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Hur nöjd är du med... Inte alls 
nöjd

1 2 3 4 5 6

I högsta 
grad nöjd

7

Ej aktuellt 
/ ingen 
åsikt

1. ditt nuvarande boende i sin helhet?

2. badrummets funktion?

3. ventilationen i badrummet?

4. reparation och underhåll av 
badrummet?

5. kökets användbarhet och funktion?

6. ventilationen i köket?

7. reparation och underhåll av köket?

8. reparation och underhåll av 
lägenheten i sin helhet?

9. ljudisoleringen i lägenheten?

10. innetemperaturen på vintern?

11. innetemperaturen på sommaren?

12. din uppkoppling mot internet?

13. din upplevelse att kunna påverka 
underhållet i lägenheten?

Lägenheten

Medlemsenkät

Tvättstugan

Hur nöjd är du med... Inte alls 
nöjd

1 2 3 4 5 6

I högsta 
grad nöjd

7

Ej aktuellt 
/ ingen 
åsikt

14. möjligheten att få tvättid?

15. utrustningen i tvättstugan i sin 
helhet?

16. tvättstugans städning?

17. reparationer och underhåll av 
tvättstugan och dess utrustning?
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Gemensamma utrymmen och källsortering

Närmiljö

Hur nöjd är du med... Inte alls 
nöjd

1 2 3 4 5 6

I högsta 
grad nöjd

7

Ej aktuellt 
/ ingen 
åsikt

18. tillgängligheten till gemensamma 
utrymmen?

19. förvaringsmöjligheter för t.ex. 
barnvagn, cykel och rullator?

20. källar- eller vindsförråd?

21. städning av trapphus och loftgång?

22. sophanteringen?

23. kvarterslokalen?

24. belysningen i de gemensamma 
utrymmena?

Hur nöjd är du med... Inte alls 
nöjd

1 2 3 4 5 6

I högsta 
grad nöjd

7

Ej aktuellt 
/ ingen 
åsikt

25. skötsel av växter, gräs och annan 
plantering på gården?

26. möjligheterna till umgänge på 
gården (t.ex. bänkar, grillmöjligheter 
m.m.)?

27. barnens tillgång till en trygg 
lekmiljö?

28. sandning och snöröjningen 
vintertid?

29. tillgången till parkering?

30. belysningen i utemiljön?

31. städningen av gården?

Inflytande

Hur nöjd är du med... Inte alls 
nöjd

1 2 3 4 5 6

I högsta 
grad nöjd

7

Ej aktuellt 
/ ingen 
åsikt

32. din möjlighet till inflytande över din 
lägenhet?

33. din möjlighet till inflytande över den 
gemensamma boendemiljön?



+

+

+

+

Felanmälan och hyresvärdens service

Fastighetsförvaltaren/ hyresvärden i sin helhet

Hur nöjd är du med din hyres-
värd när det gäller…

Inte alls 
nöjd

1 2 3 4 5 6

I högsta 
grad nöjd

7

Ej aktuellt 
/ ingen 
åsikt

34. bemötande och attityd till dig som 
hyresgäst?

35. tillgänglighet (t.ex. telefon- och 
öppettider och olika sätt att få 
kontakt med hyresvärden?

36. att ge information som rör ditt 
boende?

37. din möjlighet att påverka reparation 
och underhållet i ditt hus?

38. reparation och underhåll i ditt hus?

39. fastighetens och lägenhetens 
förvaltning sammantaget, såsom 
skötsel, service och underhåll?

Inte alls

1 2 3 4 5 6

helt och 
hållet

7

Ej aktuellt 
/ ingen 
åsikt

40. Hur väl uppfyller din nuvarande 
fastighetsförvaltare/ hyresvärd 
dina förväntningar vad gäller 
fastighetens och lägenhetens 
skötsel, service och underhåll?

Mycket 
långt ifrån

1 2 3 4 5 6

Mycket 
nära

7

Ej aktuellt 
/ ingen 
åsikt

41. Tänk dig en fastighetsförvaltare/
hyresvärd som är perfekt vad gäller 
fastighetens och lägenhetens 
skötsel, service och underhåll. 
Hur nära eller långt ifrån detta 
ideal tycker du att din nuvarande 
fastighetsförvaltare/hyrevärd 
kommer?

Hyran

Hur nöjd är du med... Inte alls 
nöjd

1 2 3 4 5 6

I högsta 
grad nöjd

7

Ej aktuellt 
/ ingen 
åsikt

42. hyran i förhållande till lägenhetens 
skötsel, service och underhåll?

43. hyran i förhållande till ditt boende i 
sin helhet?
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Trygghet och säkerhet

Övriga frågor

Hur väl instämmer du i följande 
påståenden?

Instäm-
mer inte 

alls
1 2 3 4 5 6

Instäm-
mer helt

7

Ej aktuellt 
/ ingen 
åsikt

49. Jag känner mig trygg i min lägenhet

50. Jag är nöjd med min 
fastighetsägares arbete med 
trygghet

51. Jag känner mig trygg i tvättstugan

52. Jag känner mig trygg i allmänna 
utrymmen (t.ex. källare, vind, 
trapphus)

53. Jag är nöjd med låsen i fastighetens 
entré

54. Jag är nöjd med låsen i den egna 
lägenhetsdörren

55. Jag är nöjd med säkerheten i de 
allmänna utrymmena

56. Jag känner mig trygg i min närmiljö

57.  Hur länge har du bott i nuvarande bostad?

    Mindre än ett år
    1 - 5 år
    6 - 10 år
    11 - 15 år
    Mer än 15 år

Reparation och underhåll av fastigheten

Hur nöjd är du med... Inte alls 
nöjd

1 2 3 4 5 6

I högsta 
grad nöjd

7

Ej aktuellt 
/ ingen 
åsikt

44. reparation och underhåll av fasad 
och yttertak?

45. reparation och underhåll av hissen?

46. reparationer och underhåll av 
trapphuset?

47. hur snabbt anmälda fel åtgärdas?

48. kvaliteten på utfört underhåll?


