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Kort om Prognoscentret och 

våra tjänster
Prognoscentret grundades 1978 i Norge och har utvecklats till 

att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa 

marknadsanalyser inom bygg- och fastighetsmarknaderna. 

Sammanlagt har företaget ca 35 medarbetare på kontoren i 

Stockholm och Oslo. Prognoscentret representerar idag Norge 

och Sverige i Euroconstruct, ett nätverk bestående av 20 

ledande institut/analys/forskningsmiljöer inom EU. 

Prognoscentret har under lång tid satsat stora resurser på att 

utveckla den metodiska kompetensen för att genomföra 

högkvalitativa kundundersökningar. En väl genomförd NKI-

undersökning ger företaget möjlighet att utvärdera kundernas 

nöjdhet, identifiera förbättringsområden och att internt jämföra 

resultaten mellan olika typer av kunder eller olika 

produktområden. 

Vår undersökningsmetod är den samma som i de 

standardiserade NKI-mätningar som finns i Sverige och 

många andra länder. Detta gör det möjligt att jämföra det 

egna resultatet med andra branscher och företag.



Medverkande företag 2016

Inledning – den effektivaste vägen mot högre NKI
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Fakta om branschmätningen

Undersökningen har genomförts som en webbaserad enkät som skickats till 

bostadsköparna via e-post. Personer som saknar e-post har fått frågeformuläret via 

brev. Undersökningen har genomförts fortlöpande under året med månatliga utskick i 

inflyttningsundersökningen och utskick varje kvartal i garantiundersökningen.

Inflyttning Garantibesiktning

Population Samtliga nyinflyttade 

kunder i Brf eller Ägr

Samtliga kunder vars

bostad garantibesiktigats 

(Brf + Ägr)

Mättidpunkt 1-2 månader efter 

inflyttning

3-5 månader efter 

garantibesiktning

Mätperiod Jan-dec 2016 Jan-dec 2016

Antal svar 5975 1835

Svarsfrekvens 49 % 37 %

Förklaringsgrad 80 % 78 %

God kundnöjdhet ger förutsättningar för ökad lönsamhet eftersom nöjda kunder:

• ofta är lojala och gärna återkommer

• medför mindre kostnader för att hantera missnöje 

• talar gott om och rekommenderar företaget vilket ger nya kunder

• ger företaget ett positivt rykte/stärkt image

Resultatet i Prognoscentrets NKI-undersökning ger dig kunskap om vad som driver 

kundnöjdheten. Genom att förbättra rätt områden kommer kundnöjdheten att öka 

vilket i sin tur leder till förbättrat rykte, ökad försäljning och lönsamhet!

Sedan 2009 mäter Prognoscentret kundnöjdhet för 

bostadsutvecklare (för projektbyggda bostäder) i Sverige och 

Norge. Undersökningens syftar till att identifiera den effektivaste 

vägen för respektive företag och hela branschen att öka kundernas 

nöjdhet. I praktiken innebär detta att ta reda på vad som har störst 

betydelse för nöjdheten just nu och se om det finns 

förbättringspotential inom dessa områden. Följande aktörer är med 

i undersökningen:

http://www.lindbacksboende.se/
http://www.besqab.se/
http://riksbyggen.se/
http://ssmfastigheter.se/
http://www.egnahemsbolaget.se/


Fakta om svarspersonerna
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Ålder 

Branschen har en relativt jämn 

åldersfördelning bland sina 

bostadsköpare. Den enskilt största 

gruppen återfinns bland yngre 

personer mellan 26-35 år. Däremot 

är det få personer under 26 som 

köper en nyproducerad bostad. Det 

finns dock en tendens till att 

andelen yngre köpare ökar över 

längre tid.

Hushållstyp

Andelen singlar har minskat något 

under 2016. Knappt hälften av 

bostadsköparna är fortsatt par utan 

hemmaboende barn. Den andra 

hälften delas lika mellan singlar och 

barnfamiljer. Bland barnfamiljerna 

är det många vars yngsta barn är 

under sex år.

Flyttat från…

Tendensen att andelen som har 

flyttat från hyresrätt ökar håller i 

sig. I år kommer nästan var fjärde 

bostadsköpare från en hyresrätt.

De flesta köpare ägde även 

tidigare sitt boende, antingen i 

form av bostadsrätt eller 

äganderätt/villa.

Inkomst

Diagrammet visar hushållets brutto- månadsinkomst. Singelhushåll och yngre 

personer drar av förklarliga skäl ner inkomsterna på hushållsnivå. 28% av 

bostadsköparna återfinns i hushåll som har en månadsinkomst över 70.000 kr.

Inträde i projektet

Andel som köpt sin bostad i ett tidigt 

skede fortsätter att öka. År 2014 

återfanns 62 % av köparna i denna 

kategori, förra året 71 % och nu 77 %. 

Detta förklaras av en stark efterfrågan 

på marknaden. Andelen kan dock vara 

ännu större då spekulationsköpare 

återfinns i den här kategorin men de 

svarar inte så ofta på undersökningen.

Frågan om hushållets inkomst är frivillig att fylla i och i branschmätningen väljer ca 20 % att 

inte lämna uppgift om hushållets inkomst. Det kan påverka felmarginalerna i uppgifterna.



NKI – sammantagen kundnöjdhet

Fakta om NKI

NKI, Nöjd Kund Index, är en sammanvägning av 

tre frågor, nämligen hur nöjd kunden är med 

företaget totalt sett, i vilken utsträckning 

företaget uppfyllt kundens förväntningar samt 

hur nära eller långt ifrån ett ideal företagets 

prestation har varit. 

Svaren anges på en tiogradig skala som räknas 

om till ett index mellan 0 och 100. Värden mellan 

65 och 75 motsvarar en medelgod kundnöjdhet.

I undersökningen mäts även lojalitet eftersom 

det är tätt kopplat till kundnöjdhet. Det vanligast 

förekommande mönstret är att lojaliteten har ett 

högre värde än NKI.

Branschrapport NKI 2016
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Fakta om 

spridningsdiagram

Spridningsdiagram är en illustration av hur 

individernas svar fördelar sig och kan användas 

för att få ytterligare insikt i hur kundnöjdheten ser 

ut. 

Spridningen ska helst rent figurativt ha en ”topp” 

högt upp på svarsskalan med en smal ”svans”. 

Den mest förekommande upplevelsen är då 

mycket positiv samtidigt som det är ovanligt med 

en riktigt dålig upplevelse.

Källa: EPSI

Årets resultat visar att nöjdheten ligger kvar på 

en bra nivå. Kanske ter sig detta inte så 

imponerande. Men…med tanke på att många nya 

aktörer finns på marknaden och att de flesta 

företag ökar sin produktion för att möta en stor 

efterfrågan, så är prestationen mer imponerande.

Ett NKI-värde på 73 visar på en god kundnöjdhet vid 

inflyttningen i den nya bostaden. Nivån har visat sig 

vara relativt konstant över åren. Även NKI-värdet 

efter genomförd garantibesiktning (2 år senare) ligger 

kvar på samma betyg som förra året, nämligen 69. 

Skillnaden i nöjdhet mellan inflyttnings- och 

garantiskedet är nu mindre än någonsin tidigare. 

Fortsatt är det mycket som talar för att branschen är 

på väg åt rätt håll eftersom erfarenheten visar att en 

bostadsutvecklares prestation blir bättre ju längre tid 

man mätt och fokuserat på NKI. Nya aktörer har ofta 

en bit att vandra samtidigt som ett förändrat 

marknadsläge ställer andra krav på erfarna 

utvecklare.

Spridningsdiagram NKI

I inflyttningsundersökningen ser vi att svaren fördelar 

sig på ett bra sätt. Jämför vi med garanti-

undersökningen så framkommer att i det senare 

skedet finns fler kunder som är missnöjda samtidigt 

som det är färre kunder som är jättenöjda. 

Sammantaget ger detta i garantiskedet en totalt sett 

lägre kundnöjdhet motsvarande fyra poäng. Riktigt 

missnöjda kunder är mycket kostsamma och 

branschens målsättning bör vara att minimera dessa 

misslyckanden! 



Vad gör kunderna nöjda fram till inflyttning?

Prioriterade fokusområden för ökad kundnöjdhet 
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För att göra bostadsköparna ännu nöjdare ska följande områden prioriteras i nämnd ordning:

1. Pålitlighet – färre fel i bostäderna och håll alla löften!

2. Bostaden – förbättrad kvalitet på hantverksarbetena!

3. Personal – håll initiativet mot kunden, ligg steget före!

Vi kan konstatera att två av tre betydelsefulla faktorer har försämrats med ett poäng var. Tillsammans 

förklarar dessa förändringar att NKI går från 74 till 73 i år.

Övriga delar av verksamheten har, givet dagens kvalitet/prestation, mindre betydelse för hur nöjd kunden 

blir i slutänden. I framtiden kan detta förändras och ett vanligt mönster är att faktorer rör sig diagonalt i 

matrisen d.v.s. när betyget ökar eller minskar så förändras även vikten. Jämfört med tidigare års resultat 

ser vi stora likheter gällande vad som påverkar NKI vilket talar för stor relevans i resultatet. Nästa steg är 

att titta närmare på de faktorer som kan hjälpa branschen att nå ännu högre kundnöjdhet vid 

inflyttningsskedet. 

Hur tolkas resultatet?

Kvalitetsfaktorer är delar av verksamheten som 

företaget kan påverka mer direkt för att stärka nöjdhet 

och lojalitet bland sina kunder. Varje kvalitetsfaktor 

visas i en prioriteringsmatris där två dimensioner 

beaktas; dels den upplevda kvaliteten i form av ett 

betyg och dels vilken påverkan faktorn har på NKI-

talet i form av en vikt.

Betyg visas på den lodräta skalan vill vänster, vikt på 

horisontella skalan. Ju längre till höger en faktor är 

placerad, desto större betydelse har den på NKI. I 

origo där de två axlarna möts visas faktorernas 

genomsnittsbetyg och genomsnittsvikt för NKI. 

På matrisens axlar visas också den genomsnittliga 

felmarginalen (markerat med gröna fyrkanter) i syfte 

att ge ett riktmärke för hur stor skillnad mellan två 

faktorer som krävs för att den ska vara statistiskt 

signifikant. Är skillnaden större än så kan vi vara 

relativt säkra på att den är verklig. Med hjälp av 

matrisen kan en prioriteringsordning för 

förbättringsåtgärder sättas.
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Förbättringspotential finns gällande:

1. Leverera bostäder utan fel

2. Åtgärda de fel som ändå uppstår på ett bra sätt

Branschens största utmaning är fortsatt att se till att 

kunden upplever att bostaden är FELFRI vid inflyttningen! 

Det behöver dock inte vara samma sak som att protokollet 

från besiktningen saknar anmärkningar. Självklart är ett 

nollat protokoll en bra början men det är ändå kundens 

upplevelse av ”fel och brister” som är avgörande för 

nöjdheten. 

Årets resultat visar att utvecklingen har tagit ett litet kliv åt 

fel håll. Betygen för felfriheten och förmågan att hantera 

uppkomna fel backar med något enstaka poäng. Kanske 

är det inte oväntat med tanke på att hela branschen har 

mer att göra. Tidsplanerna hålls överlag något sämre i år 

men förändringen är inte så stor att vikten för denna 

hygienfaktor ökar markant.

I bostaden ska framförallt följande förbättras:

1. Hantverksarbetenas kvalitet 

Kvaliteten på hantverksarbetena får 2016 ett något lägre 

betyg än året innan. Över tid har hantverksarbetena dock 

fått allt bättre omdömen. En förklaring till att kvaliteten nu 

sjunker något kan vara att trycket på marknaden ökar och 

alla ska hinna med mer på samma tid. Det är viktigt att 

komma ihåg att hantverksarbetenas kvalitet hänger 

samman med antalet upplevda fel i bostaden.

Det första intrycket av bostaden utgör tillsammans med 

bostadens grundstandard klara styrkor. Branschen ligger 

kvar på samma höga betyg som i fjol vilket är positivt. 

Målsättningen bör vara att inte kompromissa på detta i 

framtiden för då kommer kundnöjdheten att påverkas 

negativt. Lösningar för el, TV och IT, möblerbarheten och 

förvaringsutrymmena har även i år låg betydelse för 

kundernas nöjdhet. 

1. Pålitlighet 

– felfria bostäder efterlyses!

2. Bostad 

– höj hantverkskvaliteten!

3. Personalen 

– ”kirrar biffen”!

Följande två områden har fortsatt förbättringspotential:

1. Initiativtagande - att ledsaga kunden genom köpet     

2. Agera på kundens önskemål

Initiativtagande och att agera på önskemål har mycket 

gemensamt vilket gör att de i hög grad påverkar varandra i 

såväl uppgång som nedgång. Båda dessa aspekter får i år 

samma betyg som året innan, något som är positivt ur ett 

nöjdhetsperspektiv. Ett ökat initiativtagande kan t.ex. leda till 

att kunderna upplever att deras åsikter beaktas i högre grad. 

Även övriga aspekter inom faktorn har en positiv utveckling i 

år. Betygsnivåerna är fortsatt höga. Precis som tidigare år 

ger kunderna högst betyg till bemötandet och sammantaget 

kan sägas att personalens kvaliteter är en stor styrka i 

bostadsutvecklarnas verksamhet!



Vad gör kunderna nöjda efter två år?

Prioriterade fokusområden för ökad kundnöjdhet 
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För att öka kundnöjdheten på längre sikt ska följande områden förbättras i nämnd ordning:

1. Pålitligheten – bättre felhantering och alla löften ska hållas!

2. Servicen – personlig kundkontakt och bättre information!

3. Bostaden – jämnare och högre kvalitet i bostaden!

Pålitligheten och bostadskvaliteten får ett poäng högre betyg i år medan servicefaktorn ligger kvar på 

samma medelbra nivå som 2015. Sammantaget leder det till att NKI förblir oförändrat mellan åren. 

Inomhusmiljö är en faktor som har haft viss betydelse för den totala nöjdheten de senaste åren. Betyget 

har vare sig ökat eller minskat under året vilket också bidrar till en stabil nöjdhet.

Övriga delar av verksamheten har, givet dagens kvalitet/prestation, mindre eller till och med ingen 

betydelse för hur nöjd kunden blir i slutänden. I år syns detta extra tydligt då bättre prestation inom dessa 

områden inte leder till högre nöjdhet. Nästa steg är att titta närmare på de faktorer som kan hjälpa 

branschen mot ännu högre kundnöjdhet. 

Från kort till lång sikt…

Precis som tidigare år visar resultatet med all 

tydlighet att det är samma faktorer som driver 

kundnöjdheten på kort och lång sikt. 

Skillnaden över tid handlar snarare om att kunder ger 

lägre omdömen för den verksamhet som bedrivs i 

branschen mellan inflyttning och genomförd 

garantibesiktning. År 2016 ser vi att pålitligheten har 

större vikt något vi även såg 2014. Vår slutsats är 

därav att pålitligheten är den viktigaste faktorn även 

över tid. Därefter kommer service och bostadskvalitet 

i turordning. 

Ytterligare en skillnad mot resultatet från 

inflyttningsskedet är att faktorn service (en 

kombination av personal och information) prioriteras 

före bostaden. I garantiskedet är bostäderna relativt 

sett en styrka medan servicen har klar 

förbättringspotential i eftermarknaden. I 

inflyttningsskedet är det tvärtom då personalen pekas 

ut som den största styrkan för branschen. 
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För att öka den långsiktiga kundnöjdheten måste 

felhanteringen skötas på ett för kunden bättre sätt!

Samtliga aspekter av pålitlighet har ungefär samma 

betydelse för den slutgiltiga nöjdheten men betygsnivån 

skiljer sig åt. Det gäller dock att hålla tungan rätt i mun, för 

även om felhanteringen faller ut som mest värd att 

förbättra så är betygen låga även för övriga delaspekter. 

Förbättringspotential finns alltså genomgående och 

branschen har allt att vinna på ett mer pålitligt agerande. 

Det bästa är att visa sin pålitlighet på ett sätt som inte 

enbart handlar om hantering av fel och brister. Pålitlighet 

kan t.ex. också vara att ha rutiner som visar att man 

fortfarande bryr sig om kunden, bostaden och området 

intill. 

En felhantering som tar utgångspunkt i kundens behov och 

önskemål är själva grundbulten för att lyckas med att öka 

pålitligheten men nästa steg handlar om att finnas där för 

kunden även på andra sätt. 

Den service som erbjuds efter inflyttning imponerar 

inte. Kanske beror det på att det inte erbjuds så mycket 

service utan att det snarare handlar om att hantera fel 

och brister!? 

Inom denna faktor föreligger små skillnader i betygen vilket 

tillsammans med likartade vikter leder till slutsatsen att 

förbättringar inom samtliga aspekter av kundservicen har 

effekt på NKI. Det kan t.ex. handla om mer och bättre 

information, enklare hantering av felanmälningar, lättare att 

få kontakt med företaget kanske både när det gäller 

allmänna frågor som att anmäla fel. 

Personalens bemötande får betydligt lägre betyg tiden efter 

inflyttning än innan. En bidragande orsak är troligtvis att det 

här handlar mer om hantering av problem och lösningar på 

dessa. Branschen har allt att vinna på att utöka sitt 

serviceerbjudande och på så sätt visa kunden hur viktig hen 

är för företaget även på lång sikt.

1. Pålitlighet 

– rätta felen mer rätt!

2. Service

– skapar nöjdhet, nyttja det!

3. Bostaden

– undvik slitage och slarv!

Följande aspekter ska förbättras:

1. Kvaliteten i hantverksarbetena

2. Hållbarheten i material och inredning (slitage mm)

Betygen har tagit ett par steg åt rätt håll inom båda dessa 

delområden. Betygsnivån är dock fortsatt knappt medelgod 

och ytterligare förbättringar skulle göra gott för nöjdheten. 

För hantverksarbeten ställs en motsvarande fråga även i 

inflyttningsskedet och betygen relativt lika m.a.o. kunderna 

bedömer kvaliteten på samma sätt över tid.

De främsta styrkorna i bostäderna är:

• bra utseende och design

• god användbarhet och funktion

• bra bostadsstandard

Branschen har mycket att vinna på att dessa styrkor 

bibehålls och gärna växer sig ännu starkare.



Sammanfattning av branschresultatet 2016

Sveriges bostadsköpare är fortsatt nöjda vid inflyttningen i den nya bostaden även om NKI backar med 

en poäng och landar på 73. Nöjdheten har nu legat konstant på en bra nivå under de senaste fyra åren. 

Men varför har progressionen avtagit, har branschen nått sitt tak? Vi ser främst två anledningar till att 

branschvärdet står still, nämligen det faktum att många nya aktörer har kommit in på marknaden och i 

branschmätningen samtidigt som många etablerade bostadsutvecklare har ökat sin produktion för att 

kunna svara upp mot den stora efterfrågan som föreligger. Vi vet av erfarenhet att nya aktörer ofta har en 

bit att vandra samtidigt som förändrade marknadsvillkor nu ger äldre aktörer nya utmaningar.

När kunden har bott i bostaden i ca två år är nöjdheten fortsatt god, dock inte riktigt på samma höga nivå 

som vid inflyttning. Skillnaden är i år mindre än någonsin tidigare. Det är naturligt att garantimätningen 

ligger några poäng under inflyttningsresultatet som en effekt av att nyhetens behag har avtagit.

Vi kan också konstatera att det är samma faktorer som påverkar kundnöjdheten genom hela processen –

nämligen pålitligheten i företagets agerande, den personliga servicen och bostadens kvalitet. 

Fortsatt har branschen den största förbättringspotentialen gällande pålitlighet d.v.s. att vara en aktör som 

gör det man lovar i alla avseenden. Det ska även tilläggas att prisvärdheten har stor betydelse för hur 

nöjd kunden blir. Bostadsköparna upplever att de får god valuta för pengarna när det köper en 

nyproducerad bostad vilket är positivt för den slutliga nöjdheten.

Differensen i nöjdhet mellan inflyttnings- och garantiskede förklaras av att betygen för de mest 

betydelsefulla faktorerna skiljer sig. Kunderna ger lägst betyg i båda undersökningarna för pålitligheten. 

Målet är att varje kund ska uppleva att bostaden är felfri! Nollade protokoll är en bra bit på vägen men 

avgörandet hänger på kundens uppfattning om vad som är ett fel. De problem som ändå uppstår måste 

hanteras på ett sätt där kundens behov och önskemål sätts i fokus. Hantverkare som kommer eller inte 

kommer, på opraktiska tider eller följdproblem som uppstår när ett fel åtgärdas är exempel på upplevelser 

som håller ner kundnöjdheten både på kort och lång sikt.

Själva bostaden ges nu för första gången samma relativt höga betyg vid båda undersökningstillfällena. 

Sammantaget är bostäderna en styrka som bidrar till att höja NKI såväl på kort som lång sikt. Men det tål 

att påminnas om att bristande kvalitet i hantverksarbetena hänger samman med felhanteringen som just 

har pekats ut som ett förbättringsområde för branschen.

I inflyttningsundersökningen får personalen det högsta betyget. Den liknande faktorn i 

garantiundersökningen, service, ges ett lägre betyg. Detta tyder på att service och hantering av personliga 

relationer i eftermarknaden inte håller samma kvalitet som under försäljningsprocessen. 

Sammantaget kan vi konstatera att Sveriges bostadsutvecklare fortsätter att göra ett bra jobb för att ha 

nöjda kunder, samtidigt som produktionen ökar och nya aktörer tar allt större plats.
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Årets bästa prestationer!
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Definition för utmärkelser - Årets nöjdaste kunder

• Företaget ska ha genomfört sin undersökning enligt de riktlinjer som Prognoscentret satt 
upp.

• Företagets årsresultat måste grundas på ett tillräckligt stort underlag. Gränsvärde grundas 
på den felmarginal som generellt accepteras inom nöjdhetsmätningar. Varje företags NKI-
värde måste visa upp en mindre felmarginal en denna praxis för att få delta i tävlingen. 
Felmarginalen beror i sin tur på spridning i svaren och svarsfrekvens och vi har då utgått 
från en svarsfrekvens på 60 % och normal spridning vilket ger ca 150 svar som lägsta gräns.

• En koncern kan har flera tävlande om det finns dotterbolag som har egen verksamhet (eget 
bolagsnummer).

NKI 79

NKI 78

NKI 77

1.

2.

3.

Projekt Företag NKI

1. Jasminen JM 90

2. Kapelle Riksbyggen 89

3. Sandlyckan BoKlok 87

3. Kungsträd.Karl XI* Bonava 87

5. Porslinskvarteren JM 86

6. RBA Sjökortet Riksbyggen 85

6. Umbra HSB PP 85

6. Laduviken JM 85

6. Solberga Änge Riksbyggen 85

6. Slottsvakten HSB PP 85

Årets bästa projekt måste ha minst 50 % i svarsfrekvens samt minst 15 svar som 
inkommit innan sista januari 2015 för att kunna få utmärkelsen. Dessutom måste 
täckningsgraden vara 70% eller mer d.v.s. minst 70 % av bostäderna/hushållen i 
projektet har fått en enkät.

*Kungsträdgårdarna Karl XI
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