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Spørgeguide til beboerne

Tema 1: Baggrunds data 
Alder 
Køn 
Familiestatus (enlig, par, børn)
Beskæftigelse
Boligtype
Indflytterdato
Flyttet fra (Postnummer)

1.  Har du tidligere boet i en almen bolig?
Ja Nej

- Har du tidligere boet hos Boligorganisationen?
- Hvis ja, hvilken afdeling? 

Hvilken boligform/type flytter du fra?
 Ejerbolig 

 Hus
 Rækkehus
 Lejlighed

 Lejebolig
 Hus
 Rækkehus
 Lejlighed

 Andelsbolig
 Hus
 Rækkehus
 Lejlighed

 Andet:

Tema 2: Årsager for at flytte ind i lejligheden/af-
delingen
3.  Hvad var de 3 vigtigste grunde for dig, til at 

flytte i din nye bolig?

1.
2.
3.
 
(Hvis personen ikke kan svare, kan man hjælpe 
ved at opridse nedenstående muligheder.)

 Boligens opbygning/indretning
 Boligens tilgængelighed (det er nemt at kom-

me ind og ud af boligen)
 Boligens pris 
 Boligens kvalitet/stand 
 Boligens størrelse
 Boligens udearealer – altaner
 Afdelingens grønne omgivelser
 Geografisk placering i forhold til arbejde
 Geografisk placering i forhold til skole 
 Geografisk placering i forhold til andet (Kultur 

tilbud, fritidsaktiviteter, natur…)
 Andet:

4.  Hvordan fik du kendskab til afdelingen? 
 Har deltaget i åbent hus arrangement 
 Har set annonce i avisen 
 Har set annonce på Lejerbos hjemmeside
 Har set annonce på Facebook
 Har set annonce på Boligportalen
 Fik sendt tilbud om boligen fra Boligorganisa-

tionen

Bilag G: Spørgeskemaundersøgelse

Formål: At undersøge beboernes karakteristik 
samt årsager til at flytte til afdelingen. 
Metode: Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse
Kilde: Beboere i afdelingen 
Eksempel: Udsigten, Nyråd, Vordingborg
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 Fik kendskab til afdelingen igennem familie/
bekendte

 Andet:

5.  Hvad ser du som den største forskel på din 
tidligere og nuværende bolig?

 (Pris, størrelse, frihedsgrad, fællesskab m. an-
dre beboere, andet?)

6.  Vil du anbefale Udsigten, Vintersbølle Strand 
til andre?

Ja Nej
Hvorfor – hvorfor ikke?

Tema 3: Tilfredshed med boligen og afdelingen
Jeg vil nu bede dig om at give karakterer i forhold 
vedrørende boligen. 
Skalaen er fra 1-5, hvor 1 er den dårligste karak-
ter, og 5 er den bedste.

7.  Hvilken karakter giver du til boligens?
 1 2 3 4 5 Ved ikke
Opbygning og indretning  
Tilgængelighed   
Pris   
Kvalitet/stand  
Størrelse   
Udearealer – altaner  
De grønne omgivelser  

8. Hvad er det bedste ved boligen?

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

10. Hvilken karakter giver du til afdelingens?
 1 2 3 4 5 Ved ikke
Fælles faciliteter 
De grønne områder
Tilgængelighed  
Fælles altaner  
P-muligheder
Andet:  
 
11. Hvad er det bedste ved afdelingen?

12. Er der noget i afdelingen, der kan være 
 bedre?

13. Hvis du skulle leje boligerne i din afdeling ud,  
hvilke styrker vil du så fremhæve i dit udlej-
ningsmateriale?

Tema 4: Afslutning
14. Er der noget, jeg ikke har spurgt om, som du 

gerne vil uddybe?

Tak for din deltagelse!
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