
B E B O E R U N D E R S Ø G E L S E  F O R E T A G E T  A F   
K U B E N  M A N A G E M E N T  &  A A L B O R G  U N I V E R S I T E T  

PÅ BESØG HOS 
BEBOERNE 



DISPOSITION 

1.  Beboerundersøgelser og hvad 
de kan bidrage med 

2.  Denne beboerundersøgelse og 
de temaer vi har spurgt ind til 

3.  Nogle korte fortællinger om 
beboerne og deres hverdagsliv 

Undersøgelsen er foretaget af Kuben Management v/ Josefine Garde 
& Aalborg Universitet v/ Daniel Pihl 



TÆT PÅ BEBOERNES DAGLIGDAG 

Dybere indsigt i beboernes 

hverdag 

Input til designteamet 

•  Hvordan de opholder sig 

•  Hvilke kvaliteter de anser boligen 

for at have 
•  Hvilke gener beboerne oplever 

Indretning af umiddelbart ens 

boliger er vidt forskellige 
•  Beboerne tilpasser hjemmene til 

deres hverdag og behov 

•  Svært at finde en generel 

beskrivelse af beboerne 

•  Konkrete ønsker og behov 

•  Mere generiske beskrivelser af 

funktioner og indretning 

•  Oplevelser af lys, lyd og temperatur 

har betydning for indretningen 



INTERVIEWENE 

•  Beboerne har generelt været positive og 

nysgerrige omkring projektet 

•  Fokus på hverdagsaktiviteter og daglige rutiner 

•  Lettere for beboerne at hægte udtryk som lys og 

lyd op på deres daglige gøremål 

•  Interviewene kredsede om følgende temaer: 

•  Lys (dagslys og kunstig belysning) 

•  Luft (udluftning) 

•  Lyd (fra gaden eller andre lejligheder)  

•  Temperatur (komfort og ekstra påklædning) 

•  Beboernes udtalelser er blevet skrevet ned 

under interviewene i noteform og senere 

renskrevet 



SMÅ FORTÆLLINGER 
FRA GL.  JERNBANEVEJ  4 -6  



LÆSNING 

Et par unge studerende bruger 
vindueskarmen som læseplads på 
grund af det store dagslysindfald 

Flere beboere værdsætter stort 
indfald af daglys til læsning 

•  Eksempelvis ved at ligge i en 
“god vinkel” i sofaen og læse 

•  En beboer kan godt lide at skifte 
læsestilling i løbet af dagen fra 
liggende, til siddende og til 
stående 

En af beboerne vælger at sidde 
i vindueskarmen ud mod gaden 
og læse, da han godt kan lide 
at være tæt på bylivet 



YNGLINGSSTEDER 

Nogle beboere har indrettet stuer i 
rummene ud mod gården pga. roen 
er en kvalitet som de vægter højt 

En beboer har samlet alle sine 
ynglingsaktiviteter i et rum:  
•  Se fjernsyn  
•  Spise  
•  Læse 
•  Nyde udsigten 
•  Til tider også sove  

Hvilket gør at han nærmest altid er i 
det rum 



JUSTERING AF LYS 

Mange beboere har sat en del 
små lamper op i lejlighederne 
for at: 
•  Tilpasse belysningen til de 

aktiviteter de er i gang med 

•  Skabe hygge- og/eller 
hulesteming 

Mange typer af lamper:  
•  Bordlamper  
•  Gulvlamper  
•  Loftslamper 
•  Væglamper 



MADLAVNING 

Beboerne holder af små 
krogede køkkener med 
bordplads til forskellige 
muligheder for afsætning 

En af beboerne udtaler, 
at det er rart hvis man 
kan gå to personer 
sammen i køkkenet når 
man laver mad 

Det er ikke alle beboere 
der er lige vilde med at 
lave mad – nogle laver 
sjældent mad, andre 
gør det hver dag 

På kolde aftener kan 
nogle beboere godt finde 
på at lade ovnen stå 
åben efter madlavning for 
at varme rummene op 



SØVN 

De fleste beboere har deres soveværelse 
i rummene ud mod gården 

•  Mest på grund af den ro der er ud mod 
gården 

•  En beboer sover i køkkenet, 
da vinduerne er mindre og 
varmen ikke så slem 

En beboer har soveværelse 
ud mod gaden og bruger 
gardiner til reducere lyde 
fra gaden og holde lidt på 
varmen 

På grund af sommervarmen 
har flere beboere svært ved 
at sove i lejlighederne 



TA K  F O R  O P M Æ R K S O M H E D E N  

DET VAR LIDT OM BEBOERNE… 


