
Vi gør dig klogere på din bolig



By og land

METODE

▪ Undersøgelsen er gennemført i perioden 
12. - 14. maj 2020

▪ Hovedparten af spørgsmålene er en gentagelse 
fra tilsvarende undersøgelse i juli 2014

▪ I alt 1.001 interviews

▪ Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i 
alderen18+  år

▪ 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 indgår to begreber i afrapporteringen
”Yder Danmark”: Bymæssig bebyggelse under 
10.000 samt landområder
”Resten af Danmark”: Bymæssig bebyggelse 
over 10.000 samt Hovedstadsområdet

INDSIGTER

Bor man i ”Resten af Danmark” ser man i højere grad ulemper 
ved at bo på landet/yderområder

Ringe jobmuligheder og lukning af institutioner ses i mindre grad 
som en ulempe i dag sammenholdt med 2014

Retorikken/omtalen af yderområderne er blevet mildere i forhold 
til 2014 - færre mener den er negativ i dag og der er færre i dag, 
der bliver påvirket af retorikken/omtalen

Blandt dem der bor i ”Resten af Danmark” mener man at 
affolkningen af yderområderne er uundgåelig - det er ikke 
tilfældet, hvis man bor i ”Yder Danmark”

Effektiv offentlig transport er det tiltag, der har størst positiv 
effekt for yderområderne - det er uanset hvor man bor. Både i 
dag og i 2014

Generelt er vurderingen, at politikerne ikke prioriterer 
yderområdernes problemer nok - der er dog en stigende positiv 
ændring i holdningen at spore i forhold til 2014

Der er ingen forskydninger, når de to undersøgelser holdes op 
mod hinanden i forhold til hvor man vil bo i 2030

Generelt er tilfredsheden med at bo der hvor man bor høj -
højest i ”Yder Danmark”, lavest i hovedstadsområdet



Ulemper ved at bo på landet/yderområde
2020

▪ Transport og job er det, der ses som de største 
problemer

▪ Hvis man bor i ”Yder Danmark” ser man i mindre 
grad jobmuligheder, transportmuligheder, 
indkøbsmuligheder, manglende fritidsaktiviteter 
samt ensomhed som en ulempe – det gør man i 
højere grad hvis man bor i ”Resten af Danmark”

▪ Især de helt unge fremhæver ensomhed

▪ Blandt dem der bor i region Hovedstaden er der 
en overvægt, der svarer ringe job- og 
transportmuligheder
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Ved ikke
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Manglende muligheder for fritidsaktiviteter

Dårlige/mangelfulde kulturelle tilbud

Usikkerhed om værdistigning i boligen

Dårlig mobil og internetdækning

Ringe indkøbsmuligheder

Institutioner (skoler, sygehuse mv.) lukker

Ringe transportmuligheder
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Manglende offentlige transportmuligheder

Spørgsmål: Hvad ser du som de største ulemper ved at bo på landet/i yderområderne i Danmark?

Base: Alle (n= 1001)



Ulemper ved at bo på landet/yderområde
2014 og 2020

Spørgsmål: Hvad ser du som de største ulemper ved at bo på landet/i yderområderne i Danmark?

Base: Alle (n= 1.004 / 1001)
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2014 (n=1004)

2020 (n=1001)

▪ Især ringe jobmuligheder ses i mindre grad som 
en ulempe i dag end i 2014

▪ Også lukning af institutioner mv. ses i mindre grad 
som en ulempe i dag sammenholdt med 2014

▪ Generelt er der færre, der ser ulemperne i dag 
sammenholdt med 2014



Fordele ved at bo på landet/yderområde
2020

▪ Natur, frisk luft og fred og ro er det flest forbinder 
med fordele…
… de ældre lægger i højere grad vægt på disse 
forhold end de helt unge

▪ Kvinder fremhæver i højere grad end mænd de 
gode rammer for børn

▪ Blandt dem bor i regions Hovedstaden er der en 
overvægt der fremhæver billige boliger…
…men færre der fremhæver tryghed. Tryghed er 
til gengæld gældende for dem, der bor i region 
Nordjylland

▪ Generelt ser dem der bor i ”Yder Danmark” i 
større omfang fordelene sammenholdt med dem, 
der bor i ”Resten af Danmark” – på nær når det 
drejer sig om billige boliger

Spørgsmål: Hvad ser du som de største fordele ved at bo på landet/i yderområderne i 

Danmark?

Base: Alle (n= 1001)
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Fordele ved at bo på landet/yderområde
2014 og 2020

Spørgsmål: Hvad ser du som de største fordele ved at bo på landet/i yderområderne i 

Danmark?

Base: Alle (n= 1.004 / 1001)
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2014 (n=1004)

2020 (n=1001)

▪ Især frisk luft, fællesskab og tryghed er forhold, 
der i højere grad nævnes som fordele ved at bo 
på landet/yderområder i den netop afsluttede 
undersøgelse 



Retorikken/omtalen
2020

▪ Ca. 59% svarer at retorikken/omtalen er 
”negativ/meget negativ”

▪ I gennemsnit 2,36 på en 5-punktsskala, dvs. lidt 
over ”negativ”

▪ Er man bosiddende i ”Yder Danmark” mener man 
i højere grad at retorikken/omtalen er negativ

Spørgsmål: Hvordan mener du retorikken/omtalen af yderområderne i Danmark er i den 

offentlige debat?

Base: Alle (n= 1001)
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Retorikken/omtalen
2014 og 2020

Spørgsmål: Hvordan mener du retorikken/omtalen af yderområderne i Danmark er i den 

offentlige debat?
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Base: Alle (n= 1.004 / 1001)

▪ I 2014 undersøgelsen var gennemsnittet på 2,07 
på en 5-punktsskala, dvs. ”negativ”…
… i den netop afsluttede undersøgelse er 
niveauet 2,36, dvs. der er er i gennemsnit flere, 
der bevæger sig mod den mere neutrale 
vurdering ”hverken eller”

▪ Der er færre i den netop afsluttede undersøgelse, 
der svarer ”negativ/meget negativ” – 59% mod 
74% i 2014

▪ Stort set ingen (afrundet til 0) har på noget 
tidspunkt ment, at retorikken/omtalen har være 
meget positiv”



Retorikken/omtalens påvirkning
2020

▪ Ca. 65% svarer ”i mindre grad/slet ikke”

▪ Det er i gennemsnit 2,0 på en 5-punktsskala, dvs. 
”i mindre grad”

▪ Det er især dem over 50 år, der ikke bliver 
påvirket af retorikken/omtalen. Det er derimod 
tilfældet for de yngre

▪ Dem der bor i ”Yder Danmark” bliver i mindre grad 
påvirket af retorikken/omtalen end dem, der bor i 
”Resten af Danmark”

Spørgsmål: I hvilken grad påvirker retorikken/omtalen af yderområderne dit syn på det at 

bo i yderområderne i Danmark?

Base: Alle (n= 1001)
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Retorikken/omtalens påvirkning
2014 og 2020

Spørgsmål: I hvilken grad påvirker retorikken/omtalen af yderområderne dit syn på det at 

bo i yderområderne i Danmark?
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2014 (n=1004)

2020 (n=1001)

Base: Alle (n= 1.004 / 1001)

▪ Der er færre i den netop afsluttede undersøgelse, 
der bliver påvirket af retorikken/omtalen…
…især er gruppen hvis syn ”slet ikke” påvirkes 
øget

▪ Andelen der samlet svarer ”slet ikke/i mindre 
grad” stiger i den netop afsluttede undersøgelse

▪ Andelen der svarer ”i meget høj grad” er uændret



Affolkning er uundgåelig?
2020

▪ Ca. 70% svarer at affolkningen ”kan påvirkes”, 
16% at ”affolkningen er uundgåelig”

▪ Især blandt de yngre er der en overvægt der 
svarer at ”affolkningen er uundgåelig”…
…denne holdning deles ligeledes blandt personer 
i Hovedstadsområdet og ”Resten af Danmark”. 

▪ Det er ikke tilfældet for dem der bor i ”Yder 
Danmark”, her svarer en overvægt at udviklingen 
”kan påvirkes”

Spørgsmål: Er affolkningen i yderområderne uundgåelig eller er det muligt at påvirke den 

positivt fx ved politiske tiltag?

Base: Alle (n= 1001)
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Affolkning er uundgåelig?
2014 og 2020

Spørgsmål: Er affolkningen i yderområderne uundgåelig eller er det muligt at påvirke den 

positivt fx ved politiske tiltag?

Base: Alle (n= 1.004 / 1001)
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▪ Der er ingen ændringer at spore i folks holdning til 
om affolkningen i yderområderne er uundgåelig 
eller er mulig at påvirke



Tiltag med størst effekt
2020

▪ Effektiv offentlig transport kommer ind på en klar 
1. plads. Uanset hvor man bor

▪ Det er især blandt kvinder og personer på 60+ år 
dette tiltag vægter højt

▪ Der er en overvægt blandt dem der bor i ”Yder 
Danmark” der svarer lavere skat for folk bosat i 
yderområderne, hurtigere internet samt at lægge 
offentlige institutioner i yderområderne 

Spørgsmål: Hvilket/hvilke politisk tiltag vil efter din mening have den største positive effekt 

for yderområderne, hvad enten det drejer sig om at fastholde beboere eller tiltrække nye 

beboere i yderområderne?

Base: Alle (n= 1001)
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Tiltag med størst effekt
2014 og 2020

Spørgsmål: Hvilket/hvilke politisk tiltag vil efter din mening have den største positive effekt 

for yderområderne, hvad enten det drejer sig om at fastholde beboere eller tiltrække nye 

beboere i yderområderne?

Base: Alle (n= 1.004 / 1001)
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Effektiv offentlig transport

2014 (n=1004)

2020 (n=1001)

▪ Effektiv offentlig trafik var også højt prioriteret i 
undersøgelsen i 2014

▪ Der var flere i undersøgelsen fra 2014, der 
svarede give erhvervslivet særlige gunstige vilkår 
samt lægge offentlige institutioner i 
yderområderne

▪ I den netop afsluttede undersøgelse er der flere 
der svarer hurtigt internet/bedre mobildækning 
samt lavere skat for folk bosat i yderområderne
end i 2014



Prioriteres yderområdernes problemer nok?
2020

▪ Ca. 54% svarer ”slet ikke eller i mindre grad”

▪ I gennemsnit er det 2,39 på en 5-punktsskala, 
dvs. lidt over i mindre grad

▪ Dobbelt så mange mænd som kvinder svarer, at 
yderområdernes problemer prioriteres i ”i høj 
grad/i meget høj grad”

▪ Især blandt de unge vurderes det, at politikerne 
generelt prioriterer yderområdernes problemer 
nok

▪ Der er en overvægt blandt dem i 
Hovedstadsområdet der svarer, at politikerne 
generelt prioriterer yderområdernes problemer 
nok – det er ikke tilfældet blandt dem der bor i 
”Yder Danmark”

Spørgsmål: I hvilken grad synes du, politikerne generelt prioriterer yderområdernes 

problemer nok?

Base: Alle (n= 1001)
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Prioriteres yderområdernes problemer nok?
2014 og 2020

Spørgsmål: I hvilken grad synes du, politikerne generelt prioriterer yderområdernes 

problemer nok?

Base: Alle (n= 1.004 / 1001)
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2014 (n=1004)

2020 (n=1001)

▪ I gennemsnit er der flere i den netop afsluttede 
undersøgelse (2,39) der svarer, at politikerne 
prioriterer yderområdernes problemer nok end i 
2014 (2,11)

▪ Der er i dag markant færre, der svarer ”slet ikke”
og flere der svarer ”i høj grad”



Fremtiden
2020

▪ Ca. 35% svarer ”i høj grad/i meget høj grad”

▪ I gennemsnit er det 3,06 på en 5-punktsskala, 
dvs. ”i nogen grad”

▪ Det er især personer i Hovedstadsområdet og 
personer i storbyer, der i mindre grad kan 
forestille sig at bo på landet/i et yderområde…
… det kan dem der bor i ”Yder Danmark” til 
gengæld – i gennemsnit 3,97 på en 5-
punktsskala, dvs. ”i høj grad”

Spørgsmål: I hvilken grad kan du forestille dig i fremtiden at bo på landet/i et yderområde i 

Danmark?

Base: Alle (n= 1001)

3%

17%

18%

28%

21%

13%

Ved ikke

I meget høj grad [5]

I høj grad [4]

I nogen grad [3]

I mindre grad [2]

Slet ikke [1]



Fremtiden
2014 og 2020

Spørgsmål: I hvilken grad kan du forestille dig i fremtiden at bo på landet/i et yderområde i 

Danmark?

Base: Alle (n= 1.004 / 1001)
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2014 (n=1004)

2020 (n=1001)

▪ I gennemsnit er det 3,06 på en 5-punktsskala, 
dvs. i nogen grad i den netop afsluttede 
undersøgelse…
… det er højere end i undersøgelsen fra 2014, 
hvor gennemsnittet var 2,79

▪ Gruppen der svarer ”slet ikke” skrumper betydeligt 
ind i den netop afsluttede undersøgelse…
…samtidig vokser andelen der svarer ”i meget høj 
grad”



Hvor i år 2030
2020

▪ Størstedelen ser sig selv bo i en større by i 2030

▪ Generelt er der en overvægt af personer, der vil 
bo samme sted i 2030 som de bor i dag

▪ Ca. 50% af dem der bor i Hovedstadsområdet ser 
sig selv i hovedstaden i år 2030 – 16% ser sig 
selv på landet/yderområde

▪ Ca. 73% af dem der i dag bor i ”Yder Danmark” 
ser også sig selv bo der i 2030 – kun 1% ser sig 
selv bo i hovedstaden

Spørgsmål: Hvor ser du dig selv bo i 2030?

Base: Alle (n= 1001)
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Hvor i år 2030
2014 og 2020

Spørgsmål: Hvor ser du dig selv bo i 2030?

Base: Alle (n= 1.004 / 1001)
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▪ Der er ingen forskydninger at spore når de to 
undersøgelser holdes op mod hinanden



Fordele ved at bo i en større by
2020

▪ Gode indkøbsmuligheder, gode 
transportmuligheder samt mange kultur tilbud er 
de forhold, der nævnes oftest

▪ Især de unge nævner gode jobmuligheder og 
mange fællesskaber

▪ Blandt dem der bor i hovedstadsområdet er der 
en overvægt der svarer gode offentlige 
transportmuligheder, mange kulturelle tilbud samt 
gode jobmuligheder

▪ Sammenholdt med alle personer, er der er 
markant færre bosiddende i landområderne, der 
ser fordelene ved at bo i en større by

Spørgsmål: Hvad ser du som de største fordele ved at bo i en større by 

(med mere end 50.000 indbyggere)?Du kan markere flere svar.

Base: Alle (n= 1001)
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Ulemper ved at bo i en større by
2020

▪ For høje boligudgifter og for meget støj er de 
forhold, der nævnes af flest

▪ Derefter følger manglende adgang til natur samt 
for høje leveomkostninger

▪ Dem der bor i ”Yder Danmark” kan i højere grad 
end dem der bor i ”Resten af Danmark” se 
ulemperne ved at bo i en større by – især for 
meget støj nævnes

▪ Utryghed og for lidt privatliv nævnes af dobbelt så 
mange i ”Yder Danmark” som i ”Resten af 
Danmark”

Spørgsmål: Hvad ser du som de største ulemper ved at bo i en større by 

(med mere end 50.000 indbyggere)?Du kan markere flere svar.

Base: Alle (n= 1001)
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Tilfredshed med at bo hvor man bor
2020

▪ I gennemsnit er tilfredsheden med at bo hvor man 
bor i dag på 4,20 på en 5-punktsskala

▪ Især dem på 60+ år er tilfredse

▪ Generelt er tilfredsheden med at bo hvor man bor 
høj

▪ Tilfredsheden er størst blandt dem der bo i ”Yder 
Danmark” – i gennemsnit 4,37 på en 5-
punktsskala…
… i ”Resten af Danmark” er gennemsnittet 4,13 
og i hovedstaden 4,06

Spørgsmål: Overordnet set – hvor tilfreds er du for at bo i det område eller 

by, hvor du bor?

Base: Alle (n= 1001)
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Hvor vil man helst bo
2020

▪ Flest vil helst bo i en by på 10.000-50.000 
indbyggere

▪ 59% af dem der i dag bor i hovedstadsområdet, 
vil også helst bo i hovedstadsområdet

▪ For ca. 1% har det ingen betydning og 6% svarer 
en lille by med under 1.000 indbyggere

Spørgsmål: Hvor vil du helst bo, hvis du frit kunne vælge (uden skelen til 

økonomi)?

Base: Alle (n= 1001)
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I en større by på 50.001-500.000 indbyggere

I hovedstadsområdet


