METODE
Undersøgelsen ”Hvad gør en by attraktiv at leve i” er gennemført af analyseinstituttet
YouGov for Rambøll. Der er i alt gennemført 3.223 interviews baseret på online
spørgeskema med danskere over 18 år i byerne København, Aarhus, Odense, Aalborg,
Esbjerg, Vejle og Køge i perioden 22. september til 2. oktober 2017.
I undersøgelsen er danskerne på baggrund af 31 faktorer blevet spurgt, hvad der gør
en by attraktiv at leve i, hvordan deres by klarer sig på området og hvilke faktorer
kommunen bør prioriterer fremover. Interviewene er gennemført som
panelundersøgelser og er vejet på baggrundsvariablerne alder, køn og geografi (by) på
baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik. Resultaterne er således repræsentative for
befolkningen i relation til målgruppen.
By
København: 503 svar
Aarhus. 504 svar
Odense: 504 svar
Aalborg: 503 svar
Esbjerg: 504 svar
Vejle: 453 svar
Køge: 252 svar

Køn
Mænd: 1.591 svar
Kvinder: 1.632 svar

Alder (år)
18-34: 1.086 svar
35-54: 1.033 svar
55+: 1.105 svar

Der er foretaget en gap-analyse på baggrund af en sammenligning af borgernes
vurdering af hvilke faktorer, der har størst betydning for byens attraktivitet og hvor
godt faktorerne passer på deres by. På begge spørgsmål kunne der svares i fem
kategorier. Kun de to kategorier, der udtrykker størst betydning / at udsagnet passer
bedst på byen er medtaget i gapanalysen. For spørgsmålet ”I hvilken grad har følgende
forhold betydning for, om din by er attraktiv for dig at leve i?” er disse to kategorier
medtaget: “Afgørende betydning” og “Stor betydning”, mens disse tre ikke er det:
“Nogen betydning”, “Lidt betydning” og “Slet ingen betydning”.

Byer i undersøgelsen

For spørgsmålet ”I hvilken grad synes du, at følgende passer på
den by, du bor i?” er disse to kategorier medtaget: ”Passer i høj
grad” og ”Passer i meget høj grad”, mens disse tre ikke er det:
”Passer slet ikke”, ”Passer i mindre grad” og ”Passer i nogen
grad”.
Data er testet for signifikans gennem hhv. Chi2-test og T-test.
Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater vil Rambøll
komme med anbefalinger til byerne i januar 2018.
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UNDERSØGELSENS SPØRGSMÅL OG BAGGRUNDSVARIABLE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

ANALYSE

OUTPUT

De fire spørgsmålskategoriers formål:

Baggrundsvariable:

• Hvilke faktorer er vigtige for
borgerne?

• Geografi (by)

• Lever byen op til faktorerne ifølge
borgerne?

• At besvare, I hvilken grad hver
enkelt af de 31 faktorer har
betydning for, om byen er attraktiv
at leve i.

• Køn

• At prioritere faktorerne i forhold til
hinanden.

• Alder

• At bedømme, hvor godt kommunen
opfylder hver enkelt faktor.

• Uddannelse

• At vurdere, hvilke faktorer
kommunen bør prioritere højest.

• Hvilke faktorer skal byen prioritere
ifølge borgerne?

Rambøll – Bedre byer – de 31 spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.

Byen har mulighed for at tiltrække store events
Et bredt udbud af fritidsaktiviteter inden for sport/idræt til børn og voksne
Gode muligheder for at tage en mellem- og lang videregående uddannelse
Nærhed til blå områder/vand (f.eks. strand, å, kanal, sø, havn mv.)
Et bredt udbud af kulturtilbud (f.eks. teater, koncerter, foredrag)

6.
7.
8.
9.
10.

Tiltag målrettet genanvendelse af affald
Nemt at komme rundt på cykel
Nemt at komme rundt til fods
Et pulserende og varieret byliv
Nærhed til vild natur (f.eks. skov, enge, uplejede friarealer)

11.
12.
13.
14.
15.

Mange aktiviteter i mit lokalområde/aktiv lokalbefolkning
Gode daginstitutioner (vuggestue og børnehave)
Et varieret udvalg af indkøbsmuligheder, specialbutikker, caféer mv.
Nærhed til grønne områder i byen/mit lokalområde
Nemt at komme rundt med bil

16.
17.
18.
19.
20.

Gode betingelser for opstart af ny virksomhed
Gode omstigningsmuligheder mellem forskellige typer transport
Nemt at komme til og fra byen
Gode beskæftigelsesmuligheder (at få et job, at skifte job mv.)
Stærkt fællesskab med personer i mit lokalområde

21.
22.
23.
24.
25.

Adgang til boliger til fornuftige priser
Gode skoler (folkeskole fra 0-10. klasse)
Nemt at komme rundt med offentlig transport
Tryghed ved at færdes i trafikken
Ren luft

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Tiltag, så du kan få grøn energi gennem stikkontakten
God ældrepleje (f.eks. hjemmehjælp, plejehjem)
Sikring mod oversvømmelser
Lav grad af trafikstøj
Gode sundhedstilbud
Tryghed mod at blive udsat for kriminalitet

