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Indledning

• Undersøgelsen er gennemført på de 100% ejede 

ejendomme – dvs. fællesejede ejendomme er udeladt

• 1.282 beboere har haft mulighed for at deltage

• Svarprocenten er 41%, hvilket er pænt højt for den slags 

undersøgelser

• Ved tilkendegivelse af utilfredshed, er beboerne opfordret til 

at konkretisere forholdene

• Beboerne er spurgt om tilfredshed med ejendom, 

lejligheden, DEAS og viceværten samt om deres 

holdninger i forhold til bæredygtighed



1. Medlemskab af P+
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• 299 oplyser, at de er medlemmer

• 175 oplyser, at de ikke er medlemmer

• 47 svarer ikke på spørgsmålet
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1. MEDLEMSKAB

Er du medlem af P+?

Nej Ja



2. Har det betydning, at P+ ejer ejendommen?
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Vi ønskede at undersøge, om beboerne tillægger 

det værdi, at de bor i en ejendom ejet af P+

• 42% af beboerne synes, det er vigtigt, at P+ er 

ejer af ejendommen

• 61% af beboerne, der er medlem af P+, synes det 

er vigtigt, at P+ ejer ejendommen

• 40% svarer neutralt på spørgsmålet

• Kun ca. 12% er uenige eller meget uenige i, at det 

har betydning at P+ ejer ejendommen.
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2. EJERFORHOLD

Det næste spørgsmål omhandler ejerforholdene af boligen -
Du bedes angive, i hvor høj grad du er enig eller uenig i 

følgende udsagn:

Det er vigtigt for mig, at det er P+, der ejer den ejendom, jeg 
bor i:

Ved ikke Meget uenig Uenig Hverken/eller Enig Meget enig



3. Vurdering af boligen
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Vi ønskede viden om beboernes generelle 

tilfredshed med boligerne

• Generelt stor tilfredshed

• Mere end 70% af beboere er tilfredse eller meget 

tilfredse med deres bolig

• Ca. 10% af beboerne er utilfredse med deres 

bolig

• Den generelle tilfredshed er større end 

tilfredsheden med de konkrete installationer og 

bygningsdele
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Jeg er tilfreds med boligens generelle kvalitet (fx gulv,
vægge, vinduer)

Jeg er tilfreds med boligens køkken (fx elementer,
emhætte, vask)

Jeg er tilfreds med boligens badeværelse (fx
bruseniche, toilet, vask)

Jeg er samlet set tilfreds med min bolig

3. VURDERING AF DIN BOLIG

De følgende spørgsmål omhandler din bolig - Du bedes 
angive, i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende 

udsagn:

Ved ikke Meget uenig Uenig Hverken/eller Enig Meget enig



4. Vurdering af ejendommen
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Vi ønskede viden om beboernes generelle 

tilfredshed med ejendommen.

• Generelt pæn tilfredshed med ejendommen

• 60% er tilfredse eller meget tilfredse med 

ejendommen

• Tilfredsheden er størst i forhold til pasning og 

rengøring (viceværternes arbejde)
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Jeg er tilfreds med pasningen af arealer omkring
ejendommen (fx bede, fortove)

Jeg er tilfreds med rengøringsniveauet på
ejendommen (fx fællesarealer)

Jeg er tilfreds med ejendommens vedligeholdelse (fx
facader, haveanlæg)

Jeg er samlet set tilfreds med min ejendom

4. VURDERING AF DIN EJENDOM 

De følgende spørgsmål omhandler din ejendom - Du bedes 
angive, i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende 

udsagn:

Ved ikke Meget uenig Uenig Hverken/eller Meget enig Enig



5. Bæredygtighed
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Vi ønskede viden om beboernes syn på 

bæredygtighed i boligen

• Stor opbakning til bæredygtige ejendomme

• 70% af beboerne tilkendegiver, at det er vigtigt, at 

bolig og ejendom er bæredygtig
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5. BÆREDYGTIGHED

P+ har et mål om, at vores ejendomme har et højt 
bæredygtighedsniveau. Bæredygtige tiltag er bl.a. at sænke 

ejendommens energiforbrug, øge biodiversiteten i 
gårdområder eller etablere lade-standere til elbiler på 

parkeringsområder.
Du bedes angive, i hvor høj grad du er enig eller uenig i, at 
det er vigtigt for dig, at bolig og ejendom er bæredygtig.

Ved ikke Meget uenig Uenig Hverken/eller Meget enig Enig



6. Bæredygtighed - prioriteter
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Vi ønskede viden om beboernes syn på de 

vigtigste områder inden for bæredygtighed

• De tre vigtigste områder er lavt energiforbrug, 

klimasikring og gode muligheder for 

affaldssortering
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6. Hvilke områder indenfor bæredygtighed er de vigtigste for 
dig i forhold til din bolig og ejendom?

At bygningen har et lavt energiforbrug (fx at ejendommen har en lav energiklasse)

At ejendommen er klimasikret (fx har sørget for at kloakkerne kan tåle regnvand ved skybrud, leder vand
fra tagrender til særlige faskiner og brønde)
Gode muligheder for affaldssortering

Miljøvenlig vedligeholdelse og drift af ejendommen (fx ingen brug af kemikalier ved ukrudtsbekæmpelse)

Lavt forbrug af rent drikkevand (fx ved vandbesparende armaturer såsom vandhaner og bruserhoveder,
eller opsamling af regnvand)
Tiltag for at øge biodiversiteten (fx ved at så vilde blomster fremfor græsplæne, slå græs og klippe hæk
på en måde,  der tager hensyn til insekter m.v.)
Lade-standere til elbiler på parkeringsområdet

At ejendommen er certificeret som bæredygtig

Svanemærket rengøring og vedligeholdelse af fællesarealer - både inde og ude

Adgang til delebiler eller -cykler og samkørsel

Andet



7. Generel oplevelse af DEAS
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Vi ønskede viden om beboernes oplevelse af 

DEAS, som administrerer ejendommene

• Mere end halvdelen af beboerne kender enten 

ikke DEAS´ hjemmeside eller ved ikke, om de kan 

søge svar og hjælp her

• Ca. 25% af beboerne synes ikke, at DEAS 

kommunikerer forståeligt

• Ca. 15% af beboerne synes ikke, at DEAS er 

tilgængelige for kommunikation / kontakt
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Det er let at komme i kontakt med DEAS (fx via telefon,
mail, appen DEAS 24syv)

DEAS kommunikerer enkelt og forståeligt (fx via
telefon, mail, brochurer)

På DEAS' hjemmeside kan jeg finde svar på mine
spørgsmål

7. DIN GENERELLE OPLEVELSE AF DEAS SOM 
EJENDOMSADMINISTRATOR

De følgende spørgsmål omhandler DEAS som 
ejendomsadministrator generelt - Du bedes angive, i hvor høj 

grad du er enig eller uenig i følgende udsagn.

Ved ikke Meget uenig Uenig Hverken/eller Meget enig Enig



8. DEAS´ administration
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• 40-50% af beboerne er tilfredse med DEAS´

administration

• Ca. 30% er utilfredse med DEAS´ evne til at følge 

sager til dørs (afslutte sager)

• Fra de individuelle svar kan vi aflæse, at 

utilfredsheden kredser om manglende 

imødekommenhed og langsom reaktion på 

beboernes henvendelser
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... tilgængelighed?

... evne til at løse din opgave?

... evne til at følge tingene til dørs?

... samlede serviceniveau?

8. VURDERING AF DEAS' ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE

De følgende spørgsmål omhandler DEAS' administrative 
medarbejdere. Du bedes tage udgangspunkt i sidste gang, du 
var i kontakt med en medarbejder fra DEAS i forbindelse med 

en opgave eller rådgivning. 
Hvor tilfreds er du med DEAS’ administrations

Ved ikke Meget utilfreds Utilfreds Hverken/eller Tilfreds Meget tilfreds



9. Viceværtservice
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• Generel pæn tilfredshed på 60-65%, der enten er 

tilfredse eller meget tilfredse med 

viceværtsservicen

• Ca. 20% er mellemfornøjede

• Utilfredshed hos omkring 15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

.. tilgængelighed?

... evne til at svare enkelt og forståeligt på din
henvendelse?

... evne til at løse din opgave?.1

... evne til at følge tingene til dørs?.1

... samlede serviceniveau?.1

9. VURDERING AF VICEVÆRTSERVICEN PÅ DIN EJENDOM

De følgende spørgsmål omhandler viceværtservicen på din 
ejendom. Du bedes tage udgangspunkt i sidste gang, du var i 
kontakt med en vicevært, viceværtfirma eller varmemester 

tilknyttet din ejendom. 
Hvor tilfreds er du med viceværtservicens

Ved ikke Meget utilfreds Utilfreds Hverken/eller Tilfreds Meget tilfreds



10. Samlet tilfredshed med DEAS
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• På en skala fra 0 – 10 ligger DEAS på 5,2

• En bedømmelse på det jævne med udsving både 

til den gode og dårlige side

• Opfølgningspunkter:
• Tilgængelighed

• Imødekommenhed

• Reaktionstid

• Eksekveringskraft

• Forandringer giver næring til utilfredshed 

(tagboliger, affaldsløsninger, nye vinduer etc.)
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10. TILFREDSHED MED DEAS

Alt i alt, hvor tilfreds er du med DEAS, som administrator for 
din ejendom?


