
 

Vapnagaard - Et godt sted at væreVapnagaard - Et godt sted at være
Vapnagaard Servicecenter, Hovmarken 7, 3000 Helsingør  
4925 2627 | www.vapnet.dk |     = vapnagaard

Vapnagaards Helhedsplan er et samarbejde mellem Vapnagaard,  
Helsingør Kommune og Landsbyggefonden  

 1 

	  
OPGAVEBESKRIVELSE 
 

Helsingør d. 24. juni 2015 

Trivselsundersøgelse	  på	  Vapnagaard	  	  
 
Intro 
Gennemførelsen af en beboertilfredshedsundersøgelse indgår som en del af 
evalueringsaktiviteterne for den boligsociale helhedsplan for Vapnagaard 2015-2017. 
Af den boligsociale helhedsplan fremgår, at der indledningsvis skal gennemføres en 
beboertilfredshedsundersøgelse, som skal fungere som nulpunktsmåling i forhold til 
gennemførelse af en lignende beboertilfredshedsundersøgelse til sidst i helhedsplanens 
periode.  
 
Der er tidligere gennemført beboertilfredshedsundersøgelser på Vapnagaard senest i 2010. 
Nærværende undersøgelse adskiller sig fra den senest gennemførte undersøgelse ved bl.a. 
udelukkende at fokusere på den boligsociale helhedsplan og effekterne af denne, og ikke 
beskæftige sig med driftsforholdene i boligområdet (tilfredshed med ejendomskontoret, 
ejendomsfunktionærerne, med renholdelsen osv.). Afsenderen på spørgeskemaet er således 
den boligsociale helhedsplan. 
 
Trivsel og frivillighed  
Beboertilfredshedsundersøgelsen vil blive udformet som en trivselsundersøgelse blandt 
beboerne på Vapnagaard. Trivsel opfattes og defineres i den forbindelse som: 
”Den enkelte beboers oplevelse af overskud, gå-på-mod, glæde og handlekraft i boligområdet”  
Definitionen og de enkelte begreber operationaliseres, så de afspejles i spørgsmålenes 
indhold1  
 
Den boligsociale helhedsplan har stor vægt på forankringen af de enkelte indsatser og 
aktiviteter, således at de for størstedelens vedkommende kan fortsætte efter helhedsplanens 
udløb. Det kræver bl.a., at der er frivillige kræfter på Vapnagaard til at føre aktiviteterne 
videre.  
 
De to overordnede spørgsmål trivselsundersøgelsen skal medvirke til at give svar på er: 

⎯ Hvordan skabes (endnu) bedre boligliv/trivsel for den enkelte beboer?  
⎯ Hvordan skabes (endnu) bedre betingelser for frivilligheden på Vapnagaard?  

 
Formål 
Formålet er: 

1. At opnå viden om beboernes trivsel og frivilligheden på Vapnagaard.  
2. 2At registrere effekten af helhedsplanen og vurdere hvorvidt vision, mål og 

succeskriterier er opnået  
 
 

                                                
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 
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 side 2) 
2 Ved udarbejdelsen af spørgeskemaerne vurderes det, i hvilket omfang det er muligt at måle, hvorvidt vision, mål og succeskriterier 
er opnået taget spørgeskemaernes længde, formål 1 samt relevansen heraf i betragtning. 
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Målgruppen 
Alle hustande på Vapnagaard – ca. 1.741. Der udsendes et spørgeskema til hver husstand. 
Spørgeskemaet husstandsomdeles, og der vil ikke være mulighed for digital besvarelse. 
 
Spørgeskemaet 
Spørgeskemaet skal have et fremadrettet og handlingsorienteret fokus i forhold til beboernes 
behov, interesser og ønsker. Det overvejes, i hvilket omfang spørgeskemaerne i 2015 og 2017 
skal være identiske. Jo flere spørgsmål der er identiske, jo større mulighed vil der være for at 
observere en udvikling/forandring. 
  
Der trækkes lod om X antal præmier fx købmandskurve, biografbilletter eller lign. i forhold til 
de indkomne besvarelser. Spørgeskemaet besvares anonymt, og derfor skal der ikke 
udtrækkes svar pr. område. 
 
Der vil blive tilbudt hjælp til forståelse af spørgeskemaet for de beboere, der kan have 
vanskeligt ved dansk.  
 
Temaer 
Spørgsmålene udformes med udgangspunkt i helhedsplanens fire indsatsområder: 

! Børn, unge og familier 
! Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 
! Beboernetværk, demokrati og inddragelse 
! Image og kommunikation 

 
I selve spørgeskemaet operationaliseres indsatsområderne til mere nærværende temaer for 
beboerne fx: A. frivillighed/beboerdemokrati, B. naboskab/fællesskab og C. 
aktiviteter/kompetencer. 
 
Indhold i spørgeskemaet  

• Kombination af åbne og lukkede spørgsmål 
• Eventuelt et eller flere baggrundsspørgsmål om fx respondentens alder, køn o. lign. 

Disse udarbejdes i de tilfælde, de opfylder et konkret formål i forhold til krydsning med 
øvrige forhold 

• Der er et antal spørgsmål, som allerede er prædefinerede jævnfør den boligsociale 
helhedsplan: 
o 75 % af beboerne tilkendegiver, at der ikke længere er en gadeorienteret livsstil blandt børn 

og unge i Vapnagaard i 2017. (børn, unge og familier)* 
o 20 % af beboernes føler sig mere trygge ved at bo og færdes i Vapnagaard i 2017 (børn, 

unge og familier) 
o   Min. 10% af beboerne oplever, at der er kommet en øget kontakt med borgere uden for 

Vapnagaard i 2017 (Beboernetværk, demokrati og inddragelse) 
o   10% af beboerne skal opleve, at tilfredsheden med kontakten til andre beboere i 

boligafdelingen er steget  (Beboernetværk, demokrati og inddragelse) 
o Min. 50% af beboere har kendskab til beboerdemokratiet og mulighederne for deltagelse i 

2017 (Beboernetværk, demokrati og inddragelse)* 
o 75% af beboerne (respondenterne) har kendskab til en eller flere af afdelingens digitale 

medier (image og kommunikation)* 
o 75% af beboerne (respondenterne) har kendskab til helhedsplanen (image og 

kommunikation)* 

*betyder at spørgsmålet kan ’nøjes’ med at blive stillet i 2017.  
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Resultatet 
2015: 

• Notat med resultater via grafer/tabeller/top 5 uden kommentarer, men med en 
overordnet konklusion. Målgruppen er medarbejderne i helhedsplanen og 
områdesekretariatslederen. Notatet er (overvejende) til internt brug i boligområdet. 

 
2017: 

• Rapport med kommenterede resultater, grafer/tabeller/top 5. Herunder anbefalinger til, 
hvilke indsatser der bør videreføres, og hvordan de bedst forankres i boligområdet efter 
helhedsplanens udløb. Målgruppen er beboervalgte på Vapnagaard, LBF og 
Boliggårdens ledelse. Rapporten er til både intern og ekstern brug. 
 

2015 og 2017: 
• Beboervenlig udgave af resultaterne fx særudgave af VapNyt, nyhedsbrev fra 

helhedsplanen eller lign. Målgruppen er beboerne på Vapnagaard. Er der særlig positive 
resultater, kan man overveje at kommunikere det bredere ud. 

• Projektlederen for helhedsplanen og andre kan derudover fx udarbejde power-point 
præsentation til brug for præsentation af resultaterne. Målgruppen er 
beboerdemokrater, samarbejdspartnere o.a.  
 

Aktiviteter 
Oversigt over aktiviteter i forbindelse med udvikling, gennemførelse og opsamling på 
trivselsundersøgelsen 2015, samt hvornår og hvem der gør hvad. Der vil blive gennemført et 
lignende forløb i 2017:  

Aktivitet Hvornår 
1. Definering af formål, indhold, resultater og aktiviteter for 

gennemførelsen af undersøgelsen  
Maj 

2. Nedsættelse og inddragelse af fokusgruppe3  Juni-August  
3. Udvikling og udarbejdelse af spørgeskema Juni-September  
4. Layout af spørgeskema  September 
5. Tryk af spørgeskema September 
6. Information om undersøgelsen ved 

Beboermøde/Områdemåder, VapNyt, Opslag i opgangene , 
Facebook eller lign. 

September/oktober 

7. Omdeling af spørgeskema af fx ejendomsfunktionærer og/eller 
lommepengejobbere  

Primo oktober 

8. Tilbud om hjælp til udfyldelsen af spørgeskemaet. 
Helhedsplanens medarbejdere faciliterer hjælpen via fx de 
etablerede netværk på Vapnagaard. 

Oktober 

9. Vurdering af svarprocent4  
Hvis ikke det ønskede antal udfyldte spørgeskemaer 
indkommer vurderes det i fællesskab om der skal iværksættes 
yderligere tiltag i form af fx skriftlig reminder, opsøgende 

Medio oktober 

                                                
3 Fokusgruppens opgave er at kvalificere spørgeskemaet og sikre, at der anvendes de rigtige begreber og betegnelser, der ’normalt’ 
bruges i Vapnagaard 
4 Populationen er det samlede antal beboere på Vapnagaard og er ifølge helhedsplanen 3.553. Der opereres med accept af en 
fejlmargen på 5%, som er den mest anvendte fejlmargen. Erfaringen viser, at hvis man har en population på 1.000, skal man have 
svar fra 278 respondenter, og hvis populationen er 10.000 skal man havde svar fra 370, for at svarene afspejler populationen så 
præcist som muligt. Det betyder, at der skal indkomme svar fra mellem 278 og 370 beboere.  (Kilde: SurveyMonkey, Rambøll 
Management). Der udsendes/omdeles 1 spørgeskema pr. lejemål til de i alt 1.741 lejemål. 
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arbejde, telefoninterviews  
10. Indsamling af spørgeskemaer fx ved aflevering på 

Ejendomskontoret/Servicecenteret i dertil indrettede lukkede 
bokse.  

Ultimo oktober 

11. Lodtrækning om og uddeling af præmier.  Der trækkes både 
lod blandt dem der afleverer de første 7 dage og blandt alle 

Oktober/november 

12. Udvikling af database5  August-oktober 
13. Indtastning af data November 
14. Udtrækning og bearbejdning af resultater samt udarbejdelse 

af notat 
November/december 

15. Udarbejdelse af beboervenlig udgave af resultaterne November/december 
16. Præsentation af resultater for beboere, medarbejdere, ledelse  December 

 
 
Samarbejdsrelationer 
Gennemførelsen af trivselsundersøgelsen vil ske i et tæt samarbejde mellem den boligsociale 
helhedsplan på Vapnagaard, Områdesekretariatet, Helsingør kommune og Konradi – liv i og 
mellem husene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Databasen kan udtrække resultater på de enkelte spørgsmål på antal og procenter samt krydse udvalgte spørgsmål.  

Om spørgeskemaundersøgelser generelt 
En spørgeskemaundersøgelse er - modsat et interview - hårde 
data, det vil sige data, der kan omsættes til tal, diagrammer og 
grafer.   
 
Spørgeskemaundersøgelser har den fordel, at der kan medtages 
mange svarpersoner. Ulempen med spørgeskemaer med 
lukkede svarkategorier er til gengæld, at det kan give 
unuancerede svar, da svarpersonen, ikke har mulighed for at 
ændre på de enkelte svarmuligheder. Med denne undersøgelse 
vil der blive forsøgt kompenseret for dette ved at have et antal 
åbne spørgsmål, hvor respondenten netop selv har haft 
mulighed for at forme sit svar.  
 
Da besvarelserne vil være anonymiserede, kan det dog ikke 
udelukkes, at det eksempelvis hovedsageligt har været de i 
forvejen aktive beboere, børnefamilierne, de ældre eller de 
utilfredse, der har besvaret spørgeskemaerne.  
 
Det er vigtigt at understrege, at kvantitative undersøgelser som 
nærværende trivselsundersøgelse, er rigtig gode til afdækning 
af emner for et større antal svarpersoner. Men der kan 
efterfølgende være behov for at lave undersøgelser af mere 
kvalitativ karakter, der går mere i dybden end i bredden med 
udvalgte temaer/problematikker, som fremkommer af 
spørgeskemaundersøgelsen.  
 


