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Bilag H: Spørgeskemaundersøgelse

Formål: At undersøge beboernes holdning til bo-
ligerne samt ønsker til fremtiden
Metode: Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse
Kilde: Beboere i afdelingen
Eksempel: Holmegårdskvarteret, Hjørring

Spørgeskema til beboerne før renovering
Tema 1: Baggrundsdata
Om personen
Køn

 Kvinde
  Mand

Alder:
Beskæftigelse

 Studerende
 Lønmodtager
 Ledig
 Pensionist/førtidspensionist
 Andet

Husstandsstørrelsen
 Enlig
 Enlig med børn
 Par
 Par med børn

Børn i husstanden?
 1 barn
 2 børn
 3 børn
 4 børn
 Mere end 4 børn

Om Boligen
1. Hvilken type bolig bor du i?

 Etagebolig
  Tæt/lav byggeri

2. Hvor stor er din bolig?
(Her tæller køkken, bad og gang ikke med)

 1 rum
 2 rum

 3 rum
 4 rum
 5 rum

3. Hvor mange år har du boet i boligen?

Tema 2: Årsager til at bo i afdelingen
4. Hvorfor har du valgt at bo i denne afdeling?

  Beliggenheden
 Boligens indretning
 Boligens pris
 Tilfældighed – det var den mulighed, der bød 

sig
 Tæt på familie, venner arbejde m.m.
 Naboskabet/det sociale liv i afdelingen
 Andet

5. Overvejer du at flytte fra boligen?
Ja Nej

5a. Hvis ja, hvorfor?

Tema 3: Vurdering af nuværende bolig
6. Her bedes du give karakter fra 1 til 4 i forhold 

til hvordan du vurderer boligen og området, 
som det er i dag. 1 er laveste karakter og 4 er 
højeste karakter.

 1 2 3 4  Ved ikke
Boligens indretning
Boligens stand
Badeværelsets stand
Køkkenets stand
Boligens udearealer 
(altan, have, terasse)
Afdelingens
fællesfaciliteter
(Vaskerum m.m.)
Fælleshus
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Web-baserede spørgeskemaundersøgelser

Følgende hjemmesider er eksempler på, hvor der mu-
lighed for at oprette elektroniske spørgeskemaer.

https://www.onlineundersoegelse.dk/
http://www.trictrac.com
https://www.surveymonkey.com/

Tema 4: Den fremtidige bolig
Ønsker til fremtidens bolig
7. Hvordan vurderer du betydningen af følgen-

de elementer? 1 er uden betydning og 4 er 
stor betydning.

 1 2 3 4  Ved ikke
Flere kvadratmetrer
Flere værelser/opholdsrum
Større værelser
Forbedring af køkken
Forbedring af bad
Vaskemaskine i bolig
Opvaskemaskine i bolig
Bedre lydisolering
Bedre isolering mod kulde
og træk
Nye vinduer
Mindre varmeforbrug
Udskiftning af gulve
Mere tilgængelighed i
boligen/ældre- og
handicapvenlig
Opbevaringsrum
Elevator
Altan
Bedre udearealer
Fælleshus
Mere lys i boligen
Gæsteværelse
Grønne områder
Legeplads
Parkeringsmulighed
Plads til cykel/knallert

8. Vil du være interesseret i et stort fælleshus, 
der kan benyttes af flere afdelinger i områ-
det?

Ja Nej

9. Forudsat at din bolig bliver forbedret på den 
måde du ønsker, hvor meget kan du så maxi-
malt acceptere som huslejestigning?

 Op til 5 %
 Mellem 5 % og 10 %
 Mellem 11 % og 20 % 
 Mellem 21 % og 30 % 
 Mellem 31 % og 40 %
 Mellem 41 % og 50 %
 Mere end 50 %
 Kan ikke acceptere en huslejestigning
 Ved ikke 

Vi er nu færdige med undersøgelsen.
Tak for din hjælp!
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