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BILAG 3. SÅDAN HAR VI GJORT 
Dette afsnit er en kort gennemgang af de væsentligste elementer i den anvendte metode og er baseret 

på opgavebeskrivelsen ”Trivselsundersøgelse på Vapnagaard” (Bilag 4). Metoden er identisk med den 

anvendte metode ved gennemførelsen af den første trivselsspørgeskemaundersøgelse i 2015. 

 

FORSTÅELSEN AF TRIVSEL OG FRIVILLIGHED 

Trivselsspørgeskemaundersøgelsen måler på trivsel forstået som; ”den enkelte beboers oplevelse af 

overskud, gå-på-mod, glæde og handlekraft i boligområdet”. Definitionen og de enkelte begreber er 

operationaliseret, så de afspejles i spørgeskemaets indhold.1
 

 

Den boligsociale helhedsplan har stor vægt på forankringen af de enkelte indsatser og aktiviteter, og 

det kræver bl.a., at der er frivillige kræfter på Vapnagaard til at føre aktiviteterne videre. Derfor er 

frivillighed også et centralt tema i spørgeskemaundersøgelsen. 
 

OM SPØRGESKEMAET OG BESVARELSERNE 

Spørgeskemaet har været omdelt til husstande på Vapnagaard (i alt er der 1.716 husstande) med 1 

spørgeskema pr. husstand. I følgebrevet blev beboerne gjort opmærksomme på muligheden for at få 

hjælp af en boligsocial medarbejder til at udfylde spørgeskemaet. Dette har været skrevet på dansk, 

arabisk og tyrkisk. 

 

Spørgeskemaet indeholdt både åbne og lukkede spørgsmål med en klar overvægt af lukkede. Der er i 

bearbejdelsen af data blevet udarbejdet figurer, der illustrerer resultaterne af de lukkede spørgsmål. 

Kommentarerne i de åbne besvarelser er blevet samlet under forskellige tematikker, så de fremstår 

tilgængelige og læsevenlige. I 2017 er endvidere tilføjet tre nye spørgsmål i spørgeskemaet, for at der 

kan følges op på succeskriterier, opstillet i den boligsociale helhedsplan: ”Sammen om Vapnagaard 

2015-2017.” 

 

Der er udsendt 1 spørgeskema pr. husstand. I alt er 219 spørgeskemaer blevet besvaret2. Besvarelsen 

af spørgeskemaet har været anonym, og blandt de indkomne besvarelser er der blevet trukket lod om 

en række præmier. 

 

KOMMENTARER TIL FORTOLKNING AF DATA 

For hvert tema og hvert succeskriterie er der foretaget individuelle vurderinger af hvordan de stigninger 

eller fald, der kan observeres i resultaterne, skal tolkes. Analysen af resultaterne er afhængig af den 

kontekst det enkelte resultat indgår i. Således kan en observeret stigning på eksempelvis 3 % godt 

betegnes som større under ét tema og som mindre under et andet. Fx kan en stigning på 3 % være stor, 

hvis udgangspunktet har været forholdsvist lavt, og omvendt. 

 

  

                                                             
1 Overskud, gå-på-mod og handlekraft i boligområdet kan operationaliseres som beboernes lyst til og eventuelle aktive 

deltagelse i boligområdets aktiviteter/det beboerdemokratiske arbejde. (tema A. Frivillighed/beboerdemokrati og C. 

Aktiviteter/kompetencer, se bilag 1, side 2). Glæde i boligområdet kan operationaliseres som oplevelsen/følelsen af 
tilfredshed med at bo i boligområdet fx via tilfredshed med naboskabet og fællesskabet (tema B. Naboskab/fællesskab) (Se 

Bilag 1). 
2 Ifølge nogle generelle retningslinjer anbefales det, at man for en population på 1.000 mennesker har 278 besvarelser, mens 
man ved en population på 10.000 bør have 370 besvarelser ved en fejlmargin på 5 %, som er den mest anvendte fejlmargin (Kilde: 

SurveyMonkey, Rambøll Management). På Vapnagaard er populationen 3.717 mennesker og der er 219 besvarelser. Ved en 

fejlmargin på 10 %, anbefales det at man ved en population på 10.000 individer, har ca. 100 besvarelser. Antallet af besvarelser 
i trivselsundersøgelsen holder sig således indenfor for det anbefalede, ved en fejlmargen på mellem 5 % og 10 % (Surveymonkey). 

 


