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Pressinformation 
Bolån, Privatlån, Sparande och Fastighetsmäklare 2011 enligt 

Svenskt Kvalitetsindex 
 

• Jämfört med andra branscher så ligger kundnöjdheten bland bolånekunder relativt 
högt. Det förklaras i stor del av att bolåneföretagen i stor utsträckning lyckas leva 
upp till sina kunders förväntningar. 

• Nöjdheten bland privata bolånekunder har minskat. Alla aktörer backar förutom 
Handelsbanken och SEB. Trots att Länsförsäkringar backar så ligger man fortsatt i 
topp men skillnaden mot tvåan Handelsbanken har minskat betydligt. 

• Även Institutionskunderna är i år mindre nöjda med sina bolåneföretag jämfört med 
2010. Här får alla lägre betyg förutom Swedbank som har haft en positiv trend sedan 
2009. Skillnaden mellan aktörerna har minskat. SBAB Bank också minskar något 
toppar dock nöjdheten även detta år.  

• För femte året i följd mäter SKI hur nöjda säljarna är med sitt 
fastighetsmäklarföretag. Skillnaden mellan fastighetsmäklareföretagen har minskat 
betydligt. Alla aktörer får ett kundnöjdhetsbetyg över 70 vilket betyder att kunderna 
i genomsnitt är riktigt nöjda med sin fastighetsmäklare. 

• Fastighetsbyrån har ökat mest och har därmed nästan fullt återhämtat sig efter 
fjolårets nedgång.  

• Precis som i många andra branscher är det tydligt att mindre aktörerna hamnar 
något högre i kundnöjdhetsbetyg jämfört med de större aktörerna. Det betyder att 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, ERA och Mäklarhuset hamnar i toppen 
medan Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling hamnar på något lägre 
betyg. 

•  I år är det andra gången som även resultat kring sparande (aktier, fonder, 
obligationer) och privatlån kan presenteras. För dessa studier mäts storbankerna 
men även mer internetbaserade aktörer avses att ingå i mätningen. Högst nöjdhet 
får Avanza Bank, som ökar något jämfört med 2010. Nordea står för en kraftig 
minskning och får 6 enheter lägre betyg jämfört med förra året.  

• I den särskilda studien kring privatlån så är det relativt liten skillnad mellan 
aktörerna och här är det i första hand storbankerna som mäts. Det är framförallt 
gruppen övriga som får kraftigt sänkta betyg (övriga banker och andra företag för 
den här typen av finansiella tjänster). 
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Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna 
och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av 
kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan 
1989. Totalt görs i år mer än 300.000 intervjuer inom ramen för SKI. För mätningen kring lån, 
sparande och fastighetsmäklare har drygt 12.500 intervjuer genomförts med ett statistiskt 
urval av personer och företag/institutioner. Intervjuerna genomfördes under perioden 11 
oktober till 15 november av EDB Business Partners.  
 
Indexet för kundnöjdhet, det centrala måttet i Svenskt Kvalitetsindex, kan anta värden 
mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre anser de faktiska kunderna/brukarna att 
produkterna och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav och förväntningar. 
Mätningarna görs via telefonintervjuer till ett statistiskt urval av personer och företag 
representerande hela det svenska samhället.  
 
Kundnöjdhetsindex räknas fram via en analysmetod som bygger på svaren från ett 40-tal olika 
frågor. Utöver detta centrala mått beräknas också värden på image, förväntningar, 
produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet. 
 
 
Bolån 
Särredovisning görs för de stora bankernas bolåneverksamhet (hypotek) samt för SBAB Bank. 
Dessutom inkluderas gruppen andra bolåneföretag.  
 
Privatmarknad 
Trenderna för de olika aktörerna på bolånemarknaden för privatkunder framgår av 
nedanstående diagram. 
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Kundnöjdhet Bolåneföretag Privatkunder enligt SKI 2006-2011 

  
Nöjdhet 

2006 
Nöjdhet 

2007 
Nöjdhet 

2008 
Nöjdhet 

2009 
Nöjdhet 

2010 
Nöjdhet 

2011 
Handelsbanken 72,0 71,3 71,9 72,6 73,7 75,3 
Länsförsäkringar 77,9 76,0 78,7 81,3 81,7 78,6 
Nordea 69,2 70,7 69,2 69,5 68,2 66,9 
SBAB Bank 75,4 72,8 74,1 71,8 71,7 69,8 
SEB 70,5 69,9 68,6 67,1 68,6 69,4 
Swedbank 70,2 70,9 68,0 67,2 69,9 66,3 
Annan 75,9 73,0 75,9 79,0 76,8 72,6 
Branschen 71,1 71,3 72,4 72,7 73,0 71,9 

 
Nöjdheten för branschen som helhet sjunker med 1,1 enheter. Samtliga aktörer backar 
förutom Handelsbanken och SEB. Många förändringar ligger inom den statistiska 
felmarginalen. Det är gruppen Annan tillsammans med Swedbank och Länsförsäkringar som 
får signifikant lägre betyg jämfört med 2010.  
 
Det är fortsatt Länsförsäkringar som uppvisar de högsta nöjdhetstalen men skillnaden till 
Handelsbanken har minskat betydligt. SBAB Bank som hamnade på tredje plats förra året 
ligger kvar på den position men nu tillsammans med SEB som ökar något. Lägst betyg får 
Nordea och Swedbank som ligger runt 66-67 i nöjdhetstal.  
 
I gruppen annan ligger såväl Sparbankerna som grupp, Danske Bank, ICA Banken, Ikano Bank 
etc. Dessa aktörer uppvisar en nöjdhet bland sina bolånekunder som ligger över branschens 
genomsnitt men har jämfört med förra året minskat kraftigt. 
 
I SKI mäts och analyseras ett stort antal aspekter på kundrelationen till bolåneföretagen. 
Studien görs med hjälp av en statistisk modell som möjliggör analys av orsakerna till 
kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är mot sitt bolåneföretag. Som 
bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet. 
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Generellt noteras att bolåneföretagen i stor utsträckning lyckas leva upp till sina kunders 
förväntningar. Gapet mellan index i förväntningar och indextalet för upplevd kvalitet (ProdQ 
och ServQ) är jämfört med andra branscher mycket litet. Detta är en anledning till att också 
nöjdheten ligger på en så pass hög nivå jämfört med många andra branscher som ingår i SKI:s 
reguljära branschmätningar. 
 
Det är också tydligt att förväntningarna på bolåneföretagen minskat betydligt under året. 
Eftersom det är något som noteras för branschen som helhet är det ett tecken på att 
kunderna tidigare kan ha haft något för högt ställda förväntningar och att de nu har nått en 
mer rimligt nivå.  
 
Handelsbanken som är den aktör som ökat mest får betydligt bättre betyg på service jämfört 
med tidigare (tillgänglighet, råd och information etc).  

Image som även innehåller en pålitlighetsdimension är viktig men har minskat något i 
betydelse för hur nöjd man är med sin leverantör. I årets mätning är det paketering av 
produkter (bolånerbjudanden etc) tillsammans med tillgänglighet och råd och information 
som är kommer ut som viktiga dimensioner i kundnöjdhetsarbetet.  

 
Fastighetslån för Bostadsrättsföreningar och företagskunder 
För nionde året har också kundnöjdheten mätts särskilt inom följande tre kundkategorier: 

• Bostadsrättsföreningar 
• Privata fastighetsägare 
• Fastighetsföretag 

 
Resultaten för de senaste åren för denna del av sektorn framgår av nedanstående tabell och 
diagram. 
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Kundnöjdhet Bolåneföretag Institutionskunder enligt SKI 2006-2011 

  
Nöjdhet 

2006 
Nöjdhet 

2007 
Nöjdhet 

2008 
Nöjdhet 

2009 
Nöjdhet 

2010 
Nöjdhet 

2011 
Handelsbanken 73,8 72,6 68,8 70,5 71,7 70,1 
Nordea 72,9 69,4 65,0 68,8 68,9 65,3 
SBAB Bank 73,0 70,5 70,9 71,1 73,3 71,1 
SEB 72,4 67,9 68,7 69,7 73,2 69,6 
Swedbank 69,9 69,7 66,0 63,7 66,7 68,3 
Annan 75,0 74,8 68,2 70,9 72,9 66,2 
Branschen 72,7 70,8 68,0 69,1 71,7 69,0 

 
I diagrammet och tabellen ovan är det tydligt att nöjdheten minskat för samtliga aktörer 
förutom Swedbank som ökar något. Nordea tillsammans med SEB står för statistiskt 
säkerställda nedgångar. På motsvarande sätt ligger Swedbanks ökning inom felmarginalen 
men Swedbank har sedan 2009 fått bättre och bättre kundbetyg. Skillnaden mellan aktörerna 
har minskat. Trots att SBAB Bank minskat något från förra året så toppar man i nöjdhet även 
detta år.  

Kundprofilen presenteras nedan. Det är tydligt att Nordea ligger lägst på flertalet aspekter 
medan övriga aktörer liggar ganska samlat. Det är tydligt att service är en viktig aspekt för att 
erhålla nöjda kunder.  

I regel alla aktörer tappar i image (och då särskilt kring pålitlighetsdimensionen och kring 
prisvärde). Även aspekten kring prisvärde minskar generellt och då detta är en relativt 
drivande aspekt så kan en stor del av den lägre nöjdheten förklaras av detta. 

Generellt tappar alla aktör i lojalitet och det är då särskilt frågan kring hur man talar om sitt 
bolåneföretag som minskat. Image och prisvärde är mer drivande bland företagskunderna 
medan produkt och service är mer viktigt bland privatkunderna. 
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Uppdelning har historiskt skett med avseende på bostadsrättsföreningar. Kundnöjdheten 
bland bostadsrättsföreningar presenteras nedan.  
 
Kundnöjdhet Bostadsrättsföreningar enligt SKI 2006-2011 
Företag År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 
Handelsbanken 73,5 71,3 69,2 68,7 70,7 68,5 
Nordea 72,0 68,0 64,5 65,5 70,9 68,1 
SBAB Bank 74,3 71,9 71,2 71,5 74,3 72,2 
SEB 70,5 64,6 68,6 69,9 73,1 71,1 
Swedbank 71,7 70,8 66,3 61,1 67,5 70,2 
Annan 66,4 70,4 66,6 62,8 72,8 68,0 
Branschen 71,4 69,5 67,7 66,6 71,6 69,7 

 
 
Fastighetsmäklare 
För femte året i rad har SKI genomfört en mätning av kundnöjdhet och drivande faktorer för 
fastighetsmäklarföretag. I denna studie har säljare av fastigheter (permanentbostäder såväl 
som fritidshus) och bostadsrättslägenheter intervjuats. Resultaten presenteras nedan. 
 

 
 
Vi kan i år presentera resultat för fler fastighetsmäklare företag jämfört med tidigare år. Dessa 
är aktörer som tidigare ingått i gruppen ”Annan”. 
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Man kan särskilt notera följande 
1. Skillnaden mellan aktörerna (högst och lägst) har minskat betydligt under 2011. I fjol 

var den skillnaden närmare 9 enheter och i år ligger den på 6 enheter. Det är betydligt 
mindre än vad som noteras för många andra branscher som SKI mäter. 

2. Alla särredovisade aktörer (liksom gruppen Annan) får kundnöjdhetsbetyg över 70 
vilket indikerar på att kunderna (de som sålt) till respektive fastighetsmäklarföretag är 
nöjda med hur försäljningsprocessen fungerat. 

3. Precis som i många andra branscher är det tydligt att mindre aktörerna hamnar något 
högre i kundnöjdhetsbetyg jämfört med de större aktörerna.  

4. Mäklarhuset, som hade första platsen både 2008 och 2009 fick ifjol sällskap av ERA. I 
år hamnar tre aktörer i toppen, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, ERA och 
Mäklarhuset. De två större aktörerna Fastighetsbyrån och Svensk 
Fastighetsförmedling hamnar något lägre. 

5. Fastighetsbyrån har ökat kraftigt (närmare 4 enheter) i år och har därmed nästan 
raderat ut fjolårets nedgång.  

Analysmodellen som SKI använder lyckas på ett mycket bra sätt förklara variationer i nöjdhet 
mellan enskilda säljare och kan fånga upp påverkande faktorer. Därmed har modellen också 
goda förutsättningar att kunna fungera som ett förbättringsinstrument för branschen liksom 
enskilda aktörer.  
 
Resultat för de ingående aspekterna i SKI modellen presenteras nedan. Profilen nedan ger att 
flera aktörer lyckas bra när det gäller att leva upp till kundernas förväntningar. Sämst i detta 
avseende är Skandiamäklarna. Även om det framgår att nivån på förväntningarna är högre 
jämfört med upplevd kvalitet så är gapet inte större än vad som är kontrollerbart. Det är först 
när gapet blir större än 5-6 enheter som en aktör har svårt att leva upp till 
kundförväntningarna.  
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Sparande 
I år är det andra gången som tjänsten sparande mäts.1 Med detta avses sparande i aktier, 
fonder, obligationer och andra ränteinstrument och motsvarande. Förutom 
storbankerna/banker så avses även mer internetbaserade aktörer inkluderas i mätningen. 
Detta första år presenteras resultat för storbankerna och bland internetbaserade aktörer 
presenteras resultat för Avanza Bank. I gruppen ”Annan” finns bland annat Nordnet och 
övriga banker (Sparbanker, Länsförsäkringar, Skandiabanken etc). Kundnöjdheten kring 
sparande framgår nedan. 
 

 
 
Högst nöjdhet får Avanza Bank, som ökar något jämfört med 2010. Övriga aktörer ligger kvar 
på samma nivå som förra året eller minskar. Nordea står för en kraftig minskning och får 6 
enheter lägre betyg jämfört med förra året. För området sparande i värdepapper har 
nöjdheten totalt backat något sedan i fjol. Resultat för övriga aspekter i SKI kundmodellen 
framgår i kundprofilen nedan. 
 

                                                 
1 Vissa element av spartjänster ingår i SKI:s årliga bankmätning men då som en bakgrundsfråga. 
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Det är tydligt att de två aktörer som har nöjdast kunder också upplevs bättre på de drivande 
aspekterna (image till prisvärde i profilen ovan). Förväntningarna är högst på Handelsbanken 
och gapen mellan förväntningar och upplevd produkt- och servicekvalitet är små för banken.  
 
Avanza Bank lyckas verkligen leva upp till förväntningarna, främst avseende upplevd 
produktkvalitet men även avseende servicekvalitet. Intressant att notera i sammanhanget är 
att för Avanza Banks kunder så är produktkvalitet viktigare än för övriga redovisade banker 
medan image är mindre viktigt. Avanza Banks kunder sparar i större utsträckning i enskilda 
aktier och mindre i fonder än övriga bankers kunder. De är också mer aktiva i det att de oftare 
gör affärer via banken och använder fler tilläggstjänster. Avanza Banks kunder är tydligt 
engagerande i sitt sparande. 
 
Nordea vars kunder har blivit mindre nöjda ligger på låga nivåer på de drivande aspekterna 
(image till prisvärde i profilen ovan). De upplevs också som sämre jämfört med föregående år 
i dessa avseenden, speciellt när det gäller image.  
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Privatlån 
I år är det tredje gången som SKI gör en särskild mätning kring privatlån. Kundnöjdheten kring 
privatlån framgår nedan.2 
 

 
 
Det är ingen stor skillnad i nöjdhet mellan storbankerna. Gruppen Annan består av övriga 
banker (ICA Banken, LF, Ikano Bank m.fl.) och andra bolag för den här typen av finansiella 
tjänster. Resultat för övriga aspekter i SKI kundmodellen framgår i kundprofilen nedan.  
 
Störst skillnad noteras inom servicekvalitet och prisvärdhet. Just prisvärde är för just den här 
branschen relativt drivande. 
  

 
                                                 
2 Första året kan betraktas som en pilotstudie. 
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Svenskt Kvalitetsindex  
Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den 
internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). 
Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs 
tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga 
branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för 
mera skräddarsydda analyser och sammanställningar. 
  
Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i 
balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas 
och samhället i stort.  
 
SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för 
Svenskt Kvalitetsindex. 
 

Ytterligare information kan erhållas från SKI-kansliet: 
tel. 073-151 75 98 (Johan Parmler) 
eller tel. 08-31 53 00 (SKI-kansliet) 

E-mail: Johan.Parmler@kvalitetsindex.se 
Webbplats: www.kvalitetsindex.se 

http://www.kvalitetsindex.se/
mailto:Johan.Parmler@kvalitetsindex.se
http://www.kvalitetsindex.se/

	Pressinformation
	Bolån, Privatlån, Sparande och Fastighetsmäklare 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex
	 Jämfört med andra branscher så ligger kundnöjdheten bland bolånekunder relativt högt. Det förklaras i stor del av att bolåneföretagen i stor utsträckning lyckas leva upp till sina kunders förväntningar.
	 Nöjdheten bland privata bolånekunder har minskat. Alla aktörer backar förutom Handelsbanken och SEB. Trots att Länsförsäkringar backar så ligger man fortsatt i topp men skillnaden mot tvåan Handelsbanken har minskat betydligt.
	 Även Institutionskunderna är i år mindre nöjda med sina bolåneföretag jämfört med 2010. Här får alla lägre betyg förutom Swedbank som har haft en positiv trend sedan 2009. Skillnaden mellan aktörerna har minskat. SBAB Bank också minskar något toppar dock
	 För femte året i följd mäter SKI hur nöjda säljarna är med sitt fastighetsmäklarföretag. Skillnaden mellan fastighetsmäklareföretagen har minskat betydligt. Alla aktörer får ett kundnöjdhetsbetyg över 70 vilket betyder att kunderna i genomsnitt är riktig
	 Fastighetsbyrån har ökat mest och har därmed nästan fullt återhämtat sig efter fjolårets nedgång.
	 Precis som i många andra branscher är det tydligt att mindre aktörerna hamnar något högre i kundnöjdhetsbetyg jämfört med de större aktörerna. Det betyder att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, ERA och Mäklarhuset hamnar i toppen medan Fastighetsbyrå
	  I år är det andra gången som även resultat kring sparande (aktier, fonder, obligationer) och privatlån kan presenteras. För dessa studier mäts storbankerna men även mer internetbaserade aktörer avses att ingå i mätningen. Högst nöjdhet får Avanza Bank, 
	 I den särskilda studien kring privatlån så är det relativt liten skillnad mellan aktörerna och här är det i första hand storbankerna som mäts. Det är framförallt gruppen övriga som får kraftigt sänkta betyg (övriga banker och andra företag för den här ty

