
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 

Rengøring i hjemmet
YouGov undersøgelse for Bolius, januar 2017

• Årsager til at gøre rent
• Hvem gør typisk rent, hvor og hvor ofte
• Rengøringshjælp
• Rengøring og konflikter
• Tid brugt på rengøring
• Rengøringsmidler
• Hvilken type rengøring bryder man sig mindst om
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Metode
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Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:

Undersøgelsen er gennemført i perioden den 3. – 10. januar 2017 via internettet med udgangspunkt i 

YouGov Panelet.

Der er i alt gennemført 1.006 interviews.

Målgruppe:

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18+ 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. 



Hvad er den/de væsentligste årsager til, at du 
gør rent/får gjort rent i din bolig?
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1%

0%

4%

16%

38%

52%

76%

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

Ved ikke

Boligen bliver aldrig rengjort

Andet

Fordi "MAN skal"

Fordi mit hjem skal fremstå rent og pænt
over for andre

Af sundhedshensyn

Det er vigtigt over for mig selv, at mit hjem
ser rent og pænt ud

Betyder mindre for 

de yngre

Betyder mere for 

de yngre

Base: alle



Hvem gør typisk rent i din bolig?
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Jeg/vi gør det selv
87%

Kombineret gør-
det-selv med 

rengøringshjælp
7%

Har 
rengøringshjælp

4%Andet
1%

Der bliver ikke 
gjort rent

0%

Ved ikke
1%

Base: alle

Sammenhæng mellem 

husstandsindkomst og 

brug af 

rengøringshjælp

700.000 kr.+ benytter i 

højere grad



Hvor ofte har du/I rengøringshjælp?
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2%

2%

6%

54%

33%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ved ikke

Sjældnere end 1 gang om måneden

1 gang om måneden

Hver 14. dag

1 gang om ugen

Flere gange om ugen

I gennemsnit knapt 

hver 14. dag

Base: har rengøringshjælp



Hvor meget betaler du/I i timen for 
rengøringshjælp?
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16%

10%

14%

13%

42%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ønsker ikke at svare

Ved ikke

Mere end 200 kr./timen

150 – 200 kr./timen

100 – 150 kr./timen

Under 100 kr./timen

Kr. 156,-
(<100: 75 / 

>200: 250)

Base: har rengøringshjælp



Giver rengøring anledning til 
uoverensstemmelser/konflikter i din bolig?
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Ja, altid
1%

Ja, ofte
6%

Ja, men sjældent
26%

Nej, aldrig
63%

Gør ikke 
rent/ikke 
relevant

2%

Ved ikke
2%

Især 

personer i 

forhold med 

hjemmebo. 

børn

Især blandt 

dem under 

54 år

Base: alle

Net ”ja” 33%

Især i ”unge 

familier” med 

små børn 

8 ud af 10 af 

de 55 år+ 

”Nej, aldrig”

Især 

husstands-

indkomst på 

700.000 kr.+



Hvornår gøres der typisk rent i boligen?
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På hverdage
21%

I weekenden
20%

Ingen fast dag –
der gøres 

løbende rent
58%

Gør aldrig rent
0% Ved ikke

1%

Seniorer har 

ingen fast 

dag

Base: alle

Unge uden 

børn gør det 

i weekenden



Hvem står primært for rengøringen i følgende 
rum?
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46%

35%

49%

44%

46%

20%

21%

28%

30%

28%

11%

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

Badeværelse/toilet

Børneværelse

Soveværelse

Stue

Køkken

Jeg selv Min partner Både jeg selv om min partner Barn/børn

Hele familien (forældre og børn) Au pair Rengøringshjælp Anden

Ikke relevant/ har ikke dette rum Rummet gøres aldrig rent Ved ikke

60% af kvinderne 

svarer ”jeg selv”

25% af kvinderne 

svarer ”jeg selv”

60% af kvinderne 

svarer ”jeg selv”

53% af kvinderne 

svarer ”jeg selv”

59% af kvinderne 

svarer ”jeg selv”

Størst samarbejde om 

stuen - ”både jeg og 

min partner”

Inden for alle rum (på 

nær køkken) benyttes 

rengøringshjælp i 

højere grad blandt 

husstandsindkomster 

på kr. 700.000+



Hvem foretager typisk følgende i boligen?
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47%

52%

55%

48%

44%

56%

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

Støvsuger

Tørrer støv af

Renser afløb

Vasker gulve

Pudser vinduer

Rengør køleskab

Jeg selv Min partner Både jeg selv om min partner

Barn/børn Hele familien (forældre og børn) Au pair

Rengøringshjælp Anden Dette gøres aldrig

Ved ikke

72% af kvinderne 

svarer ”jeg selv”

69% af mændene 

svarer ”jeg selv”

59% af kvinderne 

svarer ”jeg selv”

75% af kvinderne 

svarer ”jeg selv”

Base: alle



Hvor mange timer om ugen bruger du/I i
gennemsnit på rengøring (inkl støvsugning) i 
boligen (kun din egen tid)?
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ved ikke

5 eller flere timer

4 – 5 timer

3 – 4 timer

2 – 3 timer

1 – 2 timer

Under 1 time

Base: alle

I gennemsnit 

2 timer
(<1: 0,5 / >5: 7,5)



Hvor mange timer om ugen bruger du/I i
gennemsnit på rengøring (inkl. støvsugning) i 
boligen (kun din egen tid)?

Et helejet Realdaniaselskab13

Base: alle

samboende/gift/registreret 

partnerskab og har 

hjemmeboende børn

single/enlig/ikke 

samboende og har 

hjemmeboende børn

samboende/gift/registreret 

partnerskab og har ingen 

hjemmeboende børn

samboende/gift/registreret 

partnerskab og har ingen 

hjemmeboende børn

2,4

2,2

2,1

1,7

Er der børn -> 

mere tid



Er rengøringen en belastning for dig/din 
husstand?
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4%

57%

11%

8%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ved ikke

Nej, rengøring er generelt ikke en belastning

Ja, jeg føler ofte at rengøringen gør at jeg må
give afkald på andre ting

Ja, det presser mig/familien tidsmæssigt

Ja, hvis ikke der gøres rent giver det dårlig
samvittighed

Base: alle

Netto ”ja” 39%

Især blandt kvinder

Især i unge familier 

med små børn



Hvad er vigtigst for dig, når du køber 
rengøringsmidler?
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9%

3%

6%

1%

5%

9%

23%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ved ikke

Køber ikke rengøringsmidler

Andet

Benytter helst hjemmelavede
rengøringsprodukter

At det er en bestemt mærkevare

En god duft

Prisen

At det er miljøvenligt/allergivenligt

Base: alle

Singler uden 

hjemmeboende børn



Hvor ofte gør du/I følgende i boligen?
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36%

23%

2%

2%

12%

43%

45%

8%

8%

42%

2%

3%

48%

35%

5%

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

Støvsuger

Gør badeværelset rent

Vasker dørhåndtag og døre

Rengør køleskab

Tørrer støv af

Mere end 1 gang om ugen 1 gang om ugen Hver 14. dag 1 gang om måneden

Sjældnere end månedligt Ikke relevant Ved ikke

Base: alle

> 1 gang/uge

Unge familier 

med små børn

> 1 gang/uge

55 år+

Sjældnere end 

mdr. 18-34 årige

> 1 gang/uge

55 år+



Hvor ofte rengør du/I ventilator eller 
aftrækskanaler i boligen?
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11%

25%

51%

9%

3%

1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ved ikke

Har ikke ventilator eller aftrækskanaler/ikke
relevant

Sjældnere end månedligt

1 gang om måneden

Hver 14. dag

1 gang om ugen

Mere end 1 gang om ugen

Base: alle

I gnsn. mellem 1 

gang/mdr. eller 

sjældnere end 

månedligt



Hvilken af følgende typer rengøring bryder du 
dig mindst om?
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17%

9%

11%

14%

21%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ved ikke

Støvsuge

Tørre støv af

Vaske gulve

Gøre rent på badeværelse

Pudse vinduer

Base: alle

Især kvinder

Især 18-34 årige

Især mænd


