hvad der ligger
bag dette svar

