BEDRE BYER
BORGERNES ØNSKER
ANBEFALINGER OG UDFORDRINGER

OM UNDERSØGELSEN

METODE: SÅDAN GJORDE VI

D

er ligger en lang og grundig proces bag den store byundersøgelse fra YouGov og Rambøll.

Undersøgelsen er gennemført i to faser. I den første fase
gennemførte vi et survey af hele den danske befolknings holdninger til,
hvad der gør en by attraktiv at leve i. I anden fase gennemførte vi en
survey af, hvad borgerne i syv danske byer mener, der gør en by
attraktiv at leve i. Begge surveys blev gennemført af analyseinstituttet
YouGov på Rambølls vegne. Begge surveys er repræsentative for deres
målgrupper.

Fase 1: Den nationale undersøgelse
Formålet med den nationale undersøgelse var at undersøge, hvad der
gør byer attraktive at bo i, og hvad er vigtigt for borgernes tilfredshed
med kommunernes indsats på nationalt niveau.
Undersøgelsen blev gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der blev i
alt gennemført 1008 CAWI-interview (en internetbaseret
panelundersøgelse) med danskere i alderen 18+ år, i perioden 26. – 28.
juni 2017. Respondenterne fordelte sig jævnt både geografisk og
socioøkonomisk i Danmark.

Surveyen indeholdt tre spørgsmål:
Spørgsmål 1: Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med at bo i din
kommune?
Spørgsmål 2: Hvor vigtig er følgende for dig, set i forhold til den
kommune du bor i?
Spørgsmål 3: Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn, set i
forhold til den kommune du bor i?

Resultaterne af de tre spørgsmål blev analyseret i forhold til fire
baggrundsvariable: Kommunestørrelse, alder, familiesituation og region.

Fase 2: Den byspecifikke undersøgelse
Formålet med den byspecifikke undersøgelse var dels at undersøge, om
der er forskel på borgernes holdninger i forskellige typer af byer, dels at
komme længere ned i detaljeringsniveauet, når det handler om, hvad der
gør en by attraktiv at leve i og endelig at sikre den størst mulige
metodiske grundighed.

På baggrund af resultaterne af den nationale undersøgelse udviklede
Rambøll et begrebsapparat for liveability i danske byer, som består af 31
faktorer, der er umiddelbart genkendelige for alle borgere. Med dette sæt
af faktorer gik vi helt ned på byniveau og undersøgte specifikke byer for
at finde ud af, om der er forskelle på borgernes holdninger, når de bor i
hovedstaden, i landets største byer eller i store bykommuner.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der blev
gennemført i alt 3.223 CAWI-interview (en internetbaseret
panelundersøgelse) med danskere over 18 år i København, Århus,
Odense, Aalborg, Esbjerg, Vejle og Køge, i perioden 22. september 2017
– 2. oktober 2017.

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.

Surveyen indeholdt følgende spørgsmål:
Spørgsmål 1: I hvilken grad har følgende forhold betydning for, om din
by er attraktiv for dig at leve i?
Spørgsmål 2: Hvilke af følgende forhold størst betydning for, om din by
er attraktiv for dig at leve i?
Spørgsmål 3: I hvilken grad synes du, at følgende passer på den by, du
bor i?
Spørgsmål 4: Hvilke af følgende forhold bør din by/kommune efter din
mening prioritere mest i forhold til at gøre byen endnu mere attraktiv
for dig at (blive ved med at) leve i?

Resultaterne af de fire spørgsmål blev analyseret i forhold til
baggrundsvariablene: Køn, alder, familiesituation, husstandsindkomst,
uddannelse, hovedbeskæftigelse.

Der er foretaget en gap-analyse på baggrund af en sammenligning af
borgernes vurdering af hvilke faktorer, der har størst betydning for byens
attraktivitet (spørgsmål 1) og hvor godt faktorerne passer på deres by
(spørgsmål 3).

På begge spørgsmål kunne der svares i fem kategorier. Kun de to
kategorier, der udtrykker størst betydning / at udsagnet passer bedst på
byen blev medtaget i gapanalysen. For spørgsmålet ”I hvilken grad har
følgende forhold betydning for, om din by er attraktiv for dig at leve i?”
blev disse to kategorier medtaget: “Afgørende betydning” og “Stor
betydning”, mens disse tre ikke er det: “Nogen betydning”, “Lidt
betydning” og “Slet ingen betydning”.
For spørgemålet ”I hvilken grad synes du, at følgende passer på den by,
du bor i?” blev disse to kategorier medtaget: ”Passer i høj grad” og
”Passer i meget høj grad”, mens disse tre ikke blev det det: ”Passer slet
ikke”, ”Passer i mindre grad” og ”Passer i nogen grad”.

Sammenligninger med lignende analyser
Da undersøgelsen baserer sig på et begrebsapparat, som handler om,
hvad der gør en by attraktiv er undersøgelsens resultater ikke direkte
sammenlignelige med andre undersøgelser, fx undersøgelser af
befolkningens holdning til kommunale velfærdsopgaver. Alligevel kan der
godt ses på forskelle og ligheder.

Her er de mest markante
forskelle mellem byerne

Byboere i de større danske byer prioriterer relativt ens, når de bliver
spurgt om, hvad der gør en by attraktiv for dem – og om deres kommune
lever op til det. Men der er alligevel nogle markante forskelle.
Nogle af dem er ret logiske, f.eks. er borgerne i de tre største byer
København, Aarhus og Odense markant mere utilfredse med, hvordan
deres kommune klarer sig på spørgsmålene om ren luft og trafikstøj. Her
trækker borgerne i Esbjerg og Køge vejret roligst.
Det er også esbjergenserne, der er mest tilfredse med muligheden for at
komme rundt i bil, med nærhed til grønne områder – og med adgang til
boliger til fornuftige priser. På boligområdet er det borgerne i de to
største byer, der er klart mest utilfredse – og århusianerne savner boliger
til fornuftige priser endnu mere end københavnerne.
Aarhus’ og Vejles borgere er mest tilfredse med sikring mod
oversvømmelse – hovedstadsborgerne er derimod meget utilfredse.
Vejlenserne er også mest tilfredse i forhold til at komme rundt med
offentlig transport. Københavnerne er dog de mest tilfredse med
omstigningsmulighederne mellem de forskellige typer af transport og
med, hvor nemt det er at komme til og fra byen.
Odense har den tvivlsomme ære af at kunne udnævnes til Danmarks
mest utrygge by – hvor borgerne især savner bedre sikring mod
kriminalitet.
Ud fra det parameter kan man kalde Aalborgs Danmarks mest trygge
storby – ja, faktisk er aalborgenserne set over en bred kam de mest
tilfredse i undersøgelsen, skarpt forfulgt af esbjergenserne. De to byer
ligger næsten side om side, bl.a. på spørgsmålet om, hvorvidt det er
nemt at komme rundt på cykel og til fods.
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