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Prognoscentrets tjänster

Prognoscentret grundades 1978 i Norge och har 

utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av 

högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg- och 

fastighetsmarknaden. Vi är i dag ca 50 anställda fördelat 

på våra kontor i Stockholm och Oslo. Prognoscentret 

representerar också 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 nöjdkundundersökningar. 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 densamma 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.

Detta ger branschmätningen:

• En kartläggning över hur nöjda kunderna är.

• En värdering av kvaliteten i verksamheten.

• Kunskap om vad som påverkar kundnöjdheten.

• Inblick i ett företags prestation i förhållande till                                       

sina konkurrenter.

• Möjlighet att bedriva ett effektivt och kundorienterat 

förbättringsarbete.
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I branschmätningen ingår…

Fakta om undersökningen

I över tio års tid har Prognoscentret mätt kundnöjdhet för en stor majoritet av Sveriges 

bostadsutvecklare som uppför bostäder i projekt. Sedan 2018 mäter Prognoscentret även 

kundnöjdhet tillsammans med Sveriges småhustillverkare. De två delbranscherna redovisas i 

separata branschrapporter.

Våra NKI-undersökningar följer ett regelverk som säkrar att alla företag mäter på samma sätt. 

Detta är förutsättningarna för undersökningen:

• Alla köpare inkluderas i mätningen d.v.s. det är en totalundersökning. 

• Prognoscentret ansvarar för hela genomförandet av undersökningen.

• De köpare som svarar är anonyma gentemot bostadsutvecklaren.

• Mätningen sker 1-2 månader efter inflyttning i den nya bostaden.

• Flertalet aktörer mäter också en mer långsiktig nöjdhet när kunden bott i sin bostad i 

två år.

http://riksbyggen.se/
http://www.uppsalahem.se/


Vilka har svarat 2019?
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22% flyttar 

från en 

hyresrätt

28% är 

barnfamiljer

64% av 

köparna 

ägde även 

sin förra 

bostad

68% har 

köpt på 

ritning –

jämfört med 

79% 2018

29% är 

mellan 

26-35 år

3 av 10 

hushåll tjänar 

över 70 000 kr 

per månad

• Totalt har 30 252 personer fått möjlighet att delta i branschmätningen under 2019.

• 8 945 personer har svarat i inflyttningsskedet (1-2 månader efter inflyttning)

• 3 394 personer har svarat efter två år (d.v.s. efter garantibesiktning)

• I inflyttningsmätningen har 47% av alla som fått en enkät svarat vilket är ett par 

procentenheter högre än förra året. Hushåll med flera köpare har fått fler än en enkät och 

svarsfrekvensen per bostad är nu 55% vilket är 4 procentenheter högre än 2018.

• I garantiskedet har 30% av alla som har fått en enkät svarat*. Hushåll med flera köpare har 

fått mer än en enkät och svarsfrekvensen per bostad är 37%.

• Undersökningarnas förklaringsgrad ligger mellan 80-85% vilket innebär att vi ställer rätt 

frågor som förklarar kundnöjdheten på ett mycket bra sätt.

• Hyresrätter är inte inkluderade i resultatet som redovisas i denna rapport.

*svarsfrekvensen är underskattad eftersom de som inte flyttat in i bostaden eller som flyttat vidare innan 

garantibesiktningen inte är bortrensade.



De senaste årens negativa utveckling har brutits då NKI-värdet förbättrats med två poäng i 

inflyttningsskedet. I garantiskedet är dock tendensen fortsatt negativ och nöjdheten backar ett 

steg under 2019. Båda resultaten ligger i spannet för medelgod kundnöjdhet, enligt den 

standardiserade 100-gradiga skala som används vid NKI-mätningar, men det rör sig ändå om 

relativt olika nivåer av nöjdhet vid de två mättillfällena. 

I inflyttningsskedet är nöjdheten god och vi kan konstatera att problematiken med sjunkande 

prisvärdhet har försvunnit. Istället ser vi att kvaliteten i verksamheten har förbättrats vilket 

resulterat i högre NKI 2019. 

Den mer långsiktiga nöjdheten som mäts efter att köparna bott i bostaden i två år är nu precis  

på gränsen till låg. Viss skillnad mellan inflyttning och garanti är väntad men årets resultat 

indikerar att bostadsutvecklarna håller betydligt lägre kvalitet i sin eftermarknad jämfört med 

fram till och med inflyttning. 

Fakta om NKI-värdet

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.
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Nöjdare kunder… men inte i längden

Källa: EPSI



Andelen mycket nöjda ökar igen

Alla kunder kommer på ett eller annat sätt att prata om sitt bostadsköp. Beroende på om de är nöjda 

eller missnöjda talar de mer eller mindre gott om företaget som de köpt av. Det mest önskvärda är 

att kunderna ska agera som ambassadörer för företaget, d.v.s. sprida ett gott rykte 

och rekommendera företaget för vänner och bekanta.

Spridningen av nöjdhet visar att det finns många ambassadörer för branschen. Andelen mycket 

nöjda, med ett NKI-värde över 80, har ökat och motsvarar nu 45% av alla kunder. Samtidigt har 

andelen riktigt missnöjda kunder, med NKI under 50, minskat till 13%. 

13%

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” ner mot låga 

värden. Den mest förekommande upplevelsen är då mycket positiv samtidigt som det är ovanligt med en riktigt 

dålig upplevelse.

”Lite mer än var tionde kund är tydligt missnöjd 
vid inflyttning”
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Prisvärdhet i korthet

Prisvärdhet beskriver relationen mellan kostnad och upplevd kvalitet i produkt och service. Prisvärdhet är 

något som nästan alltid har stor inverkan på hur nöjd eller missnöjd en kund känner sig och upplevelsen av i 

vilken utsträckning företag upplevs som prisvärda kan dämpa eller förstärka effekten som de övriga 

kvalitetsfaktorerna har på NKI.

Prisvärdheten har återhämtat sig
Vi har under lång tid vetat om att nöjdheten bland bostadsutvecklarnas kunder har gynnats av 

stigande bostadspriser. De senaste två årens prisnedgång följt av en stabilisering på en lägre nivå 

har ändrat dessa förutsättningar. Förra året var en lägre prisvärdhet kopplat just till marknadspriset 

för bostaden en viktig förklaring till minskad total nöjdhet bland köparna. Sambandet mellan 

prisvärdhet och nöjdhet är starkt och över tid har utvecklingen sett ut på följande sätt:

I diagrammet framgår att från 2014 så stiger prisvärdheten och avståndet till NKI blir större. 

Nyproduktionen upplevs under denna tid som mycket prisvärd och antalet spekulationsköpare ökar. 

När prisnedgången är ett faktum några år senare dämpas prisvärdheten då kundernas 

boendekalkyler försämras eftersom de bl.a. måste sälja sin gamla bostad till ett lägre pris än 

förväntat. Under 2019 ser vi att prisvärdheten återhämtar sig något (och nöjdheten följer med) detta 

förklaras främst av kvalitetsförbättringar i bostäderna och företagens service. Några större 

prisökningar kan inte branschen dra fördel av men däremot kan det finnas psykologiska effekter i 

form av att allmänheten i högre grad nu har accepterat nya prisnivåer. 

”Bostäderna är fortsatt 

prisvärda men inte på samma 

sätt som för några år sedan. 

Prisvärdheten ger alltså inte 

längre samma skjuts till 

nöjdheten…”



Drivkrafter för nöjdhet vid inflyttning…
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Hur tolkas resultatet?

I en prioriteringsmatris beaktas två dimensioner; 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 till vänster, vikt på den horisontella skalan. Ju längre till höger en faktor är 

placerad desto större betydelse har den på NKI. Faktorernas snittbetyg och snittvikt för NKI visas i form av ett 

kors som delar in matrisen i fyra kvadranter. 

På matrisens axlar visas också den genomsnittliga felmarginalen (markerat med gröna eller svarta 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.

”Kvaliteten i 

verksamheten 

har förbättrats 

under 2019"

Till att börja med kan vi konstatera att ökningen i kundnöjdhet under 2019 främst förklaras av 

förbättrad kvalitet i verksamheten. I förra årets rapport var det framförallt minskad prisvärdhet som 

låg bakom den lägre nöjdheten. Övriga kvalitetsfaktorer låg då relativt stilla men nu kan vi se att 

kvaliteten överlag har förbättrats. Det är framförallt tre områden som driver kundnöjdheten och det 

fortsatta förbättringsarbetet ska främst koncentreras inom två av dessa, nämligen:  

1. Pålitlighet – denna faktor har störst betydelse för kundnöjdheten och betyget har förbättrats 

under 2019. Ett mer pålitligt agerande innebär att löftet om en felfri bostad uppfylls samtidigt som 

det finns en kundfokuserad felhantering för de fel som kunden ändå upplever. 

2. Bostadskvalitet – har näst störst betydelse för nöjdheten och även här ser vi en 

kvalitetsförbättring under året. Hantverksarbeten är en ständig utmaning som kräver bättring och 

som också hänger samman med att kunden hittar fel i sin bostad.

Därutöver finns en tydlig styrka i branschen nämligen personalen. Det är av stor vikt att bibehålla en 

fin personlig service för att kundnöjdheten ska kunna höjas. Övriga områden – informationsmaterial, 

inredningsval samt området utanför bostaden är mindre viktiga för den totala nöjdheten.



Nycklar till högre kundnöjdhet vid inflytt
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Och personalen är ett + ”Personalen tydlig styrka – även i år!"

2. Bostaden ”Bättre kvalitet på hantverksarbetet – en bit på rätt väg!”

Här finns många styrkor...

Alla aspekter som innefattar grundläggande 

planering i bostaden har fått höga betyg. 

Bostäderna anses vara bra planerade och med hög 

grundstandard. Omdömena har gått upp ett par 

poäng sedan i fjol vilket är gynnsamt för 

kundnöjdheten.

...men hantverkskvaliteten kan förbättras.

Den negativa trenden gällande kvaliteten på utförda 

hantverksarbeten har nu brutits. Lägre byggtakt kan 

vara en förklaring, nu verkar det finnas utrymme för 

att hålla kvalitet ända in i badrumskaklet ☺. 

”Färre fel och bättre felhantering – fortsätt så!"

Personalen har under många år gjort ett mycket 

värdefullt jobb för att kunderna ska bli nöjda! I år 

har betyget ökat ytterligare och vi kan konstatera att 

bemötandet är utmärkt och kunskapen och 

tillgängligheten är också god. Det är viktigt att 

berätta för personalen vilken viktig roll de har för 

NKI.

Under 2019 har branschen också blivit bättre på att 

leda kunden genom köpet d.v.s. att vara mer 

initiativtagande. Betygsnivån är dock fortsatt 

medelbra så kan detta arbete tas till ytterligare 

högre nivåer så kommer det att gynna 

kundnöjdheten. 

Leverera bostäder med färre fel och om felen 

uppstår krävs en kundvänlig felhantering.

Betyget för felfri bostad är fortsatt lågt även om det 

förbättrats med ett par poäng sedan 2018. Detta 

talar för att många kunder upplever att det finns fel 

i den nya bostaden. 

När det gäller att rätta till de fel som uppstår är 

utvecklingen positiv. Målet är att erbjuda en 

felhantering som sätter kunden i fokus t.ex. där 

kunden hålls informerad och kan styra över när 

hantverkaren kommer. Tidsplanerna hålls i högre 

grad vilket talar för att det nu finns mer tid för att 

göra rätt från början.

1. Pålitlighet



Samma drivkrafter efter två år
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Hur tolkas resultatet?

Läs mer om hur prioriteringsmatriser ska tolkas på sidan 8

Två år senare efter genomförd garantibesiktning…

”… men det är framförallt 

lägre prisvärdhet som 

trycker ner nöjdheten 

ytterligare ett snäpp"

En lägre prisvärdhet, som effekt av tidigare års sjunkande priser och nya regleringar på 

bostadsmarknaden, har nu även nått garantiundersökningen. Betyget för prisvärdheten har gått ned 

från 72 till 70. Under 2018 förklarades nedgången i kundnöjdhet efter två år av att kvalitetsaspekter 

gavs lägre betyg men i år ser vi att det handlar om både försämrad prisvärdhet och kvalitet. De 

kunder som för två år sedan köpte sina bostäder till ett pris som överskred marknadsvärdet vid 

inflyttning återfinns nu i underlaget för garantiundersökningen vilket bidrar till att NKI-värdet backar 

ytterligare ett steg under 2019. 

Eftersom prisutvecklingen är svår att styra över återstår för bostadsutvecklarna att höja 

kvaliteten i de faktorer som har störst påverkan på nöjdheten, nämligen följande:

1. Pålitlighet – denna faktor har störst betydelse för kundnöjdheten på så väl kort som lång sikt 

och generellt upplevs branschen som opålitlig åren efter inflyttning. Ett mer pålitligt agerande 

innebär bättre och mer kundfokuserad felhantering där alla löften till kunden hålls.

2. Service – idag består kundkontakten efter inflyttning till stor del av hantering av fel och brister. 

Upplevelsen av servicen skulle kunna förbättras genom att serva kunden kring andra saker. Här 

finns potential att skapa långsiktiga ambassadörer!

3. Bostadskvalitet – själva bostaden får ett godkänt betyg men kvaliteten i hantverksarbeten är 

fortsatt ett förbättringsområde. Målet är en bostad som upplevs som hållbar med minimalt 

slitage.

Övriga områden – miljöanpassning, inomhusklimat, närområdet och gemensamma utrymmen har i 

dagsläget mindre eller näst intill obefintlig betydelse för den totala kundnöjdheten.
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1. Pålitlighet

2. Service

”Utmaning – bättre hantverksarbeten och mindre slitage"3. Bostaden

”Visa att ni bryr er om kunden även när projektet är klart"

Bostadskvaliteten är här en relativ styrka som håller 

tillbaka nedgången i kundnöjdhet. Totalt sett är 

utvecklingen svagt negativ inom samtliga delaspekter. 

Det mest grundläggande såsom planlösning, standard, 

funktion och utseende ligger fortsatt bra till. 

Värre är det med hantverkskvalitet som får ett lågt 

betyg. Kunderna upplever också att bostäderna åldras 

och slits mer än förväntat och betyget har sjunkit flera 

år i rad och ligger nu på underkänd nivå.

Tre förbättringsområden de första åren

Branschen behöver ha stort fokus kring den service 

som erbjuds kunden efter inflyttning. Betygen sjunker 

inom alla aspekter. Till och med bemötandet ligger nu 

på en modest nivå, hela 13 poäng lägre än vid 

inflyttning! 

Felanmälan får underkänt vilket rimmar väl med det 

dåliga betyget för att rätta de fel som kunden 

upplever. Även tillgänglighet och information ligger på 

betygsnivåer som är under medel. Den personliga 

servicen är en tydlig styrka fram till inflyttning men blir 

sedan en svaghet.

”Felhantering med kunden i fokus"

För att få nöjda kunder över tid krävs en felhantering

som tar utgångspunkt i kundens behov och önskemål. 

Det senaste året har betyget på felhantering försämrats 

från en redan låg nivå. Branschen har ett stort jobb att 

göra för att hitta lösningar som säkerställer att kunden 

känner sig lyssnad på och inte behöver göra 

uppoffringar i tid och tillgänglighet. 

Övriga aspekter av pålitlighet utvecklas också i fel 

riktning men med största sannolikhet hänger mycket 

samman med bristerna i felhanteringen.



Svårt att göra klagande kunder nöjda 
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Inget att klaga på = supernöjd!

Klagomål från kunder är både kostsamt 

och tidskrävande. Hur klagomål hanteras 

påverkar dessutom hur nöjda köparna blir. 

Resultaten från undersökningen visar att 

andelen som klagat minskar i inflyttnings-

mätningen men ökar under de kommande 

två åren. 

Vid inflyttning har tre av tio kunder inte 

haft något att klaga på. Ju längre tiden 

går desto mindre blir den här gruppen. 

Skillnaden mellan inflyttnings- och 

garantiskedet har vuxit från 2 

procentenheter till 6 procentenheter under 

2019 – en tydligt negativ utveckling.

Det finns ett tydligt samband mellan 

reklamation och nöjdhet. Nöjdast är de 

kunder som inte har haft anledning att 

klaga med ett NKI-värden över 80! 

Köpare som har klagat till företaget har 

ett mycket lägre NKI på 67, vilket dock 

är en förbättring med 3 poäng under 

året. I garantiskedet är motsvarande siffra 

låga 59. Här finns tydligt förbättrings-

potential.

Det är illavarslande att de som klagat är 

mindre nöjda än de som haft anledning att 

klaga men inte gjort det. Branschen 

lyckas inte göra en klagande kund 

nöjdare, speciellt inte under de första åren 

efter inflyttning.



I förra årets rapport avslutade vi med ”Priser komma och priser gå men kvaliteten i 

verksamheten den ska bestå” och vi kan nu konstatera att det stämmer på pricken. Spåren av 

lägre bostadspriser och försämrade boendekalkyler är inte längre så tydliga i inflyttningsskedet 

eftersom högre kvalitet har fungerat som kompensation. Kvaliteten i den egen verksamhet bör 

alltså alltid vara i fokus eftersom det är här varje aktör kan göra skillnad!

Nöjda köpare vid inflyttning☺… men sen tappas kunden bort

NKI-värdet vid inflyttning har förbättrats två poäng under året och ligger nu åter på en bra nivå 

(72). Den negativa trenden är därmed bruten. Förklaringen är att kvaliteten i branschen har 

höjts inom flera områden vilket i sin tur även gynnar prisvärdheten då köparen återigen får mer 

för pengarna. I garantiskedet är dock utvecklingen fortsatt negativ då nöjdheten backat ett 

snäpp och nu tangerar värdet gränsen för låg kundnöjdhet. Nedgången förklaras till stor del av 

lägre prisvärdhet. 

Vägen mot högre nöjdhet är kanske inte lätt men den är tydlig – det är kvaliteten i 

verksamheten som måste höjas och framförallt handlar det om pålitlighet, bostadskvalitet och 

service.

Nöjdare kunder kräver ett pålitligare agerande både på kort och lång sikt
En bostadsutvecklare ger varje kund ett grundläggande löfte – kunden ska få en färdig bostad 

(d.v.s. utan fel) vid en överenskommen tidpunkt. För att kunna hålla detta måste en aktör 

minimera de fel och brister som kunden kan uppleva. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid 

kundens bedömning som räknas även om den inte rimmar med byggnormer eller gällande 

praxis. När ett fel väl upplevs så måste det finnas en felhantering med ett tydligt kundfokus.

Nöjdare kunder kräver förbättrad kvalitet på hantverksarbetena i bostaden 
Bostadskvaliteten är i stort en styrka men med ett undantag och det är kvaliteten i 

hantverksarbetena. Branschen måste säkerställa att alla, såväl egna hantverkare som 

underentreprenörer, strävar mot att göra kunden nöjd. En förutsättning för att nå dit är att 

ytfinish prioriteras genom t.ex. rimliga tidsplaner och anlitandet av professionella yrkesmän. 

Inom detta område finns det hopp om snabb bättring nu när trycket i byggbranschen är lägre.

Nöjdare kunder kräver att personalen håller samma goda service över tid 

Personalens hantering av kunden är mycket bra fram till och med inflyttningen men därefter 

sjunker omdömena. Årets resultat visar på låga betyg för såväl tillgänglighet, felanmälan som 

den information kunden får under det första två åren. För att höja NKI måste mer tid läggas på 

att ha kontakt med alla kunder även kring frågor som inte rör problem.

Sveriges bostadsutvecklare har vänt trenden och går nu mot högre nöjdhet. Så långt allt gott. 

Det som är mer oroväckande är att vi inte kan se några förbättringar i eftermarknaden. Den 

mer långsiktiga nöjdheten är därför fortsatt i fara vilket på sikt kommer att vara negativt för hela 

branschen. Det är dags att inse att ”gamla” kunder är lika viktiga som nya med målet att skapa 

långsiktiga ambassadörer för branschen!
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2019

Bostadsutvecklarnas NKI-resultat

Resultatet skalla, högre kvalitet för alla! 
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2019 års bästa prestationer finner vi hos…

På första plats, NKI 81

På tredje plats, NKI 76

Definition för utmärkelser - Årets nöjdaste kunder

• Företaget ska ha genomfört sin undersökning enligt Prognoscentrets riktlinjer.

• Företagets årsresultat måste grundas på ett tillräckligt stort underlag. Gränsvärdet grundas på den 

felmarginal som generellt accepteras inom nöjdhetsmätningar. Varje företags NKI-värde måste ha en 

mindre felmarginal än denna praxis för att få delta i tävlingen. Felmarginalen beror i sin tur på antal svar 

och spridningen i svaren. Till exempel ger en svarsfrekvens på 60 procent och normal spridning ca 150 

svar som lägsta gräns.

• En koncern kan ha flera tävlande värden om det finns dotterbolag med eget bolagsnummer.

På andra plats, NKI 78
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För att kunna få utmärkelsen Årets bästa projekt måste projektet ha:

• en svarsfrekvens som är högre än gränsen för den lägsta kvartilen i branschen.

• minst 15 svar. 

• en täckningsgrad på minst 70% d.v.s. minst 70% av bostäderna/hushållen i projektet ska ha fått en enkät.

Projekt Företag NKI

1. BoKlok Tornseglaren BoKlok 87

2. BoKlok Teaken BoKlok 86

Humlelunden 4 JM 86

RBA Solkatten Riksbyggen 86

Bovieran Vänersborg Bovieran 86

Stångudden Skanska 86

7.        Gustav Vasa Bonava 85

BoKlok Åkern BoKlok 85

Bonum Rosenrot Riksbyggen 85

10. BoKlok Solbacka BoKlok 84

Bovieran Växjö Bovieran 84

Glasblåsaren HSB 84

Brf Magasinet Obos 84

Bästa bostadsprojekt 2019!
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