
ANALYSE AF BEBOERTILFREDSHEDEN PÅ GRANHØJEN 2016 

_______________________________________________________________________________________ 

BAGGRUND: 

Analysen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der er uddelt til Granhøjens beboere i 

marts 2016. Der er uddelt i alt 130 skemaer, og der er kommet 97 retur, hvilket resulterer i en svarprocent 

på ca. 75 %. 

METODE OG METODISKE OVERVEJELSER: 

Tilfredshedsundersøgelsen er lavet via et anonymt spørgeskema, der er uddelt til samtlige beboere. 

Hensigten med denne metode er at sikre, at beboerne kan være anonyme, når de besvarer undersøgelsen, 

og dermed ikke behøver at føle sig udstillede i forhold til deres besvarelser.  Dette skulle gerne give nogle 

mere sandfærdige svar og kommentarer. Naturligvis betyder den anonyme metode også, at det ikke er 

muligt at spørge ind til de forskellige svar og dermed få nogle mere uddybende svar og dermed måske 

nogle mere brugbare kommentarer. Omvendt er der også risiko for, at en ikke-anonym undersøgelse ikke 

ville komme med et retvisende billede, da man ville få nogle mindre oprigtige svar. Der er derfor truffet 

valg om den anonyme metode og samtidig givet mulighed for at lave uddybende kommetarer og svar på 

spørgeskemaet i forsøget på at kompensere for, at man ikke kan stille uddybende spørgsmål til den enkelte 

efterfølgende. Spørgeskemaet er lavet med ”smiley’er”, således at man vælger en smiley til at udtrykke sin 

tilfreds eller utilfredshed i forhold til det enkelte spørgsmål. Dette er gjort for at gøre det mere illustrativt 

og lettere at sætte sig ind i for den enkelte beboer. Ulempen ved dette er dog, at det kan være svært at 

oversætte til direkte skrift sprog i selve analysen. Dette er der dog forsøgt taget højde for i hvert enkelt 

spørgsmål.  

ANALYSE: 

Generelt viser analysen meget stor tilfredshed med livet på Granhøjen. Hele 83 % af bebeboerne udtrykker, 

at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med deres liv på Granhøjen. 
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Hvad synes du om dit liv på Granhøjen? 

Meget tilfreds

Tilfreds

Mindre tilfreds

Ikke tilfreds



Langt størstedelen af beboerne føler sig også hjemme på Granhøjen, hvilket er utrolig positivt, da det at det 

at føle sig ”hjemme” siger noget meget generelt om den enkeltes opfattelse af livet på Granhøjen. 

 

BOLIG 

Boligen er for de fleste omdrejningspunktet i hverdagen og også den er ca. 81 % enten meget tilfredse eller 

tilfredse med. Der er en mindre gruppe på ca. 16 %, der ikke finder deres bolig enten mindre 

tilfredsstillende eller slet ikke tilfredsstillende, hvilket naturligvig er noget, man bør kigge nærmere på. 

Størrelsen af gruppen og sammensætningen taget i betragtning, må det dog siges at være meget positive 

tal. 
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Føler du dig hjemme på Granhøjen? 

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke
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Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig på 
Granhøjen? 

Meget tilfreds

Tilfreds

Mindre tilfreds

Ikke tilfreds



 

PERSONALET 

 

 

 

Tallene her viser, at langt de fleste, ca. 84 %, finder samarbejdet med deres kontaktperson enten meget 

tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Da det jo er kontaktpersonen, der har den største kontaktflade med 

den enkelte er det et meget positivt tegn, at det opfattes på denne måde. Det øvrige personale er der også 

stor tilfredshed med. Også her finder mere end 80 % samarbejdet enten meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. En meget lille gruppe på ca. 2 % opfatter samarbejdet som ikke tilfredsstillende.  
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Hvor tilfredsstillende oplever du samarbejdet 
mellem dig og din kontaktperson? 

Meget tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Mindre tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende
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Hvor tilfredsstillende oplever du samarbejdet 
mellem dig og det øvrige personale? 

Meget tilfredsstillende

Tilfredssstillende

Mindre tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende



 

BESKÆFTIGELSE 

 

Også i forhold til beskæftigelsen er der overvejende stor tilfredshed. Ca. halvdelen er meget tilfredse med 

deres arbejde og ca. 25 % er tilfredse. Kun ca. 5 % er direkte utilfredse med deres job. 
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Hvor tilfreds er du med dit arbejde? 

Meget tilfreds

Tilfreds

Mindre tilfreds

Ikke tilfreds



PÅRØRENDE 

 

 

Samarbejdet med de pårørende og deres opfattelse af livet på Granhøjen er også positivt. Knap 70 % 

opfatter samarbejdet mellem Granhøjen og deres pårørende som meget godt eller godt og kun ca. 3 % 

mener, at det er direkte dårligt. Der er også opfattelse af, at de pårørende synes godt om beboerens liv på 

Granhøjen. Her svarer knapt 70 %, at de tror, at deres pårørende opfatter livet på Granhøjen som rigtig 

godt eller godt, og kun ca. 6 % mener, at deres pårørende opfatter det som direkte dårligt. Det er 

naturligvis meget positivt, at en så stor andel af beboerne mener, at der er et godt samarbejde mellem 

personalet og deres pårørende, da det på Granhøjen også er en værdi, der sættes højt og noget man 

arbejder aktivt med. Et arbejde der ifølge beboerne i hvert fald har et positivt resultat. 
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Hvordan har du det med den måde personalet og 
dine pårørende samarbejder på? 

Meget godt

Godt

Mindre godt

Dårligt

41 

27 

13 

6 

Hvad tror du dine pårørende synes om dit liv på 
Granhøjen 

Rigtig godt

Godt

Mindre godt

Dårligt



AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER 

 

 

Både de daglige aktiviteter og de fælles arrangementer får også ros fra 60-70 % af beboerne. Der er 

generelt lidt større tilfredshed med de fælles arrangementer end med de daglige aktiviteter.  
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Hvad synes du om de daglige aktiviteter på 
Granhøjen 

Rigtig godt

Godt

Mindre godt

Dårligt
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Hvad synes du om de fælles arrangementer, der 
afholdes på Granhøjen? 

Rigtig godt

Godt

Mindre godt

Dårligt



KOMMENTARER: 

Uddyb gerne hvilke aktiviteter og arrangementer du deltager i og hvad der er godt ved dem? 

  Julearrangement var rigtig godt, hvor min bror og svigerinde kom for at se Granhøjen. 

 Disko aften - Hygge mig sammen med de andre på Granhøjen – Fællesskabet. 

 Julearrangement det var rigtig hyggeligt - Motionscenter besøg er godt at prøve noget andet. 

 Julearrangement var rigtig sjovt/hyggeligt. 

 M-Dag - Diskotek fest - Festival - Træning - Ferier – Lalandia tur.  

 Sommerfest - Jubilæum - Fødselsdage - Pædagogisk dag. 

 Rejse, jeg synes det er godt at være ude og opleve verden. 

 Jeg tager gerne på udflugter med det botilbud jer er tilknyttet samt til disko aften på Hotel  

du Vest. 

 Fiskeklubben vi hygger os og tager på ture. 

 Det har jeg. 

 Kor - Krea - Gøre rent på Grundtvigsvej - At være sammen med andre og synge. 

 Jeg spiser på Grundtvigsvej det meste af tiden - Socialt samvær. 

 Flere rejser. 

 Krea, banko og det vi gør sammen på Tjørneparken er jeg rigtig glad for og vores dejlige hygge. 

 Bowling og byture og biograf. 

 Længe siden. 

 Flere fælles indkøb - Fisketure – Skovture. 

 Banko, zumba og de ferier og sommerfester er godt tilfreds. 

 Ture i centre og kræmmermarkeder hygge og samvær. 

 Fodbold og medarbejderdag. 

 OLG marked, ferie hjemture, udflugter, indkøbsture, kor og husmøder. 

 Banko-Nada-cafe. 

 Zumba bliver i godt humør Nada giver mig ro og mindre tankemyller. 

 Krea, aftenskole, sejlklub, Holbæk ride hus. 

 Fodbold godt fællesskab og god stemning. 

 Har ikke deltaget til så meget været på Rørmosen et par gange som var meget hyggeligt og tur  

til vikingeskibene 

 Rundbold kan jeg godt lide og ture til loppemarkeder. 

 Fodbold, rundbold, motionscenter der er drenge og jeg er glad for mit arbejde på Hotel du Vest. 

 Min beskæftigelse den er jeg glad for. 

 Jeg kan godt lide M dag hvor vi alle er samlet. 

 Fastelavn er hyggeligt og hvor vi selv lavede fastelavnsboller - M dag med kage konkurrence. 

 Fællesskabet på Rørmosen og spisning på Tjørneparken. 

 Fodbold og rundbold. 

 Bowling, fodbold fællesspisning og Tjørneparkens køkken møde nye mennesker og snakke. 

 Fællesspisning er godt for de fælles bånd der stadig er, M dag og høstfest er godt. 

 Deltager i fællesspisning hvor vi hygger personale og beboere. 

 Fodbold motion, det er godt at få rørt sig. 

 Fodbold fordi det er sjovt og får brugt sin krop. 

 Fællesspisning, fødselsdage og ferie hyggeligt at være sammen med andre beboere. 



 Fodbold. 

 Sommerfest – Styrketræning. 

 Fodbold ugens højdepunkt. 

 Træning i Vig fitness - Deltager i alle arrangementer positivt at møde venner indenfor Granhøjen. 

 Granhøjen på tværs af botilbud. 

 Banko og bowling. 

 Banko, zumba, ferier og sommerfester er godt tilfreds. 

 Banko, bowling og lidt fodbold. 

 Jeg er rigtig glad for Krea og til musik og kor. Glad for mine venner og veninder. 

 Halloween og julestue. 

 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER: 

 

På Granhøjen arbejder vi hele tiden med forbedringer.  

Hvis du har gode ideer til forbedringer eller forslag til nye tiltag, vil det være en stor hjælp for 

os, hvis du har lyst at skrive det til os her: 

 

 

  Film hygge aften med andre beboere fra Skovperlen og Søperlen. For at lære hinanden  

bedre at kende og være sociale. 

 Ud og spise og i biografen (Skovperlen og Søperlen) 

 Ikke noget det fungere fint. 

 Flere fester. 

 Give Granhøjens hjemmeside et nyt look. 

 Vil gerne have mit eget køleskab - og fugle på mit værelse. 

 Vil gerne med på bytur om torsdagen. 

 Andre rejsemål end Cypern. 

 Rose mere for at deltage i beskæftigelse, da man er førtidspensionist og ikke behøver  

at arbejde mere. 

 Skovture. 

 Fælles biografture og teateraftner. 

 Gerne flytte til selvstændig bolig og have mine egne husdyr. 

 Mere holdsport og svømning biografture og til Sverige. 

 Vil gerne deltage til flere arrangementer. 

 Disko fest. 

 Være mere omhyggelig med udbetaling af løn. 

 Bedre løsninger til hurtigere kommunikation. 

 Flere muligheder for beboere som er nået langt i deres udvikling. 

 Det kan være svært at gå til eksamener og finde en bolig som er til at betale på kontanthjælp. 

 Jeg kunne godt tænke mig vi var mere sammen. 

 Personalet i hele Granhøjen skal være bedre til at tale sammen og handle hurtigere på  

tingene. 

 Det ville være dejligt hvis personalet havde tid til flere udflugter til København. 

 Flere fisketure og udlands rejser.  

 Flere fisketur og til kræmmermarkeder og byture til København. 



 En fodbold turnering. 

 Flere aktiviteter for at motivere, giver mere sammenhold og ser personer fra forskellige sider. 

 Vil gerne være et andet sted tættere på familie. 

 Et bedre udvalg af fælles aktiviteter på Granhøjen lige nu fodbold og fitness flere  

aktiviteter at kunne mødes om. 

 Mere mulighed for hyggeligt samvær med personale venner og veninder. 

 

 

KONKLUSION: 

Generelt er tilfredsheden blandt beboerne på Granhøjen meget høj. Det viser sig både i forhold til livet på 

Granhøjen generelt, boligen, beskæftigelsen og de forskellige arrangementer og aktiviteter, og man må 

konkludere, at det generelt er et meget flot resultat. 

Hvis man kigger nærmere på de enkelte svarskemaer, tegner der sig et tydeligt mønster af, at de der er 

utilfredse ofte er de samme, der er utilfredse med det hele. Så der findes altså en mindre gruppe, der enten 

ikke er tilfredse eller er mindre tilfredse med alt fra bolig til beskæftigelse og arrangementer mv.  

Hvis man ser på resultatet fordelt på botilbud kan man se, at den utilfredse gruppe består af enkelt 

personer på hvert enkelt botilbud og ikke en samlet gruppe, der bor samme sted. Dette må tolkes som 

værende positivt, i det man må kunne konkludere, at det ikke er et enkelt botilbud, der har udfordringer 

med mindre eller direkte utilfredse beboere, men at det er enkelte rundt på de forskellige botilbud, der er 

mindre tilfredse eller utilfredse med deres liv på Granhøjen. 

Gruppen af mindre tilfredse beboere har dog desværre ikke tilføjet ret meget nærmere omkring deres 

utilfredsheder i kommentarerne, så det er svært at følge op på baggrunden for de enkelte negative svar. 

Det anbefales dog, at der alligevel forsøges at sætte fokus på, om der er noget inden for de overordnede 

kategorier, som kan forbedres i de enkelte botilbud. 

Til trods for en tilfredshed på ca. 60 % er de daglige aktiviteter en af dem, der giver det mest negative 

udslag, da der her er ca. 40 % der er synes mindre godt eller direkte dårligt om aktiviteterne. Også her er 

det desværre primært de der deltager og har positive svar, der har skrevet i kommentarfeltet, og det er 

derfor svært at udlede, hvad gruppen generelt ikke er tilfreds med omkring aktiviteterne. Det er dog et 

emne, der  godt kan tages op i de enkelte botilbud i forsøget på at finde ud af, hvad det er for ønsker der 

er, og hvorvidt og hvordan de kan imødekommes.  


