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Bilag C: Personligt interview

Formål: At øge kendskabet til nye tilflyttere og un-
dersøge årsagerne til at flytte til afdelingen
Metode: Kvalitativt interview
Kilde: Nye beboere
Eksempel: Sallingsundvej, Aalborg Øst

Spørgeguide til beboere i nye boliger
Intro
Introduktion til undersøgelsen. Herunder under-
søgelsens formål, interviewets rolle samt infor-
mation om anonymitet m.m. 

Tema 1: Baggrund
Alder, køn, familiestatus (enlig, par, børn), beskæf-
tigelse, indflytterdato, fraflytningskommune 

Tema 2: Årsager til at flytte til afdeling
1. Kan du fortælle, hvorfor du har valgt at flytte 

til netop denne afdeling/bolig?
Boligens opbygning/indretning, pris, kvalitet/
stand, størrelse, geografisk placering/ beliggen-
hed. Tilvalg af almen bolig m.m.

3. Hvordan fik du kendskab til afdelingen?
Åbent hus, annoncer i avisen/ hjemmesiden, fik 
tilsendt tilbud fra boligorganisationen

4. Hvor flytter du fra?
Boligtype/ størrelse, geografi  

5. Hvad ser du som den største forskel på, din 
tidligere og nuværende bolig?
Evt. forskel fra tidligere bolig
Pris, frihedsgrad, fællesskab m.m.

Tema 3: Tilfredshed med boligen/området
6. Hvordan oplever du boligen?

Værelser, køkken, bad, udendørsarealer m.m.

7. Er der noget der kunne have været bedre ved 
boligen? 

8. Hvordan oplever du boligområdet?
Fælles faciliteter, vaskeri, udendørsarealer, p-
muligheder, legeplads, fælleshus m.m. 

9. Er der noget i boligområdet, der kan være 
bedre?

Tema 4: Værdier 
10. Hvordan oplever du at bo i afdelingen - her-

under fællesskabet i afdelingen?
Aktiv/ ikke aktiv, deltagelse i aktiviteter og arran-
gementer. Tryghed m.m.

12. Hvordan oplever du området/ byen som hel-
hed?
Skole, indkøbsmuligheder, infrastruktur m.m.

13. Hvilken tilknytning har du til området? 
Har boet her før, kender nogen der bor her, in-
gen tilknytning m.m.

Tema 5: Opsamling
14. Hvad er de vigtigste parametre for dig, ved 

valg af boligen?
En sammenfatning af det, der har været sagt.
Indirekte: Hvilke værdier fremhæver interviewper-
sonen?

15. Vil du anbefale afdelingen til andre?
Hvorfor – hvorfor ikke?

Mange tak for din besvarelse.


