
 

 
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på 
hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har 
drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska 
länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018  uppgick balansomslutningen till 
2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se 

 

Pressmeddelande 
 
13 november 2018 

 

Svenska fastighetsbolag listar återigen Swedbank i topp i årlig 
kundnöjdhetsmätning 

  
Swedbank har återigen blivit rankad som nummer ett i Prosperas årliga 
kundnöjdhetsmätning, Corporate Banking 2018 Real Estate Sweden. Det är andra året 
i rad som Swedbank hamnar på första plats. 
 
Kantar Sifo Prosperas årliga kund- och marknadsundersökning visar att Swedbank återigen är 
på första plats och ligger i topp på hälften av de kategorier som kunderna har utvärderat. De 
har utvärderat Swedbank och övriga aktörer i rankingen utifrån kriterier som bland annat fokuserar 
på personliga kontakter, servicenivå, koordinering av erbjudande, specialistkompetens, strategisk 
rådgivning, kundanpassade lösningar och aktiv rådgivning i hållbarhetsfrågor.  

-Vi är mycket stolta över att rankas som nummer ett i den här undersökningen. Den väger tungt i 

branschen och visar att vi gör rätt saker och har våra kunders förtroende. Vi har alltid haft en stark 

position inom Real Estate med en unik spetskompetens inom området och ett fantastiskt team. 

Extra kul är det också att se att vår satsning inom hållbarhet ger resultat. I år har vi rankats högst 

inom rådgivning vad gäller hållbarhet, säger Urban Håkansson, chef för Swedbanks Real Estate 

sektor.  

Prosperas kundnöjdhetsmätning Corporate Banking 2018 Real Estate Sweden, omfattar bankernas 
erbjudande till fastighetssektorn och baserar sig på svar från finanschefer och treasurychefer på 30 
svenska fastighetsbolag.    

För ytterligare information:  
Urban Håkansson, sektorchef Real Estate, Swedbank, tel +46 70 886 32 04 
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel +46 76 114 54 21 

 


