
Under hösten 2020 har Finnvedsbostäder tillsammans med undersökningsföretaget AB Wikner & Co QM 
genomfört en nöjd-kund undersökning där en tredjedel av våra hushåll har fått svara på frågor om sitt 
boende och om upplevelsen av oss som företag. Frågorna har berört service, skötsel, boendestandard, 
trygghet och övrigt. 

Under en treårsperiod har nu samtliga hushåll haft möjlighet att delta i undersökningen. Återkommande 
undersökningar ger oss möjlighet att identifiera och följa upp eventuella förbättringsområden. Nedan 
redoivisas det övergripande undersökningsresultatet för hela beståndet.

TOTALBETYG FINNVEDSBOSTÄDER

NKI - NÖJD KUNDINDEX
NKI utgår ifrån hur nöjda hyresgästerna själva säger att de är. I en jämförelse med de 150 
största hyresvärdarna i Sverge, både privata och allmännnyttiga har Finnvedsbostäder ett 

snitt på 72/100 där den hyresvärd med högst betyg fick 77.



Områdespersonalen 
ger bra service.

Finnvedsbostäder 
ger bra hjälp och 

stöd när det uppstår 
problem i boendet.

Det är lätt att få 
tag på 

Finnvedsbostäders 
personal

Anmälda fel 
åtgärdas inom 

rimlig tid.

Personal och 
inhyrda 

hantverkare håller 
avtalade tider.

Personal och 
inhyrda 

hantverkare är 
aktsamma och 

städar efter sig vid 
reparationer.

Klagomål och 
missnöje från 
hyresgästerna 
hanteras bra.

Jag får ett bra 
bemötande av 

personalen.

Jag känner igen 
områdespersonalen.

SERVICE - STÄLLDA FRÅGOR

SKÖTSEL - STÄLLDA FRÅGOR

Städningen 
och skötseln av 

trappuppgång, hiss, 
entré, källare och 

vind är bra.

Utestädningen och 
skötseln av gång-
vägar, trottoarer, 
innergårdar, gräs-

mattor och rabatter 
sköts bra.

Skottning och sand-
ning av gångvägar 

och parkeringsplatser 
sköts bra.

Parkeringsplatser/
garage sköts och 

fungerar bra.

Parkeringsplatser 
räcker till.

Tvättstugan sköts 
och fungerar bra.
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BOENDESTANDARD - STÄLLDA FRÅGOR

Jag är nöjd med standarden 
i lägenheten.

Jag är nöjd med min 
lägenhets värme.

Jag är nöjd med min 
lägenhets ventilation.

Jag är nöjd med min 
lägenhets ljudisolering.

Jag är nöjd med bostads-
områdets yttre miljö och 

lekplatserna.

Jag trivs bra i min lägenhet. Jag trivs bra i mitt bostadsområde. Jag känner mig trygg i mitt boende.

TRYGGHET - STÄLLDA FRÅGOR
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ÖVRIGT - STÄLLDA FRÅGOR

Jag besöker ofta 
Finnvedsbostäders 

hemsida.

Hittar du den 
information du 

söker på 
Finnvedsbostäders 

hemsida?

Jag tycker det är 
viktigt att 

Finnvedsbostäder 
arbetar med 
miljöfrågor.

Jag tycker det är 
viktigt att teckna en 

hemförsäkring.

Jag tycker att 
Hyresgästförening-
en och dess arbete 

är viktigt inom 
Finnvedsbostäders 
bostadsområden.

Jag vill ha inflytande 
över mitt boende 

vad gäller ex 
utemiljö, underhåll 

etc.

Jag tar del av 
information i 

Finnvedsbostäders 
kundtidning 
”Angeläget”.

Jag ger min 
hyresvärd ett bra 

helhetsbetyg.
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