Deleøkonomi
Deler vi med vores naboer – hvad deler vi og er der
sociale fællesskaber
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Et helejet Realdaniaselskab

Metode
Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:
Undersøgelsen er gennemført i perioden 14. – 20. januar 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet.
Målgruppe:
Undersøgelsen er gennemført blandt danskere 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:
Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at
resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.
Der er gennemført i alt 1.019 interviews.
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Et helejet Realdaniaselskab

Låner eller deler du ind i mellem noget med dine naboer, eller
hjælper I hinanden? (fx haveredskaber, børnepasning, bil)
Base (1019)

Mere end 6 ud af 10
af de 60 år+ har en
aftale – langt færre
blandt de 25-39 årige

Især dem i
parcelhus/villa ”låner
eller deler eller
hjælper hinanden” –
det gør dem i
lejligheder ikke

Ja, vi har faste aftaler

Især personer med
hjemmeboende børn
samt seniorer ”låner
eller deler eller hjælper
hinanden” – det gør
personer under 45 år
og uden børn ikke

3%

Ja, vi har ingen faste aftaler, men gør det ad hoc

48%

Nej, vi låner, deler mv. meget sjældent eller aldrig noget med naboer

46%

Ved ikke

2%

0%

Kilde: YouGov, januar 2016

Især dem i
Hovedstadstområdet
”låner, deler mv.
sjældent eller aldrig
med naboer”
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Hvad deler du med dine naboer? (flere svar)
Ca. 60% deler
med deres
naboer

Især de 25-39
årige ”deler
ingenting”

Dem i Region
Sjælland hjælper i
højere grad end dem i
andre regioner med
”havearbejde,
snerydning mv.”

Base (1019)

Haveredskaber- og maskiner

35%

Havearbejde, snerydning mv.

26%

Vi passer hinandens børn

6%

Bil

4%

Cykler

2%

Rengøringshjælp

2%

Andet

25%

Vi deler ingenting

40%

Ved ikke

2%

0%

Kilde: YouGov, januar 2016

Dem i parcelhuse/villaer
deler i højere grad
”haveredskaber- og
maskiner” samt
”havearbejde, snerydning
mv.” – dem i
etagebebyggelse deler i
langt mindre grad
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Hvordan sikrer I socialt fællesskab i eksempelvis dit nabolag/på
din vej/i din grundejerforening?
Base (1019)

Ca. 4 ud af 10
angiver en eller
anden form for
socialt fællesskab

Især dem på 60 år+
”har er fast aftale
om at holde
øje……”

Dem i parcelhus/villa ”har
fast aftale om at holde
øje…” samt ”holder
vejfester/loppemarkeder
mv.” – det gør dem i
etagebebyggelse ikke

Vi har faste aftaler om at holde øje med hinandens huse, når vi er bortrejst

39%

Vi holder vejfester/loppemarkeder o. lign.

23%

Vi har en Facebookgruppe, hvor vi deler information

11%

Vi deles om praktiske opgaver (fx græsslåning, hækklipning, børnepasning)

10%

Vi spiser jævnligt sammen

7%

Andet

15%

Har intet socialt naboskab

35%

Ved ikke

5%

0%
Kilde: YouGov, januar 2016

Blandt dem der bor i
lejebolig, er der en
større andel der har
”intet socialt
netværk” end blandt
dem i ejerbolig
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