
Kuben Management 
 
Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: 

 
Variabelnavn 

Spørgsmålstekst 

Typenavn (Bruges kun internt i programmeringsøjemed) 

Typedefinition/svarkategorier  

Filter-instruktion 

Evt. bemærkninger til spørgsmålet. 

 

”Ved ikke / Vil ikke svare”. Denne kategori er udeladt som direkte svarmulighed i hele skemaet. I interview har intervieweren altid mulighed for at notere dette, hvis IP på eget 

initiativ ønsker det. På internettet, kommer muligheden frem, hvis IP lader et spørgsmål stå tomt. Indledningsvist, forsøger vi altså at få et svar fra IP, men giver altså fortsat 

mulighed for ikke at besvare et spørgsmål. 

 
Metoden er direkte sammenlignelig og skaber ikke-signifikante svarfordelinger imellem de to metoder, telefoninterview og internetbesvarelser. 

 

 

 
Bloknavn Beskrivelse af blok/modul     

Spørgsmålsnavn 

 

Spørgsmålstekst T Typedefinition Spm1=1 { Filter } Bemærkning 

 
BlokA Baggrundsspørgsmål.     
IntroA 

 

De første spørgsmål handler om dig og din husstand     

Spm3 

 
Hvilket land/verdensdel er du født i?  1 Danmark 

2 Øvrige EU-lande 
3 Øvrige europæiske lande uden for EU 
4 Afrika 
5 Asien 
6 Nordamerika 

7 Sydamerika 
8 Australien samt Oceanien 
9      Andet 

  

Spm4 

 

Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?  1 Grunduddannelse (fx folkeskole eller 

erhvervsskolernes grundforløb) 

2 Ungdomsuddannelse/studieforberedende 

uddannelse (fx STX, HHX, HTX, HF) 

3 Erhvervsuddannelse/Faglig uddannelse (fx 

  



tømrer, social og sundhedshjælper, 

landmand eller bager) 

4 Kort videregående uddannelse (fx tandplejer, 

laborant eller datamatiker) 

5 Mellemlang videregående uddannelse (fx 

bachelor, professionsbachelor, journalist 

eller folkeskolelærer) 

6 Lang videregående uddannelse (fx kandidat) 

7 Andet 
Spm5 
 

Hvad laver du i øjeblikket? 
Er du… 

 1 I erhvervsarbejde  
2 Studerende  
3 Pensionist (fx førtidspensionist, folkepensionist 

eller på efterløn) 
4 Udenfor arbejdsmarkedet (fx hjemmegående, 

ledig, kontanthjælpsmodtager, 
dagpengemodtager, i aktivering) 

5      Andet 

  

Spm6 

 

Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse? 
Er du… 

 1 Selvstændig landmand 

2 Selvstændig med max. 5 ansatte 

3 Selvstændig med 6 eller flere ansatte 
4 Medhjælpende ægtefælle 

5 Ufaglært arbejder 

6 Faglært arbejder 

7 Lønmodtager på grundniveau 

8 Lønmodtager på mellem/højt niveau 

9 Topleder i virksomhed, organisation eller 

den offentlige sektor 

10 Lærling eller elev 

Hvis Spm5 = 1  

 

Spm7 Er du: 

 

 1 Gift 

2 Separeret 

3 Skilt/enkemand/enke 

4 Samboende 
5 I forhold, men ikke samboende 

6 Single 

  

Spm8 

 

Hvad er husstandens årlige bruttoindkomst? 
 

(Du skal angive husstandens samlede indkomst før 
skat. Inkl. indkomst for beboere over 17 år) 

 1 Under 100.000 

2 100.000-199.999 

3 200.000-299.999 

4 300.000-399.999 

5 400.000-499.999 

6 500.000-599.999 

7 600.000+ 

8 Ønsker ikke at oplyse 

  



Spm9 

 

Hvor mange personer bor/har folkeregisteradresse i 
din husstand? 

 1 1 person 

2 2 personer 

3 3 personer 

4 4 personer 

5 5 personer 

6 6 personer 

7 7 personer eller flere 

  

Spm10 

 

Hvor mange børn bor/har folkeregisteradresse i din 
husstand? 

 1 Ingen børn 

2 1 barn  

3 2 børn 

4 3 børn 
5 4 børn 

6 5 børn 

7 6 børn 

8 7 børn 

9 8 børn 

10 9 børn 

11 10 børn 

Hvis Spm9 = 2-7  

Spm10_1 

 

Alder på barn 1  0..99 Hvis Spm10 = 2  

Spm10_2 

 

Alder på barn 2  0..99 Hvis Spm10 = 3  

Spm10_3 

 

Alder på barn 3  0..99 Hvis Spm10 = 4  

Spm10_4 

 

Alder på barn 4  0..99 Hvis Spm10 = 5  

Spm10_5 
 

Alder på barn 5  0..99 Hvis Spm10 = 6  

Spm10_6 

 

Alder på barn 6  0..99 Hvis Spm10 = 7  

Spm10_7 

 

Alder på barn 7  0..99 Hvis Spm10 = 8  

Spm10_8 

 

Alder på barn 8  0..99 Hvis Spm10 = 9  

Spm10_9 

 

Alder på barn 9  0..99 Hvis Spm10 = 10  

Spm10_10 

 

Alder på barn 10  0..99 Hvis Spm10 = 11  

 

 
BlokB Nuværende bolig / bydel     



IntroB 
 

 

Følgende spørgsmål omhandler din nuværende 

bolig og den by, du bor i 

    

Spm11 

 

Hvor bor du? 

 

 1 På landet eller i en mindre by med under 

200 borgere 

2 Landsby mellem 200 og 500 borgere (fx 

Bislev eller Egense) 

3 Mindre by mellem 500 og 2.000 borgere (fx 

Hou, Kongerslev eller Sulsted)  

4 Mellemstor by mellem 2.000 og 5.000 

borgere (fx Storvolde, Frejlev eller Vadum) 

5 Større by mellem 5.000-10.000 (fx 

Svenstrup eller Nibe) 

6 Storby (Aalborg) 

  

 

 

Spm12 
 

Hvilken type bolig bor du i? (sæt max 2 
krydser) 

 

 1 Parcelhus/villa 
2 Landejendom/stuehus 

3 Etagebyggeri 

4 Række-, kæde- og dobbelthus  

5 Kollegie/ungdomsbolig/studiebolig 

6 Fritidshus 

7 Plejehjem/plejebolig 

8 Øvrig offentlig institution 

9 Andet, uddyb… 

  

Spm13 
 

Bor du i et bofællesskab  

(med et bofællesskab menes en boform, hvor 

flere mennesker er fælles om væsentlige 

funktioner og har et aktivt fællesskab samt har 
fælles faciliteter og lokaler) 

 1 Ja 

2 Nej 

  

Spm14 

 
 

I hvilken grad oplever du, at du er en del af et 

naboskab/fællesskab i dit nuværende boligområde? 
 1     I høj grad 

2     I nogen grad 
3     I mindre grad 
4     Slet ikke   

  

Spm15 
 
 
 

Hvor mange rum er der i din bolig? 
 
Angiv antal af hele rum – har du 1½ rum, så angiv 
2 rum. (Medtag ikke badeværelse, køkken, 

kælderrum og bryggers). 

 1 1 rum 

2 2 rum 

3 3 rum 

4 4 rum 

5 5 rum 

6 6 rum eller flere 

  

Spm16 

 

Hvor mange bruttokvadratmeter er din bolig 

på? 

 1 Under 40 kvm 

2 40-79 kvm 

  



 3 80-119 kvm 

4 120-159 kvm 

5 160-199 kvm 

6 200 kvm eller derover 

Spm17_1 Har du…  

 

Egen have 

 1 Ja 

2 Nej 

  

Spm17_2 

 

Har du… 

 

Egen terrasse/altan 

 1 Ja 

2 Nej 

  

Spm17_3 

 

Har du…  

 

Adgang til terrasse/altan 

 1 Ja 

2 Nej 

Hvis 17_2 = 2  

Spm17_4 
 

Har du…  
 

Adgang til fælles gårdområde/grønne områder 

 1 Ja 
2 Nej 

Hvis 12 <> 1, 2  

Spm18 

 

Bor du i/på…  1 Ejerlejlighed 

2 Øvrig ejerbolig (hus, landejendom mv.) 

3 Andelsbolig 

4 Privat lejebolig 

5 Almen lejebolig 

6 Offentlig institution 

7 Andet 

  

Spm19 Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig? 

 

 1 Meget tilfreds 

2 Tilfreds 

3 Utilfreds 

4 Meget utilfreds 

  

Spm20 Hvad er dine månedlige boligudgifter? 
(husleje, prioritetsydelse/anden udgift til bolig, 

som fx banklån og vand, varme, el.) 

 1 0-2999 kr. 
2 3000-5999 kr. 

3 6000-9999 kr. 

4 10.000-14.999 kr. 

5 15.000-19.999 kr. 

6 20.000-24.999 kr. 

7 Mere end 25.000 kr. 

  

Spm21 Hvor tung en byrde er husstandens 

boligudgifter for din/jeres økonomi? 

 

 1 En meget tung byrde 

2 En tung byrde 

3 En mindre byrde 

4 Ikke nogen byrde 

  

Spm22 Hvor tilfreds er du med dit nuværende 

boligområde? 

 

 1 Meget tilfreds 

2 Tilfreds 

3 Utilfreds 

  



4 Meget utilfreds 

Spm23 Hvordan oplever du, at andre, som bor 

andetsteds, omtaler dit boligområde? 

 

 1 Meget positivt 

2 Positivt 

3 Negativt 

4 Meget negativt 

  

Spm24 Hvor længe har du boet i din nuværende 

bolig? 

 

 1 0-5 måneder 

2 6-11 måneder 

3 1-3 år 

4 4-6 år 

5 7-10 år 

6 11-15 år 

7 16-20 år  
8 Mere end 20 år 

  

Spm25 Hvor gammel var du, da du flyttede 

hjemmefra? 

 1 Alder ____ 

2 Er ikke flyttet hjemmefra 

  

 
BlockC Valg af bolig   Hvis 

BlockB.Spm25 = 1 

 

IntroC 
 
 

De næste spørgsmål handler om, hvad der var 
vigtigt for dig dengang du valgte din nuværende 
bolig.  
 

(Svarkategorien ’afgørende’ er forhold du ikke ville 
gå på kompromis med.) 

  

 

  

Spm26 
 
 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
at bosætte dig i det område, du bor i nu? 
 
Jeg ville bo i et område tæt på naturen/grønne 
områder (fx skov, marker, vand, parker eller andet) 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm27 

 
 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 

at bosætte dig i det område, du bor i nu? 
 
Jeg ville bo i et område med gode vilkår og 
muligheder for børn 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm28 
 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
at bosætte dig i det område, du bor i nu? 

 

Jeg ville bo tæt på min/vores 

arbejdsplads(er)/uddannelses sted(er)? 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  



Spm29 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
at bosætte dig i det område, du bor i nu? 

 
Jeg ville bo i et område med få nydanskere 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm30 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
at bosætte dig i det område, du bor i nu? 

 

Jeg ville bo tæt på familie og venner 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm31 

 
 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 

at bosætte dig i det område, du bor i nu? 
 
Jeg ville bo tæt på cafeer, butikker, kulturliv mv. 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm32 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
at bosætte dig i det område, du bor i nu? 

 

Jeg ville bo tæt på det sted, hvor jeg er vokset 

op 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm33 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
at bosætte dig i det område, du bor i nu? 

 

Jeg ville bo i nærheden af sports- og 

fritidstilbud 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm34 
 
 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
at bosætte dig i det område, du bor i nu? 
 

Jeg ville bo et sted, der er ugeneret af trafikstøj eller 
støj fra naboer. 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm35 
 
 
 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
at bosætte dig i det område, du bor i nu? 
 
Jeg ville bo i et område uden sociale problemer og 
problemer med kriminalitet 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm36 Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte  1 Afgørende   



 at bosætte dig i det område, du bor i nu? 

 

Jeg ville bo tæt på dagligvarebutik(ker) 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

Spm37 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
at bosætte dig i det område, du bor i nu? 

 

Jeg ville bo et sted med et godt 

naboskab/fællesskab 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm38 

 
 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 

at bosætte dig i det område, du bor i nu? 
 
Jeg ville bo i nærheden af offentlige 
sundhedstilbud.  
(fx læge, speciallæge eller skadestue) 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm39 
 
 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
at bosætte dig i det område, du bor i nu? 
 
Jeg ville bo i et område med gode 
transportforbindelser. 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm40 
 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
at bosætte dig i det område, du bor i nu? 

 

Jeg ville have adgang til fællesfaciliteter (fx 

fælleshus, festlokale, gæsteværelse eller andet) 

 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm41 
 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
din nuværende bolig? 

 

Jeg ville bo i et helt bestemt kvarter/område 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm42 
 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
din nuværende bolig? 
 
Jeg ville have en have 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm43 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
din nuværende bolig? 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

  



 

Jeg ville have en terrasse/altan 
3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

Spm44 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
din nuværende bolig? 

 
Jeg ville bo i en bolig med garage eller lukkede 
parkeringsforhold  

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm45 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
din nuværende bolig? 

 
Jeg ville bo i en bolig der var miljø- og klimavenlig 
med energibesparende løsninger 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm46 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
din nuværende bolig? 

 
Jeg ville bo i en bolig, der var indflytningsklar og 
ikke krævede istandsættelse 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm47 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 

din nuværende bolig? 

 

Jeg ville bo i en bolig, der var ældrevenlig 

 6 Afgørende 

7 Meget vigtigt 

8 Vigtigt 

9 Mindre vigtigt 

10 Ikke vigtigt 

  

Spm48 

 

Hvor vigtige var følgende forhold for, at du valgte 
din nuværende bolig? 

 

Jeg ville bo i en nutidig og moderne bolig 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

 
 
BlokD      
IntroD 
 
 

De næste spørgsmål handler om, hvordan du bruger 
din nuværende bolig og by. 
 
(Byen du bor i eller den nærmeste by, der har de 

nævnte tilbud) 

    

Spm49_1 Har du indenfor de sidste to måneder været på  1 Ja   



 
 

museum/udstillinger? 2 Nej 

Spm49_2 
 
 

Har du indenfor de sidste to måneder været i 
biografen? 

 1 Ja 

2 Nej 

  

Spm49_3 Har du indenfor de sidste to måneder været i teatret, 
til opera, koncert eller andet? 

 1 Ja 

2 Nej 

  

Spm49_4 
 
 

Har du indenfor de sidste to måneder været til en 
sportsbegivenhed? 

 1 Ja 

2 Nej 

  

Spm49_5 
 

Har du indenfor de sidste to måneder været på cafe   1 Ja 

2 Nej 

  

Spm49_6 
 

Har du indenfor de sidste to måneder haft besøg af 
eller været på besøg hos naboer? 

 1 Ja 

2 Nej 

  

Spm50 

 

Hvor ofte ser du TV derhjemme?  1 Hver dag 

2 4-6 gange om ugen 

3 1-3 gange om ugen 

4 1-3 gange om måneden 

5 1-5 gange hvert halve år 

6 Sjældnere 

7 Aldrig 

  

Spm51 

 

Hvor ofte laver du/I varm mad derhjemme?  1 Hver dag 

2 4-6 gange om ugen 

3 1-3 gange om ugen 

4 1-3 gange om måneden 

5 1-5 gange hvert halve år 

6 Sjældnere 

7 Aldrig 

  

Spm52 

 

Hvor ofte har du gæster derhjemme?  1 Hver dag 

2 4-6 gange om ugen 

3 1-3 gange om ugen 

4 1-3 gange om måneden 

5 1-5 gange hvert halve år 

6 Sjældnere 

7 Aldrig  

  

Spm53 Hvor mødes du med familie og/eller venner?  1 Kun i byen   



 2 Mest i byen 

3 Både i byen og i boligen 

4 Mest i boligen 

5 Kun i boligen 

6 Gør ikke dette 

Spm54 Hvor tilbringer du din fritid?  1 Kun i byen 

2 Mest i byen 

3 Både i byen og i boligen 

4 Mest i boligen 

5 Kun i boligen 

6 Gør ikke dette 

  

Spm55 

 
 

Hvordan færdes du primært i din by? 

 
 

 1 Bil 

2 Knallert 

3 Motorcykel 

4 Offentligt tranport 

5 Cykel 

6 Til fods 

7 Andet 

  

 
BlokF Beskrivelse af blok/modul     

Spm56_1 
 

 

Dyrker du motion i motionscenter/foreninger min. 2 
gange om måneden? 

 1 Ja 

2 Nej 

  

Spm56_2 

 

Dyrker du motion i dit hjem eller nærområde, som 
fx løb, min. 2 gange om måneden? 
 

 1 Ja 

2 Nej 

  

 
BlokG Ønsker til næste bolig     

Spm57 

 

Vil du på et tidspunkt i fremtiden skifte bolig?  1 Ja 

2 Nej 

  

Spm58 

 
Kunne du forestille dig, at hvis din 

livssituation eller dit helbred ændrer sig, at du 

vil skifte bolig? 

 1 Ja 

2 Nej 

Hvis spm57=2 TIL PROGRAMMØR: 

Hvis Spm58 = 2, => Slut 

spørgeskema. 

Spm59 

 

Hvornår forventer du at skifte bolig næste 

gang? 

 1 0-1 år 

2 1-5 år 

3 5-10 år 

4 10-20 år 

5 Først om mere end 20 år 

Hvis spm57=1  



Spm60 
 

Hvordan forventer du, at boligudgifterne bliver i 
din fremtidige bolig?  

(husleje, prioritetsydelse/anden udgift til bolig, som 
fx banklån og vand, varme, el) 

 

 1     Væsentlig højere 
2     Højere 

3     Samme som nu 
4     Mindre 
5     Meget mindre 

Hvis spm57=1  

Spm61 

 

Forventer du at flytte væk fra Aalborg 

Kommune? 

 1 Ja 

2 Nej 

3 Ved ikke 

  

Spm62 

 
 

Hvor langt forventer du at flytte fra din 

nuværende bopæl? 
 

 1 0-5 km 

2 6-10 km 
3 11-20 km 

4 21-30 km 

5 31-40 km 

6 41-50 km 

7 51-60 km 

8 Ved ikke 

Hvis Spm61 = 2  

Spm63_1 

 

Hvor vil du bo?  1 På landet eller en mindre by med under 200 

borgere 

2 Landsby mellem 200 og 500 borgere (fx 

Bislev eller Egense) 

3 Mindre by mellem 500 og 10.000 borgere 

(fx Nibe, Klarup eller Børkop) 

4 Mellemstor by mellem 10.000 og 20.000 

borgere (fx Aabybro eller Sæby) 

5 Større by over 20.000 borgere (fx 

Frederikshavn, Hjørring, Vejle eller 

Randers) 

6 Storby (Aarhus, Aalborg eller Odense) 

7 Hovedstaden/Storkøbenhavn 

8 Ved ikke 

Spm61 = 1,3  

Spm63_2 

 

Hvor vil du bo?  1 På landet eller i en mindre by med under 

200 borgere 

2 Landsby mellem 200 og 500 borgere (fx 

Bislev eller Egense) 

3 Mindre by mellem 500 og 2.000 borgere (fx 

Hou, Kongerslev eller Sulsted)  

4 Mellemstor by mellem 2.000 og 5.000 

borgere (fx Storvolde, Frejlev eller Vadum) 

Spm61 = 2  



5 Større by mellem 5.000-10.000 (fx 

Svenstrup eller Nibe) 

6 Storby (Aalborg) 

7 Ved ikke 

 

 
BlokH      
IntroH 
 

 

De næste spørgsmål handler om, hvad der er vigtigt 
for dig ift. din fremtidige bolig. 

    

Spm64 
 
 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 
 
Jeg vil bo i et område tæt på natur/naturmiljø (fx 
skov, marker, vand, parker eller andet) 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm65 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 
Jeg vil bo i et område med gode vilkår og 

muligheder for børn 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm66 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 

Jeg vil bo tæt på min/vores 

arbejdsplads(er)/uddannelsessted(er)? 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm67 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 

nærområde? 

 

Jeg vil bo i et område med få nydanskere 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm68 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 

Jeg vil bo tæt på min familie og venner 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm69 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 1 Afgørende   



 
Jeg vil bo tæt på cafeer, butikker, kulturliv mv. 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

Spm70 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 

Jeg vil bo tæt på det sted, hvor jeg er vokset 

op 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm71 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 

nærområde? 

 

Jeg vil bo i nærheden af sports- og fritidstilbud 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm72 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 
 
Jeg vil bo et sted, der er ugeneret af trafikstøj eller 
støj fra naboer. 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm73 
 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 
Jeg vil bo i et område uden sociale problemer og 
problemer med kriminalitet 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm74 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 

Jeg vil bo tæt på dagligvarebutik(ker) 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm75 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 

Jeg vil bo et sted med et godt 

naboskab/fællesskab 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm76 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

  



 
Jeg vil bo i nærheden af offentlige sundhedstilbud.  
(fx læge, speciallæge eller skadestue) 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

Spm77 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 
Jeg vil bo i et område med gode 
transportforbindelser. 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm78 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 
Jeg vil have adgang til fællesfaciliteter (fx 

fælleshus, festlokale, gæsteværelse eller andet) 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm79 

 

Hvor vigtige er følgende forhold omkring boligens 
nærområde? 

 

Jeg vil bo i et helt bestemt kvarter/område 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

 

 
BlokI      

Spm80_1 

 

Hvilket forhold er vigtigst for dit valg af fremtidig 
bolig? 

 

 

 1 At boligen har billige energiløsninger 

2 At boligen har miljø- og klimavenlige 

energiløsninger 

  

Spm80_2 
 

Hvilket forhold er vigtigst for dit valg af fremtidig 
bolig? 

 

 1 At der er frihed til vedligeholdelse, reparation og 

ombygning af boligen. (fx muligheden for at 

tilpasse boligen til skiftende behov) 

2 At boligen er fri for vedligeholdelse, reparation 

og ombygning (fx at en vicevært laver 

reparationer og øvrig vedligeholdelse i boligen) 

  

Spm80_3 
 
 

Hvilket forhold er vigtigst for dit valg af fremtidig 
bolig? 

 

 1 At der er frihed til vedligeholdelse af udenoms 

arealer (fx plante og holde have samt rydning af 

sne) 

2 At boligen er fri for vedligeholdelse af udenoms 

arealer (fx at en vicevært rydder sne og holder 

de grønne områder) 

  

Spm80_4 Hvilket forhold er vigtigst for dit valg af fremtidig  1 At man kan trække renten fra på   



 bolig? 

 

 

selvangivelsen 

2 At man kan få boligsikring eller boligydelse 

Spm80_5 

 

Hvilket forhold er vigtigst for dit valg af fremtidig 
bolig? 

 

 
 

 1 Jeg binder mig gerne til en bolig for 

længere tid 

2 Jeg vil have frihed til på kort sigt at kunne 

flytte 

  

Spm80_6 

 

Hvilket forhold er vigtigst for dit valg af fremtidig 

bolig? 

 

 

 1 Økonomisk gevinst, når boligpriserne stiger 

2 At der ikke er risiko for tab, når 

boligpriserne falder 

  

 
 
BlokJ      

IntroJ      

Spm81 

 

 Hvor mange rum er der i din bolig? 
 
Angiv antal af hele rum – har du 1½ rum, så angiv 

2 rum. (Medtag ikke badeværelse, køkken, 
kælderrum og bryggers). 

 1 1 rum 

2 2 rum 

3 3 rum 

4 4 rum 

5 5 rum 

6 6 rum eller flere 

  

Spm82 

 

Hvor mange bruttokvadratmeter ønsker du i 

din næste bolig? 

 1 Under 40 kvm 

2 40-79 kvm 

3 80-119 kvm 

4 120-159 kvm 

5 160-199 kvm 

6 200 kvm eller derover 

  

Spm83 

 

Hvilken type bolig ønsker du at bo i?  1 Parcelhus/villa 

2 Landejendom/stuehus 

3 Etagebyggeri 

4 Række-, kæde- og dobbelthus  

5 Kollegie/ungdomsbolig/studiebolig 

6 Fritidshus 

7 Plejehjem/plejebolig 

8 Øvrig offentlig institution 

9 Andet 

  

Spm84 Jeg vil – såfremt der er elevator – bo i  1 Ja Hvis spm83=1-2, 4-  



 etagebyggeri? 2 Nej 9 

Spm85 
 

Hvilket ejerforhold ønsker du at bo under?  1 Ejerlejlighed 

2 Øvrig ejerbolig (hus, landejendom mv.) 

3 Andelsbolig 

4 Lejebolig 

5 Andet 

  

Spm86 Hvad vil du helst bo i? 

 

 1   Alment/socialt boligbyggeri  

2   Privat udlejning 

3   Det spiller ingen rolle  

Hvis Spm85 = 4, 5  

 

 
BlokK      
IntroK 
 
 

De næste spørgsmål handler om, hvad der er vigtigt 
for dig ift. din fremtidige bolig 

    

Spm87 

 

Hvor vigtige er følgende forhold for dit valg af 

fremtidig bolig? 
 
Jeg vil have egen have  
 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm88 
 

 

Hvor vigtige er følgende forhold for dit valg af 
fremtidig bolig? 

 

Jeg vil have en terrasse/altan 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm89 
 

Hvor vigtige er følgende forhold for dit valg af 
fremtidig bolig? 

 
Jeg vil bo i en bolig med garage eller lukkede 
parkeringsforhold 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm90 

 

Hvor vigtige er følgende forhold for dit valg af 
fremtidig bolig? 

 
Jeg vil bo i en bolig, der er miljø- og klimavenlig 
med energibesparende løsninger. 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm91 

 

Hvor vigtige er følgende forhold for dit valg af 
fremtidig bolig? 

 1 Afgørende   



 
Jeg vil bo i en bolig, der er indflytningsklar og ikke 
kræver istandsættelse 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

Spm92 

 

Hvor vigtige er følgende forhold for dit valg af 
fremtidig bolig? 

 
Jeg vil bo i en bolig, der er ældrevenlig 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm93 

 

Hvor vigtige er følgende forhold for dit valg af 

fremtidig bolig? 

 

Jeg vil bo i en nutidig og moderne bolig 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt 

  

Spm94_1 

 

Kunne du engang i fremtiden tænke dig at bo i et 
byhus i flere etager med egen intern trappe? 
 

 1 Ja 

2 Nej 

  

Spm94_2 

 

Kunne du engang i fremtiden tænke dig at bo i 

et bofællesskab 

 

 1 Ja 

2 Nej 

  

Spm94_3 

 

Kunne du engang i fremtiden tænke dig at bo i 

en seniorbolig eller ældrevenlig 

 1 Ja 

2 Nej 

Hvis IP er over 44 

år 

 

Spm95_1 

 

Hvilke ønsker har du til en 

seniorbolig/ældrevenligbolig? 

 

Jeg vil have mulighed for, at der kommer en 

hjemmehjælper 2-3 gange om ugen 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt  

Hvis Spm93_3 = 1  

Spm95_2 

 

Hvilke ønsker har du til en 

seniorbolig/ældrevenligbolig? 

 

Jeg vil have let adgang til wellness og fitness 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt  

Hvis Spm93_3 = 1  

Spm95_3 

 

Hvilke ønsker har du til en 

seniorbolig/ældrevenligbolig? 

 

Jeg vil bo et sted, hvor der er adgang til 

fællesfaciliteter (fx køkken, stue, festlokale og 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt  

Hvis Spm93_3 = 1  



gæsteværelse mv.) 

Spm95_4 

 

Hvilke ønsker har du til en 

seniorbolig/ældrevenligbolig? 

 

Jeg vil have let adgang til dagligvarebutikker 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt  

Hvis Spm93_3 = 1  

Spm95_5 

 

Hvilke ønsker har du til en 

seniorbolig/ældrevenligbolig? 

 

Jeg vil bo i eller tæt på mit nuværende 

boligområde 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt  

Hvis Spm93_3 = 1  

Spm95_6 

 

Hvilke ønsker har du til en 

seniorbolig/ældrevenligbolig? 

 

Jeg vil bo et sted, hvor der er mulighed for at 

deltage i sociale aktiviteter med de andre 

beboere 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt  

Hvis Spm93_3 = 1  

Spm95_7 

 

Hvilke ønsker har du til en 

seniorbolig/ældrevenligbolig? 

 

Jeg vil bo et sted med mulighed for 

fællesspisning 

 1 Afgørende 

2 Meget vigtigt 

3 Vigtigt 

4 Mindre vigtigt 

5 Ikke vigtigt  

Hvis Spm93_3 = 1  

Spm95_8 

 

Hvilke ønsker har du til en 

seniorbolig/ældrevenligbolig? 
 

Jeg vil have en bolig, der er… 

 1 Større end min nuværende bolig 

2 Samme størrelse 

3 Mindre end min nuværende bolig 

Hvis Spm93_3 = 1  

Spm96 Til slut vil vi høre om, vi må kontakte dig 

senere med henblik på en uddybende samtale? 

 

………………. 

 1 Ja 

2 Nej 

  

 


