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Det andra pandemiåret  
– när vi trodde det var över 
blev det värre än någonsin
Här är vi nu igen. Ytterligare ett år med Covid-19 har gått och inget har väl 
 riktigt blivit som vi tänkt oss. 2021 skulle ju bli året då pandemin ”gick över”. En 
rekord snabb vaccinutveckling och globala vaccinationsprogram skulle  slutgiltigt 
nedkämpa viruset. Ekonomier skulle återhämta sig tack vara kraftfulla statliga 
 stimulanser och ljuset var tänkt att återkomma. Den 29 september lyfts också 
alla restriktioner av betydelse och vi är nog många som då tror att pandemin 
faktiskt är förbi. Sverige öppnar upp. Under ett par hektiska höstmånader kan vi 
åter resa fritt, träffas i mängd, hänge oss åt idrott och kultur samt  åter vända till 
stängda arbetsplatser. Det börjar nästan kännas som vanligt. Sen kom Omikron…

Varianten Omikron innebar att spelplanen än en gång ritades om, när  smittan 
åter exploderade i olika delar av världen. Restriktioner, nedstängningar och 
ytter ligare vaccinationer hamnade åter på agendan. Så... när vi trodde att smitt-
spridningen var över, ja då blev den faktiskt värre än någonsin. Nu har vi åter 
 öppnat samhället. Låt oss hoppas att det får förbli öppet denna gång. 

Sverigekollen är vår sammanställning av studier, insikter och lärdomar från 
ännu ett omvälvande pandemiår. Vad ser vi då? Har den samhällsförändring som 
pandemin inneburit bestått? Vad innebär detta nya normaltillstånd för kunder, 
medarbetare och andra intressenter i organisationslivet? Vi ser att detta andra 
år av pandemi förstärkt tidigare mönster inom i stort sett alla branscher, före-
tag och organisationer som Svenskt Kvalitetsindex arbetar med. Kort sagt; allt 
som vi sa i fjol gäller fortfarande. I stort har många organisationer också klarat 
av den osäkerhet och oförutsägbarhet som den fortsatta pandemin inneburit. 
Man har lyckats med att både fokusera på en stabil grundleverans och att möta 
 ändrade behov, krav, förväntningar och beteenden. Året som gått börjar och  slutar 
med smittspridning och restriktioner. Hur blir det framåt? Vågar  någon sia om 
 någonting? Vi påminns dagligen om att vi lever i en värld som präglas av insta-
bilitet och oförutsägbarhet. Samma dag som denna årssammanfattning public-
eras nås vi av nyheten om att Ryssland påbörjat en invasion av Ukraina. Läget 
är oklart och utgången är oviss när dessa rader skrivs. Mycket kan sägas, men 
just nu tänker vi på alla som drabbas. En extra tanke går till våra tidigare kolle-
gor Mariia och Anastaasia och deras familjer. 

– PANDEMIN HAR FRILAGT FYRA AFFÄRSKRITISKA KUNDBEHOV – 
Pandemin har under sitt andra år i de flesta avseenden för-
stärkt de  mönster som etablerades under 2020. Trots stor 
oförutsägbarhet ser vi att många  organisationer klarat av 
den dramatiska omställning som pandemiåren inne burit. 
Kund nöjdheten i de branscher som SKI mäter ligger stilla. 
Året som gått har inneburit en fortsatt förändring, men hur 

blir det framåt? Vi ser fyra kundbehov som ut kristalliserat 
sig under de senaste åren som särskilt affärskritiska,  o avsett 
bransch eller  samhällssektor. Vi tror dessutom att dessa 
affärskritiska kundbehov är här för att stanna även i en tid 
när pandemin inte längre klassas som samhälls farlig och 
samhället öppnar upp igen. 
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PERSONLIGT
Vi har tidigare konstaterat att fysiska möten och 
 kontakter inom många områden ersätts med  digitala 
samt att många kunder i första hand väljer ett  digitalt 
gränssnitt framför ett analogt. Många vardagsbehov vill 
vi helt enkelt klara av själva. Men samtidigt  konstaterar 
vi att personliga kundrelationer är fortsatt  viktiga, i 
synnerhet när det gäller mer avancerade kund behov 
och kanske framför allt bland företagskunder. Att ut-
veckla en nära och personlig kundrelation är  också av-
görande för kundlojaliteten samt ut vecklingen av mjuka 
 kundaspekter som image och varumärkesidentitet. En 
annan observation är att kunder i högre grad numera 
efterfrågar individuellt anpassade  erbjudanden och 
proaktiva kontakter. Ingen kund uppskattar att känna 
sig anonym, bortglömd, tas för given eller vara ”en i den 
grå massan”. Proaktivitet är en utmaning för i stort sett 
alla aktörer och branscher som SKI mäter.

HÅLLBART
Vi har det senaste decenniet sett allt starkare samband 
mellan kunders generella nöjdhet och upp levelsen av 
att valda leverantörer tar samhällsansvar. Kort sagt, 
 organisationer som uppfattas som hållbara har generellt 
nöjdare kunder. Hållbarhetsdimensionen blir således en 
allt viktigare komponent i organisationers  utvecklings- 
och förbättringsarbete, oavsett bransch  eller samhälls-
sektor. Vi noterar att detta är särskilt  viktigt för en ny, 
 engagerad generation av privatkunder samt större före-
tag som nu har hållbar utveckling som en  integrerad 
del i sina verksamhetsstrategier. Hållbarhet blir  också 
 viktigare för medarbetares val av arbets givare – varu-
märken idag måste signalera syfte, mening och ansvars-
tagande för att attrahera både kunder och med arbetare. 
”Alla”  aktörer måste idag ha en image som till alla  delar 
 inger förtroende. Tiden för symbolhandlingar och  snygga 
strategidokument är förbi.

ENKELT
Snabbt, enkelt och bekvämt är kundförväntningar som 
vuxit under pandemin och som vi tror är här för att 
 stanna. Det tycks vara så att den samhällsför ändring 
som  pandemin inneburit har gjort oss alla mer  o tåliga och 
mindre förlåtande när det kommer till  besvärliga  digitala 
gränssnitt, telefonköer, drift störningar, dubbel arbete  
(t ex flera inloggningar,  repetitioner av person uppgifter, 
omstarter, överlämningar), oklarheter kring villkor 
och leverans tider osv. Så, just enkelhet i be tydelsen 
okrånglig het tonar alltmer fram som ett affärs kritiskt 
kundbehov. Kunder kräver idag friktionsfria processer 

och en enhetlig leverans i realtid 
oavsett bransch, produkt, tjänst, 
kanal eller plattform. Nyckel-
ordet för att möta detta kund-
behov stavas ”friktions fria kund-
resor” och här är vår bild att det 
finns mycket kvar att göra för att 
möta detta växande kundbehov.

DIGITALT
Vår senaste data talar för att den beteende f ör ändring 
som pandemin fört med sig är permanent. Vi  konstaterar 
också att kunders tålamod med kötider, störningar, 
oklarheter och allmänt krångel över lag minskat dras-
tiskt  under de senaste åren. Svaga digitala plattformar 
kan inte längre ersättas av ett trevligt bemötande  eller 
 andra immateriella dimensioner som en god image 
– det  digitala lösningarna måste helt enkelt fungera. 
En nyckelfaktor för att möta  detta kundbehov är att 
 sträva efter en funktionalitet som möjliggör för kunden 
att göra klart direkt i det digitala kundmötet – Ultra-
bekvämlighet är ett nytt ledord. 
Kunderna tänker  också först di-
gitalt i den  meningen att allt fler 
först vill lösa sina  behov via en 
digital kanal. Om det inte går, då 
 vänder man sig till  traditionella 
kanaler som en telefonkund-
tjänst, ett kontor, en butik eller 
motsvarande.
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– PANDEMIN HAR FRILAGT FYRA AFFÄRSKRITISKA KUNDBEHOV – 



– HUR KAN VI MÖTA DESSA KUNDBEHOV? – 

FÖRBÄTTRAD  
KUNDSAMVERKAN
I en tid av osäkerhet och oförutsägbarhet ser vi fler 
strukturerade, interna satsningar på tätare kund-
uppföljning och mätning (frekvens, omfattning) samt 
för djupade kundanalyser – det som brukar kallas CX 
(”customer experience”) i modernt management lingo. 
Vi ser  också en aktiv kundsamverkan i produkt- och 
tjänste utvecklingsprocesser samt ett generellt ökat 
intresse kring frågor som rör olika kundsegments nya 
och ändrade behov, krav, förväntningar och beteenden.

VARUMÄRKESFÖRFLYTTNING  
– MOT NÄRA, ENKELT OCH HÅLLBART
Som nämnts tidigare konstaterar vi att alla idag vill 
framstå som hållbara och ansvarstagande, vilket lett till 
en snabb utveckling av “gröna” produkter och tjänster, 
investeringar i lokalsamhället (socialt och miljömässigt) 
samt en generell förflyttning från slogans och symbol-
handlingar till seriösa satsningar som gör skillnad. Att 
ladda varumärket med rätt attribut är affärskritiskt. Vi 
ser också att allt fler förbättrar sin kundkommunikation 
kring vad man faktiskt gör inom hållbarhetsområdet.

MEDARBETARUTVECKLING  
(SERVICE, KUNDORIENTERING  
OCH AFFÄRSMANNASKAP)
Slutligen noterar vi att det nya organisationslivet också  kräver 
satsningar på förändringsförmåga, kompetensutveckling, 
talangjakt och det som brukar kallas ”employer branding” 
i syfte att attrahera en yngre generation medarbetare. Det 
pågår också en jakt i många branscher på delvis ny/annan 
kompetens (t ex från telekom till bank) för att accelerera ut-
vecklingsprocesser. Ökat ledningsfokus på entreprenörs- och 
affärsmannaskap samt generell service- och kund orientering 
– ”customer centricity” – ser vi i snart alla branscher och or-
ganisationer vi möter. 

PROCESSUTVECKLING MED  
FOKUS PÅ FÖRENKLING OCH  
AUTOMATISERING (UR ETT 
KUNDPERSPEKTIV)
Vi ser en fokusförflyttning från interna  processer 
till kundens upplevelser (kundresor, touchpoints 
osv). De nya kundbehoven kräver större sats-
ningar på digitalisering av mer  avancerade 
tjänster samt utveckling av ”Smart AI” för fram-
tagning av individuella kunderbjudanden och 
ökad proaktivitet. Förenkling och  effektivisering 
av semidigitala (”digifysiska”) gränssnitt står 
också högt på många utvecklingsagendor.

Vi på SKI har förmånen att få samarbeta med en mängd stora och väl renommerade 
varumärken inom svenskt organisationsliv. De affärskritiska kundkrav som vi 
samman fattat ovan är självklart högt upp på dessa organisationers agendor. Låt 
oss här sammanfatta några av de åtgärder som diskuteras.

VILL DU VETA MER OM HUR KUNDUPPLEVELSEN KAN FÖRBÄTTRAS  
OCH SE HUR ANDRA FRAMGÅNGARISKA ORGANISATIONER GJORT?
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Läget i landet 
GENERELLA KUNDTRENDER I SVERIGE

1990-talet 2000-talet 2010-talet
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65 65,2
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67,367,2

68,4 68,5 68,6
69,2 69,2
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70,7

66,9 66,966,6

Kundnöjdheten har under de senaste åren haft en positiv trend. Under 2021 noteras en 
marginell uppgång. Även om nivån är en bit från toppnoteringen 2010 så har företag och 
organisationer under åren med pandemin på ett bra sätt levt upp till kundernas krav och 
förväntningar. Vad gäller underliggande drivkrafter så kan man spela enkelt att  trenderna 
som vi såg förra året har förstärkts. Det betyder att image och varumärke är centrala 
drivkrafter tillsammans med en bra serviceupplevelse. En notering är att det vi kallar för 
produktkvalitet har kommit högre upp på kundernas agenda. Det senare handlar om rätt 
avtal/tjänst till rätt kund, leveranssäkerhet och digitala tjänster.

STORA AKTÖRER GÅR FRAMÅT 
Även om det vanligaste är att nischade och mer lokala aktörer 
har de mest nöjda kunderna, så ser vi att det främst är stora 
aktörer som förbättrat sig. Det gäller exempelvis inom både 
bank och energibranschen. Den långsiktiga trenden är att de 
större aktörerna har lyft kundnöjdheten genom att de uthål-
ligt förbättrat sin varumärkesidentitet.

PASSIVA KUNDER  
OCH PROAKTIVITET
I Svenskt Kvalitetsindex så utvärderas alla typer av 
kundrelationer. Det kan vara kunder som nyligen 
blivit kund, varit kund länge, de som varit i kon-
takt, klagat eller haft någon form av ärende. Även 
 kunder som inte varit i kontakt eller haft något ären-
de  (kallas ibland för passiva kunder) ingår i mät-
ningarna och ibland kan det här vara en relativt stor 
kundgrupp. En notering under både 2020 och 2021 
är att  kundnöjdheten bland de passiva kunder har 
 minskat. Det är i den här  gruppen som pro aktivitet 
och initiativ tagande är som viktigast samtidigt som 
den upplevs som lägst. Ett prioriterings område som 
borde ligga högt upp på förbättringsagendan hos 
många organisationer.

ALLT ÄR VIKTIGT
Allt är viktigt och inget kan lämnas åt slumpen. Dålig upplevelse 
kring service går inte att kompensera genom bra digitala  tjänster, 
eller tvärtom. Prisvärdhet är idag inte en fråga om kostnad  eller 
ränta utan vilken service man får för pengarna. Det här är en 
tydlig signal om att flera delar av kundupplevelsen i större ut-
sträckning spelar roll för kundnöjdhet och lojalitet. 
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Vad säger kunderna 
om proaktivitet  
och initiativförmåga?
En gemensam insikt i våra studier de senaste åren är kundernas ökade krav kring 
bland annat proaktivitet och initiativförmåga. Ett område där många branscher 
och organisationer samtidigt utvärderas lågt av sina kunder. Därför har vi på 
Svenskt Kvalitetsindex genomfört en särskild studie på temat. 

Studien innehåller både öppna och slutna (skal) frågor. Flertalet handlar 
om att kunderna ska ange vad som kan bli bättre kring proaktivitet, relevant 
 information och bättre erbjudanden. Det här är frågor som avser att fånga upp 
ett outtalat behov, vilket oftast är svårt att svara på. Flera svar har varit av typen: 

”Vet inte, det borde min leverantör veta eftersom jag är kund där!”

Vi ser att leverantörer behöver öka sin aktivitetsgrad och våga vara i  kontakt med 
sina kunder, givet att kontakten är relevant. Samtidigt behöver vi inte vara rädda 
för att vara i kontakt. Kunderna tycker att kontaktgraden överlag är för låg. Åter-
igen är det kritiskt att den är relevant. Det är dock få som anger att man känner 
att man har för mycket kontakt eller får för mycket information. 

LOVISA SVENSSON

 lovisa.svensson@kvalitetsindex.se

+46 73 712 81 26

SKI ZOOM-IN
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VAD ÄR DÅ RELEVANT INFORMATION,  
RELEVANTA ERBJUDANDEN OCH PROAKTIVITET? 

  Generell information, dvs inte kundspecifik, är något man gärna tar emot via 
e-mail. Det kunderna lyfter som ett tydligt förbättringsområde är bättre timing. 
Exempelvis genom att redan i september/oktober informera om att elen för-
väntas blir dyr framöver. 

  Information är mer än bara pris och villkor. Det finns en efterfrågan att veta 
mer om sin leverantör. Vad står vi för? Hur tänker vi kring framtiden? Vad är vår 
mission? Det är frågor som leverantörer överlag behöver bli mycket  bättre på.

  Kundspecifik information, är något man gärna tar emot via notifiering eller via 
ett inloggat läge (mina sidor/internetbank). Säkra att notifieringar kommer 
fram och att informationen finns tillgänglig i alla plattformar. 

  Relevanta erbjudanden handlar om att i mycket större utsträckning föregå 
sina kunder. Majoriteten av kunderna anger att man vill se en högre aktivitet 
från sin leverantör i samband med avtalsförändringar och förnyelser. Yngre 
kunder och mitt-i-livet kunderna är här en särskilt stor utmaning. 

  Detaljhandeln och mer nätbaserade leverantörer lyfts upp som goda  exempel 
på proaktivitet och relevant information. Något som också lyfts fram som bra 
exempel är när man tar hand om de som varit kund länge på samma sätt 
som nya. Att inte behöva hota med att lämna/byta leverantör för att få ett bra 
 erbjudande/förslag. 

  TOTALT

 Håller dig väl informerad  
om sådant som är relevant  

för dig som kund.
59,9

52,6

56,3

55,8

55,7

ENERGI

BANK

TELEKOM

FÖRSÄKRING

  TOTALT

 Proaktivitet, din leverantör 
kommer med relevanta  

erbjudanden?
51,3ENERGI

FÖRSÄKRING

BANK

TELEKOM

45,5

47,5

46,9

47,4



9 
SVERIGEKOLLEN

 SOCIAL  EKOLOGISK  EKONOMISK

LOVE WESTIN

 
 love.westin@kvalitetsindex.se

+ 46 70 339 87 17

KAROLINA KREGERT

 
 karolina.kregert@kvalitetsindex.se

+46 70 381 65 55
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Hållbarhetsindex  
i tre dimensioner 
På SKI har vi under de senaste åren arbetat aktivt med att integrera kundernas 
upplevelse av en hållbar aktör likt en komponent i utvecklings och förbättrings-
arbetet för hela kundupplevelsen. Arbetet påbörjades då tidigare års  mätningar 
tydligt visat på att kundernas krav på sina aktörers hållbarhet sarbete har ökat. 
SKI Hållbarhetsindex har därför utvecklats i syfte att undersöka och synlig-
göra relationen mellan kundupplevelsen, som mäts i vår klassiska SKI  modell, 
och kundens upplevelse av en hållbar aktör. SKI Håll barhetsindex  består av 
tre frågor baserat på integrationen av de underliggande  dimensionerna: eko-
l ogiskt, social och ekonomisk hållbarhet. Nedan listas de tre frågorna som i SKI 
Hållbarhetsindex ska sammanfatta kundens upplevelse av hållbarhetsarbete 
inom olika branscher:

  investerar med tanke på framtida generationer.

  strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala  
eller miljömässiga faktorer.

  tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

VAD ÄR HÅLLBAR UTVECKLING? Hållbar utveckling, även känt vid engelskans Sustai-
nable Development, har under de senaste femtio åren fått allt större uppmärksamhet 
internationellt som nationellt. Konceptet fick sitt stora genombrott 1987 där definitionen 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att även-
tyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” formades. Håll-
bar utveckling beskrivs generellt likt sambandet mellan tre dimensioner innefattande 
ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet.



 
 

VAD VISAR PILOTEN FÖR SKI HÅLLBARHETSINDEX 2021? 

BANK 

 61,8Bank
GENOMSNITT 

 61,9totaltEnergi
ENERGI 

64,6 telecom
TELEKOM

58,3
Försäkring FÖRSÄKRING 

62,7
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I likhet med 2020 visar årets mätningar att 
 kunderna upplever att deras aktörer har fort-
satta utmaningar att kommunicera hur de 
 arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta  samtidigt 
som kunderna uppger att deras krav kring 

hållbar het kommer att öka i framtiden. Under 2021 ser 
vi att SKI Hållbarhetsindex har ett tydligt positivt  samband 
med kundnöjdhet. Styrkan i sambandet varierar både 
 mellan kundsegment och bransch.  Exempelvis  kommer 
energibranschen bäst ut med det knappt godkända 
 betyget på 64,6. Hållbarhet och särskilt de miljö relaterade 
frågorna är ett område som är starkt förknippat med just 
energibranschen. Vi ser dock även att kundernas krav 
på aktören och branschen i stort är högre bland energi-
kunderna i jämförelse med övriga branscher.

”Vi gör ju redan så mycket, varför märker inte  kunderna 
vårt hållbarhetsarbete?”. Liknande frågor har vi på SKI 
hört i närmare 10 år. Frågeställningen återspeglas även 
i våra pilotstudier där kunderna får göra en bedömning 
kring aktörens hållbarhetsarbete. I vissa kundsegment 

är andelen som har svårt att svara på hållbarhetsfrågor 
 relativt stor. Kunden har ofta själv en uppfattning om  vilka 
hållbarhetsfaktorer aktören bör arbeta med. Däremot 
ökar andelen ”vet ej” svar när frågan förändras till om 
kunden upplever att deras aktörer själva arbetar med 
hållbarhet och samhällsansvar. Vi menar därför att det 
inte bara är en fråga kring kundens engagemang utan 
även en direkt funktion av bristande kommunikation från 
aktören. Några branscher lyckas bättre än andra, här ut-
märker sig energi och bankbranschen. 

Företagskunder har generellt en högre kännedom 
om hållbarhetsfrågor vilket förstärks med storleken på 
företaget. Detta kan tänkas bero på en nog grannare 
process och mer långsiktigt tänkande vid valet av  aktör. 
Liknande tendenser återfinns bland privatkunder där 
yngre  kunder i större utsträckning svarar på frågor 
 gällande deras aktörs hållbarhetsarbete. Här kan ett 
generationsskifte möjligen utläsas där   informationen 
är mer lättillgänglig och intresset generellt större bland 
de yngre kunderna.

Under 2021 lanserades SKI Hållbarhetsindex för att kartlägga och integrera hållbarhet i kundupplevelsen. Indexet ska ses 
som ett överblicksmått för att snabbt och enkelt kunna mäta styrkan på sambandet mellan hållbarhet och övriga delar 
inom kundupplevelsen. Under 2022 fortsätter arbetet med att vidareutveckla modeller i syfte att både kunna förklara vil-
ken av de tre dimensionerna som skapar upplevelsen av en hållbar aktör hos kunderna, samt att även ytterligare  integrera 
hållbarhet i medarbetarperspektivet. 

 DINA/ERA KRAV KRING HÅLLBARHET KOMMER ATT ÖKA
 BRANSCHEN BÖR TA ETT STÖRRE SAMHÅLLSANSVAR
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PÅ FRÅGOR OM HÅLLBARHET [%]



Kunderna i  
Sverige är nöjda

Svenskt Kvalitetsindex branschstudier ger svar på vilka  
områden som driver kundnöjdhet och lojalitet i många olika branscher.  

Dessutom tar vi årligen fram ett kundnöjdhetsbetyg för ett flertal branscher.  
För 2021 kan vi konstatera att nöjdheten totalt sett har ökat marginellt.

KOMMENTARER OCH SLUTSATSER PÅ NÄSTA SIDA
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SPARANDE 

70,5 

Bemanning
BEMANNING 

70,7 Energi
ENERGI 

66,0 

Tandvård 
TANDVÅRD 

81,1 Telekom 
TELEKOM

66,5 

Fastighetsmäklare 
FASTIGHETSMÄKLARE

68,0 
Försäkring 
FÖRSÄKRING 

70,5 

Revision
REVISION 

70,9 Spelbranschen
SPEL 

59,5 
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– Kommentarer och slutsatser –

DET NYA NORMALA
”Det digitala är det nya normala” – en  sägning som fått 
stort genomslag under de  senaste åren. Att kunna möta 
 invånarnas  behov genom  digitala verktyg är något det 
 offentliga  Sverige halkat efter inom, i jämförelse med  aktörer 
i det  privata närings livet. På frågan om man upplever att den 
egna  kommunen ligger i framkant vad gäller  digitalisering 
så är  betygen mycket låga. Den digitala  mognaden hos 
 kommuner är även betydligt lägre jämfört med andra 
 branscher som bank, försäkring och energi.

NÖJDHETEN TOTALT  
SETT I SVERIGE HAR ÖKAT  MARGINELLT 
En  sektor som fortsätter sin positiva trend är bank och  finans 
där  kunderna blivit mer nöjda. Kunderna är särskilt nöjda med 
sina leverantörer för sparande och lån. Branscher med de mest 
nöjda kunderna hittar vi inom tandvården bland privat kunder 
och inom redovisningstjänster bland företagskunder.

ÖKAT TEKNIKBEROENDE
Distansarbete och nya sociala beteenden har ställt nya krav på 
telekombranschen. Årets studie visar att den tendensen består. 
Samhällets behov av fungerande telekomtjänster har  accelererat 
under pandemin och ökat människors teknik beroende i ännu  större 
utsträckning, både privat och professionellt. Även om  variabeln 
Produktkvalitet (täckning, tjänster, abonnemang) har fått  större 
generell påverkan på kundnöjdheten, så går det inte att  blunda 
för några riktiga svagheter som branschen fortsatt  brottas med. 
Det gäller främst när kunderna är i kontakt kring support och 
klagomål. 

STORA MÖJLIGHETER
Möjligheterna är med andra ord stora för den som gör rätt 
och vågar satsa på kundupplevelsen  medan den som  väljer 
att vara  passiv riskerar att hamna på efterkälken rejält.
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ETT NYTT  
KUNDLANDSKAP
Komplexiteten ökar och allt är viktigt i  dagens 
kundupplevelse. Det kan låta som en o  möjlig 
ekvation men den som prioriterar kund 
 kommer komma ut som vinnare. Det här nya 
kundland skapet betyder att vi har fler  verktyg 
att jobba med. Det är en lyckad kombination 
av image/varumärke, produkt egenskaper, 
service och proaktivitet som gör skillnad. Inte 
enskilda punktinsatser.



Nordic Outlook
In all studied industries, a behavioral change is here to stay catalyzed by an 
 accelerated digitalization. Speed and simplicity are keys to a positive  customer ex-
perience. In this aspect, it should be noted that in all Nordic  markets covered by EPSI 
Rating, private consumers tend to be more satisfied than  business-to-business 
customers. A reason for that is that digital services  directed towards the B2B- 
sector seem to be less efficient in a time when physical  meetings have been 
substituted with digital ones. Having said that it should also be noted that while 
a digital channel could be seen as the Nordic customer’s first choice, proactive 
personal relations still matter as well as personalized offerings. It is also  critical 
to deliver effortless customer journeys. Nordic customers expect  seamless 
omni channel deliveries and a consistent processes across all  channels and 
 platforms, in real-time.

Antoher Nordic trend is an escalating customer interest in  sustainable develop-
ment. In all Nordic countries, we experience that actors perceived as  sustainable 
have more satisfied customers, especially among young consumers and large 
companies. We also note that customer communication about sustainability 
 initiatives must improve to build trust and transparency – many  Nordic  customers 
actually don’t know what their providers are doing in this aspect. 

Svenskt Kvalitetsindex är en del av  
EPSI Rating Group som gör motsvarande  
studier bland annat i Norden. Nedan ges 

 en kort Pan-Nordisk summering.
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CUSTOMER SATISFACTION SCORES IN THE NORDIC COUNTRIES

FINLAND

71,4 norge
NORWAY

68,8 denmark
DENMARK

69,4 sverige
SWEDEN

67,8finland



30 år av insikter
För drygt trettio år sedan påbörjades ett forskningsprojekt på Handelshögs kolan 
i Stockholm som syftade till att undersöka hur organisationer kunde  stärka sin 
konkurrenskraft. Resultatet visade att genom att fokusera på kundupplevd  kvalitet 
och kundnöjdhet var det möjligt att både behålla kunder och utöka  kundernas 
engagemang. Dessutom ledde det till ett lägre fokus på pris och mer på valuta 
för pengarna. Det är här Svenskt Kvalitetsindex också tar sin början. 

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå  viktiga 
samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. 
Svenskt Kvalitetsindex undersökningar och analyser ger insikter och råd om vad 
som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte 
bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 
och känns idag mer aktuellt än någonsin.

METODIK 
Under 2021 har vi genomfört hundratusenstals intervjuer via telefon, webbenkät 
och webbpanel. Intervjuerna inkluderar både privatpersoner och svenska före-
tag med en täckning över hela Sverige.

Beräkningarna av nöjdhet, lojalitet och andra aspekter och effektmått  skattas 
av en strukturekvationsmodell med latenta variabler. Skattandet görs med en 
 metod som kallas Partial Least Squares (PLS). Kortfattat söker metoden  maximera 
samvariationen mellan drivande aspekter och en resultataspekt. Resultat aspekt 
kan vara kundnöjdhet, medarbetarengagemang eller  någon annan typ av  resultat 
beroende på studie.

Bakom effektmåttet ligger inga specifika frågor om hur kunderna prioriterar 
olika områden. Ett effektmått anger i istället i vilken utsträckning ett resultat för-
väntas ändras vid en förändring av en drivande aspekts betygsindex. 

I regel besvarar respondenterna i Svenskt Kvalitetsindex undersökningar på 
frågor på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.  Betygen 
räknas om till betygsindex, vilket innebär att resultaten omvandlas till en ny  s kala 
som går från 0 till 100. Ju högre indexvärdet är desto nöjdare är kunderna eller 
medarbetarna med aspekten. 

För att få en större förståelse för hur den 100-gradiga skalan tolkas har vi 
genomfört undersökningar där de svarande får ange var på skalan de anser att 
olika omdömen passar in. Resultaten indikerar att betygsindex under 60 klassas 
som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid betygsindex 60 och betygsindex 
över 75 tolkas som ”mycket nöjd”. 
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2,9 miljoner tack!
Ett stort tack till alla er som svarar på våra frågor! Till sammans Ett stort tack till alla er som svarar på våra frågor! Till sammans 
 bidrar vi till att svenska företag och organisationer får  insikterna  bidrar vi till att svenska företag och organisationer får  insikterna 
som behövs för en hållbar framtid.som behövs för en hållbar framtid.

Svenskt Kvalitetsindex har sedan starten 1989 gjort drygt  Svenskt Kvalitetsindex har sedan starten 1989 gjort drygt  
3 300 000 intervjuer. En del av intervjuerna ingår i våra 3 300 000 intervjuer. En del av intervjuerna ingår i våra 
 nationella under sökningar som vi beskriver här i Sverige kollen.  nationella under sökningar som vi beskriver här i Sverige kollen. 
 Andra görs för enskilda varumärkes-, medarbetar- och kund- Andra görs för enskilda varumärkes-, medarbetar- och kund-
undersökningar.undersökningar.

Genom att vi på Svenskt Kvalitetsindex lyfter olika kunders, Genom att vi på Svenskt Kvalitetsindex lyfter olika kunders, 
med arbetares och medborgares åsikter bidrar vi till  positiva med arbetares och medborgares åsikter bidrar vi till  positiva 
förändringar i samhället. Att skapa insikter för en hållbar fram-förändringar i samhället. Att skapa insikter för en hållbar fram-
tid är vår allra viktigaste drivkraft.tid är vår allra viktigaste drivkraft.
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