
 
 
 Du påverkar ditt boende! 
Resultat av hyresgästundersökningen 

”Trevliga, hjälpsamma 
vaktmästare.” 

”Saknar ett låst 
cykelförråd.” 

”Snabb service  
vid felanmälan i 

tvättstugan.” 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Så tycker ni hyresgäster om servicen  

På frågedelen om att ta kunden på allvar kan vi se att 86 procent av er är nöjda. Bland annat kan vi urskilja att 81 
procent tycker att informationen från oss på Arvika Fastighets AB är bra. Glädjande att se är att 96 procent  
upplever att ni blir väl  
bemötta av reparatören vid 
felanmälan. Vidare ger 87 
procent ett gott omdöme till 
våra telfontider.  

På frågedelen som handlar 
om trygghet ser vi att 70 
procent är nöjda.  

67 procent av er hyres- 
gäster ger bra betyg på  
frågorna inom rent och 
snyggt. Drygt 80 procent 
upplever att städningen av 
entré och trapphus är bra, 
vilket är glädjande att se. 
Både trygghet och rent och 
snyggt är områden som vi  
kommer fokusera på under 
året för att skapa en bättre 
upplevelse för er hyres-
gäster.  

Totalt sett ger närmare 87 procent bra betyg på frågedelen som handlar om att hyresgästen får hjälp när det 
behövs, vilket är en ökning sedan 2017. 94 procent anser att det går bra att anmäla ett fel till oss och 86 procent 
upplever att felet blir reparerat inom rimlig tid.  

 

 
Servicekvalitet mäter och sammanfattar hur ni hyresgäster upplever Arvika Fastighets ABs service. 
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. Här ser vi att det totala betyget för Servicekvalitet visar 
på 77 procent nöjda hyresgäster. 

 
Hyresgästundersökningen  

Under hösten 2018 gav vi hälften av våra hyres-
gäster möjligheten att delta i en hyresgäst- 
undersökning. De som inte fick enkäten den här 
gången kommer få möjlighet att svara i höst. Syftet 
med undersökningen var att vi ville ta reda på hur 
ni hyresgäster uppfattar Arvika Fastighets AB som 
förvaltare. Vi fick in 55 procent svar och tackar alla 
som deltog för de värdefulla synpunkterna. Under-
sökningen är ett viktigt verktyg i vårt arbete med 
att ge dig ett ännu bättre boende. 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 är den sammanlagda 
andelen som är nöjda och siffran vänster om stap-
larna är den sammanlagda andelen missnöjda. 
Jämförelse med 2017 års mätning framgår i  
diagrammet och redovisas med rosa siffror och 
linjer.  



 

 

 

 
 
Så tycker ni hyresgäster om Förvaltningspolicyn 

Inom denna frågedel ser vi 
ökade betyg på några frågor, 
medan andra frågor fått ett 
sämre betyg. 

Störst förbättring får frågan om 
möjligheterna att få passande 
tvättider, där idag 84 procent är 
positivt inställda. 

Vad gäller temperaturen i era 
lägenheten är 70 procent nöjda 
under sommarhalvåret, vilket är 
en minskning sedan förra  
undersökningen. Temperaturen 
under vinterhalvåret visar på 67 
procent nöjda hyresgäster och 
ligger i linje med 2017. 

Underhåll av trapphus visar på 
73 procent nöjda hyresgäster.  

Slutligen anser 60 procent att vi bidrar till en hållbar utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Förvaltningspolicy rymmer bland annat frågor kring hur värden hanterar värmen, lägenhetens  
utrustning och möjligheten att få passande tvättider. Det totala betyget för Förvaltningspolicy är 68 procent 
nöjda hyresgäster.  

 

 

  Urval av frågor med ökat betyg  

Utifrån resultatet från årets mätning kan vi urskilja en del frågor som ni tycker har blivit bättre jämfört med 
2017 års mätning. Några av de är:     

• Hur fastighetsskötaren/reparatören städade efter sig, 83 procent nöjda hyresgäster  
(+3 procentenheter) 

• Kontakt med grannarna, 87 procent nöjda hyresgäster (+3 procentenheter)  
• Kvalitet på utfört arbete/åtgärd, 89 procent nöjda hyresgäster (+3 procentenheter) 

 

 

 



 

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

I höstens undersökning har framkommit att ni är nöjda med vår service och hjälpsamhet, men  
att vi också har vissa förbättringsområden att jobba vidare på. Vi kommer jobba fokuserat med:  
 

è Ökad trygghet/säkerhet. 
Resultatet kring trygghetspåverkande frågor och er upplevda trygghet skiljer sig mellan områden 
och byggnader. Vi kommer jobba med olika insatser för att ni ska känna er ännu tryggare.  
 

è Att hålla renare och snyggare i och runt fastigheten.  
Även här finns det skillnader i resultatet mellan olika områden och fastigheter. Vi kommer särskilt 
fokusera på åtgärder avseende miljöhus och tvättstugor.   
 

è Att förbättra återkopplingen när ett arbete är utfört. 
Vi är glada för ett ökat betyg på denna frågan. Vi vill dock bli ännu bättre på att informera berörd 
hyresgäst när ett arbete är utfört så att ni kan bli ännu nöjdare.   

 

En del åtgärder har redan påbörjats dock kommer allt förstås inte kunna ske på samma gång. Gå 
in på arvikafastighetsab.se för att hålla dig uppdaterad om vilka förbättringar och åtgärder som 
berör just ditt område eller din fastighet.   

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AktivBo på uppdrag av Arvika Fastighets AB 2019 

  

 
Trivsel – i enkäten fanns även frågor kring trivsel i fastigheten och kvarteret. Här ser vi att 93 procent av 
er som svarat på enkäten trivs bra i era lägenheter. 82 procent uppger att ni trivs bra i trappuppgången. 
Vidare ser vi att 85 procent trivs bra i kvartersområdet.  

 


