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hyresgästundersökning
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 Livskvalitet att hyra
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LEKANDE BARN. En innergård 
i Kvarteret Kaptenen har fått en 
lekfull väggmålning signerad 
konstnären Hanna Hallén.



, Klackerup. Förnyelse etapp I av fas
tigheterna Klackerupsgatan 9–23. De 
boende får nytt badrum, kök, fönster, 
säkerhetsdörrar, el, ventilation med 
mera.

, Centrum. Under 2017 avsluta 
tred j e etappen av renoveringen på 
Snöstorpsvägen 9 samt påbörja reno
vering av höghuset på Fredsgatan 19. 

, Centrum. Samtidigt påbörjas renove
ring och tillbyggnad av nya lägenhe
ter på Fredsgatan, Kungsgatan och 

Skansgatan under hösten 2016. Nya 
vindsvåningar och kompletterande 
hus mot Skansgatan ger kvarteret 
48 nya lägenheter i centralt läge med 
inflyttning under 2017. Renovering 
av lägenheter på Muraregatan 3A–D 
påbörjas under 2017.

, Student. Förberedelser för installation 
av solcellerna på studentboendet på 
Jakten.

, Rotorp/Vårhem. På Vårhem planeras 
för nya bostäder vid den gamla pann

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016

Nöjdheten har ökat något i 2016 års stora hyresgästundersökning. Betyget 
blev 67,8 på en hundragradig skala och en ökning med 0,6 indexenheter jäm-
fört med 2015. Mest nöjda är hyresgästerna med service och tillgänglighet, 
tvättstuga och utemiljö. De betyg som har ökat mest är reparation och under-
håll av lägenhet respektive reparation och underhåll av fastighet som bägge 
ökade med en indexenhet. Detta är extra roligt då HFAB de senaste åren har 
satsat mycket på planerade underhållsinsatser. Samtidigt minskade nöjdheten 
med tvätt stugan något. Övriga betyg är i stort sett oförändrade.

Nya lägenheter byggs och befintliga 
lägenheter rustas upp

HFAB:s hyresgäster något mer nöjda!

HYRESGÄSTERNA HAR de senaste åren pekat ut lägenheternas standard, reparation och 
underhåll av lägenhet och reparation och underhåll av fastighet som viktiga områden 
för HFAB att prioritera. Detta är också områden som vi har satsat mycket på genom 
planerade underhållsinsatser de senaste åren. För 2016 budgeteras underhållsinsatser 
för cirka 240 miljoner kronor. Större projekt just nu är:

Helene 
Blomberg

Affärsområdes 
chef Bostad

”HFAB FÅR ÄVEN 2016 ett gott 
betyg av hyresgästerna. Jäm  
fört med när vi började mät
ningarna 2009 ligger nöjdheten 
högre idag inom nästan alla 
områden. Det är också extra 
roligt att vi ser effekter av de 
senaste årens stora satsningar 
på planerade underhållsinsatser 
genom ökande betyg för repa
ration och underhåll av lägen
 het och fastighet. 

Arbetet fortsätter med om
fattande projekt avseende både 
yttre och inre upprustningar. 
Under det kommande året 
kommer också fokus att läggas 
på hur bonusfond och tillval 
fungerar i syfte att förbättra 
möjligheterna för dig som 
hyresgäst att själv anpassa ditt 
boende. Samtidigt med dessa 
satsningar så producerar HFAB 
många nya lägenheter runt om 
i Halmstad, under slutet på 
2016 kommer bland annat 
179 lägenheter i kvar teret 
Borgen på söder att börja hyras 
ut.”

centralen där totalt 32 lägenheter ska 
byggas. Inflyttning beräknas till början 
på 2018.

, Söder. Nyproduktion pågår på Söder, 
kvarteret  Borgen med 179 lägen
heter, inflyttning hösten 2017 och 
våren 2018.

Fortlöpande genomförs en mängd mindre 
upprustningsprojekt i andra delar av 
beståndet.
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RESULTAT 2009-2015 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NFKI  
helhetsbetyg på hyresvärden 63,8 65,2 65,6 66,2 68,0 67,2 67,8

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 61 63 63 64 64 66 66

GEMENSAMMA UTRYMMEN 60 62 62 61 63 65 65

TVÄTTSTUGAN 71 72 72 72 72 72 71

LÄGENHETENS STANDARD 58 58 57 57 61 62 62

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV LÄGENHET 59 58 57 60 59 58 59

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 68 71 73 72 73 72 72

UTOMHUSMILJÖ 67 64 67 68 71 70 70

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHET 63 64 64 64 66 66 67

TRYGGHET/ SÄKERHET 60 64 66 66 69 69 69



 

NÖJDHETEN ÄR fortsatt hög med bonus fonden, som är HFAB:s modell för att låta 
 hyresgästen själv ta ansvar för och bestämma över lägenhetens inre underhåll. 

Kom till vår bobutik så får du hjälp med alla frågor kring din personliga bonusfond 
och vad du kan göra i din lägenhet!

Bonusfonden

Nöjdhet med bonusfond (skala 1–10)

Hur nöjd är du med… 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

HFAB:s bonusfond 6,9 7,3 7,2 7,3 7,4 7,5 7,5

Hjälp och bemötande vid beställning och av 
åtgärder?

* 8,0 7,9 8,1 8,1 8,1 8,1

Utförande och resultat av arbetet som har 
utförts? 

* 7,5 7,4 7,4 7,6 7,6 7,7

Väntetiden att få underhållet utfört? * 5,8 6,0 6,5 6,4 6,5 6,3

*) Frågan ställdes inte 2009

FELANMÄLAN 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1–2 dagar 54 % 56 % 64 % 61 % 64 % 61 % 63 %

3–7 dagar 20 % 22 % 22 % 22 % 20 % 21 % 19 %

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 per 
telefon. I undersökningen uppger 66 procent av de som felanmält att de gjort det via 
telefon. Något färre anger att de gjort sin felanmälan via telefon 2016 jämfört med 
tidigare undersökningar men ingen större förändring har skett de senaste åren.

Felanmälan 

Hur gjorde du din felanmälan?*  Siffran inom parentes avser värdet 2015

18% (20)
BESÖK HOS  

HFAB

28% (29) 
HEMSIDA/ 

MAIL

66% (75)
TELEFON *Frågan är en flervals

fråga. Svarsandelarna 
kan således inte sum
meras till 100 procent.

63 PROCENT AV de anmälda felen åtgärdas inom 1–2 dagar vilket är något högre än i
undersökningen 2015 då 61 procent av de anmälda felen åtgärdades inom 1–2 dagar.
Hur fort ett fel avhjälps beror också på felets karaktär.

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Åtgärdades felet inom 
rimlig tid? 72 % 77 % 78 % 81 % 82 % 82 % 84 %

DRYGT ÅTTA AV TIO personer (84 procent) som felanmält tycker att felet åtgärdades
inom rimlig tid, vilket är något högre än i de senaste årens undersökningar.

HFAB ARBETAR sedan några år tillbaka 
med att erbjuda sommarjobb till 
ungdo mar som bor i våra lägenheter. 
Under sommaren 2016 har samman
lagt 150 ung domar haft sommar
jobb som inneburit en mängd olika 
aktiviteter – allt från att rensa ogräs till 
att renovera parkbänkar. I år har ung
domarna även fått arbeta med tegel
rensning på Lundgrens trädgårdar 
(före detta Lundgrens gjuteri). Teglen 
skall återanvändas i samband med 
kommande byggnationer på området 
för att knyta an till den gamla indu
stri miljön. 

Under sommaren 2016 anställdes 
också sex ungdomsarbetsledare som 
jobbade i fyra veckor. De jobbade 
tätt ihop med de ordinarie arbets
ledarna och fick ta ansvar för flera 
olika upp gifter. 150 sommarjobb ger 
ungdomarna en första möjlighet att 
prova på arbetslivet samtidigt som 
deras arbete bidrar till en ökad trivsel 
och finare utemiljöer i våra bostads
områden.

150 sommarjobb

FÄRGVAL. Med hjälp av bonusfonden kan HFAB:s 
hyresgäster sätta sin egen prägel på boendet.
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”150  sommarjobb 
ger  ungdomarna en 
 första  möjlighet att 

 prova på  arbetslivet”



E6

E6

LINEHED
NYHEM

ANDERSBERG

FYLLINGE

SÖNDRUM

BÄCKAGÅRD

ROTORP/VÅRHEMDistrikt 
Väst Tätort

Distrikt 
Öst

Husvärdskontor

GUSTAVSFÄLT

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett till 
detta:

, Färdigställt installationen med nergräv
da sopbehållare på hela Andersberg. 
På två platser erbjuds även fullsorte
ring.

, Kökskampanjer på Klotet och Fyllinge.

, Många roliga och intressanta boende
aktiviteter för hyresgästerna, exempel
vis Vårkalaset i Fyllinge, CKVdagen 
och barnens dag på Linehed.

, Fortsatt erbjudande om nya kök på 
Linehed. 

, Trädgårdsföreningen Äppellunden på 
Linehed där boende har fått möjlighet 
att ansvara för en egen odlingslåda.

, Betongrenovering av loftgångs bal
kongerna, Jaktfalksvägen i Fyllinge.

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016

DISTRIKT ÖST 2014 2015 2016

NFKI  
helhetsbetyg på 
hyresvärden

67 66 67

FAKTORER 
som påverkar hel-
hetsbetyget

RENHÅLLNING AV 
 FASTIGHETEN

62 64 65

GEMENSAMMA UT
RYMMEN

63 64 64

TVÄTTSTUGAN 69 70 69

LÄGENHETENS STANDARD 59 58 59

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV LÄGENHET

57 57 58

SERVICE OCH TILL
GÄNGLIGHET

73 72 73

UTOMHUSMILJÖ 69 70 70

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV FASTIGHET

65 65 65

TRYGGHET/ SÄKERHET 69 68 68

ÖSTRA DELARNA 
AV STADEN
Distrikt Öst består av Gustavsfält, Nyhem, Linehed, Andersberg och 
Fyllinge. Inom distriktet arbetar totalt 18 personer och de nio husvärdarna 
träffas på husvärdskontoren Nyhem, Linehed och Andersberg. Vi har dessutom 
ett servicekontor på Fyllinge. Totalt består distriktet av drygt 3 800 lägenheter.

Det totala betyget för distrikt Öst blev 
67. Det som hyresgästerna uppskattar 
mest är service och tillgänglighet. 
Även utemiljö och trygghet och 
säkerhet får mycket höga betyg. Just 
dessa faktorer tycker vi är särskilt vik
tiga och vi fortsätter att arbeta med 
dessa 2017.

Nu jobbar vi vidare med:
, Fortsatt planering av förnyelsepro

cessen för kvarteret Klackerup.

, Erbjudande om nytt kök till boende på 
höghusen och låghusen på Anders
berg.
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LEKFULLT. Hanna Halléns väggmålning "Meddelande: 
Lekande barn" har gett liv åt en tidigare grå mur på 
Lektor Anderssons gata.  

, Igångsättande av förnyelse av fastig
heterna på Klackerupsgatan 7–23. De 
boende får nytt badrum, kök, fönster, 
säkerhetsdörrar, el, ventilation med 
mera.

, Fortsatt förädling av Kaptenens inne
gård där vi skapat ett konstprojekt om 
fastigheternas historia.

, Klotets yttre miljö rustas delvis upp 
med ny marksten, beslysning, bänkar, 
växter med mera.
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EGEN ODLING. Hyresgästerna på Linehed har i år fått 
chansen att hyra en egen odlingslåda i nyanlagda 
Äppellunden.



E6

E6

VALLÅS

SOFIEBERG

FRENNARP

BROGÅRD

Distrikt 
Centrum Nord

C. ÖSTER

Husvärdskontor

NISSASTRAND

CENTRALA OCH NORRA 
DELARNA AV STADEN

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett 
till detta:

, Förbättrad dialog med de boende 
genom möten i mindre grupper.

, Regelbunden tillsyn av trapphus, 
tvättstugor och allmänna utrymmen 
månadsvis.

, Fortsatt satsning på löpande under
håll av lägenheterna, där bland annat 
badrumsporslin, spisfläktar och vit
varor byts i många lägenheter.

, Långsiktig plan för underhåll och 
renovering av badrum, vatten och 
avloppsinstallationer i våra äldre fas
tigheter. 

, Fortsatt satsning på förbättrad ute
miljö. Skötsel av utemiljön på Vallås 
med egna miljövärdar.

, Nyproduktion av 51 lägenheter på 
Nissabogatan 9 i kvarteret Järneken 3, 
med inflyttning våren 2016.

DISTRIKT 
CENTRUM NORD 

2014 2015 2016

NFKI  
helhetsbetyg på 
hyresvärden

68 66 68

FAKTORER 
som påverkar hel-
hetsbetyget

RENHÅLLNING AV 
 FASTIGHETEN

66 65 65

GEMENSAMMA UT
RYMMEN

62 62 63

TVÄTTSTUGAN 73 72 71

LÄGENHETENS STANDARD 62 62 62

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV LÄGENHET

59 56 59

SERVICE OCH TILL
GÄNGLIGHET

72 71 72

UTOMHUSMILJÖ 71 68 69

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV FASTIGHET

66 66 67

TRYGGHET/ SÄKERHET 69 67 68

I distriktet finns cirka 3 200 lägenheter i centrala Halmstad, Brogård, 
Vallås, Frennarp och Sofieberg. Vi är sammanlagt 18 medarbetare. 
Våra nio husvärdar träffas på husvärdskontoren Centrum och Vallås.   

Helhetsbetyget för distrikt Centrum 
Nord ökade med två enheter jämfört 
med 2015 och är därmed tillbaka på 
2014 års nivå. Nöjdheten med service 
och tillgänglighet är fortsatt hög (72) 
vilket är en viktig del av vårt långsik
tiga arbete för nöjdare hyresgäster. 
Betyget för Reparation och underhåll 
av lägenhet ökade med tre enheter, 
från 56 till 59 och är därmed tillbaka 
på 2014 års nivå.

Nu jobbar vi vidare med:
, Fortsätta att träffa hyresgäster via 

miljödagar, gårdsträffar med mera för 
att öka möjligheterna till dialog. 

, Ytterligare förbättra utemiljöerna på 
Vallås, delvis med egen personal.

, Under 2017 avsluta tredje etappen 
av renoveringen på Snöstorpsvägen 9 
samt påbörja renovering av höghuset 
på Fredsgatan 19. 

, Påbörja renovering av lägenheter på 
Muraregatan 3A–D under 2017.

, Påbörja renovering och tillbyggnad av 
nya lägenheter på Fredsgatan, Kungs
gatan och Skansgatan under hösten 
2016. Nya vindsvåningar och kom
pletterande hus mot Skansgatan ger 

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016
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SMÅLÄGENHETER PÅ NISSASTRAND. Nybyggda Järneken på Nissabogatan rymmer 51 lägenheter. Våren 2016 
 flyttade de första hyresgästerna in.

kvarteret 48 nya lägenheter i centralt 
läge med inflyttning under 2017.

, Nyproduktion pågår på Söder, kvar
teret Borgen med 179 lägenheter, 
inflyttning hösten 2017 och våren 
2018.

, Renovering av 53 lägenheter och till
byggnad av 8 nya vindslägenheter på 
Torsgatan 4–10. Inflyttning senhösten 
2016.



, Vi har fortsatt utvecklingen av 
Vårhemsområdet med bland annat 
förberedelser inför uppförandet av ett 
nytt bostadshus samt utemiljösats
ningar.

, Konceptet med besök i våra tätorter 
med HFABbussen har fortsatt. I sam
band med besöken har synpunkter på 
förbättringar fångats upp och vi har 
bland annat informerat om bonus
fonden.

, Ökad marknadsföring av bonus fonden 
har lett till ett ökat nyttjande av denna 

och därigenom förbättring av lägen
heternas skick. 

, Olika aktiviteter för våra hyresgäster, 
till exempel trädgårdsträffar och miljö
dagar.

, Ökat fokus ytterligare på att det ska 
vara tryggt, rent och snyggt i våra 
bostadsområden.

, Förbättrad trygghet med bland annat 
installation av passersystem på Gamla 
Bäckagård. 

E6
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ANDERSBERG

FYLLINGE

SÖNDRUM

BÄCKAGÅRD

ROTORP/VÅRHEMDistrikt 
Väst Tätort

Husvärdskontor

VÄSTRA DELARNA AV 
STADEN SAMT TÄTORTER

Tidigare undersökningar har bland annat lett 
till detta:

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016

DISTRIKT VÄST 
TÄTORT

2014 2015 2016

NFKI  
helhetsbetyg på 
hyresvärden

68 67 67

FAKTORER 
som påverkar hel-
hetsbetyget

RENHÅLLNING AV 
 FASTIGHETEN

66 69 68

GEMENSAMMA UT
RYMMEN

63 66 65

TVÄTTSTUGAN 71 72 71

LÄGENHETENS STANDARD 62 65 65

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV LÄGENHET

60 61 60

SERVICE OCH TILL
GÄNGLIGHET

74 73 71

UTOMHUSMILJÖ 71 71 69

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV FASTIGHET

65 67 68

TRYGGHET/ SÄKERHET 66 68 67

I distriktet finns drygt 1 900 lägenheter i Getinge, Oskarström, 
 Rotorp/Vårhem och Bäckagård samt på ett flertal mindre orter 
runt Halmstad. Vi är totalt 10 medarbetare och de fem husvärdarna 
utgår från husvärdskontoren på Bäckagård, Vårhem och Oskarström.

Helhetsbetyget för distriktet kvarstår. 
Den största förändringen är att be
tyget för service och tillgänglighet 
respektive utemiljön vardera har 
minskat med två enheter. I övrigt är 
det inte några större förändringar. 

Nu jobbar vi vidare med:

, Förberedelserna inför uppförandet av 
ett nytt bostadshus på Vårhem fort
sätter.

, Att ytterligare öka fokus på att ge våra 
hyresgäster god service med snabb 
återkoppling. 

, Regelbunden tillsyn av våra fastigheter 
och ökat fokus på att förbättra på 
skötseln av våra utemiljöer. 

Fo
to

: P
at

rik
 L

ju
ng

m
an

SKÖNT GRÖNT. Hyresgästerna på Arkitektgatan på Rotorp kan njuta av en ny grönskande utemiljö.



STUDENTBOENDEN 
OCH ÄLDRELÄGENHETER

Tidigare undersökningar har bland annat lett 
till detta:

, Digitaliserad uthyrning och förbättrad 
inflyttningsprocess för våra nyinflytta
de studenter.

, Solcellerna på studentboendet på 
Nyhemsgatan har satts i drift.

, Cykelreparationsdag och frukost
möten har hållits tillsammans med 
våra studenter som bor i kvarteret 
Jakten, där hyresgästerna fått cykel
service samtidigt som vi fångat upp 
idéer och förbättringsförslag. 

, Uppfräschning av korridorer på stu
dentboendet Jakten.

, Aktiviteten "Konst under  marki sen", 
en rullande utställning där vi be

STUDENT- 
OCH ÄLDRE-
LÄGENHETER

2014 2015 2016

NFKI  
helhetsbetyg på 
hyresvärden

73 71 72

FAKTORER 
som påverkar hel-
hetsbetyget

RENHÅLLNING AV FAS
TIGHETEN

66 70 68

GEMENSAMMA UT
RYMMEN

71 72 69

TVÄTTSTUGAN 79 78 76

LÄGENHETENS STANDARD 71 66 64

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV LÄGENHET

63 62 60

SERVICE OCH TILL
GÄNGLIGHET

73 73 73

UTOMHUSMILJÖ 73 74 73

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV FASTIGHET

69 69 68

TRYGGHET/ SÄKERHET 77 74 74

Inom affärsområdet finns drygt 1 000 lägenheter, både student- och äldre -
lägenheter. Därtill finns cirka 52 000 kvadratmeter lokaler. Vi är totalt sju 
personer och de två husvärdarna utgår ifrån husvärdskontoret på Nyhem.

Helhetsbetyget för affärsområdet har 
ökat med en enhet från 71 till 72. 
Betyget för våra servicehus ökade 
kraftigt, från 69 till 73 jämfört med 
2015. Tyvärr minskade samtidigt stu
denternas nöjdhet något (1) men 
betyget är fortfarande mycket bra (71)
och visar att studenterna trivs. 

Lokalhyresgästernas nöjdhet mäts 
vartannat år och senaste mätningen 
genomfördes våren 2015 med mycket 
bra betyg – ett nöjdkundindexbetyg 
om 77. 

Nu jobbar vi vidare med:

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016

, Förberedelser för installation av sol
cellerna på studentboendet på Jakten.

, Översyn av sophantering på student
boendet på Nyhemsgatan.

, Utbyggnad av bredband i våra äldre
lägenhetshus.

, Regelbunden tillsyn av våra fastigheter 
och ökat fokus på att förbättra på 
skötseln av våra utemiljöer. 

, Hyresgästdialog i olika forum, till 
exempel vid frukostmöten, boråd och 
miljödagar för att fånga upp önskemål 
från hyresgästerna.

sökt våra äldrelägenhetshus med 
HFABbussen och visat konst och 
bjudit på fika, har fortsatt.

, Ökat fokus på tryggt, rent och snyggt 
i våra områden och på att ge snabb 
återkoppling till hyresgästerna.
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ENERGI FRÅN SOLEN. Studentboendet i kvarteret Gråstenen har fått solcellspaneler på taken. Solenergin som 
alstras täcker nästan en tredjedel av elenergibehovet i fastigheterna. 



ÅRETS UNDERSÖKNING ÄR den sjunde 
som gjorts med SCB:s NFKImodell. NFKI 
står för ”Nöjd FörvaltningsKvalitetsIn
dex”. De tidigare undersökningarna 
genomfördes andra halvåret 2009, första 
halvåret 2011, 2012, 2013, 2014 och 
2015. 

SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN är att ge 
en bild av vad HFAB:s hyresgäster tycker 
om fastighetsförvaltningen. 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 sammanfattas i 
vägda betygsindex som kan variera mellan 
0 och 100. Betygsindex under 40 kan 
betraktas som icke godkända och betygs
index 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.

Halmstads Fastighets AB

Fredrik Ströms gata 6 

Box 147, 301 04 Halmstad 

Tel: 03513 83 00 

Fax: 03513 84 00

Mejl: info@hfab.se  

Internet: www.hfab.se

Samarbetspartners är 
viktiga i HFAB:s service
HFAB ÄR EN stor beställare 
och våra samarbetspartners 
medverkar till att HFAB kan 
erbjuda en förvaltning i topp
klass. För att kvalitetssäkra 
den köpta förvaltningen ska 
alla entreprenörer som gör 
arbeten hos hyresgästerna 
genomgå en kort utbildning, 
HFABskolan. Den har 
fokus på ett korrekt och 
professionellt uppträdan
de. Kopplat till utbild
ningen finns en entre
prenörshandbok.

BETYGSINDEX EFFEK
T

BEVARA FÖRBÄTTRA
OM MÖJLIGT

LÄGRE
PRIORITET PRIORITERA!

Undersökningsmetodik

Bra med  
många svar
Årets kundundersökning genom
fördes från april till mitten på 
juni. Undersökningen skickades
till cirka 4 500 slumpvis utvalda 
hushåll, det vill säga nästan 
hälf ten av HFAB:s hyresgäster fick 
möjlighet att lämna sina syn
punk ter. Undersökningen genom
fördes som en kombinerad webb 
och postenkätundersökning med 
sammanlagt tre påminnelser. 
Svarsfrekvensen uppgick till cirka 
56 procent vilket är något lägre 
än de senaste årens under sök
ningar.

– Vi är mycket glada för att så 
många hyresgäster även i år har 
tagit sig tid att svara på kund
enkäten. Ju fler som svarar desto 
tillförlitligare resultat får vi att ar
beta vidare med. Med hyres
gästernas synpunkter som grund 
kan vi fortsätta arbetet för att 
förbättra oss ytterligare, säger 
Kent Lundén utredningsledare på 
HFAB.

”Med hyres
gästernas  

syn punkter som 
 grund kan vi 

fortsätta arbetet för 
att förbättra oss” 

 

Kent Lundén
Utredningsledare 

på HFAB
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