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Hovedpointer fra undersøgelsen
Ud fra spørgeskemaundersøgelsen kan følgende hovedpointer konkluderes:


Relativt lavt kendskab til seniorbofællesskaber
34 % af respondenterne kender til boformen. Størstedelen (48%) har hørt om boformen, men ved
ikke noget om den. Og kun 6 % mener, at der i høj eller meget høj grad er tilgængelig information
om boformer målrettet personer over 50 år.



Egen bolig med mulighed for fællesskab
En tredjedel af respondenterne forbinder i fritekstbesvarelserne primært seniorbofællesskaber med,
at man har egen bolig med mulighed for fællesskab og fælles aktiviteter (Jf. bilag 2).



Stor interesse for seniorbofællesskaber
53 % af respondenterne finder seniorbofællesskaber tiltalende i høj eller meget høj grad, hvoraf 85
% af disse svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de på et tidspunkt vil være
interesseret i at flytte i et seniorbofællesskab. 73 % af dem, som vil flytte i et seniorbofællesskab,
ønsker, at ejerformen er en almen lejebolig. Interessen er generelt størst hos kvinder, og blandt de
mænd, som er interesseret i boformen, er 67% af disse i parforhold.



Små bofællesskaber
Undersøgelsen viser, at der er størst interesse for rækkehuse (79 %), hvad angår boligtypen i
seniorbofællesskabet. Med adgang til fællesarealer i et seniorbofællesskab foretrækker 64 % et
boligareal mellem 50-80 kvm., og 52 % mener, at det optimale antal beboere for bofællesskabet er
30 og derunder.



Plads til individualitet i fællesskabet
70 % af respondenterne prioriterer i højere grad individualitet frem for kollektivt samvær i
fællesskabet med naboerne. En del respondenter (43 %) er i høj eller i meget høj grad interesseret i,
at bofællesskabet lejlighedsvist er åbent for fællesaktiviteter med andre uden for bofællesskabet,
mens 42 % ikke har nogen holdning hertil.



Profilfællesskaber
Undersøgelsen viser, at det for hovedparten af respondenterne ikke har nogen betydning, om
bofællesskabet har en særlig profil. 28 % mener, at det i høj eller i meget høj grad er vigtigt for dem,
at bofællesskabet har en særlig profil, mens 45 % svarer, at det hverken i høj eller i lav grad er
vigtigt for dem. Interessen for profilbofællesskaber stiger dog markant med uddannelsesniveau.



Indflytningsproces
Det kan ud fra undersøgelsen ses, at der er forskellige præferencer for, hvornår i processen
respondenterne vil inddrages i skabelsen af et seniorbofællesskab. Kun 20% er interesseret i at
være med i hele processen fra start til indflytning. De resterende vil enten hellere springe den
inddragende proces over og flytte ind i et eksisterende bofællesskab eller har ikke rigtig nogen
holdning hertil.



Betegnelsen ’senior’
Der ses et markant skifte i, hvorvidt respondenterne synes, at betegnelsen ’senior’ passer på dem,
når vi kommer på den anden side af 65 år. Før denne alder identificerer kun en mindre gruppe af
respondenterne sig med betegnelsen, mens langt de fleste over 65 år gør det.
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Formålet med undersøgelsen
Undersøgelsens formål er at blive klogere på behovet for fremtidens seniorboformer og –fællesskaber
gennem en spørgeskemaundersøgelse af hvilke typer seniorbofællesskaber, der efterspørges blandt
seniorerne.
Vi har spurgt ind til kendskabet til og interessen for seniorbofællesskaber, undersøgt nærmere hvem de
interesserede er, og hvad de efterspørger af både fysiske rammer, fællesskaber og inddragende processer.
Undersøgelsen skal gøre de almene boligselskaber og andre bygherrer og interessenter klogere på, hvad
seniorerne rent faktisk mener, når de tilkendegiver ønsker om at bo i seniorbofællesskab, samt give os
indsigt i deres kendskab til forskellige seniorvenlige boformer, hvilke kommunikationskanaler de anvender i
deres boligsøgning, hvad vi skal kalde fremtidens seniorboformer m.m. – alt sammen med det mål for øje at
nuancere og derved udvide udbuddet af seniorboformer og således i højere grad komme den massive
efterspørgsel efter seniorbofællesskaber til livs.
Dataindsamlingen er med til at skabe grundlag for projektets værktøjsplatform, der giver
inspirationsmateriale, anbefalinger og procesværktøjer for bygherrer og beboerdemokrater i forhold til,
hvordan man starter, gennemfører, afslutter og forankrer gode og socialt bæredygtige byggeprojekter og
omdannelsesprocesser til seniorer, hvor fællesskab med plads til alle er i centrum. Ligeledes bidrager
undersøgelsens hovedpointer til formidlingen af en række vigtige budskaber målrettet især almene
bygherrer, kommuner og interesseorganisationer, så endnu flere seniorer i fremtiden kan få opfyldt deres
boligbehov.

Metode
Undersøgelsen empiri er indsamlet via en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 5.000
ventelistemedlemmer hos Boligkontoret Danmark, Boligselskabet Sct. Jørgen samt Himmerland
Boligforening fra alderen 45 år+.
For at øge spørgeskemaundersøgelsens repræsentativitet er respondentmassen udvalgt på baggrund af at
skulle afspejle den aldersmæssige og geografiske fordeling i populationen baseret på Danmarks Statistik. I
forhold til besvarelsernes repræsentativitet, er undersøgelsen overrepræsenteret på Sjælland og i
Midtjylland, mens den er underrepræsenteret i Nordjylland. Derudover er der en overvægt af besvarelser
blandt de 55-64 årige og 65-74 årige sammenlignet med den rigtige befolkningsfordeling.
Projektet tager højde for disse bias i analysens resultater, hvilket også er årsagen til, at analysen ikke
indeholder geografiske forskelle.
Svarprocenten for undersøgelsen blev samlet set 35 % svarende til 1.678 besvarelser ud fra et statistisk mål
om minimum 1.000 besvarelser.

Dataindsamlingen uddybes i bilag 1.
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Kendskab til og tilgængelig information om seniorbofællesskaber.
Indledningsvist har vi spurgt ind til seniorernes kendskab til forskellige former for seniorrelaterede boformer.
Figur 1.

Ca. en tredjedel af respondenterne kender til boformen ’seniorbofællesskaber’, hvorimod størstedelen (48%)
har hørt om boformen, men ved ikke noget om den. Undersøgelsen viser, at det er de traditionelle boformer
som ’ældreboliger’, ’plejeboliger’ og ’ældrevenlige boliger’, der er størst kendskab til.

Respondenterne forbinder umiddelbart seniorbofællesskaber med især:


Egen bolig med mulighed for fællesskab og aktiviteter

”At man bor et sted hvor det ligger op til at være en naturlig del af et fællesskab. Boligerne har adgang til fællesrum både
inde og ude samt aktiviteter som f.eks fællesspisning, der både kan aflaste fysisk, og helt naturligt vil man blive en del af
et fællesskab om det er hverdag eller weekend. Der vil være fællesarealer, hvor man kan søge hen, hvis man har behov
for at være blandt andre. Der vil også være mulighed for at trække sig tilbage i egen bolig.”



Socialt samvær og tryghed

”Personer der er i stand til, at klare dagligdagen selvstændigt. Men finder tryghed i, at leve tæt på ligestillede personer,
samt mulighed for, at få et større socialt liv.”
” Et område med boliger, målrettet til 50+ hvor et andet kriterie er at man deltager aktivt i at have et socialt fælleskab og
til at sammen passe på området og hjælpe hinanden.”



Målrettet boform

”Seniortilpassede kollektiver med fælles faciliteter tilpasset beboernes typisk nedsatte motorik, psykisk som fysisk.”

Til spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne mener, at der er tilgængelig information om udbuddet af
boformer målrettet seniorer, mener kun 6%, at der i høj eller meget høj grad er tilgængelig information.
Figur 2.
I hvilken grad mener du, at der er tilgængelig information om udbuddet af forskellige boformer målrettet seniorer (personer over 50 år)?
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For at søge viden om seniorboformer eller andre former for fællesskabsbetonede boformer, søger
respondenterne primært på Google og hos boligselskabet, som figur 3 viser. Det skal bemærkes, at
undersøgelsen er baseret på ventelistemedlemmer, som i forvejen er skrevet op i et boligselskab, hvorfor der
er en grund til, at andelen af dem, der søger information hos sit boligselskab ligger relativt højt i modsætning
til at søge information hos pensionskasserne. Der søges også information blandt venner og bekendte samt
hos interesseorganisationer (eks. Ældresagen, Realdania) og kommuner, ligesom de søger information til
offentlige arrangementer om emnet.

Figur 3.
Hvor ville du søge information, hvis du var interesseret i at flytte i et seniorbofællesskab eller en anden boform med en høj grad af
fællesskab mellem naboerne? (Sæt gerne flere krydser)

Interesse i seniorbofællesskaber
Der er generelt en stor interesse i seniorbofællesskaber, og hele 53% af respondenterne finder da også, at
det er en boform, der tiltaler dem.
På spørgsmålet om, hvorvidt dem, der finder boformen tiltalende i høj eller i meget høj grad, også finder det
sandsynligt på et tidspunkt at ville flytte i et seniorbofællesskab, svarer hele 85%, at det er sandsynligt eller
meget sandsynligt, som vist i figur 5.
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Figur 4.
I hvilken grad er seniorbofællesskaber en boform, der tiltaler dig?

Figur 5.
Hvor sandsynligt er det, at du på et tidspunkt i dit liv vil være interesseret i at flytte i et seniorbofællesskab?

Det der især tiltaler de interesserede, er fællesskabet og det sociale samvær, som er med til at reducere
ensomheden.
Figur 6.
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”Der vil utvivlsomt være en større følelse af tryghed. I de
stunder hvor man kan føle sig alene vil muligheden for
kontakt/samvær være lige uden for døren. Endvidere
ligger et fællesskab op til, at man hjælper og støtter
hinanden, beriger hinanden”

”at man ser velkendte naboer, har noget socialt sammen,
hvormed ensomhed undgås, at man ikke nødvendigvis
skal spise alene hver dag, dele ud af livets oplevelser og
have lov at leve livet helt igennem.”

Omvendt blandt dem, der ikke finder seniorbofællesskaber tiltalende som boform, er det netop fællesskabet,
der er stopklods sammen med forventningen om et indsnævret privatliv.

”Jeg foretrækker at være mig selv, og har ikke lyst til at skulle
være forpligtet til at deltage i fællesspisning og den slags”

"At det er svært at have et privatliv og at man
bliver ‘overvåget’. At man ‘risikerer’ at komme i
fællesskab med personer man ikke trives med"

” Jeg kan bedst lide blandede boligområder,
både aldersmæssigt, socialt og
interessemæssigt, da det skaber dynamik og
afspejler samfundets sammensætning.”

Figur 7.

Hvem er de interesserede?
Alder
Der er generelt stor interesse blandt alle aldersgrupper i undersøgelsen, men den største interesse ligger
hos de 55-64-årige (57 %). Ikke overraskende falder interessen med alderen, dog kun i mindre grad, da der
stadig er en relativ stor del af de +85 årige, som finder boformen tiltalende. Der er et større fald med alderen
blandt dem, der finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil flytte i et seniorbofællesskab.
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Figur 8.

Figur 9.

Køn og civilstand
Blandt de interesserede i boformen er størstedelen kvinder, hvilket også skal ses i forhold til den generelle
overvægt af kvinder blandt respondenterne. Kønsopdeler vi respondenterne, kan vi se, at 57 % af de
kvindelige respondenter finder boformen tiltalende, mens 44 % af de mandlige respondenter finder boformen
tiltalende, som vist i figur 10.
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Figur 10.

Det kan ud fra undersøgelsen ses, at en lidt større del af enlige (58 %) finder seniorbofællesskaber tiltalende
i forhold til par (50 %).
Hvis vi alene ser på de respondenter, der finder boformen tiltalende i høj eller meget høj grad, er der dog en
mindre overvægt af par (51%) i forhold til enlige (46%), som vist i figur 12.
Figur 11.

Figur 12.

Figur 13 viser de interesserede fordelt efter køn og civilstand. Her ses det, at ud af alle kvindelige
respondenter, der finder seniorbofællesskaber tiltalende i høj eller i meget høj grad, er 50 % enlige. Mens
der blandt de mandlige respondenter, der finder seniorbofællesskaber tiltalende i høj eller i meget høj grad,
er en overvægt af respondenter i parforhold (67 %).
Figur 13.

3%

Kvinder

50%
47%

3%

Mænd
0%

10%

Andet
Enlig

31%
20%

30%

Fremtidens seniorboformer
og -fællesskaber

40%

67%
50%

60%

70%

Par
80%

10

Uddannelsesniveau
Undersøgelsen viser, at respondenter med højere uddannelsesniveau har et større kendskab til
seniorbofællesskaber og viser større interesse i boformen.
Figur 14.

63 % af respondenterne med lang videregående uddannelsesniveau finder seniorbofællesskaber tiltalende i
høj eller i meget høj grad, mens 38 % med folkeskoleniveau svarer dette.
Figur 15.

Beskæftigelse og ejerform
I og med den største interesse ligger hos de 55-64 årige, er der selvsagt også en stor del af dem, der finder
boformen tiltalende, som stadig er i arbejde. Den næststørste gruppe blandt de interesserede er
pensionister, som figur 16 viser et overblik på.
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Figur 16.
Hvad er din nuværende beskæftigelse?
Krydset med: I hvilken grad er seniorbofællesskaber en boform, der tiltaler dig?

Set i forhold til ejerformen af respondenternes nuværende bolig, er der stor interesse i seniorbofællesskaber
uanset ejerform. Der ses i figur 17 en anelse større interesse hos dem, der i dag bor i privat lejebolig og
andelsbolig i forhold til ejerbolig og almen lejebolig.
Hvis vi alene ser på de respondenter, der finder seniorbofællesskaber tiltalende i høj eller meget høj grad
bor næsten halvdelen af disse i ejerbolig i dag, som det fremgår af figur 18.

Figur 17.
I hvilken grad er seniorbofællesskaber en boform, der tiltaler dig?
Krydset med: Hvilken ejerform har den bolig du bor i i dag?
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Figur 18.
Hvilken ejerform har den bolig du bor i i dag?

Hvad efterspørges i seniorbofællesskaberne?
Boligtype
Der er størst efterspørgsel efter rækkehuse (79 %) blandt alle respondenterne. Det ses dog, at ældre (40 %
af de 85+ årige) efterspørger lejligheder i højere grad end de yngre (25 % af de 45-54 årige), mens de yngre
(42 % af de 45-54 årige) efterspørger fritliggende huse i større grad end ældre (10 % af de 85+ årige). Dog
er rækkehuse stadig den boligtype, hvor efterspørgslen er størst blandt alle aldersgrupper.
Figur 19.

Små og mellemstore boliger
I undersøgelsen spørges ind til behovet for privat boligareal, under forudsætning af samtidig at have adgang
til fællesfaciliteter i fællesskabet. Respondenterne har relativt forskellige præferencer, men der er størst
efterspørgsel efter små (50-65 kvm) og mellemstore boliger (66-80 kvm). Tabellen i figur 20 viser
svarfordelingen på, hvor stort et behov af privat boligareal respondenterne efterspørger i et
seniorbofællesskab, hvor der er adgang til fællesarealer. Dertil giver tabellen et eksempel på, hvordan
boligstørrelserne kunne fordeles, hvis man opførte 30 boliger.
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Figur 20.
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Det kan ud fra undersøgelsen ses, at ældre har et større behov for privat boligareal. 38 % af de 45-54 årige
efterspørger et boligareal mellem 50-65 kvm., mens 14 % af de 75-84 årige efterspørger dette.
Figur 21.

Efterspørgslen efter de små boliger er ikke overraskende højest blandt de enlige, da kun 17 % af de enlige
mener at have behov for et privat boligareal over 80 kvm. mod 45 % blandt parrene.
Figur 21.

Derudover ses det, at ejerboligfolket efterspørger større boliger end lejeboligfolket. Hvor omkring 40 % af
andelshaverne og lejerne efterspørger et privat boligareal på max. 65 kvm., er det derimod kun 17 % hos
ejerboligfolket.
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Figur 22.

Almene boliger

Undersøgelsen viser en stor interesse for at flytte i et alment seniorbofællesskab (73 %). Også blandt dem,
der i dag bor i ejerbolig, i andelsbolig eller privat til leje er interessen efter det almene bofællesskab størst.
Det skal selvfølgelig ses i sammenhæng med, at respondenterne alle i forvejen har skrevet sig op i et
boligselskab.
Figur 23.

Interessen for at bo alment falder, jo højere uddannelsesniveau man har. Det kan ud fra undersøgelsen ses,
at der er størst interesse i det almene blandt respondenter med folkeskoleniveau som højeste
uddannelsesniveau – 83 % mod 64 % blandt dem med lang videregående uddannelse. Til gengæld stiger
interessen for ejerbolig, privat leje bolig og andelsboliger med uddannelsesniveau.
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Figur 24.

Hvilket slags fællesskab?

For at få indblik i hvilken slags fællesskab, seniorerne efterspørger i forhold til forskellige grader af
samværsidealer, er de blevet bedt om at vurdere, hvordan de vil foretrække, at fællesskabet med naboerne
kommer til udtryk ud fra yderpunkter, hvor henholdsvis individualitet og fællesskab prioriteres højest.
Hårdt sat op er der en klar overvægt af respondenter, som prioriterer plads til individualitet i bofællesskabet
højest. 29 % har vægtet fællesskab højest, hvorimod 70 % har vægtet individualitet højest.
Figur 25.

Fællesskabsprioriteringen ligger højere blandt dem, der gerne vil være med til at starte et nyt bofællesskab
op fra starten af, end hos dem, der ikke ønsker at være involveret i selve processen, men stadig med en
generel overvægt af ønsket om plads til individualitet.
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Figur 26.

Hvad angår størrelsen på bofællesskabet, er der generelt ikke efterspørgsel efter de store
seniorbofællesskaber. Over halvdelen (52 %) mener, at max. 30 beboere er det optimale antal. Og 25 %
mener, at 31-50 beboere er det optimale.
Figur 27.

Undersøgelsen viser, at de helt små seniorbofællesskaber med max. 20 beboere er mest efterspurgt blandt
respondenter med folkeskole som højeste uddannelsesniveau (37 %) i forhold til, at 18 % blandt
respondenter med lang videregående uddannelsesniveau efterspørger dette. Blandt respondenter med
mellemlang og lang videregående uddannelse efterspørger over halvdelen fællesskaber på mellem 21-50
beboere.
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Figur 28.

På spørgsmålet om, hvad respondenterne foretrækker, at fællesarealerne (indendørs og udendørs)
anvendes til, ligger almindeligt samvær klart i top efterfulgt af motion, madlavning, kreativt arbejde og
køkkenhave.
Figur 29.
I et seniorbofællesskab er der fællesarealer (indenfor og udenfor), som kan bruges af alle beboere. Hvad vil du foretrække, at
fællesarealerne bruges til? (Sæt gerne flere krydser)
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I bunden ligger de aktiviteter, der ikke umiddelbart opfordrer til social interaktion, nemlig internettid, TV,
hjemmearbejde (for de stadig erhvervsaktive) og læsning.
Interessen for fælles madlavning og motion er størst hos de yngre seniorer og falder betydeligt med alderen.
Hos de ældre er det i høj grad almindeligt samvær og besøg af venner og familie, som man ønsker at
benytte fællesarealerne til.
Interessen for fælles madlavning, køkkenhave, kreativt arbejde og værkstedsarbejde stiger med
uddannelsesniveau.
Mænd og kvinder er stort set enige om brugen af fællesarealer, dog er der en pænt større interesse for
kreativt arbejde hos kvinderne end hos mændene.

Figur 30.

I undersøgelsen er interessen for lejlighedsvist at åbne fællesskabet op ud mod det omkringliggende
lokalsamfund og måske boligområde belyst. Det kan ud fra undersøgelsen ses, at der er en klar interesse i,
at bofællesskabet lejlighedsvist åbnes op (43 %), så andre udenfor kan deltage i fællesaktiviteterne. Kun 15
% synes ikke om, at der åbnes over for fællesaktiviteter med omverdenen.
Figur 31.

,
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Interessen for åbenheden stiger tydeligt med uddannelsesniveau. Således er 56 % af respondenterne med
lang videregående uddannelse interesseret i åbenhed i forhold til 33 % hos dem med folkeskole som højeste
uddannelsesniveau.

Da der de seneste år er bygget flere såkaldte ’profilbofællesskaber’, som eks. bæredygtighd, fællesskab for
de stadig erhvervsaktive seniorer, for de kulturinteresserede osv. er det undersøgt nærmere, hvorvidt
seniorerne efterspørger den slags fællesskaber med ligesindede.
Undersøgelsen viser, at det for de flestes vedkommende ikke har afgørende betydning, om
seniorbofællesskabet har særlig profil, som eks. bæredygtighed, for de erhvervsaktive, for de
kulturinteresserede osv. 28 % af respondenterne finder, at det er vigtigt med en særlig profil, medens ca.
halvdelen er indifferente.
Figur 32.

Interessen for profilbofællesskaber stiger dog markant med uddannelsesniveau. Hele 44 % af dem med lang
videregående uddannelse finder det betydningsfuldt, at bofællesskabet har en decideret profil, hvorimod kun
16 % med folkeskole/grundskole niveau finder det betydningsfuldt.
Figur 33.
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Undersøgelsen viser også, at interessen for profilbofællesskaber er højest blandt dem, der gerne vil være
med til at starte et nyt seniorbofællesskab op (38 %), selvom størstedelen her stadig er indifferente.
Figur 34.

Deltagelse i processen
En væsentlig del af projektet omhandler råd og anbefalinger til boligselskaber om, hvornår og hvordan det
giver bedst mening at inddrage de kommende beboere i skabelsen af et seniorbofællesskab. I den
forbindelse er der spurgt ind til, hvorvidt seniorerne har en interesse i at være med til de indledende
processer i skabelsen af et bofællesskab.
For en tredjedel har det ikke nogen betydning, om de skal flytte i nyt eller i eksisterende. 20 % ønsker at
være med i processen fra opstart til indflytning, hvorimod flere, 28 %, i stedet ønsker at flytte ind i et allerede
eksisterende seniorbofællesskab, hvor rammerne er på plads.
Figur 35.
Hvis du skulle bo i et seniorbofællesskab, ville du så helst? …
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Forskellen er mere signifikant blandt respondenter med lavest uddannelsesniveau (folkeskole/grundskole),
hvor hele 37 % foretrækker at flytte ind i eksisterende, og kun 17 % ønsker at være med i processen i at
starte et nyt bofællesskab op.
Figur 36.

Undersøgelsen viser derudover, at lysten til at flytte i et eksisterende seniorbofælleskab stiger med alderen.
Henholdsvis 42 % og 50 % af de 75-84 og 85+ årige foretrækker at flytte ind i eksisterende
seniorbofællesskaber, medens det er gældende for 23 % og 24 % af de 45-54 og 55-64 årige.
Figur 37.
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Senior eller ej?
Et væsentligt fokusområde i projektet er kommunikation, hvorfor det er undersøgt nærmere, i hvilken grad
respondenterne identificerer sig med ordet ’senior’.
Der ses et markant skifte i, hvorvidt respondenterne synes, at betegnelsen ’senior’ passer på dem, når vi
kommer på den anden side af 65 år.
Op til 54 år er det kun 10 %, der synes, at betegnelsen passer på dem, medens 71% ikke synes om
betegnelsen.

Figur 38.

Blandet de 55-64-årige er det stort set ligeligt, hvorimod for respondenterne 65 år+ er det omkring 70 %, som
synes, at betegnelsen passer dem.
Der ses en markant forskel i besvarelserne mellem pensionister og dem i arbejde. Blandt dem i arbejde er
det kun 24 %, som mener, at betegnelsen passer på dem, medens det gælder for 76% af pensionisterne.
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Figur 39.

Der er flest mænd, som synes, at betegnelsen ’senior’ passer på dem (53 %) i forhold til kvinderne generelt
(43%).
Generelt set forbindes ordet med positive beskrivelser og især beskrivelser knyttet op på alder og livsfaser,
eksempelvis:
”Senior er umiddelbart bedre end ældre. Begrebet lægger op til, at der er tale om velfungerende mennesker,
der er blevet ældre end de unge”
"Jeg forbinder noget positivt med betegnelsen SENIOR. En ældre person, der er aktiv og social."
”Jeg kan godt lide ordet senior, og forbinder det med at være en voksen, moden person, som har opnået en
alder, hvor man (formentlig og forhåbentlig) har udviklet sig til at være en mere vis, klog og roligere person
grundet alder, livserfaringer og indsigter.”
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Bilag 1 – Dataindsamling
Undersøgelsens metode
SurveyXact
Den kvantitative del af undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse blandt 5.000
ventelistemedlemmer hos Boligkontoret Danmark, Boligselskabet Sct. Jørgen samt Himmerland
Boligforening fra alderen 45 år+. Hver part har selv stået for udsendelse af spørgeskemaet til deres
ventelistemedlemmer grundet databeskyttelsesloven (LOV nr. 502 af 23/05/2018).
Spørgeskemaet blev udsendt d. 6. juli 2020 og igen d. 4. august 2020 som påmindelse til de respondenter,
der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet.
Svarprocenten for undersøgelsen blev: 35 % svarende til 1.678 besvarelser.
Boligkontoret Danmark samt Boligselskabet Sct. Jørgen udsendte spørgeskemaet via mail til i alt 4.750
respondenter d. 6. juli 2020, hvoraf 102 respondenter er frafaldet pga. forkert mailadresse eller ønske om at
blive fjernet fra spørgeskemaundersøgelsen. Himmerland Boligforening udsendte spørgeskemaet via et link
samme dag til ca. 250 respondenter.
Projektet anvendte programmet SurveyXact, som er udviklet af Rambøll til at udarbejde en
spørgeskemaundersøgelse. SurveyXact er et digitalt spørgeskemaprogram, der gør det nemt at udsende
spørgeskemaet via mail eller et link. Spørgeskemaet er opbygget med aktiveringer, således respondenten
kun modtager relevante spørgsmål. Fx vil respondenter, som svarer, at det ikke er sandsynligt for dem at
flytte i et seniorbofællesskab, ikke blive spurgt ind til ønsker om seniorbofællesskaber. Derfor kan antallet af
respondenter variere fra spørgsmål til spørgsmål.

Population og afgrænsning
Projektets spørgeskemaundersøgelse har valgt at afgrænse sig fra folk under 45 år, da disse formentlig ikke
forholder sig til seniorboformer inden for den nærmeste fremtid. Derudover er der i undersøgelsen også
blevet afgrænset fra folk over 90 år, da det af egen erfaring er, at disse respondenter højst sandsynligt ikke
har egen mail eller besvarer undersøgelsen. Projektets spørgeskemaundersøgelse har et mål om at
indsamle 1.000 besvarelser, fordi det gør stikprøveusikkerheden mindre (Mikkelsen, 2008). Når man øger
antallet af respondenter, kommer man tættere på den endelige population. Ifølge DST skal man sende til
fire-fem gange så mange respondenter end det ønskede antal besvarelser, hvis man vil være (mere) sikker
på at opnå det ønskede antal (Linde, 2012). Derfor har projektet valgt at sende til 5.000 respondenter.
For at øge spørgeskemaundersøgelsens repræsentativitet har projektet forsøgt at afspejle den
aldersmæssige og geografiske fordeling.
Den geografiske fordeling for spørgeskemaundersøgelsen tager udgangspunkt i data fra dst.dk. Her
udvalgte projektet de nyeste tilgængelige tal (2020 2. kvartal) samt den ønskede aldersgruppe 45-90 år
fordelt efter region. Derefter blev aldersgruppen inddelt i mindre grupper, hvorefter den aldersmæssige
fordeling blev udregnet i procent, hvilket fremgår af nedenstående tabel.
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DST

45-54

55-64

65-74

75-84

85+

I alt

Hovedstaden

9,34

7,82

6,43

4,04

1,21

28,84

Sjælland

4,65

4,35

4

2,45

0,65

16,1

Syddanmark

6,31

6,11

5,39

3,36

1,04

22,21

Midtjylland

6,62

6,12

5,4

3,16

0,96

22,26

Nordjylland

2,89

2,94

/2,64

1,62

0,5

10,59

I alt

29,8

27,34

23,85

14,63

4,38

100

Tabel 1 - Viser den aldersmæssige fordeling efter region i procent.

For at fordele projektets respondentmasse blev ventelistemedlemmers alder og postnummer indhentet for at
lave den geografiske fordeling. Herefter blev 5.000 tilfældige respondenter udvalgt ud fra den procentvise
fordeling i tabel 1. Respondentmassen i Midtjylland blev ligeligt fordelt mellem Boligkontoret Danmarks
venteliste og Boligselskabet Sct. Jørgens.
Himmerland Boligforenings og Boligkontoret Danmarks ventelister udgjorde tilsammen 6 % (300)
respondenter i Nordjylland, men med udgangspunkt i tabel 1 burde 10,59 % (529) af respondentmassen
(5.000) være fra Nordjylland. Ventelisten kunne dermed ikke dække den geografiske fordeling i Region
Nordjylland, hvorfor de resterende 229 respondenter blev tilfældigt fordelt.
Svarprocenten for undersøgelsen blev 35 % svarende til 1.678 besvarelser ud af 4734 mulige. Bemærk, at 8
% har angivet nogen svar. Dvs. de ikke har gennemført hele spørgeskemaet. Derudover er 102
respondenter frafaldet pga. forkert e-mailadresse.

Af de gennemførte besvarelser stammer:
- 1.402 (83,6 %) fra Boligkontoret Danmarks venteliste
- 224 (13,3 %) fra Sct. Jørgens venteliste
- 53 (3,1 %) fra Himmerland Boligforenings venteliste

OBS: Grunden til, at tallene samlet ikke giver 5.000 skyldes, at de ca. 250 ventelistemedlemmer hos
Himmerland Boligforening modtog et selvoprettelseslink. SurveyXact registrerer derfor først respondenten,
når respondenten åbner linket.

Fremtidens seniorboformer
og -fællesskaber

26

Nedenstående tabel viser den geografiske fordeling af undersøgelsens besvarelser i hele tal:
Survey - hele tal

45-54

Hovedstaden

55-64

65-74

75-84

85+

I alt

134

158

128

71

4

495

Sjælland

63

104

80

40

12

299

Syddanmark

86

119

113

55

14

387

Midtjylland

99

141

125

49

4

418

Nordjylland

17

24

27

9

2

79

399

546

473

224

34

1678

I alt

Tabel 2 - Viser den geografiske fordeling af undersøgelsens besvarelser i hele tal

Survey

45-54

55-64

65-74

75-84

85+

I alt

Hovedstaden

8,4

9,8

7,9

4,4

0,4

30,9

Sjælland

3,9

6,4

4,9

2,5

0,7

18,5

Syddanmark

4,9

6,1

6

2,9

0,7

20,6

Midtjylland

6,1

8,6

7,7

3

0,1

25,6

Nordjylland

0,9

1,4

1,6

0,4

0,1

4,5

24,2

32,4

28,2

13,1

2,1

100

I alt

Tabel 3 - Viser den geografiske fordeling af undersøgelsens besvarelser i procent

Repræsentativitet
Til at afgøre, hvor repræsentativ projektets undersøgelse har været, udregnes et konfidensinterval af den
rigtige befolkningsfordeling for folk over 45 år i Danmark (tabel 1). På den måde er det muligt at se, hvor stor
en procentdel af aldersgrupperne i de forskellige regioner, der skal være repræsenteret som
minimum/maksimum, for at undersøgelsen er repræsentativ.
Projektet regner med et 95 % konfidensinterval, hvilket sætter signifikantsniveauet til 5 %. Det vil sige, at hvis
undersøgelsens besvarelsesprocenter ligger inden for konfidensintervallet, vil besvarelsesprocenten med 95
% sikkerhed kunne repræsentere den reelle befolkning (jf. tabel 1)
Konfidensintervallet udregnes ved følgende formel:
𝑝 ± 1,96 ∗

Hvor:





𝑝(1 − 𝑝)
√𝑛

p = middelværdien (den angivne værdi fra dst.dk jf. tabel 1)
n = stikprøvens størrelse
1,96 er en konstant, der bruges ved 95 % konfidensinterval.
P- (minus) ved beregning af nedre grænse og P+ (plus) ved beregning af øvre grænse
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Nedenstående tabel viser p-værdierne for den rigtige befolkningsfordeling:
DST - p-værdier

45-54

55-64

65-74

75-84

85+

I alt

Hovedstaden

0,0934

0,0782

0,0643

0,0404

0,0121

0,2884

Sjælland

0,0465

0,0435

0,04

0,0245

0,0065

0,1610

Syddanmark

0,0631

0,0611

0,0539

0,0336

0,0104

0,2221

Midtjylland

0,0662

0,0612

0,054

0,0316

0,0096

0,2226

Nordjylland

0,0289

0,0294

0,0264

0,0162

0,005

0,1059

0,298

0,2734

0,2385

0,1463

0,0438

1

I alt

Tabel 4 - Viser p-værdierne for den geografiske fordeling DST

P-værdierne er udregnet ved at dividere procenttallene fra tabel 1 med 100.
P-værdierne sættes ind i formlen for at udregne den nedre og øvre grænse for hver aldersgruppe og
regionen. Hvis projektets p-værdier fra undersøgelsen ligger inden for intervallet, er undersøgelsen dermed
repræsentativ.
De to nedenstående tabeller angiver hhv. den nedre og øvre grænse for den rigtige befolkningsfordeling:
Nedre grænseværdier

45-54

55-64

65-74

75-84

85+

I alt

Hovedstaden

0,0795

0,0654

0,0526

0,0310

0,0069

0,2667

Sjælland

0,0364

0,0337

0,0306

0,0171

0,0027

0,1434

Syddanmark

0,0515

0,0496

0,0431

0,0250

0,0055

0,2022

Midtjylland

0,0543

0,0497

0,0432

0,0232

0,0049

0,2027

Nordjylland

0,0209

0,0213

0,0187

0,0102

0,0016

0,0912

I alt

0,2761

0,2521

0,2181

0,1294

0,0340

1

Tabel 5 - Viser nedre grænseværdier for den geografiske fordeling DST

Øvre grænseværdier

45-54

55-64

65-74

75-84

85+

I alt

Hovedstaden

0,1073

0,0910

0,0760

0,0498

0,0173

0,3101

Sjælland

0,0566

0,0533

0,0494

0,0319

0,0103

0,1786

Syddanmark

0,0747

0,0726

0,0647

0,0422

0,0153

0,2420

Midtjylland

0,0781

0,0727

0,0648

0,0400

0,0143

0,2425

Nordjylland

0,0369

0,0375

0,0341

0,0222

0,0084

0,1206

I alt

0,3199

0,2947

0,2589

0,1632

0,0536

1

85+

I alt

Tabel 6 - Viser øvre grænseværdier for den geografiske fordeling DST

Nedenstående tabel viser undersøgelsens p-værdier. Farverne angiver:
- Grøn= Repræsentativ. Dvs. ligger inden for nedre og øvre grænseværdier.
- Rød= Under repræsenteret. Dvs. Ligger under nedre grænseværdier.
- Sort= Over repræsenteret. Dvs. Ligger over øvre grænseværdier.
Survey - p-værdier

45-54

55-64

65-74

75-84

Hovedstaden

0,0840

0,0980

0,0790

0,0440

0,0040

0,3090

Sjælland

0,0390

0,0640

0,0490

0,0250

0,0070

0,1850

Syddanmark

0,0490

0,0610

0,0600

0,0290

0,0070

0,2060

Midtjylland

0,0610

0,0860

0,0770

0,0300

0,0010

0,2560

Nordjylland

0,0090

0,0140

0,0160

0,0040

0,0010

0,0450

I alt

0,2420

0,3240

0,2820

0,1310

0,0210

1

Tabel 7 - Viser undersøgelsens p-værdier fordelt efter alder og region
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Det kan ud fra tabel 7 ses, at undersøgelsen flere steder ikke er repræsentativ. Undersøgelsen er
overrepræsenteret på Sjælland og i Midtjylland, mens den er underrepræsenteret i Nordjylland. Derudover er
der en overvægt af besvarelser blandt de 55-64 årige og 65-74 årige. Samt en undervægt af de yngre
seniorer (45-54 årige) og de ældre seniorer (85 år+).
Trods skævheden vælges det at anvende undersøgelsens resultater, da det primære formål med projektet er
at undersøge kendskabet og interessen for seniorbofællesskaber blandt seniorer. Projektet vil dog tage
højde for skævheden i analysens resultater.
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Bilag 2 - Rådata
Hvor gammel er du?

Kendskab til boformer
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Kender du til andre boformer målrettet seniorer (personer over 50 år)?
- Hvis ja, hvilke?

Hvilke andre boformer målrettet seniorer (persponer over 50 år)
kender du til?
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

47,5

13,1

11,5

11,5

4,9

4,9

3,3

3,3

Figur 1 – Viser respondenternes svar på ” Kender du til andre boformer målrettet seniorer (personer over 50 år)? - Hvis
ja, hvilke?”, i procent.
OBS: Respondenternes fritekstbesvarelser er blevet kategoriseret for at skabe et mere overskueligt billede af deres svar.
Fx. går besvarelser som ”kollektiv for ældre” ind under ”Ollekolle/Bofællesskab” og besvarelser som ”???” eller ”…” går
ind under kategorien ”Ved ikke”.
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Hvad forbinder du umiddelbart boformen "Seniorbofællesskaber"
med?
40,0
35,0

34,6

30,0
25,0
16,9

20,0
13,6

15,0

14,0

11,4

10,0
5,0

3,2

2,1

Tryghed

Hyggeligt

4,4

0,0
Egen bolig
med
mulighed for
fællesskab og
aktiviteter

Socialt
samvær

Målrettet
boform

Fællesskab

Ved ikke

Andet

Figur 2 – Viser respondenternes svar på, hvad de forbinder borformen ”Seniorbofælleskaber” med, i procent.
OBS: Respondenternes fritekstbesvarelser er blevet kategoriseret for at skabe et mere overskueligt billede af deres svar.
Kategorierne indeholder besvarelser med fx:


Egen bolig med mulighed for fællesskab og aktiviteter

- Besvarelser, der understreger, at man har sin egen bolig, og at fællesskabet mere eller mindre er forpligtende, indgår i
denne kategori.
Eks: ”Et bofællesskab, hvor hver senior eller hvert seniorpar har sin egen bolig, men hvor der er fælleshus til bl.a.
fællesspisning og samvær og fællesarealer udendørs til aktiviteter, interesser og samvær.”
eller ”At man bor et sted hvor det ligger op til at være en naturlig del af et fællesskab. Boligerne har adgang til fællesrum
både inde og ude samt aktiviteter som f.eks fællesspisning, der både kan aflaste fysisk og helt naturligt vil man blive en
del af et fællesskab om det er hverdag eller weekend. Der vil være fællesarealer, hvor man kan søge hen, hvis man har
behov for at være blandt andre. Der vil også være mulighed for at trække sig tilbage i egen bolig.”



Socialt samvær

- Besvarelser i denne kategori lægger vægt på det sociale fællesskab, hvor respondenterne giver udtryk for, at det
sociale bør være forpligtende eller meget vigtigt.
- ” Et område med boliger, målrettet til 50+ hvor et andet kriterie er at man deltager aktivt i at have et socialt
fælleskab og til at sammen passe på området og hjælpe hinanden.”


Målrettet boform

- Besvarelser, der ser seniorbofællesskaber som en boform målrettet og tilpasset folks funktionsnedsættelse med tiden.
- ”Seniortilpassede kollektiver med fælles faciliteter tilpasset beboernes typisk nedsatte motorik, psykisk som
fysisk.”


Fællesskab

- Besvarelser, der giver udtryk for, at fællesskabet fylder meget/er vigtigt.
- "En række fælles boliger for personer over 60 år og hvor der er gode tilhørende fælleslokaler til fælles
aktiviteter.
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Tænker også at der forventes at man er aktiv i fællesskabet f.eks. spisefællesskab, fælles
havearbejde/rengøring af udearealer og lign."


Tryghed

- Besvarelser, der giver udtryk for, at seniorbofællesskaber er med til at skabe/give tryghed.
- ”Personer der er i stand til, at klare dagligdagen selvstændigt. Men finder tryghed i, at leve tæt på ligestillede
personer, samt mulighed for, at få et større socialt liv.”


Hyggeligt

- Besvarelser, der forbinder med seniorbofællesskaber med en hyggelig boform og hyggeligt samvær.
- ”Folk over en vis alder 50+ som vil et fællesskab - som vil yde og nyde. Folk der føler sig alene men som rigtig
gerne vil ha et fællesskab. - nogen at være noget for og med. Hygge, grine og livskvalitet - mænd, kvinder,
børnebørn og dyr. Der må gerne være lid men også plads til eftertænksomhed”


Ved ikke
- Blanke besvarelser eller ”?”, ”…” osv.



Andet
- Under kategorien ”Andet” indgår enkelte besvarelser, som ikke passer under de opstillede kategorier. Fx.
”Lyder positivt, kedeligt, for dyr husleje” osv. Alle besvarelser som disse i hører derfor ind under kategorien
”Andet”

I hvilken grad er seniorbofællesskaber en boform, der tiltaler dig?
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Hvad er det særligt ved seniorbofællesskaber, der tiltaler dig?
7%

Fællesskab/Aktiviteter

6%
Tryghed

34%

13%

Mindre ensomhed/socialt samvær
Egen bolig, men med mulighed for
fællesskab

8%
31%

Naboskab/Hjælpe hinanden
Andet

Figur 3– Viser respondenternes svar på ”Hvad er det særligt ved seniorbofællesskaber, der tiltaler dig?”
OBS: Respondenternes fritekstbesvarelser er blevet kategoriseret for at skabe et mere overskueligt billede af deres svar.
Kategorierne indeholder besvarelser med fx.:


Fællesskab/Aktiviteter

- ”Fællesspisning, fælles aktiviteter, socialt samvær”osv..


Tryghed

- Besvarelser, der ligger vægt på tryghed som en tiltalende faktor for seniorbofællesskaber.
- ”Der vil utvivlsomt være en større følelse af tryghed i de stunder hvor man kan føle sig alene vil muligheden for
kontakt/samvær være lige uden for døren. Endvidere ligger et fællesskab op til at man hjælper og støtter
hinanden, beriger hinanden”


Mindre ensomhed/socialt samvær

- Besvarelser, der giver udtryk for, at nærvær, det sociale liv og mindre ensomhed er tiltalende ved
seniorbofællesskaber.
- ”at man ser velkendte naboer, har noget socialt sammen hvorledes ensomhed undgås, at man ikke
nødvendigvis skal spise alene hver dag, dele ud af livets oplevelser og have lov at leve livet helt igennem.”


Egen bolig, men med mulighed for fællesskab

- Besvarelser, der gør det klart, at man har egen bolig, men at man kan deltage i fællesskabet efter behov/interesse,
indgår i denne kategori.
Eks. ”At man bor for sig selv og alligevel hvis man har lyst kan deltage i fællesskabet. Men det må ikke være et
krav for at bo der.”


Naboskab/hjælpe hinanden

- Besvarelser, der giver udtryk for, at gensidig hjælp/støtte fra sine naboer er tiltalende ved seniorbofællesskaber.
”At der er mulighed for aktiviteter med andre lige i nærheden. Tror at man 'kigger efter' hinanden. Kan få hjælp
af og hjælpe andre med småting så dagligdagen bliver sjovere/nemmere”


Andet
- ”Ingen larmende børn, fred og ro, passende boligstørrelse” osv. Der er få af disse besvarelser, hvorfor de ikke
har fået deres egen kategori.
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Hvad er det særligt ved seniorbofælleskaber, der ikke tiltaler dig?
4%

4%

9%
Fællesskab
Mindre privatliv

7%
48%

Ønsker ikke denne boform
Er ikke gammel nok
Ved ikke
Andet

29%

Figur 4– Viser respondenternes svar på ”Hvad er det særligt ved seniorbofællesskaber, der ikke tiltaler dig?”
OBS: Respondenternes fritekstbesvarelser er blevet kategoriseret for at skabe et mere overskueligt billede af deres svar.
Kategorierne indeholder besvarelser med fx:


Fællesskab

- Besvarelser, der giver udtryk for, at der er for meget fællesskab.
Fx. ”Jeg foretrækker at være mig selv, og har ikke lyst til at skulle være forpligtet til at deltage i fællesspisning
og den slags”


Mindre privatliv

- Besvarelser, der mener, at man mister en del af sit privatliv.
- "At det er svært at have et privatliv og at man bliver ""overvåget. At man ""risikerer"" at komme i fællesskab
med personer man ikke trives med"


Ønsker ikke denne boform

- Besvarelser, der giver udtryk for, at boformen ikke passer vedkommende.
Fx.” Jeg kan bedst lide blandede boligområder, både aldersmæssigt, socialt og interessemæssigt, da det
skaber dynamik og afspejler samfundets sammensætning.”
Dog skal det nævnes, at enkelte af besvarelserne i denne kategori også tror, at man ikke har egen bolig.
Fx ”At dele bolig. Sætter stor pris på at have min egen, og selv bestemme min omgangskreds.”


Er ikke gammel nok

- Besvarelser, der giver udtryk for, at de ikke ser sig selv bo i seniorbofællesskaber på nuværende tidspunkt i deres liv.

-

Fx. ” Jeg har en hjemmeboende datter på 14, og føler ikke jeg er 'gammel' nok. men på et senere
tidspunkt ville det være mægtigt”



Ved ikke
- Blanke besvarelser eller ”?”, ”…” osv.



Andet
- ”Har ikke råd, har ikke mulighed for at bidrage” osv.
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Hvor sandsynligt er det, at du på et tidspunkt i dit liv vil være interesseret i at flytte i et
seniorbofællesskab?

Hvis du skulle flytte i et seniorbofællesskab, hvilken ejerform ville du så foretrække? (Sæt
gerne flere krydser)

OBS: Ved valg af kategorien "Ejerformen har ingen betydning for mig" kan der ikke vælges
flere svarmuligheder.

Hvis du skulle flytte i et seniorbofællesskab, hvilken boligtype ville du så foretrække? (Sæt
gerne flere krydser)

OBS: Ved valg af kategorien "Boligtypen har ingen betydning for mig" kan der ikke vælges
flere svarmuligheder.
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Hvis du skulle bo i et seniorbofællesskab, ville du så helst? …

I et seniorbofællesskab er der fællesarealer (indenfor og udenfor), som kan bruges af alle
beboere. Hvad vil du foretrække, at fællesarealerne bruges til? (Sæt gerne flere krydser)

Fremtidens seniorboformer
og -fællesskaber
37

Med adgang til sådanne fællesfaciliteter hvor stort et privat boligareal vil du som minimum
have brug for?

Hvis du boede i et seniorbofællesskab, i hvilken grad ville du så være interesseret i, at
seniorbofællesskabet var åbent, så andre uden for bofællesskabet kunne deltage i
fællesaktiviteterne?

Hvis du skulle bo i et seniorbofællesskab, i hvilken grad ville det så have betydning for dig, at
det havde en særlig profil?
Fx for seniorer med bæredygtige interesser, erhvervsaktive, kulturinteresserede eller lignende.
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Hvis du skulle bo i et seniorbofællesskab, hvad ville så efter din mening være det mest
optimale antal beboere?

Hvis du skulle bo i et seniorbofællesskab, hvordan ville du så foretrække, at fællesskabet med
naboerne kom til udtryk – flyt prikken på linjen derhen, hvor du mener, fællesskabet bør ligge?

I hvilken grad mener du, at der er tilgængelig information om udbuddet af forskellige
boformer målrettet seniorer (personer over 50 år)?
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Hvor ville du søge information, hvis du var interesseret i at flytte i et seniorbofællesskab eller
en anden boform med en høj grad af fællesskab mellem naboerne? (Sæt gerne flere krydser)

Hvad fobinder du ordet "senior" med?
50,0
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35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

45,3

23,4
10,0
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8,5
3,4

1,5

1,2

Figur 5 – Viser respondenternes svar på ”Hvad forbinder du ordet senior med?”.
OBS: Respondenternes fritekstbesvarelser er blevet kategoriseret for at skabe et mere overskueligt billede af deres svar.
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En bestemt alder
- Under denne kategori har respondenterne skrevet en specifik alder. Hvilken alder respondenterne forbinder
med ordet senior fremgår af figur 6.



Pensionist/ikke erhvervsaktiv
- Besvarelser, der forbinder ordet senior med at være pensionist eller ikke erhvervsaktiv/i den arbejdsdygtige
alder.



En ældre person
- Besvarelser i denne kategori svarer meget kort, at de forbinder senior med ”ældre”.
Et mere uddybende svar er fx: ”Senior er umiddelbart bedre end ældre. Begrebet lægger op til, at der er tale om
velfungerende mennesker, der er blevet ældre end de unge”



Ung/frisk/aktiv
- Besvarelser, der forbinder ordet senior med at være ung/frisk/aktiv.
Fx. "Jeg forbinder noget positivt med betegnelsen SENIOR. En ældre person, der er aktiv og social."



Moden/erfaren voksen
- Besvarelser, der forbinder ordet senior med at være moden. Besvarelserne i denne kategori svarer kort
”moden”, men et eksempel på et mere uddybende svar er fx: ”Jeg kan godt lide ordet senior, og forbinder det
med at være en voksen, moden person, som har opnået en alder, hvor man (formentlig og forhåbentlig) har
udviklet sig til at være en mere vis, klog og roligere person grundet alder, livserfaringer og indsigter.”



Voksne børn
- Besvarelser i denne kategori forbinder senior med at have voksne børn eller børn, der ikke længere bor
hjemme.



Ved ikke
- Blanke besvarelser eller ”?”, ”…” osv.



Andet
- Her indgår besvarelser, som ikke passer under de opstillede kategorier.
Fx. ”En som mig”, hvor det ikke vides hvordan respondenten er eller besvarelser der skriver ”Hygge, kedelig,
billig bolig eller lignende”

Hvad forbinder du med ordet senior
- En bestemt alder
3,6
12,6
32,8

50 år+
55 år+
60 år+
65 år+

38,9

12,2

70 år+

Figur 6 – Viser hvilken alder respondenterne forbinder med ordet senior
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I hvilken grad synes du, betegnelsen ’senior’ passer på dig?

Hvad er dit køn?

Hvilken betegnelse passer bedst på din civilstand?

Hvor mange hjemmeboende børn bor i din husstand?

Fremtidens seniorboformer
og -fællesskaber

42

Har du tidligere i dit liv boet i bofællesskab, kollektiv eller lignende boform?

Hvad er dit højeste uddannelsesniveau

Hvad er din nuværende beskæftigelse?

Når du tænker på din alderdom, hvor tryg føler du dig så i forhold til din økonomiske
situation?
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Hvilken ejerform har den bolig du bor i i dag?

Hvilken type bolig bor du i i dag?

Måling
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