BILAG 2. KRYDSNINGER
Dette bilag indeholder en række figurer, der viser resultaterne af krydsning af forskellige spørgsmål fra
spørgeskemaet. Dette er gjort for at kunne illustrere potentielle sammenhænge mellem de forskellige
besvarelser. Figurerne indeholder grafer og søjlediagrammer, og under hver figur følger en kortere
gennemgang af hvad figuren viser. Krydsningerne er identiske med dem som blev foretaget i
trivselsundersøgelsen 2015.
De identificerede potentielle sammenhænge er blevet anvendt i hæftet, under de tilhørende temaer.
Samlet set er resultaterne af krydsningerne d samme i 2015 og 2017.
Figur 1a. Gennemsnitstilfredshed i relation til følgende tilfredshedsparametre:
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Figur 1a viser respondenternes generelle tilfredshed med at bo på Vapnagaard (spg. 1) i forhold til deres
tilfredshed med specifikke forhold på Vapnagaard (spg. 2). Den gennemsnitlige tilfredshed
(tilfredshedsgennemsnittet) på den lodrette akse er angivet på en skala fra 0 til 3, hvor 0 svarer
til ”meget utilfreds”, og 3 svarer til ”meget tilfreds”. Den mørkeblå kurve viser alle de beboere, der
har angivet, at de generelt er tilfredse/meget tilfredse med at bo på Vapnagaard (85 %), og den lyseblå
kurve angiver dem, der har svaret, at de er utilfredse/meget utilfredse (7 %).
Figuren indikerer, at der er en sammenhæng mellem respondenternes generelle tilfredshed med at bo
på Vapnagaard og tilfredsheden med de enkelte tilfredshedsparametre. Dette kan aflæses ved at den
mørkeblå kurve alle steder ligger over den lyseblå dvs. respondenternes angivelse af deres generelle
tilfredshed/utilfredshed (spg.1) også afspejles i deres angivelse af tilfredshed/utilfredshed med de
enkelte tilfredshedsparametre (spg. 2). Blandt de respondenter, der generelt er utilfredse med at bo
på Vapnagaard ses det, at de i højere grad er utilfredse med de specifikke forhold ”naboskab og
fællesskab” samt ”beboerdemokrati”.
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Figur 1b. Gennemsnitstilfredshed i forhold til alder:
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Figur 1b viser respondenternes tilfredshed med at bo på Vapnagaard (spg. 1) i forhold til deres alder
(spg. 34). Den gennemsnitlige tilfredshed (tilfredshedsgennemsnittet) på den lodrette akse er angivet
på en skala fra 0 til 3, hvor 0 svarer til ”meget utilfreds”, og 3 svarer til ”meget tilfreds”.
Figuren indikerer, at der ikke er nogen markant sammenhæng mellem beboerens tilfredshed og alder,
da den gennemsnitlige tilfredshed med at bo på Vapnagaard er stort set ens for alle aldersgrupper.
Figur 1c. Gennemsnitstilfredshed i forhold til husstandstype:
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Figur 1c viser respondenternes tilfredshed med at bo på Vapnagaard (spg. 1) i forhold til husstandstype
(spg. 25). Den gennemsnitlige tilfredshed (tilfredshedsgennemsnittet) på den lodrette akse er angivet
på en skala fra 0 til 3, hvor 0 svarer til ”meget utilfreds”, og 3 svarer til ”meget tilfreds”.
Figuren viser, at husstande med to voksne er mest tilfredse mens hustande med to voksne og barn/børn
er mindst tilfredse med at bo på Vapnagaard.
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Figur 1d. Gennemsnittilfredshed i forhold til antal år boet på Vapnagaard:
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Figur 1d viser respondenternes tilfredshed med at bo på Vapnagaard (spg. 1) i forhold til hvor mange år
de har boet på Vapnagaard (spg. 36). Den gennemsnitlige tilfredshed (tilfredshedsgennemsnittet) på
den lodrette akse er angivet på en skala fra 0 til 3, hvor 0 svarer til ”meget utilfreds”, og 3 svarer
til ”meget tilfreds”.
Figuren indikerer, at der ikke er nogen markant sammenhæng mellem beboerens tilfredshed og hvor
længe de har boet på Vapnagaard, da den gennemsnitlige tilfredshed med at bo på Vapnagaard er stort
set ens for alle botider.

Tilfredshedsgennemsnit
(Middel = 1,5)

Figur 1e. Sammenhængen mellem deltagelse i fælles aktiviteter og/eller klubber/foreninger og
tilfredshed med henholdsvis kontakten til andre beboere, det sociale fællesskab og muligheden for
socialt samvær:
3,00
2,50
2,00
1,50

Deltagelse
Kontakten til andre beboere
Det sociale fællesskab
Mulighederne for socialt samvær med andre beboere

Figur 1e viser tilfredsheden med kontakten til andre beboere, det sociale fællesskab og muligheden for
samvær (spg. 15) i forhold til deltagelse i fælles aktiviteter og/eller klubber/foreninger (spg.6). Den
lodrette akse angiver den gennemsnitlige tilfredshed (tilfredshedsgennemsnittet) på en skala fra 0 til
3, hvor 0 svarer til ”meget utilfreds”, og 3 svarer til ”meget tilfreds”. Den vandrette akse angiver den
gennemsnitlige deltagelse (deltagelsesgennemsnit) på en skala fra 0-8, hvor 0 svarer til, at
respondenten aldrig deltager i hverken fælles aktiviteter eller klubber/foreninger, og 8 svarer til, at
respondenten deltager dagligt i begge former for aktiviteter.
Figuren indikerer en positiv sammenhæng mellem deltagelse i fælles aktiviteter og/eller
klubber/foreninger og tilfredsheden med kontakten til andre beboere, det sociale fællesskab og
muligheden for socialt samvær. M.a.o. indikerer figuren, at jo mere respondenterne deltager jo mere
tilfredse er de med de tre forhold.
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Tilfredshedsgennemsnit
(Middel = 1,5)

Figur 1f. Gennemsnitstilfredshed med fælles aktiviteter i relation til alder:
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Figur 1f viser tilfredsheden med fælles aktiviteter (spg. 7) i forhold til respondenternes alder (spg. 34).
Den gennemsnitlige tilfredshed (tilfredshedsgennemsnittet) på den lodrette akse er angivet på en skala
fra 0 til 3, hvor 0 svarer til ”meget utilfreds”, og 3 svarer til ”meget tilfreds”. Figuren indikerer, at der
ikke er nogen sammenhæng mellem alder og tilfredshed med fælles aktiviteter, da den gennemsnitlige
tilfredshed med at bo på Vapnagaard er stort set ens for alle aldersgrupper.

Gennemsnitligt engagement
(Middel = 2,0)

Figur 1g. Sammenhængen mellem deltagelse i områdemøde/fællesmøde og alder:
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Figur 1g viser deltagelse i områdemøde og fællesmøde (spg. 20) i forhold til respondenternes alder (spg.
34). Den gennemsnitlige deltagelse (deltagelsesgennemsnittet) på den lodrette akse er angivet på en
skala fra 0 til 4, hvor 0 svarer til, at respondenten aldrig deltager, og 4 svarer til, at respondenten
deltager hver gang. Figuren indikerer, at der er en tydelig sammenhæng mellem alder og deltagelse i
områdemøde og fællesmøde. Den viser en markant tendens til øget deltagelse, jo ældre respondenten
er.
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1h. Sammenhæng mellem medlemskab af en bestyrelse og oplevelsen af, om det er svært eller let
at komme i kontakt med andre beboere:
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Figur 1h viser medlemskab af en bestyrelse (spg. 21 og 22) i forhold til oplevelsen af, om det er let eller
svært at komme i kontakt med andre beboere (spg. 10). Den gennemsnitlige sværhedsgrad på den
lodrette akse er angivet på en skala fra 0 til 4, hvor 0 svarer til, at beboeren oplever, at det er ”meget
svært” at komme i kontakt med andre beboere, og 4 svarer til, at beboeren oplever, at det er ”meget
let”. Figuren indikerer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem medlemskab/tidligere medlemskab
og oplevelsen af, om det er let eller svært at komme i kontakt med andre beboere, da respondenternes
oplevelse af om det er let eller svært at komme i kontakt med andre beboere ikke er forskellig alt efter
om respondenterne er medlem af/har været medlem af en områdebestyrelse eller fællesbestyrelse.

Tilfredshedsgennemsnit
(Middel = 1,5)

Figur 1i. Sammenhængen mellem medlemskab af en bestyrelse og tilfredshed med kontakten til
andre beboere, det sociale fællesskab og muligheden for socialt samvær:
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Figur 1i viser og tilfredshed med kontakten til andre beboere, det sociale fællesskab og muligheden for
socialt samvær (spg. 15) i forhold til om respondenterne har været eller er medlemmer af en
områdebestyrelse og/eller af fællesbestyrelsen (spg. 21 og 22). Den gennemsnitlige tilfredshed
(tilfredshedsgennemsnittet) på den lodrette akse er angivet på en skala fra 0 til 3, hvor 0 svarer
til ”meget utilfreds”, og 3 svarer til ”meget tilfreds”. Figuren indikerer, at der ikke er nogen
sammenhæng mellem respondentens medlemskab af en bestyrelse og tilfredsheden med kontakten til
andre beboere, det sociale fællesskab og muligheden for socialt samvær, da respondenternes
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tilfredshed med de tre forhold ikke er forskellig alt efter om respondenterne er medlem af/har været
medlem af en områdebestyrelse eller fællesbestyrelse.
Figur 1j. Sammenhæng mellem medlemskab af en bestyrelse og hvor respondenten ønsker at bo
om 5 år:
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Figur 1j viser hvor respondenten ønsker at bo om 5 år (spg. 37) i forhold til om respondenterne har
været eller er medlemmer af en områdebestyrelse og/eller af fællesbestyrelsen (spg. 21 og 22). Tallene
i figuren viser, at blandt dem der aldrig har været medlem af en bestyrelse, ønsker 71 % fortsat at bo
på Vapnagaard om 5 år. Tallet for dem, der har været medlem/er medlem af en
områdebestyrelse/fællesbestyrelse, er 77 %.
Figuren indikerer således en positiv sammenhæng mellem medlemskab af en bestyrelse og ønsket om
at bo på Vapnagaard om 5 år. Bemærk dog, at antallet af respondenter der besvarer dette spørgsmål
(har været medlem af en bestyrelse) er forholdsvist lavt, hvorfor disse tolkninger er behæftet med en
vis usikkerhed.
Figur 1k. Andel af medieforbrugere med kendskab til fælles aktiviteter og klubber/foreninger:
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Figur 1k viser andelen af medieforbrugere (spg. 31) med kendskab til fælles aktiviteter eller
klubber/foreninger (spg. 3). Figuren indikerer, at der er et større kendskab til fælles aktiviteter i
forhold til kendskab til klubber/foreninger blandt brugere af hver af de enkelte beboermedier. M.a.o.
er der blandt alle forbrugere af de lokale medier et højere kendskab til fælles aktiviteter end til
klubber/foreninger.
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Figur 1l. Andel af medieforbrugere med kendskab til beboerdemokratiske aktiviteter og frivillighed:
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Figur 1l viser andelen af medieforbrugere (spg. 31), der har kendskab til beboerdemokratiet og viden
om, hvordan man kan være frivillig (spg. 17). Figuren indikerer, at det samlede kendskab til de angivne
aktiviteter (beboerdemokratiske aktiviteter og frivillighed) er meget lige de enkelte medier i mellem.
Der er generelt et lavere kendskab til hvordan man kan være frivillig og til fællesbestyrelsen for hver
af de enkelte medier i forhold til kendskabet til de øvrige beboerdemokratiske aktiviteter.
Figur 1m. Sammenhæng mellem alder og forbrug af beboermedier:
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Figur 1m viser alderens (spg. 34) betydning for forbrug af beboermedier (spg. 31). Den procentvise
andel af beboere i en given aldersklasse, der holder sig orienteret via det enkelte medie, er angivet på
den lodrette akse. Figuren indikerer, at der er en sammenhæng mellem alder og forbrug af de enkelte
beboermedier. Der ses en markant tendens til at forbruget af beboernes Facebookside er højest blandt
yngre respondentgrupper. Forbruget af de øvrige beboermedier øges i takt med at alderen på
respondenterne stiger. Figuren viser desuden, at det kun er respondenter over 35 år, der benytter sig
af Vap-TV/Info-kanalen.
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