
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 

Nabogener

Bliver boligejerne generet af deres naboer?
Hvad generer boligejerne mest?
Medfører gener konflikter – og løses de i så fald?
Kan boligejerne lære at leve med generne?

Et helejet Realdaniaselskab2



Metode

Et helejet Realdaniaselskab3

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:

Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. - 22. juni 2016 via internettet med udgangspunkt i 

YouGov Panelet.

Målgruppe:

Undersøgelsen er gennemført blandt danske boligejere i alderen 25-74 år, som ikke bor i 

etagebyggeri.

"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."

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 1008 CAWI-

interview med danske boligejere, som ikke bor i etagebyggeri i alderen 25-74 år, i perioden 16. - 22. 

juni 2016”.



Vis hjælpelinjer som hjælper ved 

Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer 

Vælg OK 

Nabogener

Et helejet Realdaniaselskab4



Er du blevet generet af dine naboer inden

for et eller flere af nedenstående områder? 
(flere svar muligt)
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Ved ikke

Nej, har ikke oplevet gener

Andet

Overvågningskameraer

Ændringer af farve på hus og tag

Privat erhverv i boligområde

Larm fra tilbygninger

Automatisk tænd/sluk lys

Haveaffaldsdynger op ad hegn og hæk

Afbrænding af haveaffald

Trampoliner

Rod på naboens grund

Fælleshegn (højde, type, vedligeholdelse mv)

Larm fra fest og musik

Røg- og lugtgener fra brændeovne, pejse og grill

Skyggende træer

Støj fra motoriserede haveredskaber

Naboens dyr kommer ind på min grund (fx katte)

Base (1008) 

Kilde: YouGov, juni 2016

Hver anden boligejer 

har ikke oplevet gener

Afbrænding af 

haveaffald er som det 

eneste sted ikke et 

problem i region 

midtjylland

Besøg af naboens dyr er 

den største gene – dog 

ikke blandt boligejere i 

landområderne



Har nogle af generne medført konflikter

med naboerne – og er de blevet løst? 
(flere svar muligt)
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Ved ikke

Jeg har lært at leve med generne

Nej, generne har ikke medført konflikter

Ja, generne har medført konflikter, som ikke er løst

Ja, generne har medført konflikter, som er næsten løst

Ja, generne har medført konflikter, som er blevet helt løst

Base: Har oplevet nabogener (474) 

Kilde: YouGov, juni 2016

Godt i hvert femte 

tilfælde, hvor der er 

gener – har det 

medført en konflikt 

Godt hver fjerde har 

lært at leve med 

generne 


