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1.

BAGGRUND
I uge 10 2013 blev der uddelt breve til alle beboere i Frederikshavn Boligforening. I brevet fremgik en kort beskrivelse af denne beboertilfredshedsundersøgelse samt en unik respondentnøgle
per lejemål, hvorved beboerne havde mulighed for at svare på et spørgeskema vedrørende deres
tilfredshed med boligforeningen. Indsamlingen kørte i knap 3 uger; fra 4.-22. marts 2013.
Fraregnes de 108 ubeboede boliger i boligforeningen for perioden, har i alt 2747 lejemål, fordelt
på 30 forskellige boligafdelinger, haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Ud af disse har
552 gennemført hele spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på i alt 20 %, hvilket er et fint
grundlag for analysen – dog med for varierende svarfordeling på de enkelte boligafdelinger til at
disse kan fremstå som selvstændige segmenter.

Figur 1 Svaroversigt

Lejemål i alt
Beboede boliger
Påbegyndte besvarelser
Gennemførte besvarelser

2855
2747
22
552

Svarprocent = 20 %

2.

OPSUMMERING
Beboerne i Frederikshavn Boligforening er overvejende efterlønnere/pensionister og lønmodtagere over 45 år. Langt de fleste har ingen hjemmeboende børn i husstanden. De fleste bor i en lejlighed, og den primære årsag til hvorfor beboerne har valgt den bolig de har, skyldes beliggenhed, efterfulgt af huslejen. Knap en tredjedel har boet i den pågældende boligafdeling i under to
år, mens over en fjerdedel har boet der i mere end 10 år.
Langt de fleste er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med at bo i boligerne. Det gælder især
de ældre beboere, samt beboere uden børn. Over halvdelen af beboerne regner med at blive boende indenfor de næste to år. Ligeledes vil over halvdelen gerne anbefale Frederikshavn Boligforening til venner og familie.
Kigges der nærmere på enkelte områder indenfor boligforeningen, er tilfredsheden ligeledes høj
overordnet set. Det gælder især tilfredsheden med administrationen og ejendomsfunktionæren,
samt lokalmiljøet.
Udover dette, opleves en generel tilfredshed med hvorvidt der må eller ikke må holdes husdyr i
de forskellige boligafdelinger – både i de afdelinger hvor det er, og i de afdelinger hvor det ikke
er tilladt.
Der er både højt kendskab til og høj tilfredshed med beboerbladet STAFETTEN samt boligforeningens hjemmeside. Til gengæld er der en udfordring i at øge kendskabet til boligforeningens Facebook side, såfremt denne skal kunne have en reel kommunikationsfunktion.
Det sted flest beboere har set en reklame for Frederikshavn Boligforening er i trykte medier. Der
er dog plads til forbedringer i forhold til eksponeringen af annonceringer.
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2.1 Indsatsområder
I og med at trygheden i lokalområdet er højt i Frederikshavn Boligforening i forhold til landsgennemsnittet, vil det være et oplagt parameter at fremhæve i fremtidig markedsføring af boligforeningen. Ikke kun fordi I ligger enormt højt på tryghedsparameteret, men også fordi det er et
område, der har høj betydning for beboernes tilfredshed og derfor kan have afgørende betydning
for borgerenes valg af bolig.
Kigges der på områder, som beboerne finder vigtige, men hvor der er plads til forbedringer i forhold til tilfredshed, kan fremhæves vedligeholdelse af boligerne indvendigt, især boligernes køkkener. Det kunne derfor være et område, hvor I med fordel kan prioritere jeres ressourcer for at
få mere tilfredse beboere.
Et andet område, der går igen i flere af spørgsmålene, men hvor tilfredsheden kan forbedres er
legepladser og øvrige forhold for børn udvendigt. Selvom de fleste beboere ikke har børn i husstanden, tegner der sig et tydeligt billede af at børnefamilier ønsker bedre forhold for deres børn,
og at de finder dette vigtigt for deres samlede tilfredshed med boligen.
Desuden efterspørger beboerne, at afdelingsbestyrelsen bedre varetager de enkelte beboeres interesser, og at beboerne i det hele taget har mere indflydelse.
Et andet indsatsområde der med fordel kan arbejdes mere med, er information til beboerne. Både formulering af breve generelt, information i forbindelse med tekniske opgaver fra administrationen, samt opfølgning på henvendelse fra ejendomsfunktionæren er områder, som beboerne
finder vigtige, men hvor der er plads til forbedringer mht. tilfredsheden.
Et sidste konkret indsatsområde er at arbejde med at forøge kendskabet til jeres Facebook side.
Det er en unik måde at kommunikere information ud til jeres beboere, og de få der kender siden
er generelt tilfredse med den. Udfordringen ligger derfor i at øge kendskabet til siden, så flere
kan få glæde af den information I skriver derigennem.

3.

DEMOGRAFI
Herunder ses en demografisk opdeling af beboerne i Frederikshavn Boligforening. Hvordan demografiske aspekter har indflydelse på tilfredsheden med boligerne præsenteres i afsnit 5.
Figur 2 Aldersfordeling
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Figur 3 Beskæftigelse

En stor del af beboerne i Frederikshavn Boligforening er over 66 år og enten efterlønnenere eller
pensionister. Kun 3 % er under 25 år, ligesom kun 3 % er studerende. En tredjedel af beboerne
er lønmodtagere, ligesom en tredjedel er mellem 36 og 55 år.

Figur 4 Uddannelse

Knap halvdelen (45 %) af beboerne har en (kort, mellemlang eller lang) videregående uddannelse, mens 28 % har en erhvervsfaglig uddannelse.

Figur 5 Antal personer i husstanden
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I over halvdelen (58 %) af husstandene bor der én voksen over 18 år, mens der i 39 % bor to
voksne sammen.
Langt de fleste har ingen hjemmeboende børn. 14 % har et eller flere børn mellem 0 og 10 år,
mens 12 % har et eller flere børn mellem 11 og 17 år.

Figur 6 Husstandens årsindkomst

Ud fra andelen af lønmodtagere, samt andelen af voksne der bor alene kontra sammen med andre voksne, er det ikke overraskende at de fleste af husstandene har en årsindkomst på mellem
125.000 og 399.999 kr.

4.

BOLIG OG BOLIGAFDELING
Figur 7 Lejlighedstype

Page 6 of 39

BEBOERUNDERSØGELSE 2013

Ud fra besvarelserne i denne undersøgelse, bor langt de fleste (78 %) af beboere i Frederikshavn
Boligforening i lejlighed, mens 18 % bor i rækkehus.

Figur 8 Svarfordeling på boligafdelinger

Vist i antal respondenter

Vist i procent
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Knap en femtedel af alle besvarelser kommer fra beboere i Hånbæk. Derudover er en del fra beboere i Munkeparken, Lindebo, Sæbygårdparken, Rønneparken og Gl. Stadion.
I Rosenvænget/Solsbækvej, Oplandsbyerne, Rosenvej/Grønnevænget og Niels Juels Vej er der
kun afgivet 1-2 besvarelser, hvorfor disse står med en svarprocent på 0 (dvs. <½ % i forhold til
svarfordelingen i de andre afdelinger).
Det er Rambøll Managements erfaring, at det i tilfredshedsundersøgelser som denne typisk vil
være personer, der er meget tilfredse eller meget utilfredse, der er mest ivrige efter at deltage
og få sin mening til kende. I tilfælde som dette, hvor der er relativt mange enkeltafdelinger med
meget få besvarelser, er der derfor risiko for at fordelingen af positive/negative besvarelser, kan
være usikre og i nogle tilfælde ligefrem misvisende, hvis afdelinger med meget få besvarelser
fremstilles enkeltvis. Frasorteres afdelinger med meget få besvarelser, fremkommer et mere sigende billede af, hvilke afdelinger der har de mest tilfredse beboere, og hvilke der bør fokuseres
mere på for at forøge tilfredsheden fremadrettet. Bemærk derfor, at der i de analyser, hvor der
senere i rapporten er opdelt på enkeltafdelinger, kun er medtaget afdelinger, hvorfra der indgår
minimum 10 besvarelser i undersøgelsen.
Hvert omdelingsbrev til beboerne er tildelt en unik kode, således at vi ved hvilken boligafdeling,
hver besvarelse kommer fra. For at undersøge, hvorvidt beboerne også selv er klar over i hvilken
boligafdeling de bor, er der i selve spørgeskemaet også spurgt ind til, hvilken boligafdeling beboerne bor i. Overraskende nok er der i nogle boligafdelinger små variationer i, hvor folk har angivet at de bor og hvor de bor ifølge vores baggrundsoplysninger. Det tyder derfor på, at nogle beboere er i tvivl om, hvilken boligafdeling de bor i – også selvom der i spørgeskemaet er angivet
både afdelingsnummer og -navn på de enkelte boligafdelinger.
Herunder ses en oversigt over i hvilke afdelinger, der ikke er overensstemmelse mellem baggrundsoplysningerne og beboernes egne svar på, hvilken boligafdeling de bor i. Det fremgår ligeledes hvorvidt beboerne, i de afdelinger hvor der er uoverensstemmelse, har angivet ’ved ikke’
eller valgt en helt anden boligafdeling.

Figur 9 Overensstemmende besvarelser i forhold til reel boligafdeling
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Figur 9 viser kun de boligafdelinger, hvor nogle beboere har været i tvivl om, hvilken boligafdeling de bor i, og/eller hvor der er uoverensstemmelse mellem den registrerede boligafdeling fra
baggrundsvariablen og det spørgsmål som beboerne selv har besvaret i spørgeskemaet.
Der har især været uoverensstemmelser i Sæby Midtby, Gl. Stadion, Solsbækvej/Rosenvænget
og Sæby Strand. Dog skal det understreges at der kun er 8 besvarelser fra både Sæby Midtby og
Solsbækvej/Rosenvænget, hvorfor resultater fra disse to afdelinger skal tages med en gran salt.
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Figur 10 Antal år beboerne har boet i den pågældende boligafdeling

Over en fjerdedel af beboerne har boet i boligforeningen i over 10 år. Knap en tredjedel har boet
der under 2 år.

Figur 11 Årsag til at beboerne bor i de forskellige boligafdelinger
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I Figur 11 er kun medtaget de boligafdelinger, hvorfra minimum 10 beboere har deltaget i undersøgelsen. I spørgeskemaet var det muligt for respondenterne at markere flere årsager, hvorfor
procentsatserne for de enkelte afdelinger summerer op til over 100.
Af figuren fremgår det, at mange beboere primært har valgt at bosætte sig i de pågældende boligafdelinger pga. beliggenheden. Det gælder især Vinkelgården, Midtpunkt, Teglgårdsvej og
Gartnerbo.
Beboere i Munkeparken har angivet at de i høj grad har valgt denne afdeling pga. huslejen.
I Råholt, Stjernen og Lindebo har relativt mange beboere angivet andre årsager end de fem angivne svarmuligheder i forhold til hvorfor de har valgt at bosætte sig i den pågældende boligafdeling. I Råholt lader den primære årsag til at være, at det der er tilladt at have husdyr.
Alle andre tekstbesvarelser fra folk, der har valgt andre svarmuligheder end de der fremgår i Figur 11, kan ses i Bilag 11.1.
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5.

TILFREDSHED MED BOLIGEN
Figur 12 Samlet tilfredshed med boligen

Hele 86 % af beboerne i Frederikshavn Boligforening er tilfredse eller meget tilfredse med den
bolig, de bor i. Kun 6 % er utilfredse.
Omregnet til en skala fra 0-100 ligger den samlede tilfredsheden med boligerne på indeks 81.
Der er ingen bemærkelsesværdig forskel på tilfredsheden afhængig af hvor længe beboerne har
boet i boligerne.

Figur 13 Tilfredshed med boligen, fordelt på alder

Alle aldersgrupper er generelt meget tilfredse med deres bolig. Der er dog en tendens til, at de
ældre beboere er de mest tilfredse. Det gælder især beboere mellem 66-85 år, hvoraf 91 % har
angivet, at de alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med boligen. 98 % af disse er pensionister/efterlønnere, og man kunne derfor forestille sig, at mange af dem har tænkt sig at blive boende så længe det er muligt.
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De mindst tilfredse er beboere mellem 16-25 år. Over halvdelen (56 %) af folk i denne aldersgruppe er studerende, hvorved man kunne forestille sig, at de bor til leje det pågældende sted i
en begrænset tidsperiode, mens de er i gang med deres studie. Som det fremgik af Figur 2 og 3
skal det dog pointeres, at denne gruppe blot repræsenterer 3 % af besvarelserne, og der derfor
kan være usikkerhed i generaliseringsgraden for disse.

Figur 14 Tilfredshed med boligen, fordelt på beskæftigelse

Kigges der på summen af tilfredse og meget tilfredse beboere, er der ikke de store udsving afhængigt af, hvor lang en uddannelse beboerne har eller hvilken årsindkomst husstanden har.
Lønmodtagerne og efterlønnerne/pensionisterne skiller sig dog ud fra de andre grupper ved at
have mange meget tilfredse og få utilfredse beboere.

Figur 15 Tilfredshed med boligen, fordelt på antal og alder på børn i husstanden

Page 13 of 39

BEBOERUNDERSØGELSE 2013

Der er ingen forskel på tilfredshed i forhold til, hvor mange voksne over 18 år, der bor i boligen.
Til gengæld fremgår det af undersøgelsen, at beboere uden børn generelt er lidt mere tilfredse
end beboere med børn. Det stemmer fint overens med resultater, der fremgår senere i analysen,
hvor det viser sig, at legepladser og forhold for børn generelt er områder med plads til forbedringer i boligforeningen.
Der ses ikke en generelt tendens til hvor tilfredse beboere med børn er i forhold til deres børns
alder - dvs. i forhold til om de har små eller mellemstore børn.

Figur 16 Tilfredshed med boligen, fordelt på boligafdelinger

Tallene er angivet i indekstal, der er omregnet til en skala fra 0 til 100.

I Figur 16 er der igen kun medtaget de boligafdelinger, hvorfra der er minimum 10 besvarelser.
Det fremgår, at alle boligafdelinger har tilfredse beboere. Det gælder især Sæbystrand, Teglgårdsvej, Hørkærparken og Gartnerbo.
Ud fra de få besvarelser der er givet fra de resterende boligafdelinger er tilfredsheden også meget høj i Havnebo og Solsbækvej/Rosenvænget.

Figur 17 Sandsynlighed for at beboerne bor i samme boligafdeling om to år

Tallene er angivet på en skala fra 0-10, hvor 0 er ikke sandsynligt, og 10 er meget sandsynligt.

Som det fremgår af Figur 17, regner 44 % af beboerne i Frederikshavn Boligforening med, at de
helt sikkert stadig bor i samme boligafdeling om to år. Yderligere 25 % er relativt sikre på, at de
fortsat vil bo der. Kun en meget lille andel har en forventning om at de vil være flyttet inden for
de kommende to år.
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Figur 18 Sandsynlighed for at beboerne bor i samme boligafdeling om to år, fordelt på boligafdelinger

Tallene er angivet i indekstal, der er omregnet til en skala fra 0 til 100.

Igen i Figur 18 er der kun medtaget boligafdelinger med minimum 10 besvarelser. Af figuren
fremgår det, at især beboere i Midtpunkt og også beboere i Sæbystrand og Teglgårdsvej regner
med at blive boende i samme boligafdeling de næste to år. Som man kunne forvente stemmer
det meget godt overens med de boligafdelinger, der har flest tilfredse beboere.
Ifølge tallene regner kun 57 % af beboerne på Farvervej med at blive boende de næste to år –
dette tal er dog kun baseret på 12 besvarelser.
Medtages de få besvarelser, der er afgivet fra de øvrige boligafdelinger, regner stort set alle beboere fra Havnebo, Sæby Bypark og Oplandsbyerne med at blive boende de kommende to år.
Sammenligner man tallene med demografiske aspekter, tegner der sig et billede af, at jo ældre
beboerne er, jo større er sandsynligheden for at de bliver boende i samme boligafdeling de næste
to år. Efterlønsmodtagere/pensionister regner i høj grad med at blive boende, hvorimod de fleste
studerende regner med at flytte indenfor de næste to år. Desuden kan det nævnes, at jo lavere
uddannelsesniveau beboerne har, desto større er sandsynligheden for at de bliver boende.
Der tegner sig ligeledes en tydelig tendens til, at jo færre børn (både små og mellemstore), desto
større er sandsynligheden for at beboerne bliver boende - og modsat; jo flere børn, desto større
er sandsynligheden for at beboerne flytter indenfor de næste to år.
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6.

TILFREDSHED MED FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING
Figur 19 Sandsynlighed for at beboerne vil anbefale Frederikshavn Boligforening til venner og familie

Der tegner sig et lidt blandet billede af, hvorvidt beboerne vil anbefale Frederikshavn Boligforening til andre. Knap halvdelen af beboerne vil helt sikkert anbefale boligforeningen. Der er dog
også en relativ stor andel med middelholdninger.
En anerkendt måleenhed for tilfredshed er Net Promoter Score (NPS). NPS måler i hvor høj grad
kunder, brugere eller i dette tilfælde beboere vil anbefale et produkt, service, eller her en boligforening til deres venner og familie. Anbefalingsvilligheden afspejler i hvor høj grad personerne er
loyale over for den pågældende organisation, og kan dermed bidrage med viden om organisationens forventede vækst. Undersøgelser viser, at den mest troværdige form for markedsføring er
mund-til-mund metoden, da folk i højere grad stoler på at produkter mv. tilfører dem værdi, når
det anbefales af folk, de har en personlig relation til. Vi oplever hos Rambøll Management en tydelig sammenhæng mellem kunder/brugeres anbefalingsvillighed og en stigning i efterspørgslen
på et givent produkt/service. Det gælder bl.a. også for uddannelsesinstitutioner, hvor tidligere
studerendes anbefalingsvillighed afspejler antallet af ansøgninger på det pågældende uddannelsessted de(t) efterfølgende år. Derfor er det rimeligt at antage, at samme tendens er tilfældet i
en boligforening; jo højere anbefalingsvillighed beboerne i Frederikshavn Boligforening har, desto
flere ansøgninger vil I få de kommende år. Derfor er det relevant at måle boligforeningens NPS,
og så vidt muligt løbende følge udviklingen af denne.
NPS udregnes ved at trække alle kritikere fra alle ambassadører. Kun de, der har svaret 9 eller
10 betegnes ambassadører. En udregningsmodel for NPS ses herunder.
Figur 20 Model til udregning af Net Promoter Score

Kritikere

Passive

Ambassadører

Medtages alle gennemførte besvarelser fra undersøgelsen er der i Frederikshavn Boligforening 56
% ambassadører og 17 % kritikere, hvilket givet en NPS på 35 % (56-17). Vi ser virksomheder
med negativ NPS, men også en del med en NPS over 40. Derfor er der helt sikkert plads til forbedringer i forhold til at gøre beboerne i Frederikshavn Boligforening mere loyale overfor boligforeningen. Det er i den sammenhæng også relevant at lave en intern benchmarking på tværs af
afdelingerne i Frederikshavn Boligforening, for at få et overblik over hvilke afdelinger, der har høj
anbefalingsvillighed. Dermed kan det undersøges, hvad der ligger til grunds for dette, således
gode erfaringer kan overføres til afdelinger med lavere NPS.
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Kommentarer til hvad beboerne mener, at Frederikshavn Boligforening gør godt, samt hvad der
kan gøres bedre, kan ses i hhv. Bilag 11.2 og Bilag 11.3.

Figur 21 Net Promoter Score, fordelt på boligafdelinger

Igen er der i Figur 21 kun medtaget de boligafdelinger, der har minimum 10 besvarelser. Når de
afdelinger med under 10 besvarelser er frasorteret, forøges den samlede NPS til 39 %.
I overensstemmelse med den generelle tilfredshed samt sandsynligheden for at beboerne bliver
boende de kommende par år, ligger Sæbystrand med en NPS på 78 % klart i toppen mht. villigheden til at anbefale Frederikshavn Boligafdeling til venner og familie.
Afdelinger, hvor der med fordel kan fokuseres mere på at forøge tilfredsheden, er Koktved og
Farvervej.

7.

TILFREDSHED MED FORSKELLIGE OMRÅDER INDENFOR
FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING
De følgende afsnit af rapporten er opbygget efter hvert af de hovedemner, der er spurgt ind til i
undersøgelsen. Først vises en oversigt over enkeltelementer der vedrører hvert af hovedområderne. For at undersøge, hvor fokus bør indsættes i forhold til eventuelle forbedringer af de forskellige områder indenfor Frederikshavn Boligforening, er der derefter lavet et indsatskort for
hvert hovedområde, hvori alle elementer for de enkelte områder er stillet overfor ’alt-i-alttilfredsheden’ med den bolig beboerne bor i.
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Analysen er lavet ved hjælp af korrelationer. Betydningen er dermed et udtryk for sammenhængen mellem tilfredshed og vurdering af det enkelte spørgsmål. Korrelationerne sættes i forhold til
indekstal, der (omregnet til en skala fra 0 til 100) angiver, hvor tilfredse beboerne i Frederikshavn Boligforening alt-i-alt er med de forskellige områder, der undersøges.
Herunder ses en forklaring på, hvordan indsatskort-modellen skal fortolkes.
Forklaring på modellen over indsatskort

7.1 Tilfredshed med administrationen
Herunder ses en oversigt over beboernes tilfredshed med administrationen i Frederikshavn Boligforenings boligafdelinger.
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Figur 22 Tilfredshed med administrationen i boligafdelingerne

På en skala fra 0 til 100 ligger tilfredsheden med boligafdelingernes administration samlet set på
indeks 79.
Som det fremgår af Figur 22, er 85 % af beboerne tilfredse eller meget tilfredse med administrationens generelle serviceniveau. Der er en jævn tilfredshed med alle punkterne, der vedrører
administrationen. Kun mellem 2 og 8 % af beboerne er utilfredse med de forskellige parametre,
der vedrører administrationen.

Figur 23 Indsatskort i forhold til administrationen

Skemaet viser korrelationen (dvs. betydningen) af de enkelte elementer, der vedrører administrationen, i forhold til alt-i-alt tilfredsheden med boligen.
Korrelation

Tilfredshed

Generelle serviceniveau

31%

82

Mulighed for at komme i kontakt med adm.

27%

81

Hurtige svar

36%

80

Formulering af breve

33%

80

Åbningstider

29%

79

Info i forbindelse med tekniske opgaver

30%

74

Hvordan elementerne ligger i forhold til hinanden hvad angår vigtighed og tilfredshed er illustreret i modellen herunder.
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I det blå felt øverst til venstre ses det, at beboerne vurderer betydningen for at komme i kontakt
med administrationen som relativt lille, men at de er fint tilfredse dermed. På det område er vurderingen mere positiv end gennemsnittet for alle elementerne der vedrører administrationen,
men det har mindre betydning (div. lav korrelation med ’alt-i-alt’ tilfredsheden). Her er I altså
gode, men I bør stadig holde øje med området, fordi faktorer i det blå felt typisk er såkaldte ”hygiejne-faktorer”. Dvs. egenskaber som er forventede for et produkt/service - altså faktorer man
forventer, er i orden. I en boligforening giver det god mening er det f.eks. er muligheden for at
komme i kontakt med administrationen, samt det generelle serviceniveau. I og med at det ikke
er noget der har en store betydning for beboernes tilfredshed, er det ikke her eventuelle indsatser bør fokuseres.
Administrationens evne til at give hurtige svar på henvendelser og deres formulering af breve og
anden information ligger i det grønne felt i øverste højre kvadrant. Det betyder, at betydningen
for disse rangerer højt i forhold til tilfredshed med administrationen, og at beboerne er fint tilfredse dermed. Det anbefales derfor at I fastholder indsatsen på disse områder.
Som det fremgår af figuren ligger ingen elementer i det røde felt i forbindelse med administrationen, hvorfor der ikke er deciderede kritiske områder (ud fra de valgte punkter i spørgeskemaet),
som I bør tage hånd omkring.
Såfremt I ønsker en forbedring i tilfredsheden med administrationen kunne et indsatsområde være at fokusere mere på at forbedre informationen til beboerne i forbindelse med tekniske opgaver. Betydningen for dette er ikke vurderet specielt højt, til gengæld er tilfredsheden dermed lavere end for alle de øvrige elementer. Elementer placeret i det grå felt har altså relativt lav tilfredshed, men betydningen dermed i forhold til den overordnede tilfredshed med boligen vurderes ikke som væsentlig. Elementer i det grå felt kan derfor med fordel forbedres, men det er ikke
kritiske områder, som der nødvendigvis behøver at indsættes initiativer for at forbedre.
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7.2 Tilfredshed med ejendomsfunktionæren
Figur 24 Tilfredshed med ejendomsfunktionærens service i boligforeningerne

Samlet set ligger tilfredsheden med ejendomsfunktionærens service i boligafdelingerne på indeks
86.
89 % af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med ejendomsfunktionærens generelle serviceniveau. Der er ligeledes høj tilfredshed med ejendomsfunktionærens opfølgning på henvendelser samt muligheden for at komme i kontakt med ham/hende. Mellem 4 og 9 % af beboerne
er utilfredse med ejendomsfunktionæren.

Figur 25 Indsatskort i forhold til ejendomsfunktionæren

Korrelation

Tilfredshed

Generelle serviceniveau

33%

88

Opfølgning på henvendelser

26%

87

Mulighed for at komme i kontakt med ejendomsfunktionæren

22%

84
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Af Figur 25 fremgår det, at beboerne både vurderer betydningen og tilfredsheden med det generelle serviceniveau fra ejendomsfunktionæren højt. Det anbefales, at dette høje niveau fastholdes.
Muligheden for at komme i kontakt med ejendomsfunktionæren har lav betydning i forhold til de
øvrige punkter. Ligesom det er tilfældet med muligheden for at komme i kontakt med administrationen, er dette et område, som beboerne forventer, er i orden. Tilfredsheden dermed er dog lavere end gennemsnittet for de andre to punkter, der vedrører ejendomsfunktionæren, hvorfor
det er et område, der kan fokuseres lidt mere på fremadrettet.
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7.3 Tilfredshed med boligerne
Figur 26 Tilfredshed med boligerne

Samlet set ligger tilfredsheden med boligerne på indeks 71.
Det område indenfor boligerne der er størst tilfredshed med, er antal kvadratmeter – her har 85
% af beboerne angivet, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Også service ved indflytning og
kvaliteten af boligerne rater højt.
De områder flest beboere er mest utilfredse med, er boligernes indeklima, køkken, bad og toilet.

Figur 27 Indsatskort i forhold til boligerne

Korrelation

Tilfredshed

Antal kvadratmeter

36%

80

Service ved indflytning

38%

79

Vaskefaciliteter

37%

79

Kvaliteten af din bolig

56%

72

Kælder/loftsrum

29%

72

Forbedringsmuligheder

42%

69

Boligens toilet og bad

37%

68

Vedligeholdelse af din bolig

45%

67

Husleje i forhold til kvalitet

45%

67

Boligens køkken

40%

67
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Boligens indeklima

39%

63

Som det også fremgik af Figur 26, er de områder, som beboerne er mest tilfredse med; antal
kvadrater samt service ved indflytning. Disse vurderes dog ikke til at have høj betydning for tilfredsheden, hvorfor det ikke er områder, der anbefales at fokusere på.
Kvaliteten er boligerne overordet set vurderes til at have høj betydning og også høj tilfredshed,
hvorfor dette bør fastholdes.
Kritiske områder, hvor betydningen er høj, men tilfredsheden lav i forhold til de øvrige punkter
vedrørende boligen, er husleje i forhold til kvaliteten af boligerne, samt vedligeholdelse af boligerne. Også muligheder for at forbedre boligen efter egne ønske, er et område, der kan fokuseres på. Jf. Figur 26 fremgik det dog at sidstnævnte er et område, som knap en fjerdedel af beboerne ikke har nogen holdning til. Uanset hvor fair man som beboer mener at en husleje er, er det
sandsynligt at man altid ønsker denne lavere. Derfor anbefales hovedprioriteten i forhold til at
forbedre tilfredsheden med boligerne derfor at være at vedligeholde boligerne – især køkkenerne.
Selvom relativt mange har angivet utilfredshed med boligernes toilet og bad, viser Figur 27, at
det ikke har størst betydning for beboernes tilfredshed. Det er derfor noget, der kan fokuseres på
efter de ovenfor nævnte hovedprioriteter.
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7.4 Tilfredshed med ejendommen og udearealer
Figur 28 Tilfredshed med ejendommene og udearealerne

Samlet set ligger tilfredsheden med ejendommene og udearealerne på indeks 79.
Det område flest er utilfredse med når det kommer til ejendommen og udearealer er parkeringspladser, hvortil 11 % har angivet utilfredshed og 10 % har sagt hverken eller.
Beliggenhed og renovation/affaldssortering (hhv. 92 % og 88 %) er de to punkter, beboerne er
mest tilfredse med.
Kun knap halvdelen af beboerne har angivet, at de er tilfredse med legepladserne. Denne relativt
lave andel skyldes hovedsageligt at mange ikke finder legepladser relevante for dem – hvilket
svarer godt overens med den lille andel af beboere, der har hjemmeboende børn.

Figur 29 Tilfredshed med legepladserne, fordelt på antal og alder på børn i husstanden
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Kigges der på tilfredsheden med legepladser i forhold til antallet af børn i husstandene, viser det
sig, som det kunne forventes, at de fleste, der ikke har en holdning til legepladser er folk uden
hjemmeboende børn. Den største tilfredshed findes blandt beboere med 2 eller flere børn, og
blandt husstande med små børn mellem 0 og 10 år.

Figur 30 Indsatskort i forhold til ejendommene og udearealerne

Korrelation

Tilfredshed

Beliggenhed

40%

86

Vedligeholdelse af fællesarealerne

31%

82

Rengøring af fællesarealer

25%

82

Renovation og affaldssortering

21%

81

Standard af fællesarealerne

31%

80

Parkeringspladser

21%

74

Legepladser

36%

71

Ikke nok med at beliggenhed er det punkt, der er mest tilfredshed omkring, det er også det
punkt, beboerne vurderer, har størst betydning for deres tilfredshed. Det stemmer godt overens
med, at vi i Figur 11 fandt, at den primære årsag til at folk har valgt den bolig de har, netop
skyldes beliggenhed. At boligerne i Frederikshavn Boligforening derfor lader til at ligge godt i forhold til beboernes ønsker, trækker derfor godt op i det samlede tilfredshedsbillede.
Ligeledes rater vedligeholdelse samt standarden af fællesarealerne højt på både betydning og tilfredshed, og er dermed punkter, der bør fastholdes på det flotte niveau.
Selvom 11 % har angivet en utilfredshed med parkeringsforholdene, afslører Figur 30, at det ikke
er et punkt, der har den store betydning for tilfredsheden i forhold til de øvrige elementer, der
vedrører ejendommene og udearealerne. Bedre parkeringsforhold er derfor ikke nødvendigvis det
område, der bør fokuseres på i første omgang.
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Ifølge indsatskortet er det mest kritiske område legepladser idet de ligger over gennemsnittet for
betydning, men under gennemsnittet for tilfredshed i forhold til de øvrige punkter. Så selvom det
fremgik af Figur 28 at relativt mange ikke fandt legepladser relevante, er det et område der har
høj betydning for tilfredsheden for de husstande, der benytter legepladserne. Derfor bør der fokuseres på at forbedre legepladserne i boligforeningen.

Figur 31 Tilfredshed med legepladser, fordelt på boligafdelinger

Tallene er angivet i indekstal, der er omregnet til en skala fra 0 til 100.

Figur 31 viser tilfredsheden med legepladser i de enkelte boligafdelinger, hvorfra der er minimum
10 besvarelser. Der er især utilfredshed med legepladserne i Sæbygårdparken, og det er derfor
her der først og fremmest bør prioriteres en indsats. Også Lindebo og Suderbo har et indekstal
på under 50, hvorfor det også vil gavne den samlede tilfredshed at indsætte en indsats i disse
boligafdelinger.

7.5 Tilfredshed med lokalmiljøet
Figur 32 Tilfredshed med lokalmiljøet

Samlet set ligger tilfredsheden med lokalmiljøet på indeks 82.
83 % er tilfredse eller meget tilfredse med roen i boligmiljøet, mens hele 90 % har en følelse af
tryghed i boligmiljøet. Kun 5 % har angivet at de er utilfredse eller meget utilfredse med trygheden i boligmiljøet. Sammenlignes dette tal med den gennemsnitlige tryghedsfølelse på landsplan,
ligger Frederikshavn Boligforening højt. Netop dette tryghedsparameter er derfor noget, I hos
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Frederikshavn Boligforening kan overveje at fokusere (mere) på fremadrettet i annoncereringer
m.v. for at tiltrække nye beboere og i det hele taget gøre boligforeningen mere attraktiv.

Figur 33 Indsatskort i forhold til lokalmiljøet

Korrelation

Tilfredshed

Tryghed i boligmiljøet

38%

85

Ro i boligmiljøet

28%

79

Indsatskortet over de to faktorer for lokalmiljøet afslører, at tryghed i boligmiljøet har høj betydning for beboernes tilfredshed, og at de også er meget tilfredse dermed. Dette høje niveau bør
derfor fastholdes. Tilfredsheden med ro i boligmiljøet er lavere, men betydningen vurderes ligeledes lavere, hvorfor det ikke er et kritisk område, der behøver at tages hånd omkring.
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7.6 Tilfredshed med fællesskabet
Figur 34 Tilfredshed med fællesskabet i boligafdelingerne

Samlet set ligger tilfredsheden med fællesskabet i boligafdelingerne på indeks 72.
Den faktor i fællesskabet, hvor beboerne har angivet størst tilfredshed, er naboskabet, som 79 %
er tilfredse eller meget tilfredse med. Også de fælles beboerlokaler rater højt på tilfredshedsskalaen.
Ingen af faktorerne rater beboerne over 10 % i utilfredshed. Til gengæld er der mange, der ikke
har en holdning til eller ikke finder fælles beboerlokaler, forhold for børn, samt aktiviteter i boligafdelingerne relevante.

Figur 35 Indsatskort i forhold til fællesskabet

Korrelation

Tilfredshed

Naboskab

34%

79

Fælles beboerlokale

33%

72

Medbeboeres behandling af fællesarealerne

33%

71

Forhold for børn

34%

70

Aktiviteter i boligafdelingen

29%

66
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Som Figur 34 også viste, rater naboskab højt på tilfredsheden på Frederikshavn Boligforening –
hvilket er fordelagtigt i og med at det også har høj betydning for beboerne.
En anden ting, der har lige så høj betydning er forhold for børn. Her er tilfredsheden dog betydeligt lavere. Jf. Figur 34 har 43 % af beboerne en neutral holdning til dette (hverken eller og ved
ikke), hvilket igen stemmer godt overens med de få børnefamilier der er i boligforeningen. For de
familier, hvor forhold for børn har betydning, vurderes denne dog høj og tilfredsheden dermed
lav, hvorfor dette er et område, der med fordel kan handles på.
Den samlede tilfredshed med fællesskabet vil ligeledes stige, hvis der sættes ind på at få beboerne til hver især at forbedre behandlingen af fællesarealerne.

7.7 Tilfredshed med beboerdemokratiet
Figur 36 Tilfredshed med beboerdemokratiet i boligafdelingerne
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Samlet set ligger tilfredsheden med beboerdemokratiet på indeks 70.
Der er en jævn tilfredshed med de tre parametre, der vedrører beboerdemokratiet. 54-60 % er
tilfredse eller meget tilfredse med både beboerdemokratiets varetagelse af beboernes interesser,
beboernes indflydelse, samt beboermøderne.

Figur 37 Indsatskort i forhold til beboerdemokratiet

Korrelation

Tilfredshed

Beboermøder

31%

72

Din indflydelse

35%

70

Afdelingsbestyrelsens varetagelse af dine interesser

34%

69

Afdelingsbestyrelsens varetagelse af beboernes interesser er en smule kritisk, idet tilfredsheden
er relativt lav mens betydningen er relativt i forhold til de andre faktorer, der vedrører beboerdemokratiet. Det er dog ikke alarmerende, og jf. Figur 36 har 40 % af beboerne en neutral holdning til dette, hvorfor betydningen ikke er høj for alle beboerne.
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7.8 Tilfredshed med husdyr
Figur 38 Tilfredshed med at der MÅ holdes husdyr i boligafdelingerne

42 % er meget tilfredse og 20 % er tilfredse med at der må holdes husdyr, i de boligafdelinger,
hvor dette er tilladt. Kun 10 % er utilfredse med det, mens hele 27 % er neutrale eller ikke har
en holdning dertil.
De kommentarer, der er givet til det at der må holdes husdyr i de respektive boligafdelinger, kan
ses i Bilag 11.4.

Figur 39 Tilfredshed med at der MÅ holdes husdyr, fordelt på boligafdelingerne

Tallene er angivet i indekstal, der er omregnet til en skala fra 0 til 100.

Figur 39 viser, hvor tilfredse beboerne samlet set er med at der må holdes husdyr – i de boligafdelinger hvor dette er tilladt, og hvorfra der er mindst 10 besvarelser fra hver afdeling. Især beboere i Råholt er tilfredse med, at der må holdes husdyr der.
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Figur 40 Tilfredshed med at der IKKE må holdes husdyr i boligafdelingerne

Billedet er ikke meget forskelligt i de boligafdelinger, hvor der ikke må holdes husdyr. Her er hele
58 % meget tilfredse med dette, mens 12 % er tilfredse. 11 % mener, at det burde være tilladt
med husdyr i disse afdelinger, mens 19 % er neutrale.
De kommentarer, der er givet til det at der ikke må holdes husdyr i de respektive afdelinger, kan
ses i Bilag 11.5.

Figur 41 Tilfredshed med at der IKKE må holdes husdyr, fordelt på boligafdelingerne

Figur 41 viser, hvor tilfredse beboerne samlet set er med at der ikke må holdes husdyr – i de boligafdelinger hvor dette ikke er tilladt, og hvorfra der er mindst 10 besvarelser fra hver afdeling.
Her fremgår det, at især beboere fra Midtpunkt og Bakkegården er tilfredse med at der ikke må
holdes husdyr i disse afdelinger.
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8.

INFORMATION FRA FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING
Herunder fremgår kendskabet til og tilfredsheden med information og markedsføring fra Frederikshavn Boligforening.

8.1 Beboerbladet STAFETTEN
Figur 42 Kendskab til beboerbladet STAFETTEN

Stort set alle beboere kender til beboerbladet STAFETTEN. Realistisk set er det formenligt svært
at forøget kendskabet dertil meget mere.

Figur 43 Beboernes behov for at modtage et husomdelt beboerblad

40 % mener, at der er behov for at modtage et husomdelt beboerblad som STAFETTEN. Det lader derfor til at relativt mange har glæde af dette blad.
27 % har et lille behov for at få STAFETTEN, og ville derfor sandsynligvis ikke have noget imod
hvis det ikke længere blev omdelt.
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Figur 44 Beboernes tilfredshed med STAFETTEN

Til trods for at 37 % er neutrale i forhold til indholdets relevans og 32 % er neutrale i forhold til
bladets udformning og layout, så er over halvdelen (hhv. 58 % og 67 %) tilfredse med bladet.
Det kunne være en idé i en eventuel senere undersøgelse at spørge mere ind til, hvad folk mener, er interessant ved bladet og hvad der eventuelt mangler, så andelen af tilfredse (og især
meget tilfredse) læsere forøges.

8.2 Hjemmesiden
Figur 45 Besøg på hjemmesiden

Der er ikke mange beboere, der ugentligt tjekker Frederikshavns Boligforenings hjemmeside.
Over en fjerdedel gør det flere gange om året, hvorimod over halvdelen kun gør det meget sjældent eller aldrig.
Blot 6 % at svaret ’ved ikke’, hvilket tyder på, at langt de fleste ved at den eksisterer – de føler
blot ikke et behov for at finde information derpå.
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Figur 46 Tilfredshed med hjemmesiden

Knap en tredjedel mener ikke, at indholdets relevans, udformning og layout, samt overskueligheden på hjemmesiden har relevans for dem. Det stemmer meget godt overens med den store andel af beboere, der sjældent eller aldrig tjekker hjemmesiden.
Over halvdelen af beboerne (51-53 %) er tilfredse eller meget tilfredse med både indholdets relevans, udformning og layout og overskueligheden på hjemmesiden.

8.3 Facebook
Figur 47 Kendskab til Facebook siden

Modsat STAFETTEN og hjemmesiden er størstedelen af beboerne ikke klar over at Frederikshavn
Boligforening har en Facebook side. I skriver mange nyttige informationer til beboerne via denne
kanal og relativt mange kommenterer også på jeres indlæg. Desværre er der dog kun 17 % der
kender til siden. En del af forklaringen på dette findes sandsynligvis i at en stor procentdel af jeres beboere er pensionister og derfor måske ikke bruger dette medie. Der er dog helt sikkert belæg for at forøge kendskabet til Facebook siden, så den i højere grad kommer til sin ret og udnytter potentialet i denne kommunikationskilde.
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Figur 48 Tilfredshed med Facebook siden

Selvom kendskabet ikke er overbevisende overfor Facebook siden, er tilfredsheden dermed relativt høj. Over to tredjedele (69 %) har angivet, at de er tilfredse eller meget tilfredse dermed,
hvorimod blot 2 % er utilfredse.

9.

ANNONCERING AF FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING
Figur 49 Beboere der har set en reklame for Frederikshavn Boligforening

Under halvdelen af de eksisterende beboere har lagt mærke til en reklame for Frederikshavn Boligforening. Lige over en tredjedel har ikke set en reklame derfor. Selvom reklamer for boligforeningen i høj grad også henvender sig til potentielle beboere, bør det overvejes om reklamerne
er effektive nok i forhold til at ramme målgruppen.
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Figur 50 Steder en reklame for Frederikshavn Boligforening er set

Figur 50 afslører, at de fleste (knap to tredjedele) der har set en reklame for boligforeningen
bl.a. har set den i trykte medier. En tredjedel har set en reklame i Palads 123. Uden at indberegne omkostninger ved de forskellige medier, er det altså klart i de trykte medier, og til dels i Palads 123, at reklamerne når ud til flest beboere.
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