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Så kan hyresgästernas betyg sammanfattas i 2013 års stora hyresgästundersökning som HFAB  
genomfört för fjärde gången sedan 2009. Betyget blev 66,2 på en hundragradig skala vilket är något 
högre än vid 2012 års undersökning. Likt tidigare år är hyresgästerna mest nöjda med tvättstugan och 
med HFAB:s service och tillgänglighet.

HFAB HAR DE senaste fem 
åren satsat mycket resurser 
på att förbättra servicen för 
våra hyresgäster och att öka 
tryggheten och säkerheten i 
våra bostadsområden. Några 
viktiga initiativ i detta arbete 
har varit egna husvärdar 
och fokus på säkerhet i 
och utanför husen genom 
bättre belysning, förbät-
trad grön yteskötsel och inte 
minst genom systemet med 
nyckel taggar. Nöjdheten 
med ”service och tillgäng-
lighet” respektive ”trygghet 
och säkerhet” har ökat 
markant sedan 2009.

I ÅR HAR betyget för faktor 
”Reparation och underhåll 
av lägenheter” ökat med tre 
indexenheter vilket är roligt 
med tanke på att HFAB har 
ökat sats ningen på upprust-
ning av hus och lägenheter 
de senaste åren. Även nöjd-
heten med den yttre miljön 
har ökat och här fortsätter 
HFAB att satsa med hjälp 
av vår trädgårdsmästare 
Stefan Mattson. Planering 
och genomförande pågår 
och på flera platser märks 
de gröna projekten redan i 
år. Mellan 2012-2014 satsar 
HFAB 30 mkr extra på den 
yttre miljön.

I DE SENASTE årens undersökningar pekar 
hyresgästerna ut ”lägenheternas standard”, 
”reparation och underhåll av lägenhet” och 
”fastigheten” som viktiga områden för HFAB 
att prioritera. Detta är också områden som vi 
satsat mycket resurser på genom planerade 
underhållsinsatser. De senaste fyra åren har 
HFAB satsat i genomsnitt cirka 150 mkr per 
år på att rusta upp befintliga fastigheter. För 
2013 är nivån något högre. Större projekt just 
nu är: 

, Maratonvägen 8-24 med 207 lägen-
heter renoveras på samma sätt som 
lägenhet erna på nummer 26-44. Renover-
ingen omfattar fönster, säkerhetsdörrar, 
ventilation, trapphus, källarförråd, tvätt-
stugor och inglasning av balkongerna. 
Projektet påbörjades under 2012 men 
arbetena utförs i huvudsak under 2013.

, Södra Vårhem, samtliga HFAB:s 15 hus 
på Fågelvägen, Arkitektgatan, Hyltegatan 
och Vindilsvägen kommer att renoveras. 
Arbetena omfattar fasader och tak, ventil-
ation, stambyten, badrumsrenoveringar, 
alla elinstallationer byts ut och säkerhets-
dörrar installeras. Renoveringen beräknas 
pågå hösten 2013 till senhösten 2015.

, Delar av kvarteret Kannan, 88 lägen-
heter i trevåningshusen på Snöstorps-
vägen 9 A-M har i etapp 1 renoverats 
 ut vändigt och fått nya fönster, renovering 
av tak, balkonger, fasader och installation 
av mekanisk frånluftsventilation.

, I etapp 2 planeras invändiga arbeten i 
kök, badrum, säkerhetsdörrar, renovering 
av trapphus inklusive nya postboxar och 
nya elinstallationer. Tanken är att vissa 
delar blir valbara enligt förutbestämda 
priser så hyresgästerna själva kan påverka 
hyresnivån.

, För lägenheterna i niovåningshusen på 
Andersbergsringen 101-133 planeras 
byte av värmesystem och renovering 
av befintliga avloppstammar. Arbetena 
 kommer ske i två etapper och etapp 1 på 
A-ringen 119-133 startar hösten 2013 
och pågår till sommaren 2014.

, Fortlöpande genomförs en mängd mindre 
upprustningsprojekt.

Större upprustningar planeras 

HFAB:s hyresgäster är lite mer nöjda!

HFAB 2013 2012 2011 2009

NFKI  
helhetsbetyg på hyresvärden 66,2 65,6 65,2 63,8

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

Renhållning 64 63 63 61

Gemensamma utrymmen 61 62 62 60

Tvättstugan 72 72 72 71

Lägenhetens standard 57 57 58 58

Reparation och underhåll av lägenhet 60 57 58 59

Service och tillgänglighet 72 73 71 68

Utemiljö 68 67 64 67

Reparation av fastigheten 64 64 64 63

Trygghet och säkerhet 66 66 64 60

Ulf  Nilsson  
Affärs utvecklings- 
och kommunika-
tionschef
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NÄR DET GÄLLER lägenheternas ytskikt 
har hyresgästerna själva ett ansvar för 
och möjlighet att bestämma när och hur 
 upprustning ska ske genom den så kallade 
bonusfonden. Vid inflyttning i en lägenhet 
finns en summa som hör till lägenheten. 
Fonden fylls sedan på med en personlig, 
disponibel summa vid varje hyresbetalning. 
Den personliga delen följer med när man 
flyttar inom HFAB:s bestånd. 

HYRESGÄSTERNA ÄR FORTSATT nöjda 
med bonusfonden och med hjälp och be-
mötande från personalen i bonusfonden. 
HFAB har de senaste åren arbetat med att 
försöka korta väntetiderna för att få jobbet 
utfört och nöjdheten har ökat sedan 2011.

Nöjdheten fortsatt hög med bonusfonden

NÖJDHET MED BONUSFOND (SKALA 1-10) 2013 2012 2011 2009

Nöjdhet med bonusfond 7,3 7,2 7,3 6,9

Hjälp och bemötande från bonusfondspersonal* 8,1 7,9 8,1 -

Utförande och resultat av arbeten som utförts* 7,4 7,4 7,5 -

Väntetid för att få jobbet utfört* 6,5 6,0 5,8 -

*) Frågan ställdes inte 2009

LIKT TIDIGARE ÄR ensamhushåll och hus-
håll som bor i två rum och kök de mest 
nöjda hyresgästerna medan familjer med 
fem eller fler personer är de minst nöjda. 
Intressant är också att de som bott 4-5 år 

i sin lägenhet i flera avseenden är mindre 
nöjda än de som bott kortare eller längre 
tid. Likt tidigare år finns inte någon skillnad 
mellan hur män och kvinnor bedömer 
helhetsbetyget på HFAB.

FELANMÄLAN 2013 2012 2011 2009

1-2 dagar 61% 64% 56% 54%

3-7 dagar 22% 22% 22% 20%

NÄR ETT FEL inträffar är det viktigt att felet 
kan anmälas smidigt och åtgärdas så fort 
det går. Hyresgästerna kan anmäla fel på 
olika sätt men det vanligaste sättet är via 
telefon där 71 procent av de som felanmält 
gjorde sin felanmälan 2013. 

Felanmälan 

81 
PROCENT

Åtta av tiopersoner som  
felanmält tycker att felet  

åtgärdades inom rimligt tid  
vilket är en förbättring  
jämfört med 2012 års  

undersökning.

19%
BESÖK HOS  

HFAB

Hur gjorde du din felanmälan?*

24% 
HEMSIDA/ 

MAIL

71%
TELEFON

*Frågan är en flervalsfråga. Svarsandelarna kommer 
således inte att summera till 100 procent.

NÅGOT MER ÄN 60 procent av de anmälda felen åtgärdas inom 1–2 dagar vilket  
är något lägre än 2012 men bättre än de tidigare undersökningarna 2011 och 2009.  
Hur fort ett fel avhjälps beror också på felets karaktär.

Små hushåll mer nöjda
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Distrikt 
Mitt

KLOTET

KLACKERUP GUSTAVSFÄLT

LINEHED
NYHEM

DISTRIKT MITT
ANTAL LÄGENHETER: 2 580 ST OMRÅDEN: GUSTAVSFÄLT, LINEHED, OCH NYHEM MEDARBETARE: 14

DISTRIKT MITT 2013 2012 2011 2009

NFKI  
helhetsbetyg på hyresvärden 65 65 65 63

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

Renhållning 64 62 63 62

Gemensamma utrymmen 62 63 64 62

Tvättstugan 71 70 71 71

Lägenhetens standard 53 54 55 55

Reparation och underhåll av lägenhet 56 56 55 58

Service och tillgänglighet 72 73 71 68

Utemiljö 67 67 65 67

Reparation av fastigheten 63 63 63 62

Trygghet och säkerhet 68 67 63 59

Resultat 2013
Distrikt Mitt har samma 
helhetsbetyg som vid förra 
mätningen. Trygghet och 
säkerhet samt renhåll-
ning av fastigheten har 
varit  prioriterade och dessa 
faktorer har visat positiva 
 resultat. Även utomhus-
miljön har varit  prioriterad. 

Tidigare undersökningar har bland annat lett fram till:

, Flertalet hyresgäster fick 
besök under hösten 2012 
av HFAB-personal för att 
diskutera hur nöjda de är 
med sin boendemiljö och 
vad som kan förbättras.

, Höjd standard i lägenheter 
genom byte till engrepps-
blandare i badrum och 
kök samt nya tvättställ i 
badrum på Nyhem.

, Vi följer upp yttreskötsel-
entreprenörer genom 
tillsyn av hur de fullgör 
den dagliga skötseln. 

, Riktad informations-
kampanj om bonusfond 
och tillval har resulterat 
i att fler hyresgäster ser 
möjligheten att förändra 
sitt hem efter egna önske-
mål. 

, Yttre underhåll på fasader 
och tak på Nyhem och 
Maratonvägen.

, Delar av Klotet och 
 Linehed har fått nya 
perenn planteringar och 
lek platserna har rustats 
upp.

, Vi ska rensa upp och ta 
bort föremål som inte 
hör hemma i allmänna 
 utrymmen.  

, På Klackerup och Carl 
Kuylenstiernas väg ska 
belysning bytas ut och 
kompletteras.

, HFAB:s trädgårdsmästare 
har tagit fram förslag 
på att förändra den 
yttre miljön på Maraton-
vägen 26-44 och arbetet 
på börjas under hösten 
2013.   

, Renoveringen av 
 Maratonvägen 8-24 
fortsätter under hösten 
2013. 

, Arbete med det yttre 
underhållet på Klackerups 
fasader och tak fortsätter.

, Utökad dialog med  
hyresgästerna genom 
olika typer av aktiviteter, 
exempelvis gårdsträffar, 
dörrknackningar med 
mera.

Nu jobbar vi  
vidare med:
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Distrikt 
NordOst

VALLÅS

SOFIEBERG

FRENNARP

NISSASTRAND

BROGÅRD
C. ÖSTER DISTRIKT NORDOST

ANTAL LÄGENHETER: : 2 673 ST OMRÅDEN: VALLÅS, FRENNARP OCH SOFIEBERG, CENTRALA HALMSTAD ÖSTER OM NISSAN, 
GAMLETULLSOMRÅDET OCH LANDFÄSTET MEDARBETARE: 16

DISTRIKT NORDOST 2013 2012 2011 2009

NFKI  
helhetsbetyg på hyresvärden 66 64 64 64

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

Renhållning 63 65 63 62

Gemensamma utrymmen 57 59 60 56

Tvättstugan 74 73 76 73

Lägenhetens standard 56 57 56 57

Reparation och underhåll av lägenhet 59 54 54 59

Service och tillgänglighet 71 71 68 68

Utemiljö 67 65 62 67

Reparation av fastigheten 63 63 63 63

Trygghet och säkerhet 65 65 65 62

Resultat 2013
Helhetsbetyget för distrikt 
Nordost har ökat med två 
enheter. Nöjdheten med 
reparation och underhåll av 
lägenheten har ökat med 
fem enheter och utemiljön 
med två enheter. Nöjdheten 
med service och tillgäng-
lighet är fortsatt högt.  

Tidigare undersökningar har bland  
annat lett fram till:

, Kundvärdarna finns sedan 
årsskiftet på husvärds-
kontoret Vallås på tisdagar 
och torsdagar, för att 
underlätta för besökande 
kunder.

, Vi har gjort hembesök hos 
784 hyresgäster för att få 
en tydligare bild av hur de 
upplever sitt boende och 
HFAB:s service. 

, Fyra tomma tvättstugor på 
Vallås har byggts om till 
cykel- och barnvagnsförråd.

, ”Bollplanksgrupper” har 
bildats för att få till en 
 dialog med hyresgästerna 
på Vallås. 480 av de 
 boende har fått inbjudan 
att delta i dessa. 

, Kontroller och åtgärder har 
genomförts i värme- och 
ventilationsanläggningarna 
i cirka 1 100 lägenheter, 
för att förbättra komforten. 
Vi har även satsat mycket 
på löpande underhåll av 
lägenheterna, badrums-
porslin samt spisfläktar 

och vitvaror har bytts ut i 
många  lägenheter.

, Fyra sittytor med perenn-
planteringar har byggts 
vid räddningsgatorna på 
Tynavägen och Nyvången. 
Minipark med sitt- och lek-
ytor har byggts på Korn-
hillsvägen intill Blå huset.

, Renovering av Snöstorps-
vägen 9 A-M har påbörjats 
och första etappen är 
klar i december. Arbetena 
 om fattar fönster, tak, 
fasader, balkonger och ny 
från luftsventilation.  

, Bollplanksträffar på 
Vallås – vi hoppas på 
att ännu fler deltagare 
kommer och hjälper oss 
påverka utvecklingen av 
områdena.

, Inflyttning av 44 lägen-
heter på Sofiebergsvä-
gen kommer slutföras 
under  september. I ett 
av  husen, trygghets-
boendet, öppnar 
Region Halland en 
vårdcentral med BVC 
och läkar mottagning vid 
årsskiftet.

, Uthyrning av de första 
60 nybyggda lägen-
heterna på Kv. Jord-
månen påbörjas under 
hösten. 

, Planeringen av Etapp 2 
på Snöstorpsvägen 9, 
som ska omfatta in-
vändiga arbeten med 
kök, badrum, säker-
hetsdörrar, postboxar, 
el uppgradering och  
trapphus.

, Inbjudningar till möten 
i mindre grupper, som 
miljödagar, gårdsträf-
far med mera för att 
förbättra möjligheterna 
till  dialog med hyres-
gästerna.

, In- och utflyttnings-
rutinerna för att försöka 
förbättra kontakten 
mellan de inblandade 
och därmed få så väl 
fungerande omflytt-
ningar som möjligt. 

Nu jobbar vi vidare med:
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Distrikt 
VästÖst

ROTORP/VÅRHEM

CENTRUM
C. VÄSTER

ANDERSBERG

FYLLINGE

BÄCKAGÅRD

SÖNDRUM DISTRIKT VÄSTÖST
ANTAL LÄGENHETER: 2 789 ST OMRÅDEN: ANDERSBERG, FYLLINGE, VÅRHEM, HERTIG KNUT (CENTRUM VÄST) OCH BÄCKAGÅRD
MEDARBETARE: 16

DISTRIKT VÄSTÖST 2013 2012 2011 2009

NFKI  
helhetsbetyg på hyresvärden 66 67 66 63

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

Renhållning 61 61 60 57

Gemensamma utrymmen 59 61 59 56

Tvättstugan 69 69 70 67

Lägenhetens standard 58 57 58 57

Reparation och underhåll av lägenhet 63 58 59 59

Service och tillgänglighet 73 75 73 69

Utemiljö 70 69 67 66

Reparation av fastigheten 63 64 64 64

Trygghet och säkerhet 61 62 60 57

Resultat 2013
Resultatet av undersök-
ningen, ett kundbetyg på 
66, visar på fortsatt nöjda 
hyresgäster inom distriktet. 
Störst för ändring av betyget 
sedan föregående mätning 
ser vi inom området repara-
tion och underhåll av lägen-
het, som har ökat med  
5 enheter.

Tidigare undersökningar har bland annat lett fram till:

, På Grönevångsvägen har 
lägenheternas standard 
höjts i samband med 
badrumsrenovering.

, Delar av Vårhemsområdet 
har renoverats både   
in- och utvändigt. 

, En av lokalerna på Fyllinge 
har byggts om till bastu, 
vilket uppskattas bland 
hyresgästerna. Sedan 
tidigare finns även gym  
i området.

, På Vårhem har hyres-
gästerna fått tillgång till 
ett gym, vilket ända sedan 
det öppnade i våras varit 
välbesökt.

, Gårdsträffar med olika 
 teman har genomförts 
inom ett flertal områden. 

, Pallkragar för egen odling 
har placerats ut. 

, Utemiljöprojekt i sam-
arbete med trädgårds-
mästare Stefan Mattson.

, Satsning på förbättrad 
renhållning i gemen-
samma utrymmen.

, Åtgärder för ökad 
säkerhet, bland annat 
för bättrad belysning på 
parkeringsplatser.

, Satsningar på ökad 
trygghet och trevligare 
utemiljöer.

, Upprustning av HFAB:s 15 
hus på södra Vårhem med 
bland annat renovering 
av badrum samt utvändig 
renovering av fasader och 
tak.    

, Fortsatta satsningar på 
boendedialog och ökat 
boinflytande genom 
olika typer av aktiviteter, 
 exempelvis gårdsträffar.

Nu jobbar vi  
vidare med:
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ELDSBERGA

TRÖNNINGE

HAVERDAL

HARPLINGE

ÅLED

SENNAN

OSKARSTRÖM

GULLBRANDSTORP SIMLÅNGSDALEN

KVIBILLE

SLÄTTÅKRAGETINGE

TÖNNERSJÖ DISTRIKT LOKALER & TÄTORTER
ANTAL LÄGENHETER: 1 800 ST OMRÅDEN: STUDENTBOSTÄDER, SERVICEHUS OCH LÄGENHETER I KOMMUNENS TÄTORTER. 
ANSVARAR FÖR HFAB:S 190 KOMMERSIELLA LOKALER MEDARBETARE:  12 

DISTRIKT LOKALER TÄTORTER 2013 2012 2011 2009

NFKI  
helhetsbetyg på hyresvärden 69 67 66 65

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

Renhållning 70 66 65 66

Gemensamma utrymmen 67 69 66 68

Tvättstugan 79 79 74 76

Lägenhetens standard 63 62 64 62

Reparation och underhåll av lägenhet 64 63 63 63

Service och tillgänglighet 72 74 71 66

Utemiljö 70 70 63 66

Reparation av fastigheten 68 68 65 64

Trygghet och säkerhet 71 70 71 65

Resultat 2013
Även i år har nöjdheten 
hos våra hyresgäster 
ökat.  Resultatet av 
 undersökningen visar att 
åtgärderna som genomförts 
uppskattas av hyresgästerna, 
som i år ger oss betyget 69, 
en ökning med två index-
enheter.  

Tidigare undersökningar har bland  annat lett fram till:

, Trygghetsskapande 
åtgärder genom att 
belysning har förbättrats 
och växtlighet har tagits 
bort. Passersystem har 
installerats i bland annat 
Oskarström och i de större 
garagen.

, Fokus på ökad kontakt 
med våra hyresgäster. 
Under året har distrik-
tet anordnat Bodagar 

och  frukostmöten i vissa 
områden och andra om-
råden har vi besökt med 
HFAB-bussen. I Getinge 
har en boin flytandegrupp 
med ett 20-tal engager-
ade hyresgäster deltagit i 
arbetet med utveckling av 
området.

, I ett av våra studentboen-
den har en gemensamhets-
lokal byggts om till gym. 

, Satsningar på trevligare 
entréer och förbättrad 
 renhållning (student-
boende).

, Utemiljöprojekt i bland 
annat Oskarström och 
Gullbrandstorp.

, Tvättstugerenoveringar i 
vissa av tätorterna.

, Satsningarna på åtgärder 
som medför tryggare 
bostadsområden kommer 
att fortsätta under året. 

, Ytterligare åtgärder för 
trevligare utemiljöer, där 
vi fortsätter samarbetet 
med trädgårdsmästare 
Stefan Mattson.

, Den utökade dialogen 
med hyresgästerna 
 kommer att fortsätta i 
olika former, exempelvis 
gårdsträffar, temakvällar 
med mera.

Nu jobbar vi  
vidare med:
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Halmstads Fastighets AB

Fredrik Ströms gata 6 

Box 147, 301 04 Halmstad 

Tel: 035-13 83 00 

Fax: 035-13 84 00

Mejl: info@hfab.se  

Internet: www.hfab.se

Produktion: OH MY AB

Vill veta vad hyresgästerna tycker
ÅRETS UNDERSÖKNING ÄR 
den fjärde som gjorts med 
SCB:s NFKI-modell. NFKI 
står för ”Nöjd Förvaltnings-
Kvalitets index”. De tidigare 
 undersökningarna genom-
fördes hösten 2009 och våren 
2011 respektive våren 2012. 

SYFTET MED UNDERSÖKNIN-
GEN är att ge en bild av vad 
HFAB:s hyresgäster tycker om 
den vardagliga fastighets-
förvaltningen. Det ger kunskap 

som ligger till grund för för-
bättringar av bolagets verksam-
het. Genom att använda 
modellen kan jämförelser också 
göras med andra bostads-
företag.  

SCB:s modell mäter dels 
hur hyresgästerna bedömer 
förvaltningskvaliteten i sin 
helhet, NFKI-index, dels hur 
de värderar olika faktorer som 
tillsammans bildar förvaltnings-
kvaliteten. Faktorerna sam-
manfattas i vägda betygsindex 

som kan variera mellan 0 och 
100. Betygsindex under 40 kan 
 betraktas som icke godkända 
och betygsindex på 75 eller 
högre kan tolkas som att de 
svarande är mycket nöjda. 
Gränsen för nöjd bedöms gå 
vid betygsindex 55. 

FÖRUTOM ATT FÅ ett mått 
på hur nöjda hyresgästerna 
är, får man också reda på 
vilka  faktorer som är särskilt 
angelägna att förbättra. 

BETYGSINDEX EFFEK
T

BEVARA FÖRBÄTTRA
OM MÖJLIGT

LÄGRE
PRIORITET PRIORITERA!

ÅRETS KUNDUNDERSÖKNING 
genomfördes från slutet på 
mars till slutet på maj. Under-
sökningen skickades till cirka 
4 200 slumpvis utvalda hyres-
gäster, det vill säga nästan 
hälften av HFAB:s hyresgäster 
fick möjlighet att lämna sina 
synpunkter. Undersökningen 
genomfördes som en kom-

binerad webb- och postenkät 
med sammanlagt tre påmin-
nelser. Antalet svarande upp-
gick till 2 496, vilket motsvarar 
59,3 procent av de tillfrågade.

– Vi är mycket glada för att 
så många hyresgäster även 
i år har tagit sig tid att svara 
på kundenkäten. Ju fler som 
svarar desto tillförlitligare 

resultat får vi att arbeta vidare 
med. Med hyresgästernas 
synpunkter som grund kan vi 
fortsätta arbetet för att förbät-
tra oss ytterligare, säger Kent 
Lundén, utredningsledare på 
HFAB.

Många svar ger bra underlag


