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Dette er en foreløbig, deskriptiv rapport  af IFUSOFF2. Den omfatter 

hovedkonklusionerne af den dataindsamling, som foregik i efteråret og 
vinteren 2014. 

 
Svarprocenten var på 46,2%. For undersøgelser af denne type, er det er 

meget højt tal. Særligt, når man sammenligner med internationale studier.  
 

Hovedkonklusionerne omfatter fordelingen af husstandstyper og 
samlivsformer. Denne rapport omfatter desuden en fremstilling af den 

hustandsinterne fordeling af økonomi samt kontaktmønstre og – former og 
desuden et indblik i relationen mellem arbejdsliv og familieliv. 

 
Forskerene bag undersøgelsen er nu gået i gang med mere detaljerede 

analyser af udviklingen i familielivet og de sociale netværk for årgang 1968. 

Disse resultater vil blive publiceret i videnskabelige tidskrifter og på relevante 
konferencer. Dette vil fremgå af projektets webside: 

http://tinyurl.com/nfr8x3q 
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Rapport 1: Husstandstyper 

Den første gruppe spørgsmål handler om dem du bor sammen med. 

 
370 personer (85 % af de medvirkende) bor sammen med en ægtefælle eller 

samlever. Af disse boede 81% sammen med den samme partner også for 10 
år siden. 
 

Boede du sammen med din nuværende ægtefælle/samlever i 2003? 

 

19 personer (4 % af de medvirkende) har en fast kæreste eller ægtefælle, som 

de ikke bor sammen med. Af disse var ingen sammen for 10 år siden.  
 

Var I også kærester i 2003? 

 

Den gennemsnitlige husstandsstørrelse for de medvirkende i undersøgelsen er 

3,6 (inklusive delebørn) 
 

 
 
  



Rapport 2: Samliv og børn 
Det er en langt større andel af årgang 1968, som har børn i husstanden (også 

delebørn), der bor med en partner end der bor alene. 
 

 Bor 
sammen med en partner 

Bor ikke 
sammen med en partner 

I alt 

Har børn i 
husstanden 

91,3% 60,0% 86,6% 

Har ikke børn i 
hustanden 

8,7% 40,0% 13,4% 

I alt 368 65 433 
 
 

Rapport 3: Fordeling af penge 

En husstand kan indrette sin økonomi på forskellige måder.  
 

Hvilken af følgende tre måder, passer bedst på den måde I gør det på hjemme 
os jer? 

 
 
 

Rapport 4: Kontaktmønstre 

99 % af de personer der lever i sammen med en partner, havde dagen inden 
de udfyldte spørgeskemaet kontakt med deres kæreste. Det foregik det på 

følgende vis:  

 



 

47 % af de personer der lever i fast forhold, men hver for sig (særbo), havde 

dagen inden kontakt med deres kæreste. For disse respondenter foregik det på 
følgende vis:  

 
 
 

Af alle respondenter havde 69% i løbet af dagen i går kontakt med nogle af 
sine venner. For disse respondenter foregik kontakten på følgende vis: 

 

 

Rapport 5: Besøg 

De respondenter, der ugen inden havde besøg i deres hjem, havde besøg af 
forskellige personer. Fordelingen fremgår herunder: 

 
I fordelingerne lige herover og i fordelingen lige herunder er det bemærkelsesværdigt at så 
mange, som 58% af disse midaldrende mennesker i den forgangne uge fik besøg hjemme hos 
sig af deres eller deres partners forældre, og at 55% i den samme uge var til besøg hos enten 



den enes eller den andens eller begges gamle forældre – som rimeligvis bør være et sted i 70-
årsalderen. Det synes som ikke kun kernefamilien, men også den udvidede familie lever i 
bedste velgående også i det moderne Danmark.  

De respondenter, der ugen inden var på besøg hos andre, besøgte forskellige 

personer. Fordelingen fremgår herunder: 

 
 
 

Rapport 6: Arbejdsliv–Fritid 

Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over 
privatlivet? 

 
 


