
klik uden for dit slide 

Vælg et passende layout 



Vis hjælpelinjer som hjælper ved 

Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer 

Vælg OK 

Tæthed på familie
Hvor tæt bor vi på vores familie, besøger vi dem ofte, 
hvem vil vi især gerne bo sammen med……

Et helejet Realdaniaselskab2



Metode

Et helejet Realdaniaselskab3

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.



Hvor tæt bor du på følgende?

0%

1%

1%

5%

2%

13%

23%

9%

15%

20%

15%

27%

11%

15%

19%

21%

35%

9%

15%

23%

49%

13%

68%

49%

34%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dine svigerforældre

Dine søskende

Dine børnebørn

Dine voksne børn

En eller begge dine forældre

På samme adresse/opgang/vej Under 10 km 10-50 km 50 km eller længere væk Ikke relevant – har ikke denne slags familie Ved ikke

Base (1019) 

55-57% af de 

25-49 årige bor 

under 50 km. fra 

”deres forældre”

Især dem i region 

Sjælland og region 

Syddanmark har 

langt til deres 

”voksne børn”

Især familier m. 

hjemmeboende 

børn bor tæt på 

”forældre/

svigerforældre”

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvor tæt bor du på følgende? En eller begge dine forældre
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34%
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19%
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Ved ikke

Ikke relevant – har ikke denne slags familie

50 km eller længere væk

10-50 km

Under 10 km

På samme adresse/opgang/vej

Base (1019) 

55-57% af de 

25-49 årige bor 

under 50 km. fra 

deres forældre

Især dem i 

Hovedstadsområdet 

og i storbyer bor 

mere end 50 km. fra 

deres forældre

Især de unge 

familier med 

hjemmeboende 

børn bor tæt på 

deres forældre

Især dem med en 

lang uddannelse 

bor langt væk fra 

deres forældre

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvor tæt bor du på følgende? Dine voksne børn
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49%

15%

15%

15%

5%

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

Ved ikke

Ikke relevant – har ikke denne slags familie

50 km eller længere væk

10-50 km

Under 10 km

På samme adresse/opgang/vej

Base (1019) 

Især dem i region 

Sjælland og 

Syddanmark har 

langt til deres 

voksne børn

Især seniorer, de 

60 år+ bor tæt på 

deres voksne børn

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvor tæt bor du på følgende? Dine børnebørn
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68%

9%

11%

9%

1%

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

Ved ikke

Ikke relevant – har ikke denne slags familie

50 km eller længere væk

10-50 km

Under 10 km

På samme adresse/opgang/vej

Base (1019) 

Især seniorer, de 

60 år+ bor tæt 

på deres 

børnebørn

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvor tæt bor du på følgende? Dine søskende

1%

13%

35%

27%

23%

1%

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

Ved ikke

Ikke relevant – har ikke denne slags familie

50 km eller længere væk

10-50 km

Under 10 km

På samme adresse/opgang/vej

Base (1019) 

Især seniorer de 

unge 25-39 år 

bor helt tæt på 

deres søskende 

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvor tæt bor du på følgende? Dine svigerforældre

2%

49%

21%

15%

13%

0%

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

Ved ikke

Ikke relevant – har ikke denne slags familie

50 km eller længere væk

10-50 km

Under 10 km

På samme adresse/opgang/vej

Base (1019) 

Især familier m. 

hjemmeboende 

børn bor tæt på 

forældre/

svigerforældre

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvor ofte ser du følgende?
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1%

1%

9%

3%

3%

4%

13%

15%

10%

12%

8%

18%

17%

17%

29%

22%

34%

32%

29%

47%

61%

27%

23%

36%

6%

5%

3%

2%

3%

2%

1%

4%

2%

1%

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

Dine svigerforældre (n=524)

Dine søskende (n=888)

Dine børnebørn (n=324)

Dine voksne børn (n=518)

En af eller begge dine forældre (n=670)

Dagligt Flere gange om ugen En gang om ugen Et par gange om måneden Sjældnere end et par gange om måneden Aldrig Ved ikke

Base: Har denne slags familiemedlem

Især dem i 

Hovedstadsomrd. 

ser sine forældre 

sjældent

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvor ofte ser du følgende? En af eller begge dine forældre
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36%
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17%

10%
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Ved ikke

Aldrig

Sjældnere end et par gange om måneden

Et par gange om måneden

En gang om ugen

Flere gange om ugen

Dagligt

Base: Har denne slags familiemedlem (670) 

Især dem i 

Hovedstadsomrd. 

ser sine forældre 

sjældent

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvor ofte ser du følgende? Dine voksne børn
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23%

32%

17%

15%

9%

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

Ved ikke

Aldrig

Sjældnere end et par gange om måneden

Et par gange om måneden

En gang om ugen

Flere gange om ugen

Dagligt

Base: Har denne slags familiemedlem (518) 

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvor ofte ser du følgende? Dine børnebørn
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27%

34%

18%

13%

1%

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

Ved ikke

Aldrig

Sjældnere end et par gange om måneden

Et par gange om måneden

En gang om ugen

Flere gange om ugen

Dagligt

Base: Har denne slags familiemedlem (324) 

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvor ofte ser du følgende? Dine søskende

1%

5%

61%

22%

8%

4%

1%

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

Ved ikke

Aldrig

Sjældnere end et par gange om måneden

Et par gange om måneden

En gang om ugen

Flere gange om ugen

Dagligt

Base: Har denne slags familiemedlem (888) 

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvor ofte ser du følgende? Dine svigerforældre

2%

6%

47%

29%

12%

3%

1%

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

Ved ikke

Aldrig

Sjældnere end et par gange om måneden

Et par gange om måneden

En gang om ugen

Flere gange om ugen

Dagligt

Base: Har denne slags familiemedlem (524) 

Kvinder ser oftere end 

mænd deres svigerforældre 

”et par gange om 

måneden”

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvilke fordele ser du der er ved at bo tæt på sin familie?
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6%

8%

35%

37%

38%

58%

58%

69%

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

Ved ikke

Ser ingen fordele ved at bo tæt / i nærheden af sin familie

Andet

Kan passe sine forældre, når de bliver gamle

Kan få passet børn, når de er syge

Kan passe børnebørnene, når de er syge

Børn og bedsteforældre får et tæt forhold til hinanden

Opbygge et stærkt familiebånd og er ofte sammen

Kan hjælpe hinanden med praktiske ting i hverdagen

Base (1019) 

Især kvinder 

fremhæver ”stærkt 

familiebånd” og 

”ofte sammen” –

det gør mænd ikke

Og så er det 

familier med 

hjemmeboende 

børn

Flere mænd end 

kvinder ser ”ingen 

fordele ved at bo 

tæt/i nærheden af 

familien”

Det er især de 25-39 

årige, der ser fordele: 

daglig hjælp, opbygge 

stærkt familiebånd, få 

passet børn, passe sine 

forældre 

Seniorer og 

dem fra 

landområderne 

nævner især 

”passe 

børnebørn……”

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvad kunne få dig til at flytte sammen flere generationer? 
(på samme matrikel, dvs. bo i samme hus eks. stuen og 1. sal eller i samme opgang)

12%

46%

5%

15%

17%

19%

23%

25%

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

Ved ikke

Jeg ser ingen fordele og vil aldrig overveje det

Andet

Kan få børn passet

Kan passe mine forældre, når de bliver gamle

Boligøkonomiske fordele

Følelsesmæssige bånd i familien bliver styrket

Praktisk hjælp i en stresset hverdag

Base: Har familie (1008) 

Kvinder nævner ”praktisk 

hjælp i en stresset hverdag” 

og ”styrket familiemæssige 

bånd” – det gør mænd ikke.

Især mænd ser ingen 

fordele

De unge ser i 

højere grad 

positive fordele 

end de ældre 

Unge fremhæver 

i højere grad end 

ældre 

”boligøkonomiske 

fordele”

Dem fra 

Hovedstaden 

nævner i højere 

grad end andre 

”passe forældre, når 

de bliver gamle”

Især dem i 

parcelhus ”ser ingen 

fordele og vil aldrig 

overveje det”

Kilde: YouGov, januar 2016



Kunne du tænke dig at bo sammen med en eller flere af følgende
familiemedlemmer?

15%

54%

3%

5%

6%

10%

12%

14%

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

Ved ikke

Ingen af disse

Andre

Dine svigerforældre

Dine børnebørn

Dine søskende

En af eller begge dine forældre

Dine voksne børn

Base: Har denne slags familiemedlem (1008) 

Kvinder vil i højere 

grad end mænd bo 

samen med: 

”voksne børn”, 

”forældre” og/eller 

”søskende”

Flere mænd (61%) 

end kvinder (48%) 

ønsker ikke at bo 

sammen med 

nogen 

familiemedlemmer

Dem fra 

landområderne 

nævner især 

”voksne børn” 

og ”børnebørn”

Især unge 

familier nævner 

”forældre” eller 

”svigerforældre”

Kilde: YouGov, januar 2016



Hvem i din familie vil du især gerne bo sammen med?
(på samme matrikel, dvs. bo i samme hus eks. stuen og 1. sal eller i samme opgang)

6%

4%

5%

18%

9%

35%

23%

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

Ved ikke

Andre

Svigerforældre

Søskende

Børnebørn

Voksne børn

Forældre

Base: Vil gerne bo sammen med et eller flere familiemedlemmer (301) 
Flest vil bo sammen 

med ”voksne børn” og 

”forældre” – færrest vil 

bo sammen med 

”svigerforældre”

Kilde: YouGov, januar 2016


