
Spørgeskema 
[Skriv din egen introtekst her] 

 

1. Grundlæggende oplysninger  
Køn 

 Mand  

 Kvinde 

 

Alder 
 15-19 

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60-69 

 70+  

 

Antal beboere i husstanden  
Angiv antal ud for hver linje 
Udearbejdende voksne:       

Hjemmegående voksne:       

Børn 12-18 år:          

Børn under 12 år:        

 

Hvilke husdyr er der i boligen? 
 Ingen 



 Kat 

 Hund 

Andre:       

 

Er der nogen i husstanden, der ryger? 
 Ja 

 Nej 

 

Hvor ryges der (både hvis I selv ryger, og hvis I har gæster, der ryger)? 
 Udendørs 

 Kun i køkkenet 

 Et andet bestemt sted i boligen 

 Hvis ja, hvor? 

  I hele boligen 

  Ikke relevant  

2. Opfattelse af bolig og indeklima før renoveringen  
Hvad synes du om at bo i afdelingen? 

 Meget utilfreds 

 Utilfreds 

 Middel 

 Tilfreds 

 Meget tilfreds 

 

Hvordan er indeklimaet i din bolig?  
Vælg alle dem, der gælder for din lejlighed: 

Opvarmning 
 Problemer med træk 

 Nem at varme op 

 Svær at varme op 

 Alt for varmt om sommeren/når solen skinner 

 



Luftkvalitet og ventilation 
 God udluftning 

 Ringe udluftning 

 Behaglig luft 

 Problemer med lugt fra andre lejemål  

 

Fugt 
 Problemer med fugt 

 Tør luft  

 

Støj 
 Støj fra gade/trafik 

 Støj fra naboer, ventilation el. lign 

 Ingen støj i boligen 

 

Yderligere kommentarer til indeklimaet i din bolig:  
      

 

 

 

Hvad kan du godt lide ved din bolig?  
F.eks. tryghed, lejlighedens indretning, stand, udendørsarealer, naboskab, ventilation 
      

      

      

 

Hvad synes du, din bolig mangler?  
F.eks. tryghed, lejlighedens stand, indretning, udendørsarealer, naboskab, ventilation 
      

      

      

 



Yderligere kommentarer om, hvordan det er at bo i afdelingen: 
      

 

3. Resultat af renoveringen  
DEN RENOVEREDE BOLIG  

Hvor tilfreds er du overordnet set med din renoverede bolig? 
 Meget utilfreds 

 Utilfreds 

 Middel 

 Tilfreds 

 Meget tilfreds  

 

Hvad er især blevet forbedret eller forringet?  
F.eks. facader, vinduer, indgangspartier, ventilation med varmegenvinding 
      
      
 
 
 
 
Yderligere kommentarer omkring din nye bolig: 
      
 
 
 
  



INDEKLIMA FØR OG EFTER  

Hvordan var indeklimaet i din bolig før renoveringen?  
Vælg alle dem, der gælder for din lejlighed  
Opvarmning 

 Problemer med træk 

 Nem at varme op 

 Svær at varme op 

 Alt for varmt om sommeren/når solen skinner 

 

Luftkvalitet og ventilation 
 God udluftning 

 Ringeudluftning 

 Behaglig luft  

 Problemer med lugt fra andre lejemål  

 

Fugt 
 Problemer med fugt 

 Tør luft  

 

Støj 
 Støj fra gade/trafik 

 Støj fra naboer, ventilation el. Lign 

 Ingen støj i boligen 

 
 
Hvordan er indeklimaet i din bolig efter renoveringen?  
Vælg alle dem, der gælder for din lejlighed: 

Opvarmning 

 Problemer med træk 

 Nem at varme op 

 Svær at varme op 

 Alt for varmt om sommeren/når solen skinner 



Luftkvalitet og ventilation 
 God udluftning 

 Ringeudluftning 

 Behaglig luft  

 Problemer med lugt fra andre lejemål  

 

Fugt 
 Problemer med fugt 

 Tør luft  

Støj 
 Støj fra gade/trafik 

 Støj fra naboer, ventilation el. Lign 

 Ingen støj i boligen 

 
Yderligere kommentarer omkring indeklimaet i din bolig:  
 
      
 
 
 
Hvordan oplever du mulighederne for at sikre et godt indeklima i din bolig?  

 Meget dårlige 

 Dårlige 

 Hverken eller  

 Gode 

 Meget gode  

 
 
Føler du, at du får hjælp fra boligforening og drift til at sikre et godt indeklima i din nye 
bolig? 

 Slet ikke 

 I ringe grad 

 I nogen grad 

 I høj grad  

 I meget høj grad  

 



Yderligere kommentarer: 
 
      
 
 
 

4. Indeklimarelateret viden og adfærd  
Ved du, hvad du skal gøre for at opnå et godt indeklima i din bolig? 

 Slet ikke 

 I ringe grad 

 Hverken eller 

 I nogen grad 

 I høj grad  

 
 
Hvis du har modtaget gode råd eller instruktioner om godt indeklima i din bolig, hvor 
brugbar synes du så, informationen er? 

 Mindre brugbar 

 Brugbar 

 Hverken eller 

 Meget brugbar 

 Ved ikke 

 Har ikke modtaget information 

 
Yderligere kommentarer:  
 
      
 
 
 
 
 
Hvad gør du for at opnå et godt indeklima?  
Vælg alle dem, der gælder for dig 

 Jeg stiller på radiatorerne for at få en behagelig temperatur 

 Jeg holder en jævn temperatur mellem alle rum 



 Jeg lufter ud af og til  

 Jeg lufter ud en gang om dagen 

 Jeg lufter ud flere gange dagligt  

 Jeg bruger emhætten, når jeg laver mad 

 Jeg lufter ud, når jeg har lavet mad 

 Jeg lader dørene stå åbne for at sikre god cirkulation 

 Jeg lukker dørene for at spare på varmen  

 Jeg tørrer ikke vasketøj indendørs 

 Jeg tørrer kun vasketøj i badeværelset 

 Jeg gør jævnligt rent i min bolig 

 Jeg sørger for, at al rygning foregår udenfor 

Andet: 
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