
I år var första gången kund undersökningen 
skickades ut digitalt, och antalet som svarade 
var något färre. Vi är glada och tacksamma 
för att så många svarar, men vi vill gärna att 
ännu fler gör det! 

Ett område som vi har lagt extra fokus på 
efter förra årets resultat är skötseln av ute-
miljön och snöröjningen. Nu kan vi tydligt 
se att insatserna gett effekt, även om vi vill  
bli ännu bättre. 

Här visar vi några av resultaten och hur 
vi arbetar inom området. Håll utkik på vår 
webbplats och i våra sociala medier för mer 
information. 

Återigen, ett stort tack för dina svar och 
ditt engagemang!

Tack för att du 
svarar! Vi lyssnar.
För oss är vår kundundersökning mycket viktig. Genom den kan vi 
se hur du som hyresgäst trivs med ditt boende. Vad som är bra och 
vad vi behöver förbättra. Svaren är mycket värdefulla som verktyg 
när vi lägger upp planerna för kommande säsonger. 

Peter Granstedt,  
VD på Förbo

Vi på Förbo vill gärna veta hur du trivs hos oss. Vad som är bra och vad
vi kan förbättra. Därför gör vi regelbundet undersökningar som har stor
betydelse för hur vi planerar och vad vi prioriterar. Genom att fylla i vår
enkät är du med och påverkar ditt boende.

Alla våra hyresgäster har möjlighet 
att svara på den årliga under-
sökningen. Eftersom vi använder 
resultaten i vårt arbete är det viktigt 
för oss att så många som möjligt 
kan och vill delta. Så att vi fokuserar 
på rätt insatser och åtgärder 

kommande period. Från och med 
i år har vi gått över till att använda 
digitala kanaler. Se alltid till att du 
har uppdaterade uppgifter regist-
rerade på Mina sidor och anmäl 
din aktuella e-postadress. 

Om undersökningen
• Svaren är anonyma.
• Företaget AktivBo hjälper  

oss med undersökningen. 
• Resultaten går att jämföra  

med andra bostads företag  
i branschen.

Med din hjälp blir vi bättre
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Tillgängligheten

Varken våra telefontider eller besökstider för  
Öppet hus har ändrats sedan förra mätningen, 
men vi ser ändå att hyresgäster upplever att vår 
tillgänglighet är sämre än tidigare. Vi tolkar det som 
att ni som bor hos oss vill att det ska bli lättare att 
komma i kontakt med oss, oavsett kontaktväg. 

Detta gör vi: 

Vi håller givetvis med om att vi vill vara så tillgängliga 
som möjligt. Vi behöver därför bli bättre på att 
berätta om våra olika kontaktvägar. Som till exempel 
att vi har en kundtjänst som håller öppet hela 
arbetsdagen och som alltid gör sitt yttersta för att 
hjälpa till på bästa sätt. Eller att man via Mina sidor 
i appen eller på förbo.se bland annat kan göra 
serviceanmälan eller söka ny p-plats eller bostad.  
I några områden har vi testat ett mobilt Öppet 
hus där vi åkte runt till olika områden, istället för 
att hyresgästerna skulle komma till oss. Och du, 
passar inte Öppet hus-tiden på ditt Förbokontor 
dig bokar vi gärna in en annan tid!

Förboappen

Efter förra årets fina resultat har appen nu gått 
tillbaka. Tyvärr har det varit en del driftstörningar 
och det har också tagit lång tid att få dem åtgärdade. 
Till exempel har det i perioder inte gått att anmäla 
fel eller boka tvättstugetid via appen, så vi förstår 
missnöjet!  

Detta gör vi: 

Att Förboappen har bra funktionalitet och är 
användarvänlig är givetvis något vi har fokus på 
för att få fler att använda den. Vi har tät kontakt 
med apputvecklarna och jobbar till exempel för 
att det ska bli enklare att följa sitt ärende eller sin 
serviceanmälan. Du vet väl att om något i appen 
inte fungerar, kan du alltid nå Mina sidor via webb- 
läsare och komma åt samma funktioner? 

Utemiljön och snöröjningen

Det är viktigt för oss att det är fint och välskött i 
våra områden. Utemiljön ska vara något för alla att 
ta del av och glädjas över. Vi vet dock att det inte 
stämmer överallt. I några områden har till exempel 
nya aktörer kommit in, vilket inte alltid fungerat 
fullt ut. Vi kan ändå konstatera att resultatet har blivit 
bättre än i den förra mätningen och vi kan se en rad 
förbättringar i arbete med både utemiljö i stort och 
då särskilt snöröjningen. Det är riktigt kul, men vi 
nöjer oss inte med det!

Detta gör vi: 

Genom att ha en tätare dialog och uppföljning 
med våra entreprenörer har vi tydliggjort ansvar 
och åtgärdsplaner. Vi arbetar även med kont roller 
för att kvalitetssäkra och följa upp arbetet utomhus. 
Tjänsten som utemiljöansvarig har fått ökat fokus 
på just skötsel och uppföljning. Vi har tagit externt 
stöd för att arbeta med aktivitetsparkerna så att det 
inte tar utrymme från arbetet med utemiljön.

Plus för… snöröjningen

Inom skötsel av utemiljön ingår snöröjningen och 
där kan vi verkligen se en fin uppgång på hela plus 
10 procent! En rad åtgärder har gjorts och vi kan 
tydligt se att de fått stor effekt. Vi inser att det är en 
bit kvar innan vi kan vara helt nöjda men hoppas 
och tror att detta är en positiv trend som håller i sig.
 

Bemötandet 

Vi får toppresultat på frågor som gäller bemötande 
från personal och entreprenörer. Det är en viktig 
fråga för oss och vi är mycket stolta över att vi 
får så gott betyg. Hela 94 procent är ganska eller 
mycket nöjda! Vi vill alltid möta våra hyresgäster 
på ett positivt och respektfullt sätt, här får vi ett 
kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Vi vill fortsatt ha 
en tät dialog med våra entreprenörer så att även 
de känner att de är en del av Förbo. 

Trivseln

9 av 10 hyresgäster svarar att de trivs ”Ganska bra” 
eller ”Mycket bra” hos oss, vilket är väldigt roligt! 
Svaren gäller både trivsel i den egna bostaden men 
även i bostadsområdet. Vi kan också se att Förbos 
hyresgäster väljer att bo kvar länge hos oss och att 
omflyttningen är låg.

Grannarna

Nästan 90 procent av alla hyresgäster upplever att 
de har god kontakt med sina grannar, vilket både är 
viktigt och glädjande. Ett av de enklaste sätten för 
att bidra till en bra grannsämja och öka tryggheten  
i sitt område är faktiskt att hälsa på sina grannar. 

Sopstationerna

Ett område där vi ser en klar ökning från föregående 
år är inom städning och skötsel vid sopstationerna. 
Extra kul eftersom vi under året har haft ett stort 
fokus på att se till att rätt skräp ska hamna på rätt 
plats. Vi har bland annat arbetat med information i 
Förbobladet och satt upp tydligare skyltar. Men vi är 
också medvetna om att det inte ser lika bra ut i alla 
om råden. Nu tittar vi på vad vi kan göra mer för att 
det ska bli bättre. Och kom ihåg: För att det ska bli 
så bra som möjligt behöver alla hjälpas åt!

Utrustningen i tvättstugan

Ett område som sticker ut på ett positivt sätt i 
mätningen är städ utrustningen. Vi har under året 
genomfört ett stort arbete och sett över utrustningen 
i alla våra tvättstugor och bland annat hängt upp 
informativa skyltar som gjort det lättare att göra rätt. 
Nu har var sak sin plats på redskapstavlan. Tydligt för 
dig som bor hos oss – men även för personal, då vi 
enklare kan se vad som saknas och kan komplettera.

DET HÄR BEHÖVER BLI BÄTTRE

Detta ÄR bra

Vi kan se att det finns många områden där ni hyresgäster tycker att vi på  
Förbo gör ett bra jobb. Tack för det! Tyvärr har vi också fått några sämre resultat. 
Här presenterar vi en del av det som ni tycker är bra, vad som behöver bli bättre, 
och berättar vilka förbättringar vi gör.  

mycket är bra,  
men vi har också en 
del att jobba på ... 51,3%SVARSFREKVENS


