
 

Du påverkar ditt boende! 

tigheten 
Resultat av hyresgästundersökningen 

 

 
 
 

”Det är ett tryggt och 
lugnt boende!” 

 

”Önskvärt med info till     
hyresgästerna (samling i 

ljusgården) Någon gång då 
och då.” 

 

”Tillgängliga,  
tillmötesgående,  
trevliga/duktiga” 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Så tycker ni hyresgäster om servicen  

I kategorin ta kunden på allvar kan vi se att 76 procent av er är nöjda. 93 procent är nöjda med bemötandet av 
fastighetsskötaren vid felanmälan och 73 procent upplever att kontakten med förvaltningen fungerar bra.  
88 procent upplever att en det är lätt att komma fram på telefon.  

I kategorin som behandlar trygghet ser vi att 82 procent är nöjda. 86 procent av hyresgästerna beskriver god 
kontakt med grannarna. 91 procent uppger att de är trygga i området under kvällar/nätter och 71 procent anser 
att förråden är säkra mot inbrott.  

Vad gäller kategorin om rent och snyggt så ger 68 procent ett bra betyg. 90 procent är nöjda med städningen av 
trapphus och 60 procent menar att städningen av tvättstugan är bra. 57 procent av er hyresgäster är nöjda med 
möjligheterna till källsortering, vilket är en stor förbättring sedan 2019 års undersökning, där resultat låg på 37 
procent. Den fråga där resultat kan förbättras mest enligt er är skötsel av rabatter, buskar och gröna ytor.  

Totalt sett ger 79 procent bra 
betyg på frågorna gällande att 
få hjälp när det behövs.  
88 procent upplever att det går 
bra att anmäla ett fel till oss 
och 89 procent erfar att  
fastigheten/reparatören stä-
dade väl efter sig. 75 procent 
är nöjda med kvaliteten på det 
utförda arbetet/åtgärden.   

 

 

 

 

 

 
Serviceindex mäter och sammanfattar hur ni hyresgäster upplever servicen hos Nordmalingshus.  
Frågorna som ni svarade på delas in i grupperna Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt och Hjälp 
när det behövs. Ju högre siffra desto bättre betyg. Nedan framkommer att det totala betyget för Servicein-
dex är 77 procent nöjda hyresgäster. 

 
Hyresgästundersökningen  

Under sommaren 2021 fick ni hyresgäster möjlig-
heten att delta i en hyresgästundersökning. Syftet 
med undersökningen var att ta reda på hur du 
som hyresgäst uppfattar Nordmalingshus som 
hyresvärd och förvaltare. Vi fick in 48,3 procent 
svar och tackar alla som deltog för de värdefulla 
synpunkterna. Undersökningen är ett viktigt verk-
tyg i vårt arbete med att ge dig ett ännu bättre bo-
ende. I denna folder finner du en sammanfattning 
av resultatet. 

 
Så läser du diagrammen 

De positiva svaren i diagrammet visas i mörkblått 
och ljusblått och de negativa svaren i orange och 
rött. Siffran längst till höger (vid de blåa färgerna) 
visar den sammanlagda andelen som är nöjda 
och siffran till vänster (vid de orangea och röda 
färgerna) visar den sammanlagda andelen som 
är missnöjda. En jämförelse med 2019 års  
mätning visas i rosa linjer och siffror.  



 

 

 

 

 
 
Så tycker ni hyresgäster om lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön 

Lägenhetspaketet får sammanslaget 
74 procent nöjda hyresgäster. I 
frågorna gällande lägenheten så ser 
vi att 91 procent uppger att de trivs 
bra i sin lägenhet. 9 av 10 av er 
hyresgäster tycker också att det är 
en bra planlösning och 
möbleringsmöjlighet i lägenheten. 
Utrusningen är 82 procent nöjda 
med.  
 
Allmänna utrymmen får 
sammanslaget 86 procent nöjda 
hyresgäster. 84 procent svarar 
positivt i frågan hur man trivs i 
trappuppgången och 89 procent är 
nöjda med utformningen av entrén. 
93 procent uppger att det går bra att få tvättider vilket är fler än vad vi såg 2019, då svarade 91 procent positivt 
på samma fråga.  
 
Utemiljön är 59 procent nöjda med. Vi kan se att 68 procent tycker utformningen av gård och närmiljö är bra 
men att valet av blommor, buskar och träd hamnar lite lägre. Trafikmiljön ger 75 procent ett positivt betyg på 
men många väljer också att kommentera att den skulle kunna bli bättre.  

 

Frågor med högst resultat 

Utifrån resultatet från 2021 års mätning såg vi ett flertal frågor där vi fick mycket fint betyg av er hyresgäster. 
Nedan listar vi några. Vi hoppas självklart att vi på Normalingshus har lyckats upprätthålla er uppfattning gällande 
dessa framgent.  

• Bemötande av fastighetsskötaren vid felanmälan: 93 procent nöjda hyresgäster. 

• Möjligheten att få passande tvättider: 93 procent nöjda hyresgäster.  

• Bemötande av reparatören vid felanmälan: 93 procent nöjda hyresgäster. 

• Trivsel i kvarteret/bostadsområdet: 93 procent nöjda hyresgäster. 

• Städning av trapphus: 91 procent nöjda hyresgäster.   

 

 

 

 

 
Produktindex mäter och sammanfattar vad ni tycker om Lägenheten, Allmänna utrymmen och  
Utemiljön. Ju högre siffra desto bättre betyg. Här ser vi att det totala betyget för Produktindex visar på  
74 procent nöjda hyresgäster.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AktivBo på uppdrag av 
Nordmalingshus 2021 

  
 

 
 

 

Tack för att ni hjälper oss att utvecklas och bli bättre! 

I undersökningen 2021 framkom det att ni är nöjda avseende många frågor vilket vi är  
mycket glada och stolta över. Vi såg dock även områden där vi kan bli bättre.  
 

 

 


