
   

 
reteam group head office │ Ørestads Boulevard 55, 6th FL │ DK 2300 Copenhagen S│ Denmark 

Office +45 3262 6202 │ Fax +45 3262 6203 │ info@reteamgroup.com │ www.reteamgroup.com  

 

mind16 spørgeskemaundersøgelse 
reteam group efteråret 2016   

 
mind16 interviewteknik 

 

mind16 er et socio-demografisk interviewværktøj der har til formål at 

undersøge de mennesker der bor og opholder sig i byen samt at skabe et 

bymiljø, der reflekterer deres behov. Interviewene har en varighed på ca. 5-7 

min. og indeholder 3 forskellige typer spørgsmål. Type 1 er vedrørende de 

adspurgtes personlige data - såsom køn, alder og postnummer. Type 2 er 

spørgsmål om shopping; hvilke områder de adspurgte handler i, hvad der er 

vigtigt når de handler, hvilke butikker der savnes osv. Type 3 omhandler de 

adspurgtes værdier og personlighed, hvilket er med til at synliggøre krav der 

stilles til aktiviteter og udbud i det offentlige rum.   

 

Interviewramme 

 

I efteråret 2016 har reteam group indsamlet informationer om i alt 512 

beboere, besøgende og handlende i – og omkring Værløse Bymidte, for at 

undersøge deres forhold til handelsoplevelsen i Bymidten.  

Informationerne er indsamlet gennem mind16 gadeinterviews i det offentlige 

rum i perioden fra den 5.-11.oktober og gennem en sideløbende online 

spørgeskemaundersøgelse fra den 11.-18. oktober. 

 

Interviewene fandt sted i Værløse Bymidte, i Hareskovby og i Jonstrup alle 

hverdage i tidsrummet 10:00-18:00, lørdag 10:00-16:00 og søndag 12:00-

15:00.  

 

Nedenstående ses fordelingen af adspurgte i mind16 undersøgelsen og 

fordelingstallene blandt udvalgte områder i Furesø Kommune.  

 

 Fordeling af adspurgte i 

mind16  

 

Værløse By 301  59 % 

Laanshøj 12   2 % 

Jonstrup 43   8 % 

Hareskovby 

Kirke Værløse 

50 

19 

 10 % 

 4 % 

Ryget Skovby 

Andet  

Udenfor 3500 

 

Total 

5 

1 

81 

 

512 

 1 % 

 0 % 

 16 % 

 

100 % 
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 Befolkningsfordeling 

Furesø Kommune 

 

Værløse By 13.082  62 % 

Laanshøj 549  3 % 

Jonstrup 1.181  6 % 

Hareskovby 

Kirke Værløse 

3.753 

1.007 

 18 % 

 5 % 

Ryget Skovby 

 

1.430  6 % 

Total 21.002 100 % 

 

 

mind16 demografisk data 

 

De adspurgte i mind16 undersøgelsen havde meget på hjerte og klare 

holdninger til de udfordringer og udviklingspotentialer, der i dag præger 

handelsoplevelsen i Bymidten. Mange var interesserede i at tale med os og 

adskillige havde en stor interesse i at Bymidten bliver udviklet.  

 

Nedenstående tabeller viser den demografiske fordeling af adspurgte i 

undersøgelsen. 

 

Fordeling på Køn % 

Mænd 44 % 

Kvinder 56 % 

 

Fordeling på alder % 

7-16 år 0 % 

17-24 år 7 % 

25-39 år 15 % 

40-59 år 37 % 

60+ år 42 % 

 

Livsstadie % 

Hjemmeboende 5 % 

Uden børn 23 % 

Hjemmeboende børn 32 % 

Udeboende børn 40 % 

 

Aldersgennemsnit 54 år 

Aldersmedian 55 år 

 

 

Størstedelen af undersøgelsens deltagere var kvinder. Dette er en generel 

tendens i mind16 undersøgelser. 

 

Sammenlignet med aldersgennemsnittet i Furesø kommune på 42 år, er 

aldersgennemsnittet i spørgeskemaundersøgelsen højt.  

Dette skyldes blandt andet at unge under 16 år ikke er inkluderet i 

undersøgelsen og at størstedelen af de adspurgte der befandt sig i det 

offentlige rum i løbet af dagtimerne, var pensionister og ældre. 
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Dette bekræftes endvidere af den høje andel af adspurgte med børn der er 

flyttet hjemmefra. 

 

Aldersfordeling i Furesø Kommune: 

 

Fordeling på alder % 

7-16 år 15 % 

17-24 år 9 % 

25-39 år 14 % 

40-59 år 33 % 

60+ år 29 % 

 

 

 

 


