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De tre faser - UNDER 
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De tre faser - UNDER 
 
 
Løbende information i form af f.eks. information på hjemmesiden 

 



De tre faser - EFTER 
 
 
Tilfredshedsmålinger 
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De tre faser - EFTER 
 
 
Kvantitative spørgeskemaundersøgelser 

 

I foråret 2011 udsendte vi et spørgeskema  

og en frankeret svarkuvert til mere end  

500 borgere og erhvervsdrivende.  

 

En uge inden deadline udsendte vi en  

rykker. Svarprocenten blev 17,25 %.  

 

Vi spurgte om blandt andet den skriftlige 
information, afspærringer, adgangsforhold,  

støj og rengøring efter arbejdstids ophør  

- i alt 17 spørgsmål. 

 

 

 

 



De tre faser - EFTER 
 
 
Kvantitative spørgeskemaundersøgelser 
  

Undersøgelsen viste stor tilfredshed på de langt  

de fleste parametre. Udvalgte resultater: 
 

• Den skriftlige information,  
meget tilfreds/tilfreds: 66,6 % 

 

• Afspærringer,  
meget tilfreds/tilfreds: 72,7 % 

 

• Rengøring efter arbejdstidsophør,  
meget tilfreds/ tilfreds: 60,5 % 

  

Ikke mindre end 72,7 % af de, som udfyldte 
spørgeskemaet, skrev uddybende kommentarer. 

 

 

 



De tre faser - EFTER 
 
 
Kvalitative interviews 

 

I 2011 gennemførte vi et projekt i nogle af de  

smalle gader i Aalborg midtby, hvor husene  

ligger direkte ud til vejen.  
  

Borgerne og erhvervsdrivende var meget  

nervøse for skader på ejendommene. Vi valgte  

derfor at gennemføre 18 interviews, så vi kunne: 
 

• Få indsigt i oplevelsen af vores arbejde 

• Få sat ord på positive og negative elementer  

• Få konkrete forslag til forbedringer 

 

 

 

 



De tre faser - EFTER 
 
 
Kvalitative interviews 

 

Vi interviewede borgere og erhvervsdrivende,  

som havde henvendt sig med bekymringer og 
problemer. Vi valgte altså bevidst at inddrage  

personer, der som udgangspunkt var negative.  

Vi var nemlig overbeviste om, at de ville være  

hudløst ærlige.  

  

Alle udvalgte respondenter sagde ja tak til at  

deltage, da de blev kontaktet telefonisk.  

Interviewene blev gennemført hos responden- 

terne, som var både ærlige, direkte og i flere  

tilfælde meget oprevne. 

 

 

 



De tre faser - EFTER 
 
 
Kvalitative interviews 
  

Interviewundersøgelsen viste bl.a., at  
respondenterne: 
  

1. ikke forstod hvorfor, der skal graves op  
flere gange på samme sted 
 

2. mente, at der manglede koordinering af  
projektet 
 

3. var ekstremt bekymrede for deres gamle  
huse 
 

4. meget gerne vil informeres 
 

5. forstod godt, at arbejdet skal gennemføres 

 

 

 

 



3 gode råd 
 
 
1. Informer før, under og efter et  

anlægsarbejde 
 

2. Spørg om forhold før, under og efter  
et anlægsarbejde  
 

3. Anvend en bred vifte af medier  
(annoncer, borgermøder, pjecer,  
breve, plakater, artikler, hjemme- 
side mv.) 
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