
Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne.



Metodebeskrivelse

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode
Undersøgelsen er gennemført i perioden 24. – 30. april 2018 via internettet med udgangspunkt i 
YouGov Panelet

Der er i alt gennemført 1.013 interviews

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

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



Indhold

Form for nabofællesskab

Vigtighed af nabofællesskab

Typer af nabofællesskab

Naboskab ifbm flytning

Tiltag for at fremme nabofællesskab

Hvad kan styrke naboskaber?



Er du i dag med i en eller anden form for nabofællesskab? 
(fx bofællesskab, grundejerforening, socialt fællesskab, hvor man taler med naboerne el lign)

47%

4%

1%

2%

16%

23%

29%

Er ikke med i noget/nogen form for nabofællesskab

Andet

Seniorbofællesskab

Bofællesskab

Socialt fællesskab (taler sammen med naboer, har arrangementer sammen,
fælles interesser, passer hinandens børn etc.)

Praktisk fællesskab (låner af hinanden og hjælper hinanden)

Foreningsfælleskab (grundejerforening, boligforening etc.)

Base (1013)

Især personer i lejebolig/

etagebebyggelse

Singler

Personer i storbyer 

(dog ikke hovedstad) 

Især personer i 

andels-/ejerbolig

Knapt hver anden er 

ikke med i en eller 

anden form for 

nabofællesskab



I hvilken grad er nabofællesskaber vigtigt for dig?

4%

7%

17%

33%

25%

13%

Ved ikke

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Base (1013)

Vigtigt i 

”mindre” til 

”nogen grad”

Blandt singler er 

nabofælleskab 

mindre vigtigt

Blandt beboere i 

lejebolig/etagebebyggelse 

er nabofælleskab mindre 

vigtigt

Blandt 

parcelhus-

villaejere er 

nabofælleskab 

vigtigt



Hvad forbindes med et godt nabofællesskab

Gensidig respekt

At man kan snakke ufprpligtende og evt. lave noget sammen

Arrangementer

Hjælper hinanden

At man respekterer hinandens grænser og er venlige overfor hinanden

Respekt høflighed

naboer der passer på hinanden

Respekt for hinanden

Hjælper hinanden taler sammen

At man kommer godt ud af det med hinanden. Tager hensyn.

accept, tolerance, hjælpsomhed,

at man snakker med naboerne og måske ses engang imellem til vejfest, havefest eller lign

God omgandstone

Tolerance og sammenarbejde.

At man passer på hinanden i bred forstand

At man som nabo kan hjælpe hinanden når der er brug for det og at man kan tale med hinanden

Snakker sammen når vi mødes. Nabohjælp ved bortrejse.

Tryghed og glæde

man kommer hinanden ved

at man som det mindste hilser på hinanden. tager hensyn til hinanden, hos os er der rimeligt tynde vægge/gulve. hjælper med udlån af værktøj, vaskekort mm. helt ned til små 

fornødenheder som mælk, smør, sukker...

Hilser på hinanden, holder orden på fællesarealer, respekterer hustegler

Man taler godt med hinanden og enes, men man overrender ikke nødvendigvis hinanden

Man hjælper og passer på hinanden

At dele information

Jeg er i en grundejer forening

man siger hej

Venlighed

At man hilser på hinanden

gode relationer til naboerne

Hjælpe hinanden, holde øje med hinandens boliger

Man hjælpes med haven, få kørt skraldespande ud, man kan lån mel, sukker etc, af hinanden

kontakt

Venlighed og respekt for hinanden

At man omgås uformelt og hjælper hinanden i forskellige sammenhænge. At alle er indstillet på at undgå konflikter.

fred og ro

Gensidig respekt og overbærenhed. Jeg er 24 og fester måske til kl. 00 en fredag, omvendt min nabo har barn, der vågner kl. 6 lørdag. Tolerance, men venlige bemærkninger er 

velkommen

At man kan hjælpe hinanden.

gensidig respekt

hjælper hinanden

at man hilser pænt på hinanden og ellers løser de problemer der opstår i fællesskab

Ja

Hjælper hinanden og respektere hinanden.



Hvilke typer fællesskaber er der i dag i dit nabolag? 
(villavej, opgang, andelsboligforening m.v.)

8%

3%

3%

8%

14%

15%

17%

19%

20%

21%

22%

29%

32%

39%

42%

48%

Vi har intet fællesskab

Andet

Vi hjælper hinanden med at hente og bringe børn

Vores børn leger sammen

Vi passer hinandens kæledyr

Vi hjælper hinanden med boligprojekter/havearbejde

Vi har kommunikation via mailgruppe eller Facebook

Vi inviterer hinanden til kaffe/middag/private fester

Vi mødes i grundejerforening, andelsboligforening, ejerforening el.lign.

Vi holder fællesarrangementer fx vejfest/gårdfest eller loppemarked

Vi har Nabohjælp mod indbrud

Vi låner ting af hinanden – fx madvarer eller haveredskaber/værktøj

Vi kender stort set ikke hinanden, men hilser som regel, når vi mødes

Vi snakker sammen over hækken

Vi kender hinanden godt og hilser, når vi mødes

Vi holder øje med hinandens boliger, når vi er bortrejst på ferie

Base (1013)

Kvinder, 50 år+, små byer, parcelhus/villa

50 år+, Region Sjælland, små byer, parcelhus/villa

60 år+, små byer, parcelhus/villa

Under 40 år+, Hovedstadsområdet, etagebebyggelse, lejebolig

Børnefamilier, pacelhus/villa

50 år+, parcelhus/villa, ejerbolig

Andelsbolig

60 år+

Små byer/landområder, parcelhus/villa 

Parcelhus/villa 

Under 30 år, lejebolig



Fællesskaber man har - eller ønsker

3%

3%

8%

8%

14%

15%

17%

19%

20%

21%

22%

29%

32%

39%

42%

48%

5%

4%

7%

5%

9%

13%

6%

13%

7%

15%

17%

10%

21%

10%

15%

15%

93%

93%

86%

87%

77%

72%

77%

68%

73%

64%

61%

61%

47%

52%

42%

37%

Andet

Hente/bringe hinandens børn

Ingen fællesskab

Børn leger sammen

Passe hinandens kæledyr

Hjælper hinanden med bolig- havearbejde

Kommunikation via mailgruppe/Facebook

Inviterer til kaffe/middag/privat fest

Møder i grundejerforening, andelsforening el.lign.

Fællesarrangementer, f.eks. vejfest/gårdfest/loppemarked

Nabohjælp mod indbrud

Låne ting af hinanden

Uden at kende hinanden - hilser, når mødes

Snak over hæk

Kender hinanden godt og hilser

Holde øje med naboboliger når bortrejst

Har dette Ville ønske dette Ikke ønske/Ved ikke

Base (1013)

Har det 

ikke i dag



Fællesskaber man har - eller ønskerHar dette fællesskab Ønsker ikke

Holde øje med naboboliger når bortrejst
50 år+, parcelhus/villa, række- kæde-dobbelthus, ejerbolig Under 40 år, før-familie, studerende, etagebebyggelse, lejebolig

Kender hinanden godt og hilser
60 år+, små byer/landområde, parcelhus/villa, ejerbolig Under 40 år, før-familie, studerende, etagebebyggelse, lejebolig

Snak over hæk

50 år+, høj husstandsindk., parcelhus/ villa, række- kæde-

dobbelthus, ejerbolig

Under 40 år, hovedstaden/større by, før-familie, studerende, singler, lejebolig

Uden at kende hinanden - hilser, når mødes

Under 40 år, før-familie, hovedstaden/ større by, lav 

husstandsindk., lejebolig

Låne ting af hinanden

Ung/voksen familie, høj husstandsindk., gift/samboende, 

parcelhus/villa, 

60 år+, før-familie, etagebebyggelse

Nabohjælp mod indbrud
50 år+, parcelhus/villa, række- kæde-dobbelthus, ejerbolig Under 40 år, før-familie, lav husstandsindk., single, lejebolig

Fællesarrangementer, f.eks. 
vejfest/gårdfest/loppemarked

Høj husstandsindk., gift/samboende, række- kæde-dobbelthus, 

andelsbolig

Før-familie, single, etagebebyggelse, lejebolig

Møder i grundejerforening, andelsforening 
el.lign.

60 år+, række- kæde-dobbelthus, andelsbolig Under 30 år, før-familie, lav husstandsindk., lejebolig

Inviterer til kaffe/middag/privat fest

Småbyer/landområde, høj husstandsindk., parcelhus/villa, 

ejerbolig

Storby, single, etagebebyggelse, lejebolig

Kommunikation via mailgruppe/Facebook
Voksne familier, høj husstandsindk., række- kæde-dobbelthus

Hjælper hinanden med bolig- havearbejde
50-60 år, høj husstandsindk., Før-familie, etagebebyggelse, lejebolig, 

Passe hinandens kæledyr
Parcelhus/villa, Etagebebyggelse, lejebolig

Børn leger sammen

Før-/voksen familie, høj husstandsindk., gift/samboende, 

parcelhus, 

Før-familie, singler

Ingen fællesskab
Under 30 år, lejebolig Seniorer, små byer, parcelhus/villa, ejerbolig

Hente/bringe hinandens børn
Gift/samboende, høj husstandsindk. Kvinder (mænd ønsker det), seniorer, lejebolig



Undersøgte du graden af nabofællesskab inden du flyttede ind der, hvor 
du bor i dag?

5%

25%

37%

19%

13%

1%

Ved ikke

Havde ikke indflydelse

Nej, jeg tænkte ikke over det/vidste ikke hvordan jeg skulle undersøge det

Nej, det havde ikke min interesse

Nej, for jeg kendte allerede graden inden jeg flyttede ind

Ja

Base (1013)

Via salgsmateriale/mægler

Snakkede med flere der 

boede der i forvejen

Talte med sælger

Singler, 

etagebebyggelse 



Hvad gør du selv for at fremme fællesskabet i dit nabolag?

27%

5%

3%

10%

11%

15%

25%

25%

28%

47%

59%

Jeg gør ikke noget særligt

Andet

Tager initiativ til at lave legeaftaler for mine børn

Stiller op til bestyrelsen i grundejerforeningen/boligforeningen

Er selv aktiv og tager initiativ til fællesarrangementer

Ringer på og byder nye naboer velkommen

Hjælper naboer med praktiske gøremål

Deltager (næsten) altid i fællesarrangementer fx grundejerforeningens
generalforsamling, vej- eller gårddag eller vej- gårdfest

Udlåner værktøj el.lign.

Holder øje med naboens bolig, når de er bortrejst

Snakker med dem, jeg møder

Base (1013)

Mænd, 50 år+, landområder, parcelhus/villa

50 år+, små byer, parcelhus/villa

50 år+, små byer, parcelhus/villa

Parcelhus/villa

60 år+ 

Region Syddanmark

Under 40 år, før-familie, storby, etagebebyggelse, lejebolig



Hvad er det vigtigste ved at indgå i nabofællesskaber?

16%

3%

5%

22%

22%

26%

39%

56%

60%

Ved ikke

Andet

Økonomi (besparelser)

En god fornemmelse at kunne deles om ting

Det forebygger ensomhed

Det praktiske

Det sociale/venskaber

Tryghed (sammen mod indbrud, skader på/i boligen etc.)

Tryghed ved at kende sine naboer (gensidig opmærksomhed "er alt vel",
hjælper hinanden etc.)

Base (1013)

Kvinde, 50 år+, 

parcelhus/villa

60 år+

Ingen forskel på 

politisk 

tilhørsforhold

Mænd, 

under 40 år

Kvinde, 50 år+, 

parcelhus/villa

Sociale
77%

Praktik
23%

Det ”sociale” eller det ”praktiske”

Godt ¾ af svar 

omhandler det 

”sociale”



Hvad vurderer du især har været/kan være med til at styrke 
nabofællesskabet i det område du bor?   

43%

3%

5%

13%

21%

35%

Ved ikke

Andet

Fællesskab om klimasikring (oversvømmelser etc.)

Fællesskab mod eks. nybyggeri, omlægninger af nærområder etc.

Indbrudskampagner

Sociale arrangementer

Base (1013)

60 år+, 

parcelhus/villa



Finder du følgende ting grænseoverskridende eller helt i orden i forhold 
til dine naboer? 
(Hvis du ikke har fx børn eller kæledyr bedes du svar ud fra hvordan du tror du ville opfatte det)

Net: 

Bottombox

[1-2]

Net: 

Topbox

[4-5]

13% 66%

19% 53%

30% 43%

33% 39%

42% 27%

44% 19%28%

25%

18%

16%

9%

7%

15%

17%

15%

13%

10%

6%

16%

16%

21%

18%

22%

15%

10%

11%

15%

13%

20%

17%

9%

15%

23%

30%

32%

49%

21%

15%

8%

9%

7%

6%

Jeg spørger min nabo, om han/hun vil se efter mit barn (fx mens
jeg køber ind)

Jeg spørger min nabo, om han/hun vil passe mine kæledyr i
forbindelse med en rejse

Jeg spørger min nabo, om jeg må låne fødevarer (fx mælk,
sukker, mel)

Jeg ringer på og byder min nye nabo velkommen fx med en kage
eller blomster

Jeg spørger min nabo, om jeg må låne værktøj, stole el.lign.

Jeg spørger min nabo, om han/hun vil se efter min bolig i
forbindelse med en rejse

1 - Grænseoverskridende 2 3 4 5 - Helt i orden Ved ikke

Base (1013)

Generelt mere 

grænseoverskridende 

for kvinder
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