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Indledning og indhold i rapporten 

 

Som en del af Seniorundersøgelsen blev der i september 2018 udsendt spørgeskemaer til 

alle 45-55årige borgere i Hedensted Kommune. Ud af 7900 borgere besvarede 2411 hele 

eller dele af spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 31 %.  

 

I undersøgelsen blev deltagerne spurgt ind til deres forventninger til - forestillingerne om 

- deres fremtidige seniorliv.  

 

I denne rapport vil deltagernes karakteristika beskrives, og undersøgelsens generaliser-

barhed vurderes. Herefter vil resultaterne præsenteres under følgende temaer:   

 

1. Tema: Bolig og boform 

2. Tema: Geografi 

3. Tema: Fritidsinteresser 

4. Tema: Tilknytning til arbejdsmarkedet 

5. Tema: Pleje og omsorgsbehov 

 

Til slut vil der gives et opsummerende billede af fremtidens seniorer i Hedensted Kom-

mune.  

 

Fakta om de deltagende borgere 

 

 Gennemsnitalderen er 50,5 år.  

 55 % er kvinder, 43 % er mænd og 2 % ønsker ikke at oplyse køn.  

 40 % bor i en lokalby1, 31 % bor i en landsby2 eller et andet sted i landzonen og 29 

% bor i én af centerbyerne.   

 Af højest opnåede uddannelsesniveau har 31 % og 28 % henholdsvis en erhvervsfag-

lig og en mellemlang videregående uddannelse (Figur 1).   

 
Figur 1 – Højest opnåede uddannelse 

  
 89 % er i arbejde, 6 % på offentligt forsørgelse og 2 % forsøger sig på anden vis 

(f.eks. forsørget af partner). 3 % ønsker ikke at oplyse deres tilknytning til arbejds-

markedet.   

                                           
1 Lokalbyerne ligger helt eller delvist i landzone og tæller: Løsning, Kragelund-Øster Snede, Ølholm, Barrit, 

Daugård, Glud, Hornsyld-Bråskov, Korning, Lindved, Rask Mølle, Rårup, Stenderup, Bjerre, Stouby, Uldum, Øl-
sted og Aale. 
2 Landsbyerne tæller 38 landsbyer, som ligger i landzonen. Ingen af disse er lokalbyer.  
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 68 % er gift, 16 % er i parhold, 13 % er single og 1 % er enke/enkemand. 2 % øn-

sker ikke at give oplysninger om civilstand.  

 Størstedelen (71 %) bor i parcelhus (Figur 2).   

 

Figur 2 – Nuværende boligform 

 
 
 

 I forhold til det fremtidige liv som senior forventer den største andel af have et no-

genlunde økonomisk råderum (43 %). 34 % forventer et godt eller rigtig godt råde-

rum (Figur 3).  
 

Figur 3 – Forventet økonomisk råderum 

 
 
 Generaliserbarhed: Gennemsnitsalderen i den samlede gruppe af 45-55årige borgere 

i Hedensted Kommune er 50,1 år. Deltagerne i undersøgelsen er i gennemsnit 0,4 år 

ældre end målgruppen. Den samlede gruppe af 45-55årige består desuden af 51 % 

mænd. Blandt deltagere i undersøgelse er 55 % kvinder, og der ses derfor en lille 

overvægt af kvinder i undersøgelsen. I forhold til bopæl bor 38 % af målgruppen i lo-

kalbyer, 33 % bor i landsbyer eller andre steder i landzonen og 29 % bor i centerby-

erne. Denne fordeling svarer i høj grad til den, der ses blandt deltagerne.   
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På baggrund af alder, køn og bopæl vurderes det, at deltagerne repræsenterer den 

generelle gruppe af 45-55årige borgere i Hedensted Kommune.  

 

1. Tema: Bolig og boform 

 

 De største andele af borgerne ønsker at blive boende i deres nuværende bolig (37 %) 

eller i et hus, villa eller sommerhus (30 %). Den nuværende boligform, hvor den stør-

ste andel af borgere ønsker at blive boende, er stuehus (50 %). Den nuværende bo-

ligform, hvor den laveste andel af borgere ønsker at blive boende, er etagebolig (Bi-

lag: Figur 1).  

 Næsten halvdelen (46 %) af borgerne forestiller sig, at deres bolig skal være mellem 

100 m2 og 124 m2, når de går på pension eller efterløn (Figur 5). Det er i særlig grad 

borgere, som ønsker at bo i eget hus, villa eller sommerhus, der forestiller sig et stort 

boligareal (124m2+) og borgere, som ønsker at bo i lejelejlighed, der forestiller et 

mindre boligareal (<100m2) (Tabel 1).  

 
Figur 4 - Ønsket boligform 

 
 
Figur 5 – Forventet boligstørrelse   
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Tabel 1- Ønsket boligform og forventet boligstørrelse 

 <75 m2 75-99 m2 100-124m2 125-149m2 150-174m2 175+m2 

Nuværende bolig 4% 13% 39% 15% 19% 10% 

Eget hus/villa/sommerhus 3% 10% 52% 16% 15% 5% 

Lejet hus/villa/sommerhus 12% 32% 49% 5% 2% 0% 

Blandede (alder) boliger (generationsboliger) 10% 39% 39% 2% 7% 2% 

Ejerlejlighed 2% 12% 66% 9% 10% 0% 

Lejelejlighed 19% 40% 37% 3% 0% 1% 

Andelsbolig 5% 31% 58% 5% 2% 0% 

Bofællesskab med andre på samme alder 12% 29% 49% 7% 3% 0% 

 

 

 Ca. hver 5. borger kan forestille sig at flytte i én af kommunes ældreboliger. Den 

største andel udtrykker, at de måske kan forestille sig at bo i denne type bolig (40 %) 

(Figur 6). Disse andele svarer til, at 1659-3160 borgere i aldersgruppen 45-55 år kan 

– eller måske kan – forestille sig at bo i kommunens ældreboliger som seniorer (an-

tallet af ældreboliger var 349 i 2017). Der ses ingen forskel i alder i forhold til, om 

borgerne kan forestille sig at bo i ældreboligerne.  
 

Figur 6 – Kan du forestille dig at bo i kommunens ældreboliger?  

 
 

 

2. TEMA: Geografi 

 

 Ca. en 1/3 af borgerne vil gerne bo i én af centerbyerne, når de går på efterløn eller 

pension – og stadig kan klare sig selv (Figur 7). Når borgerne ikke længere kan klare 

sig selv, vil en større andel gerne bo i én af centerbyerne (47 %) (Bilag: Figur 3). Der 

ses ingen betydelige sammenhænge mellem deltagernes alder og ønsker omkring 

geografi i fremtiden (Bilag: Tabel 2).  

 

 Størstedelen af borgerne, som er bosiddende i centerbyerne, ønsker fortsat at bo i 

centerbyerne, når de går på pension eller efterløn (69 %). Lidt over en 1/3 af bor-

gere, som bor i en lokalby, ønsker at blive boende i et lokalsamfund, når de går på 

pension eller efterløn. 1/5 af borgere bosiddende i lokalbyer foretrækker at bo i én af 

centerbyerne i fremtiden (Tabel 2). 

 

 Borgere, som ikke ønsker at blive boende i nuværende bolig, ønsker i høj grad at 

blive boende – eller flytte til - en centerby (Tabel 3). 
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Figur 7 - Hvor vil du foretrække at bo, når du får mulighed for at gå på efterløn eller pension, men stadig kan 
klare dig selv?  
 

 
 
 
Tabel 2 - Nuværende bopæl og ønsket bopæl 

 

 

Tabel 3 – Ønsket boligform og ønsket bopæl- når man kan klare sig selv 

 

 

 Dagligvareindkøb, offentlige transportmidler, venner og familie og skov og strand er 

de ting og faciliteter, som borgerne i højeste grad mener er afgørende for deres frem-

tidige boligs beliggenhed. Faciliteter, som borgerne i mindre grad mener er vigtige i 

forhold til placeringen af deres kommende bopæl, er uddannelsesmuligheder, pleje-

center og kulturelle tilbud (Tabel 4). 

 

 Der ses forskelle i betydningen af placering tæt på visse faciliteter for henholdsvis 

borgere, der ønsker at bo i centerbyer og for borgere, der ønsker at bo i lokalsam-

fund. For borgere, der ønsker at bo i centerbyerne, er en placering tæt på dagligvare-

indkøb, offentligt transport, sports- og fritidstilbud, kulturelle tilbud, andre i samme 

aldersgruppe og plejecenter i højere grad afgørende eller vigtigt end for borgere, som 

 

Cen-

terby 

Lokalsam-

fund 
Udenfor kommunen 

Ikke stor betydning/ved 

ikke 
Andet 

Nuværende bopæl      

Centerby 69% 1% 6% 20% 4% 

Lokalby 20% 35% 10% 30% 5% 

Landsby eller på landet 24% 38% 8% 23% 7% 

 

Cen-

terby 

Lokalsam-

fund 
Udenfor kommunen 

Ikke stor betydning/ved 

ikke 
Andet 

Nuværende bolig 33% 40% 2% 7% 6% 

Eget hus/villa/sommerhus 35% 25% 8% 28% 3% 

Lejet hus/villa/sommerhus 44% 17% 9% 28% 3% 

Generationsbolig 30% 24% 12% 30% 3% 

Ejerlejlighed 30% 1% 29% 31% 9% 

Lejelejlighed 47% 7% 16% 26% 4% 

Andelsbolig 47% 14% 10% 27% 3% 
Bofællesskab med andre på samme al-
der 46% 18% 12% 19% 5% 



Rapport: Det Gode Seniorliv 

 

7 

 

forventer at bo i lokalsamfund (Bilag: Tabel 3).  

For borgere i lokalsamfund er placering tæt på skov og strand i højere grad afgørende 

eller vigtigt for deres fremtidige bolig. En placering tæt på dagligvareindkøb er dog 

også noget, som har stor betydning for placeringen af fremtidig bolig for denne 

gruppe borgere. 74 % mener, at en placering tæt herpå ligeledes er afgørende eller 

vigtigt (Bilag: Tabel 3).   
 

Tabel 4 - Hvor vigtig er placeringen af din fremtidige bolig for dig, når du får mulighed for at gå på efterløn eller 
pension? 

 

 

 

3. TEMA: Fritidsinteresser 

 

 Samvær med familie, hobbyer, rejser, afslapning, samvær med venner og naboer og 

motion og idræt er de aktiviteter, som borgerne forestiller sig at bruge mest tid på, 

når de får mulighed for at gå på efterløn eller pension (Tabel 5).  

 Der ses en lille forskel mellem borgere, som ønsker at bo i henholdsvis centerbyerne 

og lokalsamfundene, i forhold til at bruge tid på frivilligt arbejde og foreningsarbejde 

(centerbyer: 67 % og 56 % vs. lokalsamfund: 72 % og 62 %) (Bilag: Tabel 4)  

 

  

 Afgørende Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke 

Tæt på dagligvareindkøb 33% 52% 12% 2% 2% 

Tæt på offentlige transportmidler 25% 44% 23% 6% 3% 

Tæt på familie og venner 23% 52% 20% 3% 2% 

Tæt på skov og strand 17% 44% 30% 6% 3% 

Tæt på sports- og fritidstilbud 7% 37% 39% 14% 4% 

Tæt på andre i samme aldersgrupper 6% 31% 48% 12% 3% 
Tæt på plejecenter med mulighed for deltagelse  
i sociale, fysiske og kulturelle arrangementer 5% 27% 39% 20% 10% 

Tæt på kulturelle tilbud 4% 27% 47% 18% 4% 

Tæt på uddannelsesmuligheder 1% 4% 36% 53% 6% 

Tabel 5 -  Hvor meget tid forestiller du dig at bruge på følgende aktiviteter, når du får mulighed for at gå på 
efterløn eller pension?  

 Meget af min 

tid 

Noget af min 

tid 

Lidt af min 

tid 

Intet af min 

tid 
Ved ikke 

 

Samvær med familie 40% 51% 8% 0% 1%  

Hobbyer 25% 54% 18% 1% 3%  

Rejser 17% 45% 29% 4% 5%  

Afslapning 17% 48% 30% 2% 4%  

Samvær med venner og naboer 16% 62% 20% 1% 2%  

Motion og idræt 14% 47% 31% 3% 4%  

Arbejde i haven 8% 32% 42% 12% 5%  

Arbejde i boligen 5% 31% 50% 9% 5%  

Frivilligt arbejde 4% 23% 42% 12% 19%  

Arbejde 2% 14% 38% 26% 20%  

Kirkeaktiviteter 2% 6% 16% 57% 19%  

Foreningsaktiviteter 2% 16% 39% 21% 22%  

Møder/foredrag 2% 16% 46% 20% 15%  

Uddannelse 1% 7% 29% 39% 24%  

Politisk arbejde 1% 3% 10% 70% 17%  
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4. TEMA: Tilknytning til arbejdsmarkedet 

 

 43 % ønsker at fortsætte med at arbejde så længe som muligt – Størstedelen af 

disse på nedsat tid (Figur 8). Denne andel svarer til, at 3397 af de 45-55 årige bor-

gere i Hedensted Kommune gerne vil fortsætte på arbejdsmarkedet så længe, som 

det er muligt.  

 Borgerne med en lang videregående uddannelse er den gruppe, som i højeste grad 

ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet så længe som muligt (48 %) (Bilag: Tabel 

5).  

 En større andel af kvinderne ønsker at gå på efterløn (22 %) sammenlignet med 

mændene (10 %) (Bilag: Tabel 5).   
 

 
Figur 8 - Forestillinger om tilknytning til arbejdsmarkedet 

 
 

 
5. TEMA: Pleje og omsorgsbehov 

 

 Lidt over halvdelen af borgerne svarer, at de har enkelte eller flere venner og familie-

medlemmer, der kan træde til, hvis man som ældre har brug for hjælp i hverdagen. 

25 % af borgerne ved det ikke (Figur 9).   

 Borgerne har de største forventninger om støtte til praktisk hjælp, personlig pleje og 

træning (73%, 61%, 51%). 8 % af borgerne mener, at kommunen ikke skal bidrage 

med noget. (Tabel 6).  

 Borgerne har de største forventninger til, at kommunen træder til, hvis der er brug 

for træning/fysioterapi, hjælp til personlig pleje og transport til lægen. Det forventes i 

lavest grad, at kommunen træder til i forhold til indkøb, at komme udendørs og puds-

ning af vinduer. Områder som tungere rengøring, madlavning og tøjvask er områder, 

som borgerne i højeste grad er villig til at købe fra private aktører (Tabel 7).  

 Pudsning af vinduer, indkøb og tøjvask og transport til fritidsaktiviteter er de områ-

der, som borgere i højeste grad er positive overfor i forhold til medfinansiering. Per-

sonlig pleje, træning/fysioterapi og at komme til tandlæge eller læge er de områder, 

som borgerne er mindst positive overfor i forhold til egenbetaling.  

 Størstedelen af borgerne er villige eller måske villige til at investere i velfærdstekno-

logiske løsninger i deres fremtidige bolig (75 %) (Figur 10).  
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Figur 9 – Har du familie eller venner, som vil hjælpe dig, hvis du får brug for det i din hverdag? 

 
 

 
Tabel 6 - Hvad forventer du, at kommunen først og fremmest skal bidrage med?* 

  Ja 

Praktisk hjælp (f.eks. Rengøring) 73% 

Personlig pleje 61% 

Træning (med fysio- eller ergoterapeut) 51% 

Transport til og fra aktiviteter (f.eks. Kulturelle og sociale) 25% 

Arrangere sociale og fysiske aktiviteter  20% 

Hjælp til at finde bolig 13% 

Andet 5% 

 
* Højest tre områder kunne vælges.  

 

 
Tabel 7 – Hvem vil du foretrække, træder til, hvis du får brug for hjælp til følgende? 

 Kommunen Familie og venner Privat købt hjælp Andre Ved ikke 

Træning/fysioterapi 80% 2% 7% 3% 8% 

Personlig pleje 77% 6% 7% 1% 9% 

Komme til læge (transport) 66% 16% 8% 4% 7% 

Lettere rengøring 63% 12% 17% 2% 7% 

Tungere rengøring 60% 6% 26% 2% 7% 

Madlavning 46% 16% 19% 6% 13% 

Tøjvask 41% 20% 21% 6% 11% 

Transport til fritidsaktiviteter/besøg 
hos familie og venner mv. 29% 35% 18% 7% 11% 

Indkøb 27% 35% 19% 9% 11% 

Komme udendørs 26% 46% 7% 9% 13% 

Pudse vinduer udvendigt 23% 7% 57% 5% 8% 
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Tabel 8 - Ville det være acceptabelt for dig, selv at være med til at betale en del af følgende? 

 

Figur 10 – Vil du være villig til at investere i velfærdsteknologiske løsninger i din boligindretning? 

 
  

 
Ja Ja, delvist Nej Ingen egenbetaling Ved ikke 

Pudsning af vinduer udvendigt 44% 33% 10% 6% 7% 

Indkøb 30% 38% 16% 8% 8% 

Tøjvask 26% 37% 19% 10% 8% 

Transport til fritidsaktiviteter 25% 47% 13% 6% 8% 

Madlavning 23% 38% 20% 9% 9% 

Tungere rengøring 19% 39% 22% 14% 6% 

At komme udendørs 18% 35% 25% 11% 10% 

At komme til tandlæge 14% 31% 31% 18% 6% 

Lettere rengøring 12% 34% 32% 16% 6% 

At komme til læge (transport) 11% 27% 37% 20% 6% 

Træning/fysioterapi 9% 30% 35% 19% 7% 

Personlig pleje 8% 22% 38% 26% 6% 
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Opsummering – Hvem er fremtidens seniorer i Hedensted Kommune?  
 
 

 Fremtidens seniorer er en gruppe, der generelt ser positivt på deres økonomiske 

situation som seniorer.  
 

 En stor gruppe ønsker at blive boende i deres nuværende bolig, ligesom en stor 

del gerne vil flytte i eget hus eller sommerhus. Den foretrukne boligstørrelse lig-

ger mellem 100-124m2, hvilket omtrent halvdelen tilkendegiver, at de forventer 

af boligareal. Størstedelen kan – eller kan måske - forestille sig at bo i én af kom-

munens ældreboliger.   
 

 Hver 3. foretrækker at bo i én af de tre centerbyer, når de går på efterløn eller 

pension. Hvis man på et tidspunkt ikke kan klare sig selv i dagligdagen, tilkende-

giver hver anden, at de vil foretrække at bo i en centerby.  

Der må da forventes en høj tilflytning til centerbyerne.  
 

 Borgere, som er bosiddende i centerbyerne, ønsker i høj grad at blive boende i 

centerbyerne som seniorer. Dette billede ser en smule anderledes ud for borgere 

bosiddende i lokalbyer og landsbyer. Her er det godt og vel 1/3, der ønsker at 

blive boende i et lokalsamfund, mens ca. 20-25% ønsker at flytte til en centerby. 

En stor gruppe af borgere bosiddende i lokalbyer tilkendegiver dog, at de ikke 

ved, hvor de foretrækker at bo som seniorer. 
 

 De faciliteter, som fremtidens senior vægter højest i forhold til placering af bolig, 

er kort afstand til dagligvareindkøb, offentlig transport og familie. Der ses for-

skelle mellem borgere, som henholdsvis ønsker at bo i centerbyer og lokalsam-

fund. For seniorer i lokalsamfund er en placering hvor tæt på dagligvareindkøb og 

offentlig transport ikke nær så afgørende, som for borgerne i centerbyerne. En 

placering tæt på skov og strand betyder desuden mere for borgere, som ønsker at 

bo i lokalsamfund.   
 

 Omkring 40 % af fremtidens seniorer ønsker at blive på arbejdsmarkedet så 

længe som muligt. En stor del af disse forestiller sig at benytte seniorordning.  
 

 Når fremtidens seniorerne går på efterløn eller pension forestiller de sig at bruge 

mest tid på samvær med familie, venner og naboer, hobbyer, rejser og afslap-

ning. 93 % tilkendegiver desuden, at de vil bruge tid på motion og idræt.  
 

 I forhold til pleje og omsorg er langt størstedelen af fremtidens seniorer af den 

holdning, at kommunen skal bidrage hertil. Fremtidens seniorer mener, at kom-

munen først og fremmest skal bidrage med praktisk hjælp, personlig pleje og træ-

ning. 
 

 Der er generelt en positiv holdning til medfinansiering, hvor der særligt inden for 

pudsning af vinduer, indkøb og tøjvask ses velvilje. En stor del er desuden posi-

tive stemt over for at benytte velfærdsteknologi i hjemmet.  
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Bilag 

 
Figur 1 - Hvor vil du foretrække at bo, når du får mulighed for at gå på efterløn eller pension, men ikke kan 
klare dig selv?)  

 
 

 
Tabel 1- Nuværende boligform og ønsket boligform 

 

Nuvæ-

rende bolig 

 

Eget 

hus/villa/

sommer-

hus 

Lejet 

hus/villa/som-

merhus 

Genera-

tionsbolig 

Ejerlej-

lighed 

Leje-

lejlig-

hed 

An-

dels-

bolig 

Bofæl-

lesskab 

med an-

dre på 

samme 

alder 

Hos 

fa-

mi-

lie 

Har ikke 

den 

store 

betyd-

ning 

An-

det 

Ved 

ikke 

Nuværende boligform             
Parcelhus  37% 31% 5% 2% 5% 8% 4% 4% 0% 1% 1% 3% 
Stuehus  50% 29% 4% 2% 2% 5% 2% 3%  1% 1% 3% 
Række- kæde-, dob-
belthus  44% 19% 6% 4%  13% 6% 4%   1% 3% 
Etagebolig 16% 22% 7% 2% 4% 22% 4% 4% 2% 9% 4% 2% 
Fritidshus   100% 0%          
Ønsker ikke at oplyse 19% 28% 6%  3% 17% 3%  3%  3% 19% 
Andet 33% 22% 7%  3% 14% 5% 6%  3% 3% 5% 

 

 
 
Tabel 2 -  Hvor vil du foretrække at bo, når du får mulighed for at gå på efterløn eller pension, men stadig kan 
klare dig selv 
 

 Gennemsnitsalder 

I en af de tre centerbyer i Hedensted Kommune 50,6 år 

I et af de mange lokalsamfund i Hedensted Kommune  50,5 år 

Ønsker ikke at bo i Hedensted Kommune 50,3 år 

Har ikke den store betydning 50,4 år 

Andet 50,4 år  

Ved ikke 50,3 år 
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Tabel 3 -  Hvor vigtig er placeringen af din fremtidige bolig for dig, når du får mulighed for at gå på efterløn el-
ler pension? (Inddelt på. fortrukne bopæl i fremtiden)  

 

 
Tabel 4 -  Hvor meget tid forestiller du dig at bruge på følgende aktiviteter, når du får mulighed for at gå på 
efterløn eller pension? (Inddelt på fortrukne bopæl i fremtiden)  

  Meget af min tid Noget af min tid Lidt af min tid Intet af min tid Ved ikke 

Samvær med familie      
Centerby 42% 49% 8% 0% 1% 
Lokalsamfund 39% 52% 8% 1% 1% 
Hobbyer      
Centerby 23% 57% 18% 1% 3% 
Lokalsamfund 27% 55% 14% 1% 2% 
Rejser      
Centerby 18% 47% 28% 3% 4% 
Lokalsamfund 13% 42% 36% 5% 4% 
Afslapning      
Centerby 19% 48% 29% 1% 4% 
Lokalsamfund 17% 49% 31% 2% 3% 
Samvær med venner og naboer      
Centerby 16% 63% 20% 0% 1% 
Lokalsamfund 18% 61% 20% 1% 1% 
Motion og idræt      
Centerby 14% 51% 30% 2% 4% 
Lokalsamfund 13% 46% 34% 4% 4% 
Arbejde i haven      
Centerby 8% 29% 46% 14% 4% 
Lokalsamfund 10% 41% 39% 7% 3% 
Arbejde i boligen      
Centerby 4% 29% 52% 9% 5% 
Lokalsamfund 6% 38% 46% 7% 3% 
Frivilligt arbejde      
Centerby 4% 21% 42% 12% 22% 
Lokalsamfund 4% 23% 45% 12% 16% 
Arbejde      
Centerby 2% 12% 38% 28% 20% 
Lokalsamfund 3% 15% 38% 27% 17% 
Kirkeaktiviteter      

 Afgørende Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke 

Tæt på dagligvareindkøb      
Centerby 42% 53% 5% 0% 1% 
Lokalsamfund 23% 51% 21% 4% 2% 
Tæt på offentlige transportmidler      
Centerby 47% 44% 7% 2% 1% 
Lokalsamfund 18% 43% 30% 8% 2% 
Tæt på familie og venner      
Centerby 24% 52% 21% 3% 1% 
Lokalsamfund 22% 55% 18% 4% 1% 
Tæt på skov og strand      
Centerby 16% 41% 34% 7% 2% 
Lokalsamfund 18% 49% 23% 8% 2% 
Tæt på sports- og fritidstilbud      
Centerby 9% 42% 37% 10% 3% 
Lokalsamfund 6% 34% 41% 17% 2% 
Tæt på andre i samme aldersgrupper      
Centerby 8% 37% 44% 8% 3% 
Lokalsamfund 5% 30% 49% 14% 3% 
Tæt på plejecenter med mulighed for deltagelse i sociale, 
fysiske og kulturelle arrangementer      
Centerby 6% 32% 41% 14% 8% 

Lokalsamfund 4% 23% 42% 23% 8% 
Tæt på kulturelle tilbud      
Centerby 4% 26% 51% 16% 4% 
Lokalsamfund 3% 22% 50% 22% 3% 
Tæt på uddannelsesmuligheder      
Centerby 1% 3% 36% 55% 6% 
Lokalsamfund 1% 3% 35% 57% 5% 
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Centerby 1% 5% 17% 59% 18% 
Lokalsamfund 3% 6% 18% 54% 19% 
Foreningsaktiviteter      
Centerby 2% 14% 41% 22% 22% 
Lokalsamfund 4% 20% 38% 19% 19% 
Møder/foredrag      
Centerby 2% 14% 46% 23% 15% 
Lokalsamfund 3% 17% 48% 19% 13% 
Uddannelse      
Centerby 1% 6% 28% 43% 22% 
Lokalsamfund 0% 7% 30% 39% 23% 
Politisk arbejde      
Centerby 1% 3% 9% 73% 14% 
Lokalsamfund 9% 3% 11% 70% 15% 

 

 

 
Tabel 5 – Hvordan forestiller du dig din tilknytning til arbejdsmarkedet er, når du får mulighed for at gå på ef-
terløn eller pension? (Inddelt på uddannelsesniveau)  

 

 
 

  
Grund-

skole 

Gymna-

sial 

Erhvervs-

faglig 

Kort videre-

gående 

Mellemlang vi-

deregående 

Lang vide-

regående 

Ønsker ikke 

at oplyse 

Jeg vil gerne fortsætte med at arbejde 
så længe som muligt 

20% 14% 14% 12% 19% 22% 21% 

Jeg ønsker at gå på efterløn 19% 15% 17% 21% 18% 4% 14% 
Jeg ønsker at gå på folkepension 23% 17% 16% 17% 13% 12% 16% 

Jeg ønsker at fortsætte så længe som 
muligt ved brug af nedsat tid 

17% 28% 29% 26% 24% 26% 7% 

Jeg ønsker at benytte egenbetalt pen-
sion til at gå fra når jeg ønsker det 

6% 14% 12% 13% 17% 28% 5% 

Ved ikke 14% 11% 12% 11% 9% 7% 38% 


