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SAMMANFATTNING 

Många framträdande byggentreprenad- och bostadsutvecklingsföretag i den svenska 

byggbranschen har idag lanserat någon form av bostadsbyggsystem. Dessa kan ha olika 

grad av flexibilitet och innebära möjligheter eller restriktioner för utformningen som 

påverkar kundens valmöjligheter.  

En av de många faktorer som identifierats som orsak till att lanseringen av nya produkter 

misslyckas är oförmågan hos företag att kunna identifiera och möta behoven hos sin 

målgrupp. Forskning visar att det ofta finns olikheter gällande vad kunden verkligen 

värderar och vad företag tror att de värderar. Sådana informationsgap skapar risker för 

misstag i företagens kundvärdeskapande arbete.  

Syftet med arbetet är att bidra till en ökad förståelse för kundvärden kopplade till nya 

bostadsbyggsystem. Specifikt syftar arbetet till att jämföra uppfattningen om kundvärde 

för nya bostadsbyggsystem mellan kund och leverantör i Business-to-business relationer.  

Resultaten bygger på data som insamlats genom en fallstudie av det nyligen lanserade 

bostadskonceptet VeidekkeMAX, på Veidekke Entreprenad i Stockholm. I studien har 

adresserats så väl representanter från olika företagskunder till VeidekkeMAX som 

representanter från Veidekke Entreprenad.  

Arbetet resulterar i ett underlag för olika typer av kundvärden som kan kopplas till 

bostadsbyggsystem och en jämförelse av hur dessa överensstämmer och skiljer sig åt 

mellan kund och leverantör. I slutsats och diskussionskapitlet diskuteras resultaten och 

dess betydelse, samt förslag på vidare forskning inom området.  

Arbetet visar att det finns många likheter men också skillnader gällande hur kund 

respektive leverantör uppfattar kundvärde. Några intressanta slutsatser där skillnader 

kan påvisats rör särskilt aspekter av kundvärden så som förtroende, design och 

energi/miljö -frågor.  
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ABSTRACT 

Many prominent work and property development companies in the Swedish 

construction industry have today launched some form of housing construction system. 

These systems can have different degrees of flexibility and provide opportunities or 

constraints for the design, which thus affects the customer's opportunities.  

One of the many factors that have been identified as the cause of the launch of new 

products failure is the inability of companies to identify and meet the needs of its target 

audience. Research shows that there are often differences regarding what customers 

really value and what companies think they value. Such information gap creates risks for 

mistakes in corporate customer value creation. 

Purpose of this work is to contribute to a greater understanding of customer values 

related to housing construction systems. Specifically, this work aims to compare the 

perception of customer value for residential building systems between customer and 

supplier in Business to Business relationships. 

The results are based on data collected in a case study of the recently launched housing 

construction system VeidekkeMAX, on Veidekke Entreprenad in Stockholm. The study 

has been addressed as well representatives from various corporate clients to 

VeidekkeMAX as representatives from Veidekke Construction. 

The thesis results in a basis for different types of customer value, which can be linked to 

housing construction systems and a comparison of how these are consistent and differ 

between customer and supplier. Conclusion and discussion chapter discusses the results 

and their significance, as well as suggestions for further research in the area.  

The thesis shows that there are many similarities but also differences regarding to how 

customer and supplier perceived customer value. Some interesting conclusions where 

differences can be shown relate in particular to aspects of customer values such as trust, 

design, and energy / environmental issues. 
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1 INLEDNING 

Arbetet som presenteras i denna rapport har sin grund i problematiken kring hur uppfattningen 

om kundvärde skiljer sig åt mellan leverantörer och kunder för bostadsbyggsystem i Business to 

business relationer. Bakgrunden och problemområdet beskrivs först, därefter presenteras arbetets 

syfte, mål och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

Många företag står idag inför en allt mer turbulent och komplex, konkurrensutsatt miljö, 

där marknaden förändras snabbt (Slater 1997). Enligt Slater (1997) drivs detta av en ökad 

global konkurrens, konjunktursvängningar och allt mer krävande kunder. Företag söker 

ständigt efter nya sätt att uppnå och upprätthålla konkurrensfördelar (Slater 1997). För 

att hitta konkurrensfördelar fokuserar många företag på interna åtgärder så som 

kvalitetsstyrning, nyutveckling och omorganisation (Woodruff 1997). Woodruff (1997) 

förutspår att den framtida taktiken för att hitta konkurrensfördelar är mer utåtriktad mot 

kunden och fokuserar på leverans av kundvärden. 

1.2 Problematisering  

Enligt Adler (2005) har den ökade konkurrensen och internationaliseringen i den svenska 

byggbranschen bidragit till ett ökat fokus på systemtänk och effektivisering av 

byggprocesserna. Detta har lett till utvecklingen av bostadsbyggsystem (ibid). Många 

framträdande byggentreprenad- och bostadsutvecklingsföretag i den svenska 

byggbranschen har idag lanserat någon form av bostadsbyggsystem (Lessing 2006). 

Enligt Adler (2005) är bostadsbyggsystem förtillverkade komponenter som med hög 

precision och stort funktionsinnehåll monteras i god ordning till goda och varierade 

bostadsmiljöer. Lessing (2006) menar att bostadbyggsystem kan ha olika grad av 

flexibilitet och innebära möjligheter eller restriktioner för utformningen som påverkar 

kundens valmöjligheter. Bostadsbyggsystem innebär i detta arbete koncept för byggande 

av bostadshus bestående av tre olika plattformar; produkt, organisation och process 

(Veidekke Entreprenad): 

 Produkten består av prefabricerade byggdelar som sätts ihop till unika bostadshus 

(ibid).  

 Organisationen rör den specifika kompetens som finns hos de som arbetar med 

konceptet (ibid).  
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 Processen innebär de olika arbetsmetoder som används för att ta fram 

bostadsbyggsystem så som exempelvis Virtual Design and Construction (VDC) 

och andra visualiserings och informationshanteringstekniker (ibid). 

Studier av bostadsbyggsystems utveckling i Sverige har pekat på flera fördelar och 

potentiella kundvärden förknippade med dessa. Förutom att byggsystem har sagts 

kunna bidra till lägre byggkostnader och en förkortad byggtid (Kron och Goldkuhl 2006) 

har andra byggsystemrelaterade kundvärden utpekats så som exempelvis kunna erbjuda 

kunden möjlighet att: 

 Få en detaljerad bild av sitt projekt redan på idéstadiet (genom avancerade 

visualiseringstekniker vid framtagande av ett bostadsbyggsystem) och därmed 

kunna bedöma, utforma, och vidareutveckla sin produkt före byggstart för att 

bättre säkerställa sin investering (Fernström och Kämpe 1998). 

 Tidigt kunna utvärdera projektets totalekonomi genom att väga samman 

fastighetsekonomi, upphandling, projektering, produktion och förvaltning (ibid). 

Även möjliggöra en hög grad av kvalitetssäkring genom att; 

 Använda teknik som effektivt och tillförlitligt hanterar information – exempelvis 

informations – och kommunikationsteknik (IKT) för framtagande av mer korrekta 

och precisa handlingar som minimerar risken för byggfel under produktionstiden 

(Lessing m.fl. 2005). 

 Prefabricerade komponenter utvecklas i processer där de justeras och testas till 

hög grad av perfektion. De utvecklade komponenterna tillverkas sedan i externa 

miljöer, ofta fabriker, där de är skyddade från fukt och andra faktorer som kan ha 

en negativ inverkan på kvaliteten (ibid). 

Även negativa aspekter förknippade med bostadsbyggsystem har lyfts fram i olika 

forskningsstudier. Till grund för exempelvis kostnads och tidsfördelar ligger principer så 

som standardiserade utförandemetoder och systematisk erfarenhetsåterföring som 

allmänt tillämpas av leverantörer av bostadsbyggsystem (Gustafsson 2011). Enligt 

(Gustafsson 2011) syftar dessa utformningsmetoder till att nå en allmän modell för hur 

gestaltning bör utföras, vilket hämmar kreativiteten. 

“Den industrialiserade arkitekturen utmanar den klassiska föreställningen om fulländade 

arkitektoniska verk som unika.” (Gustafsson 2011 s. 2). 
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Frågan om vad kunden värderar är mycket viktig för utvecklare av bostadbyggsystem. 

Stora investeringar görs i utvecklandet av systemen men också i processerna för att 

leverera dem. Bostadsbyggsystem innebär en strävan efter att rationalisera och 

effektivisera byggprocessen genom ständiga förbättringar där företag identifierar och 

eliminerar de faktorer i processen som inte skapar kundvärde (Lessing 2006). En 

förutsättning för vidare positiv utveckling för bostadsbyggsystem är därmed en ökad 

kunskap om- och leverans av kundvärden (ibid). 

Gemensamt för många av de studier som behandlat kundvärden för bostadsbyggsystem 

förefaller vara att de utgått från ett leverantörsperspektiv, medan kundperspektivet på 

kundvärde vanligen saknas. Samtidigt visar forskning att det ofta finns olikheter 

gällande vad kunden verkligen värderar och vad levererande företag tror att de värderar 

(Woodruff 2001, Vignali 2010).  

Betydelsen av en god förmåga hos företag att kunna identifiera och möta behoven hos 

sin målgrupp har betonats av forskare inom många olika fält (se exempelvis Cooper och 

Kleinschmidt 1993). Woodruff (2001) liksom Vignali (2010) menar att informationsgap 

mellan leverantör och kund medför risker för misstag i företagens kundvärdeskapande 

arbete där leverantören kan misslyckas med att leverera de värden som kunden önskar 

och förväntar sig. Vignali (2010) definierar informationsgap i situationer då leverantören 

inte känner igen de beskrivningar av kundvärden som kunden ger och/eller när 

leverantörens uppfattning om kundvärde skiljer sig från denna beskrivning. Han menar 

att informationsgap också kan uppstå om leverantören har kännedom om kundens 

verkliga kundvärden och lovar dessa i sin marknadsföring men misslyckas med att 

uppfylla dem under leveransen av produkten till kunden. För att undvika 

informationsgap behöver leverantören skaffa sig kunskap och förståelse för de verkliga 

kundvärdena, så som de identifieras av kunden (Vignali 2010, Blocker och Flint 2007). 
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1.3 Syfte 

Arbetet syftar till att jämföra uppfattningen om kundvärde för bostadsbyggsystem 

mellan kund och leverantör. Uppfattningen om kundvärde är i ständig förändring och 

rörelse så som samhället, kulturen och människan. Detta innebär att det inte finns en 

slutgiltig och ”riktig” bild av vad som är kundvärden för bostadsbyggsystem och hur 

dessa skiljer sig åt mellan kund och leverantör. Syftet med arbetet är därför att bidra till 

en ökad förståelse för och kunskap kring kundvärden. 

Den fokuserade forskningsfrågan är: 

 Hur överensstämmer och skiljer sig uppfattningen om kundvärde åt gällande nya 

bostadsbyggsystem mellan kund och leverantör i B2B-relationer? 

För uppnå syftet med arbetet studeras ett särskilt fall av ett bostadsbyggsystem. Fallet 

innebär det nyligen lanserade bostadskonceptet VeidekkeMAX, på Veidekke 

Entreprenad i Stockholm. I fallstudien ingår tre representanter från olika företagskunder 

till VeidekkeMAX samt två representanter från Veidekke Entreprenad. 

Arbetet resulterar i ett underlag för olika typer av kundvärden som kan kopplas till 

bostadsbyggsystem och en jämförelse av hur dessa överensstämmer och skiljer sig åt 

mellan kund och leverantör. 
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2 OLIKA TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ KUNDVÄRDE 

Begreppet kundvärde används flitigt i många branscher idag och det finns en tvetydighet om dess 

egentliga innebörd. För att kunna använda begreppet för vidare analys i arbetet måste det först 

definieras. I följande kapitel presenteras olika forskares perspektiv på kundvärde som sedan 

sammanfattas och struktureras i en analysmodell.  

2.1 Förtjänster och uppoffringar 

Enligt Payne och Peck (1999) är kundvärde summan av alla de positiva effekter och 

förtjänster som en leverantör har på kunden i ett affärssammanhang. 

Zeithaml (1988) uppfattning om kundvärde skiljer sig mot detta resonemang. Han menar 

att kundvärde innebär kundens samlade bedömning av nyttan med en produkt baserat 

på en kompromiss och en avvägning mellan de förtjänster kunden upplever i en affär och 

de uppoffringar som kunden måste göra. Andersson, m.fl.  (1993) instämmer i Zeithams 

(1988) resonemang. 

Enligt Zeithaml (1988) menar somliga forskare att källan till kundens upplevda 

förtjänster endast är produktbaserade. Zeithaml (1988) anser att det finns andra källor till 

upplevda förtjänster som har en högre attraktionskraft, t.ex. status och bekvämlighet. 

Han menar att de aspekter som kan bestämmas som frambringare av uppfattade 

förtjänster för en kund kan inkludera både inre egenskaper och yttre attribut som t.ex. 

flexibiliteten hos en produkt, möjlighet till variation, kvalitet eller pris. Ravald och 

Grönroos (1996) identifierar förtjänster kopplade till en produkt/tjänst som en 

överlägsen kvalitet, ett gott varumärke, image, möjlighet till anpassning samt omgivande 

stödtjänster.  

Monroe (2003) menar att förtjänster uppstår om en produkt/tjänst kan: 

 Utföra vissa funktioner eller uppgifter åt kunden. 

 Identifiera och lösa kundens problem. 

 Ge en känsla av välbefinnande hos kunden.  

Vidare menar Monroe (2003) att de aspekter som kan definieras som förtjänster hos ett 

visst erbjudande måste matcha kundens behov, önskningar och förväntningar.  
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Aspekter som definieras som uppoffringar för det upplevda kundvärdet kan vara både 

monetära och icke-monetära (Zeithaml 1988). Med detta menar han att kunden genom 

att konsumera en produkt/tjänst kan ha ekonomiska uppoffringar men även andra typer 

av uppoffringar som berör tid, energi och ansträngning. 

Kundens uppoffringar för ett köp kan beröra många olika typer av aspekter (Monroe 

2003). Monroe (2003) identifierar följande aspekter av uppoffring som risker som kan 

uppstå under sökandet efter produkten, köpet eller vid användningen: funktionalitet, 

service, livscykelkostnader, inköp, användning, tid och psykologiska aspekter.  

När en kundvärdesanalys utförs i ett företag bör uppoffringar och förtjänster för en viss 

produkt/tjänst först identifieras (Monroe 2003). Monroe (2003) menar att kundernas 

uppoffringar kan vara väl dolda och bestå av t.ex. transportkostnader, kostnader för 

orderhantering, risker för produktfel eller dålig service. Genom att känna till kundens 

uppoffringar och förtjänster anser Monroe (2003) att leverantören lättare kan förstå den 

kundvärdesekvation med de förtjänster och uppoffringar som kunden utvärderar vid ett 

köp. Genom att reducera uppoffringar och öka förtjänster hos sitt erbjudande och 

utvärdera dessa mot konkurrerade erbjudanden skaffar sig företaget konkurrensfördelar 

(Monroe 2003). 

2.2 Individuellt och relativt 

Zeithaml (1988) menar att kundvärde är individuellt och personligt och har en nyanserad 

innebörd. Enligt honom är kundvärde kundens upplevelse av en produkt/tjänst som är 

abstrakt och svårt att mäta.  

Kundvärde varierar beroende på vem kunden är (Anderson och Narus 1999).  Anderson 

och Narus (1999) menar att vissa kunder bedömer den monetära uppoffringen som 

oerhört viktig och kan spendera mycket tid och kraft på att hitta det bästa priset. För dem 

är det bästa priset en faktor som bidrar till en uppfattning om ökat kundvärde. Zeithaml 

(1988) håller med om detta och tillägger att mindre prismedvetna kunder uppfattar ett 

högre kundvärde genom att kanske betala lite mer men i stället spara tid och energi. 

Kundvärde är situationsbaserat och beror på den referensram som kunden gör sin 

utvärdering inom (Zeithaml 1988). Zeithaml (1988) menar att kunden inte alltid 

imponeras av den högsta kvaliteten eller det lägsta priset. En produkt av hög kvalitet 

värderas inte högt om kunden inte har råd med den eller inte vill investera de pengar 
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som krävs. Då värderas i stället en produkt med lägre kvalitet men som kan köpas till ett 

mer överkomligt pris. 

Monroe (2003) instämmer i detta resonemang och beskriver att människors vilja att betala 

olika pris för produkter som utför liknande tjänster eller funktioner varierar beroende på 

den inköpssituation kunden befinner sig i när de köper eller använder produkten. Han 

menar att det är viktigt att ta hänsyn till de relativa erbjudandena runt en produkt/tjänst 

för att kunna bedöma kundvärdet. Även Andersson m.fl. (1993) instämmer i detta 

resonemang och menar att kunder överväger det sammanlagda värdeerbjudandet i 

förhållande till andra alternativa erbjudanden på marknaden.  

’Kundvärde på industriella marknader är det upplevda finansiella värdet i form av ekonomiska- 

tekniska tjänster och sociala förmåner som en företagskund får i utbyte mot det pris som betalas 

för en produkt, med hänsyn till andra tillgängliga leverantörers erbjudanden och pris.’ (Anderson 

m.fl.  1993 s. 5). 

2.3 Förväntat, önskat, oväntat och mottaget  

Butz och Goodstein (1996) definierar kundvärde enligt tre nivåer: den förväntade-, den 

önskade- och den oväntade nivån: 

 Förväntat - De förväntade kundvärdena finns inom den nivå som är normal i 

leveransen för ett företag. Företaget levererar då den produkt, tjänst och 

omkringliggande värden som kunden har lärt sig att förvänta. (Butz och 

Goodstein 1996) 

 Önskat - På den önskade nivån levereras kundvärden som ger nya bidrag till 

kunden utöver den normalstandard som finns i branschen eller hos det enskilda 

företaget. ( Butz och Goodstein 1996) 

 Oväntat - Den tredje nivån av kundvärde är den oväntade nivån. Hit hör värden 

som ligger bortom kundens förväntningar och överraskar. Detta kan exempelvis 

inkludera en ovanligt snabb service, en större vilja att lösa kundens problem och 

ytterligare tjänster som ges utan kostnad eller något som för övrigt möter kundens 

behov. (Butz och Goodstein 1996) 

Woodruff (1997) menar att genom den information som ges till kunden angående en 

produkt/tjänst bygger kunden upp förväntningar och önskningar inför ett köp som 

definieras som förväntade och önskade kundvärden. Mottagna kundvärden uppstår vid 

utvärderingen av produkten/tjänsten och de kundvärden som levererats och bidrar till 

att uppfylla kunden önskningar, förväntningar, mål och syften. (Woodruff 1997).  
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“Kundvärde är kundens upplevda önskemål och uppfattning om produktens egenskaper och 

följderna av användningen av denna som underlättar eller bidrar till att uppnå kundens mål och 

syften.” (Woodruff 1997 s. 142). 

Enligt Blocker och Flint (2007) är kundens önskade, förväntade och mottagna värden 

omtalade i kundvärdeslitteraturen. Att utvärdera dessa olika aspekter är viktigt för att 

upptäcka brister i marknadsföringen och den information som ges till kunden om en viss 

produkt/tjänst (Blocker och Flint 2007). 

Andersson, m.fl. (1993) beskriver att mottaget kundvärde uppkommer över tid när 

kunden använder en produkt och inser att den har god prestanda och tillförlitlighet. De 

menar att det mottagna värdet ofta ger ett högre kundvärde jämfört med vad yttre 

aspekter som t.ex. prestige, estetik eller anskaffningsvärde ger. Enligt Woodruff (1997) är 

kunden i första hand inte intresserad av vad de köper utan de är intresserade av vad de 

kan uppnå med vad de köpt. 

2.4 Relationer 

Butz och Goodstein (1996)  menar att kundvärde även berör relationella aspekter. Enligt 

dem är kundvärde den relation som uppstår mellan kund och leverantör under en affär 

som resulterat i ett positivt känslomässigt mervärde för kunden.  

’Med kundvärde, menas det känslomässiga band som upprättas mellan en kund och leverantör 

efter att kunden har konsumerat en produkt eller tjänst som producerats av leverantören och fann 

att produkten gav ett mervärde.’ (Butz och Goodstein. 1996, s. 63). 

Ravald och Grönroos (1996) instämmer i detta och menar att relationella värden är en 

viktig beståndsdel på den industriella marknaden och betraktas som en av de mest 

framgångsrika konkurrensstrategierna.  

Grönroos (2008) menar att relationsmarknadsföring är nyckeln till hur hållbara 

konkurrensfördelar skapas. I denna strategi förskjuts fokus från aktiviteter för att locka 

kunder till företaget till att istället fokusera på att ta hand om de befintliga kunderna 

(ibid). Kärnan i relationsmarknadsföring är upprätthållandet av relationer mellan ett 

företag och aktörerna inom dess mikromiljö dvs. leverantörer, mellanhänder, 

allmänheten och kunden (ibid). Tanken är att skapa lojalitet som leder till stabilitet, 

ömsesidig lönsamhet och långsiktigsiktiga relationer (ibid).  Aspekter av kundvärde kan 

exempelvis vara känslor som förtroende, tillit, omtanke och välbefinnande (ibid).  
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De traditionella metoder som används för att beskriva ett företags kundvärdeerbjudande 

fokuserar ofta endast på aspekter rörande en kärnprodukt stödd av omgivande tjänster 

(Ravald och Grönroos 1996). Ravald och Grönroos (1996) menar att detta inte är nog. De 

relationella aspekter som påverkar kundens totala uppfattade värde måste beaktas när 

ett värdeerbjudande analyseras (ibid). Kärnan i ett företags verksamhet är den 

produkt/tjänst som företaget erbjuder men det är inte den enda uteslutande anledningen 

till att en viss leverantör väljs för ett köp (ibid).  

I goda affärsrelationer skiftar ofta kundens fokus från att utvärdera olika erbjudandens 

förtjänster och uppoffringar till att utvärdera relationen till leverantören i sin helhet 

(Ravald och Grönroos 1996). Anledningen till ett köp kan vara att leverantören helt enkelt 

har en god relation till en viss leverantör även om erbjudandet inte är exakt det som söks 

(ibid). De inblandade parterna kan då samarbeta på ett bra sätt och komma överens så 

att båda parter kan mötas (ibid). För att bevara långsiktiga relationer berörs djupare 

aspekter så som säkerhet, trovärdighet, kontinuitet, etc. som tillsammans ökar 

förtroendet för leverantören och därigenom stödjer och uppmuntrar till kundlojalitet 

(ibid). Ravald och Grönroos (1996) menar alltså att det upplevda kundvärdet inte enbart 

kan härledas endast till produkt/tjänst och aspekter kopplade till dessa, utan det måste 

även omfatta effekterna av relationer. En god relation bidrar också till att kunden blir mer 

tolerant mot enstaka missagt och fel som kan uppstå under en affär (ibid).  

Efter några framgångsrika affärer med en kund börjar denna att känna sig trygg med 

leverantören och ett förtroende utvecklas (Ravald och Grönroos 1996). Kunden vet att 

leverantören har möjlighet att uppfylla de behov som definieras och kunden känner sig 

säker på att leverantören kan förvalta ett förtroende och ta hand om sina åtaganden (ibid).  
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Domain 

 

2.5 Gemensamma kundvärden 

Grönroos och Helle (2010) anser att det är viktigt att leverantören matchar sina tjänster 

med kundens verksamhet. De menar att leverantören bör stödja kundens verksamhet 

genom att anpassa processer, resurser och kompetens till kundens aktiviteter. På detta 

sätt skapas kundvärden i en interaktion mellan leverantör och kund som ger förtjänster 

för båda parter (Grönroos och Helle 2010). Vidare menar Grönroos och Helle (2010) att 

för att hitta möjliga matchningsmetoder måste båda parter vara villiga att transparent 

visa sina affärsprocesser och vara villiga att förändra dessa. Därefter skapas ett flöde av 

åtgärder som matchar kundens affärsprocesser (ibid). Kundvärde är på detta sätt ett 

integrerat flöde mellan leverantör och kund som över tid ger ett utfall (Grönroos och 

Helle 2010). Exempel på en sådan kundvärdeskapande process är ”Just-In-Time-

Delivery” (ibid). Där är leveranserna samordnade i en integrerad logistik som syftar till 

att stödja ett delområde av kundens affärsprocess och samtidigt underlätta leveranserna 

för leverantören (ibid).  

2.6 Kategorier av kundvärden  

Lapierre (2000) menar att kundvärde kan delas upp i två huvudsakliga kategorier som 

han kallar ”domain” och ”scope”. Området ”domain” innehåller de grundläggande 

aspekterna av kundvärde som han definierar som kundens uppfattade förtjänster i 

förhållande till kundens upplevda uppoffringar. Inom området ”scope” finns aspekter 

av kundvärde som berör produkt, tjänst och relationer. Lapierre (2000) visualiserar sin 

definition av kundvärde enligt Figur 2.1. I rutan uppoffringar – tjänst kunde inga 

kategorier av kundvärden identifieras enligt Lapierre (2000).  

 PRODUKT TJÄNST RELATION 

FÖRTJÄNSTER  Alternativa lösningar 
 Produktkvalitet 
 Produktanpassning  

 Lyhördhet 
 Flexibilitet 
 Tillförlitlighet 
 Teknisk kompetens  

 Image 
 Förtroende 
 Solidaritet  

UPPOFFRINGAR  Pris Inga identifierade 
uppoffringar 

 Tid/ansträngning/ener
gi 

 Konflikter  

Figur 2.1. Modell för kundvärde (Lapierre 2000 s. 125 översatt engelska-svenska). 

Tabell 2.1 återger Lapierres (2000 s. 137) kategoriseringar av olika konkreta kategorier 

och exempel på kundvärden inom IT-branschen. Dessa har forskaren identifierat genom 

analys av information som hämtats genom intervjuer med olika aktörer i branschen.  

Scope 
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Tabell 2.1. Kategorier av kundvärde (Lapierre 2000 s.137). 

FÖRTJÄNSTER - PRODUKTRELATERAT 

Alternativa  

lösningar  

 Leverantörens hjälpsamhet i aspekter som att hjälpa kunden att lösa sina problem  

 Omfånget av alternativa lösningar som ges av leverantören. 

 Leverantörens kapacitet att skräddarsy lösningar för att matcha kundens behov. 

Produktkvalitet  Prestanda. 

 De konsekventa förbättringarna i produktkvalitet över tid.  

 Hållbarheten hos produkten. 

 Tillförlitligheten hos produkten över tid. 

Produkt-anpassning   Möjlighet att erbjuda för kunden skräddarsydda produkter.  

 Anpassningen av produkten gentemot beställarorganisationen. 

 Förmågan att möta specifika kundbehov som inte erbjuds av konkurrenterna. 

FÖRTJÄNSTER - TJÄNSTERELATERAT 

Lyhördhet  Förståelse för kundens verksamhet. 

 Lyssnar på kunden problem. 

 Ger snabba svar och lösningar på kundens problem. 

Flexibilitet  Sättet leverantören hanterar förändringar. 

 Leverantörens förmåga att kunna ge snabb information om sin produkt/tjänst. 

 Leverantörens flexibilitet att möta kundens önskemål. 

 Leverantörens förmåga att anpassa sina produkter/tjänster för att möta oförutsedda 

kundbehov. 

Tillförlitlighet  Leverantörens förmåga att hålla löften. 

 Noggrannhet i transaktioner.  

 Precision och tillförlitlighet i faktureringen. 

 Leverantörens förmåga att göra saker rätt från början. 

 Den samlade kompetensen hos medarbetare som kunden inte har direktkontakt med. 

Kompetens  Användande av ny teknologi för att generera nya lösningar. 

 Förmågan att tillhandahålla systemlösningar som svarar på kundens problem. Leverantörens 

kreativitet. 

 Leverantörens specialiserade expertis i kundens verksamhet. 

FÖRTJÄNSTER - RELATIONSRELATERAT 

Image  

 

 Trovärdighet  

 Rykte 

Förtroende  Leverantören uppfyller löften. 

 Riktigheten i informationen från leverantören. 

 Kundens förtroende för att leverantören talar sanning, även om leverantören ger en osannolik 

förklaring. 

 Konstruktiv kritik eller råd om kundens verksamhet som leverantören delar med sig av. 

Solidaritet  Hjälpen som leverantören ger då kunden stöter på problem. 

 Leverantören delar med sig till av de problem som uppstår under en affär. 

 Leverantörens åtaganden till förbättringar som gynnar den ömsesidiga affärsrelationen. (Inte 

bara till nytta för sin egen skull) 

 Leverantörens vilja att möta kundens behov bortom ramen för avtalet. 

UPPOFFRINGAR - PRODUKTRELATERAT 

Pris  Slutkostnad för produkten/tjänsten som köps 

 Slutkostnad som kunden betalar i relation till leverantörens vinst 

 Konsekvenserna av konkurrensen på det pris kunden betalar 

 Motiveringen från leverantören gällande det pris som de tar ut. 

UPPOFFRINGAR - RELATIONSRELATERAT 

Tid/ansträngning/energi 

 

 Antalet möten med leverantörens personal. 

 De förhandlingar och insats som krävs för att för att nå en överenskommelse. 

 Tid och energi som investeras i leverantören. 

 De frekventa diskussioner kunden har med leverantören angående affärsangelägenheter 

Konflikter  

 

 Meningsskiljaktigheter kunden har med leverantören om hur man bäst når sina respektive mål. 

 Konflikter under samarbetet 
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2.7 Analysmodell 

I Tabell 2.2 presenteras den analysmodell som gäller för vidare analys i arbetet. Den 

bygger på den teori som presenterats i kapitel 2.1-2.6. Se kapitel 3.5 för mer information 

om analysmodellens funktion.  

Tabell 2.2. Analysmodell. 

KATEGORI Referenser möter Lapierre (2000)  

FÖRTJÄNSTER - PRODUKTRELATERAT Zeithaml(1988)  

ALTERNATIVA TEKNISKA LÖSNINGAR Zeithaml(1988) 

PRODUKTKVALITÈ Zeithmal (1988) Anderson m.fl. (1993) Ravald m.fl. (1988) 

PRODUKTANPASSNING  

FÖRTJÄNSTER - TÄNSTERELATERAT  

LYHÖRDHET  

FLEXIBILITET Zeithaml (1988)  

TILLFÖRLITLIGHET Andersson m.fl. (1993)  

KOMPETENS  

FÖRTJÄNSTER - RELATIONSRELATERAT Monroe (2003) Butz. M fl. (1996) Ravald m.fl. (1996), Grönroos (2008)  

IMAGE Ravald m.fl. (1996) Zeithaml (1988) 

FÖRTROENDE Grönroos (2008) 

SOLIDARITET Grönroos (2008), Ravald m.fl. (1996) 

UPPOFFRINGAR - PRODUKTRELATERAT  

PRIS/ANSKAFFNINGSVÄRDE  Zeithaml (1988), Monroe (2003) 

UPPOFFRINGAR - 

RELATIONSRELATERAT 

Monroe (2003) Zeithaml (1988) 

TID/ENERGI/ANSTRÄNGNING Monroe (2003) Zeithaml (1988) 

KONFLIKTER   

UPPOFFRINGAR ÖVRIGT 

RISK Monroe (2003) 

RESTRIKTIONER I UTFORMNINGEN  

 

 

 

ÖVRIGT 

INDIVIDUELLT Zeithaml (1988) Anderson m.fl. (1999)  

RELATIVT ANDRA ERBJUDANDEN  Zeithaml (1988) Monroe (2003) Anderson m.fl. (1993) 

FÖRVÄNTNINGAR Butz m.fl. (1996) Woodruff (1997) Blocker m.fl. (2007) 

ÖNSKNINGAR Butz m.fl. (1997), Woodruf (1997), Blocker (2007)  

OVÄNTADE/ÖVERRASKNINGAR   Butz m.fl. (1996)  

MOTTAGET Woodruff (1997) Blocker m.fl. (2007) Anderson m.fl. (1993)  

GEMENSAMMA Vargo och Lush (2004) Grönroos och Helle(2010) 
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3 METOD 

I följande kapitel beskrivs de metoder som har använts för att besvara arbetets frågeformulering. I 

beskrivningarna av de olika metoderna redogörs för vilka val som har gjorts och varför de gjorts. 

Syftet med kapitlet är att visa på arbetets kvalitet och trovärdighet. 

Inledningsvis upprättades kontakt med Veidekke Entreprenad i Stockholm gällande 

möjligheten att få skriva arbetet mot dem inom området affärsutveckling och lansering 

av nya produkter, då detta ämne intresserar mig. Detta företag ansågs som ett 

fördelaktigt val då jag tidigare har haft praktik där och känner till företagets organisation. 

Ett möte hölls med Veidekke Entreprenad och ett problemområde och en fallstudie 

kopplat till detta valdes som passade med Veidekkes intressen och med mitt ämnesval. 

Veidekke önskemål var att hitta säljargument och utvecklingsmöjligheter för sitt 

bostadskoncept samt att få en fördjupad förståelse för hur det uppfyller kundens 

förväntningar under projektens gång.  

3.1 Forskningsansats och strategi  

Syftet med arbetet är en strävan efter att ge helhetsperspektiv och en ökad förståelse för 

det aktuella problemområdet, stegen är integrerade och logik är en viktig aspekt som 

vägs in i analysen.  Arbetet antar därmed en övervägande kvalitativ ansats (Holme och 

Solvangs 1991). Förståelse och kunskap inom ämnet kundvärden för bostadsbyggsystem 

har vuxit fram stegvis, vilket också kännetecknar en kvalitativ ansats (ibid). 

Frågeformuleringen i arbetet utgjorde ramarna och styrningen för att relevant teori 

kunde inhämtas. Teorin utgjorde i sin tur riktlinjer för vilken information som skulle 

inhämtas genom intervjuerna. Se Figur 3.1 för överblick av arbetets olika steg. Se vidare 

beskrivning av stegen i kapitel 0- 3.5f  

 

 
Figur 3.1. Arbetets olika steg. 

  

Observation Teori Empiri Teori Analysmodell Empiri Resultat/Analys
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3.2 Fallstudie 

En fallstudie tillämpas för att finna svar på frågeformuleringen. Detta val av metod beror 

på att ett särskilt ämne studeras dvs. kundvärden, kopplat till sin kontext dvs. tidigare 

gjord forskning inom området kundvärden för nya bostadsbyggsystem. Syftet med en 

fallstudie är att fånga ett helhetsintryck av ett specifikt fenomen (Patel och Davidson 

2003). Ejvegård (2009) menar att fördelen med detta arbetssätt är att man låter en liten 

avgränsad del av ett större problemområde representera verkligheten. På detta sätt kan 

en bild ges av hur olika aspekter inom ett större fenomen går till utan att behöva beskriva 

det i sin helhet (Ejvegård 2009).  

Fallstudien för detta arbete är konceptet- och bostadsbyggsystemet VeidekkeMAX samt 

intressenter kopplade till detta. För att få en så täckande information som möjligt, valdes 

representanter med olika relevant koppling till fallstudien (Ejvegård 2009).  

Representanter från kunderna och VeidekkeMAX organisation med kunskap om 

kundvärden för VeidekkeMAX valdes ut av Veidekke Entreprenad. Woodruff (1997) 

menar att första steget som bör tas vid identifiering av kundvärde är att identifiera en 

lämplig målgrupp för studien som har en uppfattning om kundvärde som är av betydelse 

för leverantören. Se vidare information om val av målgrupp i kapitel 3.2.2.  

3.2.1 VeidekkeMAX 

Veidekke AB är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggning- och 

bostadsutvecklingsföretag. Företaget har funnits sedan år 1936 och är noterat på 

Oslobörsen. Företagets verksamhet består av entreprenörverksamhet, vägbeläggning och 

där tillhörande aktiviteter. (Veidekke Entreprenad). 

VeidekkeMAX är en relativt ny satsning inom Veidekke Entreprenad, besående av ett 

koncept för ett bostadsbyggsystem. Utvecklingen av detta har pågått i ca två år och det 

första projektet beräknas komma i produktion under februari 2014. På Veidekkes 

hemsida (Veidekke Entreprenad) presenteras följande information om VeidekkeMAX, se 

Tabell 3.1 för beskrivning av VeidekkeMAX olika plattformar. 

”Minska kostnaden och maximera kundnyttan - Veidekke tittar på både teknik och process för att 

minska antalet icke värdeskapande aktiviteter vid byggnation av bostäder. Ett versionstänk har 

introducerats för att över tid kunna förfina och förbättra plattformarna och på så sätt skapa 

mervärde för kunderna.” (veidekke.se, hämtad 2013-11-20). 
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Tabell 3.1. Beskrivning av VeidekkeMAX olika plattformar. (veidekke.se, hämtad 2013-11-20). 

PLATTFORM BESKRIVNING 

TEKNIKPLATTFORM I teknikplattformen ingår alla byggdelar och tekniska komponenter som 

utvecklats. Alla standardiserade byggdelar används sedan för att konfigurera 

unika hus och produkter. Utrymme för en stor arkitektonisk frihet, då 

respektive projekt utformas separat. 

PROCESSPLATTFORM 

 

I processplattformen ingår Veidekkes arbetssätt Medarbetarinvolvering (MI) 

och VDC (Virtual Design and Construction). Processplattformen handlar om 

hur Veidekke går tillväga när de bygger husen. MI och VDC blir viktiga 

komponenter för att skapa ett kostnadseffektivt och säkert byggande. 

VERKTYGS- OCH 

ORGANISATIONSPLATTFORM  

 

Ett stabilt team har utsetts för att över tiden förbättra och utveckla både 

teknik- och processplattform. Samtidigt handlar det om att rätt IT-verktyg 

används för att få kontroll på informationsflödet från utveckling till färdigt 

hus. Några av de verktyg som Veidekke använder är Vico Office, Navis 

Works Autodesk Revit och Sketchup. 

 

En ny kategori, Multihantverkare, utvecklas och samma arbetslag ska b.la. ha 

kompetens att utföra traditionella uppgifter såsom att montera 

prefabstommar, fönster dörrar etc. men också montera ventilationskanaler 

och dra ut elkanalisation. 

 

Genom att Veidekke ökar kontrollen på vad de bygger och hur de sätter 

samman byggdelarna minskar de kostnaden för fel. Med en ökad andel 

prefabricerade byggdelar och fokus på process minskar de också den totala 

byggtiden, det vill säga de binder kapital kortare tid. Med standardisering av 

gränssnitt och byggdelar ökar volymerna, vilket i sig ger inköpsfördelar. 
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3.2.2 Kundföretag och respondenter 

Följande kunder och respondenter till VeidekkeMAX ingår i fallstudien, se Tabell 3.2, 

Tabell 3.3. 

Tabell 3.2. Beskrivning av kunder och respondenter från kundföretagen. Kunder betecknar 

företagen och respondenter betecknar de intervjuade personerna från kundföretagen. 

KUND 1 KUND 2 KUND 3 

 Projektutveckling 

 Nyproduktion 

 Ombyggnation 

 Expansiva storstadsområden och 

universitetsorter 

 Aktiva i Sverige och Norge  
Upphandlat VeidekkeMAX 

 Äger och förvaltar 

 Nyproduktion 

 Ombyggnation 

 Aktiva i Stockholm 

 

 

Upphandlat VeidekkeMAX 

 Intern beställare 

 Nybyggnation 

 Aktiva i Sverige, Norge och 

Danmark  

 

 

Under upphandling VeidekkeMAX 

RESPONDENT 1 RESPONDENT 2 RESPONDENT 3 

 Projektchef / Vice VD  Fastighetschef  Projektutvecklare 

 

Tabell 3.3. Beskrivning av respondenter från Veidekke Entreprenad. 

RESPONDENT 4 RESPONDENT 5 

 Chef för affärsutveckling. 

Ansvarig för försäljning av 

VeidekkeMAX  

 Ansvarig för utvecklingen av 

VeidekkeMAX 

 

 

3.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie gjordes för att få en teoretisk förankring i arbetet (Patel och Davidson 

2003). Enligt Patel och Davidson (2003) innebär en teoretisk förankring att vetenskaplig 

information angående det specifika området för arbetet tas fram och analyseras mot data. 

Enligt Holme och Solvangs (1991) ger en vetenskaplig förankring en högre trovärdighet 

för arbetets resultat. 

Teorin i detta arbete togs fram kontinuerligt allt eftersom en ökad förståelse växte fram 

för ämnet. Teorin behövdes för att kunna skapa en vetenskaplig definition av begreppet 

”kundvärde” för vidare analys av datamaterialet. För att välja ut lämplig teori 

tillämpades en begreppsfokuserad metod. Detta innebar att definitionen av begreppet 

kundvärde var styrande och skapade ramarna för den teori som samlades in (Patel och 

Davidson 2003).  
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Att definiera centrala begrepp är mycket viktigt för att kommunikationen i ett 

vetenskapligt arbete ska fungera menar Patel och Davidson (2003).  

Litteraturstudien utfördes genom sökningar i universitetets interna databas, Lucia. Ord 

som användes vid sökningen av data var exempelvis ”customer value” ”relationship value”, 

”housing construction systems and customer value” och ”kundvärden och bostadsbyggsystem”. 

Vetenskapliga artiklar hittades även i Primus och med hjälp av Google.  Litteratur i form 

av böcker, artiklar och uppsatser användes för att formulera ett teoretiskt ramverk och 

en analysmodell.  

En analysmodell görs för att konkretisera teorin och göra den applicerbar och jämförbar 

med det data som samlas in (Holme och Solvangs 1991). Holme och Solvangs (1991) 

menar att den bidrar till att minska gapet mellan teori och verklighet i arbetet.  

Analysmodellen har tagits fram utifrån en tidigare gjord studie (Lapierre 2000) av 

kundvärden inom IT-branschen. Denna studie valdes p.g.a. att forskarens definition av 

kundvärde stödjer och kompletterar stora delar av den teori av kundvärde som beskrivits 

i avsnitt. 3.1.1 - 3.1.5. Resultatet av studien har därför valts att användas som ett 

hjälpmedel för att kategorisera kundvärden i detta arbete. Hur analysmodellen har 

tillämpats beskrivs ytterligare i kapitel 3.5.  

3.4 Datainsamling  

Datainsamlingen bestod av intervjuer med tre respondenter från kunderna och två 

respondenter från Veidekke Entreprenad samt ett antal observationer.  

3.4.1 Observationer 

3.4.1.1 Projekteringsmöte 

Observationen innebar deltagande vid projekteringsmöte mellan Kund 1 och Veidekke 

Entreprenad i ett tidigt skede av arbetet. Informationen som framkom vid mötet 

användes inte i analysen, utan syftet med observationen var enbart att få en bättre 

förståelse för konceptet VeidekkeMAX.  

  



METOD 

18  

3.4.1.2 Lanseringsmöte  

En kvalitativ observation gjordes vid ett lanseringsmöte för VeidekkeMAX med Kund 3. 

Jag var åskådare till det som observeras och höll mig i bakgrunden för att inte påverka 

med min närvaro (Larsen 2009). Ett antal representanter från Kund 3 samt ett antal 

representanter från Veidekke Entreprenad deltog vid mötet. Mötets syfte var att 

marknadsföra VeidekkeMAX mot Kund 3 och innebar en dialog mellan de olika 

representanterna angående fördelar, utvecklingsmöjligheter och säljargument för 

VeidekkeMAX. Syftet med observationen var att få en ökad förståelse för VeidekkeMAX 

samt att identifiera kundvärden som uttalades av de båda parterna under mötets gång. 

Mötet spelades in, transkriberades ordagrant och sammanfattades. Sammanfattningen 

skickades för godkännande. Eftersom många parter deltog vid mötet kunde materialet 

inte godkännas av respektive person utan sammanfattningen skickades endast till 

Veidekke Entreprenad för ett övergripande godkännande av att jag uppfatta vad som 

sades på ett korrekt sätt.  

3.4.2 Intervjuer  

Osystematiska och ostrukturerade samtalsintervjuer på ca en timma gjordes med varje 

respondent för att få en så nyanserad bild och uttömmande information som möjligt 

(Holme och Solvangs 1991). En samtalsintervju är en långvarig intervju där intervjuaren 

är intresserade av att få en förståelse för en persons erfarenheter och upplevelser (Larsen 

2009). I sådana intevjuer är det viktigt att respondenten får utrymme att tala fritt, menar 

Larsen (2009).  Woodruff (1997) rekommenderar personliga intervjustudier för att 

maximera identifiering av olika kundvärden och för att bättre förstå de olika 

kundvärdena i sitt sammanhang.  

Följande intervjuer gjordes:  

3.4.2.1 Intervju Del 1 

Intervju Del 1 innebar samtalsintervjuer med Respondent 1-5 angående definition och 

identifiering av kundvärden för bostadsbyggsystem i syfte att få förståelse för både 

kunders och leverantörers uppfattning om kundvärde och sedan kunna jämföra dessa. 

Intervjuerna var inledningsvis öppna och undersökande angående definitionen av 

kundvärde generellt. Därefter riktades intervjuerna mot identifiering av kundvärden för 

bostadsbyggsystem och slutligen mer specifikt mot kundvärden för VeidekkeMAX. 

Detta för att få en övergripande bild av kundvärden för bostadsbyggsystem som möjligt.   
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Kundvärde

Alternativa 
lösningar

Produktkvalitet

Produktens 
anpassning till 

kunden

Tid/Ansträngnin
g/Energi

Pris

Solidaritet

Förtroende

Leverantörens 
Image

Teknisk 
kompetens

Tillförlitlighet

Flexibilitet 

Konflkter

Intervjuerna inleddes med en öppen fråga om respondentens uppfattning om 

kundvärden för bostadsbyggsystem. Senare i intervjun användes en intervjuguide. Som 

stöd för formulering av intervjuguiden användes en operationalisering av resultatet från 

en tidigare gjord undersökning om kundvärde inom IT-branschen (Lapierre 2000), se 

Tabell 2.1 och Figur 3.2. Holme och Solvangs (1991) beskriver en operationalisering som 

ett sätt att anpassa teori till verkligheten. Syftet var att ge inspiration till respondenterna 

och på så sätt få fram aspekter av kundvärde som respondenterna inte nämnde direkt. 

Resultat av Lapierres (2000) undersökning anpassades för att bli mer visuellt och 

tillämpbart vid en intervju. Respondenterna ombads att se på figuren och svara på om de 

kom att tänka på fler aspekter av kundvärden när de såg bilden. Intervjuerna spelades 

in, transkriberades, sammanfattades och skickades för godkännande till respektive 

respondent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2 Intervju Del 2 

En uppföljningsintervju gjordes med Respondent 1 ca 30 arbetsdagar efter Intervju Del 1. 

Syftet var att ta reda på hur förväntade kundvärden hade levererats dittills i projektet och 

på så sätt kunna identifiera mottagna kundvärden för bostadsbyggsystem. Intervjun 

hölls endast med Kund 1 då deras projekt hade kommit längst i processen med 

VeidekkeMAX och de ansågs därför ha mest kunskap om levererade kundvärden. 

Figur 3.2. Intervjuguide 
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Intervjun var öppen och ostrukturerad för att inte ”färga” resultatet av vad som sas för 

mycket. Intervjun transkriberades, sammanfattades och godkändes av Respondent 1.  

3.4.3 Etik och sekretess 

Larsen (2009) understryker vikten av att noga överväga etiska dilemman när det gäller 

användning och förmedling av forskningsresultat. Informationen som framkommer kan 

vara känslig ur exempelvis etiska eller företagsekonomiska perspektiv. Därför lämnas de 

medverkande respondenternas identiteter inte ut i arbetet. Endast det av författaren 

sammanställda materialet publiceras. Det samtliga sammanfattade materialet har varit 

tillgänglig för ett begränsat antal personer kopplade till LTU för kritisk granskning.  

3.5 Analysmetod 

3.5.1 Steg 1 

Inledningsvis sammanfattades och strukturerades materialet från intervjuerna samt 

materialet från lanseringsmötet utifrån analysmodellen, se tabell 3.2. 

Sammanfattningarna skickades till respektive respondent som fick möjlighet att göra 

förändringar och justeringar i texterna. Detta gjordes för att säkerställa en korrekt 

tolkning av vad som sagts (Holme och Solvangs 1991).  

3.5.2 Steg 2 

Materialet omarbetades därefter och sammanställdes efter de olika kategorier av 

kundvärden som finns i analysmodellen, se Tabell 2.2 samt bilaga 1. Analysen delades 

sedan upp mellan kunder, leverantör, kundvärden generellt för bostadsbyggsystem samt 

kundvärden för VeidekkeMAX, Se Tabell 3.4 Detta för att kunna jämföra kundvärden 

mellan kund och leverantör samt för att få ett separat underlag för kundvärden direkt 

riktat mot VeidekkeMAX och ett separat underlag för bostadsbyggsystem generellt. Det 

sistnämnda var inte nödvändigt utifrån arbetes frågeställning och syfte, utan gjordes för 

att Veidekke Entreprenad skulle få ett separat underlag som sammanfattade och 

presenterade kundvärden specifikt för VeidekkeMAX.  
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Tabell 3.4. Analys steg 2. 

 KUNDER LEVERANTÖR 

Kundvärden för 

Bostadsbyggsystem 

Generellt. 

  

Kundvärden för 

VeidekkeMAX. 
  

3.5.3 Steg 3 

Kundernas respektive leverantörens uppfattning om de olika kategorierna av 

kundvärden jämfördes. Jämförelsen som gjordes baserades på kundernas sammanlagda 

uppfattning respektive leverantörens sammanlagda uppfattning om kundvärden. 

Följande symboler användes för att beskriva skillnader och likheter i uppfattningen om 

kundvärden mellan kund och leverantör, se Tabell 3.5.  

Tabell 3.5. Analys steg 3. 

KATEGORI  KUNDER LEVERANTÖR 

Kundvärden för 

bostadsbyggsystem 

Generellt. 

 ✓Symbolen används för att visa att kunderna resp. leverantörens uppfattning om en 

viss kategori av kundvärde matchar.  

Kundvärden för 

VeidekkeMAX. 

 

− Symbolen används för att visa att 

kundens uppfattning om en viss 

kategori av kundvärde skiljer sig 

eller inte nämns av leverantören.  

− Symbolen används för att visa att 

leverantörens uppfattning om en viss kategori 

av kundvärde skiljer sig eller inte nämns av 

kunden.  

3.6 Metodproblem  

Kvalitativa samtalsintervjuer är en krävande form av intervju då det är mycket viktigt att 

intervjuaren har en stor förmåga att kunna sätta sig in i, förstå och följa upp de 

problemområden som respondenten berättar om, för att få fram intressant och viktig 

fakta (Holme och Solvangs 1991). För att säkerställa detta användes en intervjuguide med 

koppling till teorin (Holme och Solvangs 1991). Samma intervjuguide användes vid 

samtliga intervjutillfällen för att informationen skulle vara jämförbar mellan 

respondenterna och jämförbar med teorin. För att säkerställa att författaren uppfattat 

respondenterna rätt transkriberades och sammanfattades materialet från intervjuerna. 

Respondenterna fick sedan möjlighet att justera och godkänna texterna. Noggrannheten 

i dokumentationen av intervjuerna och observationen bidrog till att åsikter kunde sättas 

i sitt sammanhang och respondenterna kunde citeras ordagrant. 
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4 RESULTAT/ ANALYS 

I följande kapitel analyseras data från intervjuer och observationer gentemot den teoretiska 

referensram och analysmodell som tagits fram i arbetet. Olika kategorier av kundvärden i form av 

uppoffringar och förtjänster presenteras först för bostadsbyggsystem generellt och sedan specifikt 

för VeidekkeMAX. (Se Kapitel 4.5 för beskrivning av resultat/analys samt bilaga 1 för 

sammanfattning av datamaterialet.) 

4.1 Matchande kundvärden för bostadsbyggsystem generellt 

4.1.1 Förtjänster  

Tabell 4.1 innebär sammanfattningen av analysen från intervjuer och observationer där 

respondenternas uppfattning om kundvärde har klargjorts med hjälp av analysmodellen. 

Tabellen presenterar de förtjänster som överensstämmer mellan kund och leverantör för 

bostadsbyggsystem generellt. Specifikt innehåller tabellen aspekter av förtjänster som 

identifierats av både kund och leverantör.  

Tabell 4.1. Matchande förtjänster mellan kund och leverantör för bostadsbyggsystem generellt. 

MATCHANDE FÖRTJÄNSTER 

FÖRTJÄNSTER - PRODUKTRELATERAT 

ALTERNATIVA 

TEKNISKA LÖSNINGAR 

✓Leverantörens förmåga att kunna erbjuda alternativa tekniska lösningar som skapar 

möjlighet för kunden att vara flexibel i sina val.  

✓Leverantörens kompetens och vilja att utveckla och presentera nya tekniska lösningar 

när det dyker upp oväntade problem.    

PRODUKTKVALITET ✓Ett robust bostadsbyggsystem konstruerat av gedigna material. Direkt och långsiktig 

produktkvalitet. 

✓Fokus på fortsatt utveckling av produkten. 

✓Erbjuda en unik estetiskt tilltalande arkitektur. 

✓Leverantörens möjlighet att visa på trovärdighet för att ha producerat 

bostadsbyggsystemet på ett bra sätt genom exempelvis rutiner för kvalitetssäkring i 

samtliga processer. Dolda fel får inte förekomma. 

PRODUKT-

ANPASSNING 

✓Produktens anpassningsmöjlighet till kunden är mycket viktig. Bindningar och 

låsningar i bostadsbyggsystemet ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt. 

✓Yteffektiva lägenheter med flexibilitet i planlösningarna. 

✓Exteriör som kan anpassas till den plats där projektet ska byggas. 

FÖRTJÄNSTER - TJÄNSTERELATERAT 

LYHÖRDHET ✓ Lyhördhet och vilja att förändra sin produkt så att den passar bättre för kunden. 

FLEXIBILITET ✓Möjlighet för kunden att ha stor insyn i projektet och kunna medverka, påverka och 

följa projektet. 
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✓Leverantörens flexibilitet att kunna ta olika mycket ansvar för projektet beroende på 

kundens situation, kompetens och behov. 

✓Leverantörens möjlighet att komma tidigt in i projektet ger lättare yteffektiva 

lägenheter och en bättre produkt. 

TILLFÖRLITLIGHET ✓Förutsägbarhet gällande utgången av projektet gällande särskilt tid, pris, kvalitet.  

✓ Förutsägbarhet och tydlighet genom systematiserade arbetsrutiner och processer ger 

tydlighet och förutsägbarhet. 

KOMPETENS ✓Möjlighet till samarbete med konsulter som är vana vid produkten. 

✓Möjlighet till samarbete med en mycket kreativ och kompetent arkitekt som kan ta till 

vara på ett bostadsbyggsystems utformningsmöjligheter.  

✓Hög kompetens hos platsledningen vid produktion av bostadsbyggsystem. 

FÖRTJÄNSTER - RELATIONSRELATERAT 

IMAGE ✓Kunder prioriterar större leverantörer som har visat att de är leveranssäkra i tidigare 

projekt. 

✓ Imagemässigt har byggsystem lite dåligt rykte baserat på en negativ historia. 

FÖRTROENDE ✓Vikten av att hålla löften. Kunder känner förtroende för en leverantör som håller vad 

de lovar och som har visat att de är leveranssäkra. 

SOLIDARITET ✓ Långsiktiga relationer.  

✓ Ett väl fungerande samarbete och goda personliga relationer mellan kund och 

leverantör.  

Alternativa tekniska lösningar 

Under intervjuerna identifierar samtliga respondenter ett kundvärde i leverantörens 

förmåga att kunna erbjuda alternativa tekniska lösningar som skapar möjlighet för 

kunden att vara flexibel i sina val. De tekniska komponenterna i bostadsbyggsystemet 

ska vara kompatibla med dagens teknik och anpassningsbara till ny teknik. Leverantören 

ska ha kompetens och vilja att utveckla och presentera nya tekniska lösningar när det 

dyker upp oväntade problem.  

Produktkvalitet 

Enligt respondenterna handlar kundvärden angående produktkvalitet om en avvägning 

gällande flera viktiga parametrar så som kontinuitet i projekten, produktionssäkring, 

estetik, samt att produkten uppfyller höga kundvärden. Kvalitet för ett 

bostadsbyggsystem kännetecknas också av leverantörens ständiga strävan efter 

produktutveckling och förädling.  

Respondent 4 och 5 menar att byggsystemet ska hålla en hög kvalitet gällande att det 

uppfyller höga kundvärden men också att det konstrueras på rätt sätt. Det ska finnas 

rutiner för kvalitetssäkring i samtliga processer som leder fram till en färdig produkt. 

Respondenterna från leverantören anser att kundvärde gäller den direkta 
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produktkvaliteten men också den långsiktiga. Byggnaden ska vara ett gott 

förvaltningsprojekt.  

Enligt Respondent 2 är det vanligt att byggfirmor levererar en produktkvalitet som är 

undermålig kundens förväntningar. Han menar att i byggbranschen så spelar det stor 

roll hur projektet kommer från byggmaterial till ett färdigt ihopsatt hus. Täcks inte 

byggmaterial så byggs fukt in etc. Sådana typer av fel syns inte på slutbesiktningen men 

det genererar problem över tid. ”Det handlar inte bara om att leverera en produkt till kunden 

på slutbesiktningsdagen, utan leverantören måste kunna visa på trovärdighet för att ha nått dit 

på ett bra sätt. Byggbranschen måste bli bättre på det.” (Respondent 2). 

Respondent 3 understryker vikten av att bostadsbyggsystemet uppfyller slutkundens 

kundvärden. De vill bygga bostäder som uppfyller människors bostadsdröm. De vill att 

bostaden ska vara attraktiv, den ska fungera och slutkunden ska vara stolt över sitt 

boende. Det är också viktigt att bekräfta platsen med en unik arkitektur. ”Det är viktigt att 

visa att det faktiskt finns sätt att utveckla fina produkter med bostadsbyggsystem.” (Respondent 

3). 

Produktanpassning 

Samtliga respondenter understryker vikten av flexibilitet i byggsystemet. För att kunna 

konkurrera på marknaden idag behöver lägenheterna vara yteffektiva med flexibilitet i 

planlösningarna. Bostadsbyggsystemets exteriör måste kunna anpassas till den plats där 

det ska byggas. Det måste vara möjligt att ha olika fasader och att kunna dölja skarvarna 

mellan fasadelementen.  

Lyhördhet 

Samtliga respondenterna är överens om att kunder prioriterar leverantörer som är 

lyhörda och har viljan att förändra sin produkt så att den passar bättre för kunden. Enligt 

Respondent 3 uppskattar kunden när leverantören håller en aktiv dialog med dem 

angående slutkundens kundvärden.  

Ett kundvärde är att kunden har möjlighet att medverka, påverka och följa projektet. Då 

säkerställer leverantören att kunden blir nöjd, annars kommer lätt många frågor senare, 

menar Respondent 4. Även om det finns svar på alla frågorna så kan kunden lätt känna 

sig förbisedd.  
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Flexibilitet 

Majoriteten av respondenterna är överens om vikten av att leverantören har möjlighet att 

komma tidigt in i byggprojektet. Detta är välgörande för kvaliteten hos slutprodukten. 

Kommer leverantören in för sent i projektet så är det t.ex. svårare att få till yteffektiva 

lägenheter.  

Majoriteten av respondenterna ser ett kundvärde i leverantörens flexibilitet att möta 

kundens önskemål och behov. Enlig respondenterna är det också positivt om 

leverantören är flexibel för att kunna ta olika mycket ansvar för projektet beroende på 

kundens situation och behov. I vissa projekt vill kunden ha stor insyn och kunna följa 

processerna. I vissa fall vill kunden kunna lämna över mycket ansvar till leverantören. 

”Vissa kunder vill vara mycket involverade och ge synpunkter. Andra kunder lämnar över mer 

ansvar till leverantören. Det är väldigt individuellt hur mycket ansvar kunden vill och kan ta. Det 

är därför viktigt att vara flexibel mot behoven hos den enskilde kunden.” (Respondent 4). 

Tillförlitlighet 

Respondent 2 anser att det är särskilt viktigt med tillförlitlighet gällande pris och tid för 

ett bostadsbyggsystem eftersom det är nyproduktion och man lämnar pris på exakta 

handlingar. Då måste leverantören kunna lämna ett exakt pris och hur lång tid det tar att 

leverera det. Ju minder osäkerheter kunden har ju lättare kan de finansiera projektet och 

fatta beslut om att det ska byggas. ”Definierar jag exakt vad jag vill ha så förväntar jag mig 

att de kan definiera ett exakt pris och hur lång tid det tar att leverera det. Klarar man det så är det 

kundvärde.” (Respondent 2). 

Förutsägbarhet och tydlighet ges av systematiserade arbetsrutiner och processer. Att ha 

en process som är systematiserad med en flexibel produkt är ett stort kundvärde, menar 

Respondent 3. Systematiserade processer ger tydlighet och förutsägbarhet. Fungerar inte 

processerna tar det mycket tid och energi men framförallt leder det till stora kostnader, 

menar Respondent 3. ”Tillförlitlighet är viktigt, man vill som kund kunna lita på att leverantören 

kan sin sak.” (Respondent 3). 

Respondent 2 menar att det är viktigt att leverantören håller vad de lovar. Säger 

leverantören att det ska kosta en viss summa så ska det inte kosta mer, det måste 

leverantören kunna ta höjd för i sitt anbud, menar Respondent 2. Respondent 4 instämmer 

i detta och menar att ett kundvärde är att kunden kan känna sig trygg i att leverantören 

levererar vad de lovat på ett bra sätt. ”Det är otroligt viktigt att kunden ska känna att utgången 

av projektet är förutsägbart.” (Respondent 4). 
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Kompetens  

Majoriteten av respondenterna ser kundvärden i möjligheten att samarbeta med 

konsulter som är vana vid produkten. Respondent 2 menar att varje projekt är unikt med 

olika planlösningar, därför är det gynnsamt arbeta med konsulter som är vana vid 

produkten och kan budgetera rätt. Då kan tid och pengar sparas under projekteringen. 

”Ett säljargument för ett bostadsbyggsystem är om samma konsulter kan anlitas och utbildas i 

byggsystemet så att de kan designa produkten för kunden billigt.” (Respondent 2). 

Enligt Respondent 5 är en hög kompetens hos konsulterna viktigt, särskilt viktig är 

arkitektens kreativitet. Ett kundvärde är att kunna erbjuda samarbete med en kreativ 

arkitekt som är van att arbeta med bostadsbyggsystem och kan ta till vara på dess 

utformningsmöjligheter. ”Det måste vara rätt arkitekter som verkligen vill jobba med det här. 

Arkitekter som ser en utmaning i att utveckla arkitekturen med det här systemet.” (Kund 3 vid 

lanseringsmötet). 

Respondenterna är överens om vikten av kompetens, särskilt hos platsledningen, vid 

produktion av ett bostadsbyggsystem. De ska kunna ge goda förutsättningar för de 

anställda och underentreprenörerna att göra ett bra arbete. Under projekteringsmötet 

med Kund 1 framkommer att det är särskilt viktigt med kontinuitet och 

erfarenhetsåterföring i projekten under samtliga processer. Det är också viktigt att 

personal inte flyttas till och från projekten. Då går kunskap förlorad som kan få en negativ 

inverkan på slutproduktens kvalitet.  

Förtroende 

Respondent 2 understryker vikten av att kunden känner förtroende för leverantören 

gällande att de håller löften. Enligt Respondent 1 känner kunder förtroende för 

leverantörer som har visat att de håller vad de lovar. ”Kan leverantören visa att t.ex. 

kvaliteten har ökat så ökar förtroendet för konceptet.” (Respondent 2). 

Kunden vill känna förtroende för att den leverantör de tecknar avtal med är 

leveranssäker. Respondent 4 menar att kunder prioriterar leverantörer som har visat att 

de är leveranssäkra i tidigare projekt. ”Kan vi leverera den produkt vi marknadsfört och lovat 

kunden skapas ett förtroende.” (Respondent 4). 

Ett sätt att skapa förtroende är enligt Respondent 4 att leverantören vågar vara transparant, 

synliggör sina processer och lyfta alla frågor när kunden är med. ”Det är otroligt viktigt att 



RESULTAT/ANALYS 

27 

kunden ska känna att utgången av projektet är förutsägbart. Det vi säger, det ska vi leverera. Det 

ska kunden inte behöva vara osäker på.” (Respondent 4). 

Solidaritet 

Respondenterna är överens om att ett väl fungerande samarbete mellan kund och 

leverantör ger höga kundvärden. Kunder prioriterar leverantörer som de tidigare har 

haft goda samarbeten med. Det är därför gynnsamt arbeta tillsammans i exempelvis 

samverkansentreprenader då organisationerna lär känna varandra, menar Respondent 4.  

Image 

Aspekter gällande varumärke och rykte kan enligt respondenterna förknippas med 

kundvärde. Respondenterna är överens om att imagemässigt så har bostadsbyggsystem 

lite dåligt rykte idag och det associeras ofta till miljonprogrammet. De är ofta framtagna 

för hyresrätter med en lite enklare design. Det finns inte några bostadsbyggsystem som 

förknippas med en mer exklusiv kvalitet, menar Respondent 1. Respondent 3 menar att det 

är viktigt att bostadsbyggsystemet kan leverera höga kundvärden för slutkunden annars 

så får det en dålig image och en negativ stämpel. ”Vi är ute efter att pressa kostnader men vi 

vill inte ha lågbudgetstämpel på våra hus.” (Respondent 3). 

Kund 1 som är en ganska liten organisation, prioriterar att arbeta tillsammans med en 

större organisation som kan ta mycket ansvar, menar Respondent 1. De har inte den 

personalkapacitet som krävs för att sköta alla frågor själva. Respondent 2 menar att med 

ett mindre byggföretag kan man inte vara lika säker på leveransen av ett beställt projekt 

eller att företaget ens finns kvar efter en tid. Att anlita ett stor byggföretag som har rykte 

om sig att vara leverassäker är en trygghet.  Detta kundvärde har leverantören kännedom 

om. 

4.1.2 Uppoffringar  

I Tabell 4.2 beskrivs de uppfattningar om uppoffringar som överensstämmer mellan 

kund och leverantör för bostadsbyggsystem generellt. Specifikt beskrivs aspekter av 

uppoffringar som identifieras av både kund och leverantör. 
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Tabell 4.2. Matchande uppoffringar för bostadsbyggsystem generellt. 

MATCHANDE UPPOFFRINGAR 

UPPOFFRINGAR - PRODUKTRELATERAT 

KOSTNAD/ 

ANSKAFFNINGSVÄRDE 

✓Leverantörens möjlighet att kunna bygga till rätt pris. 

UPPOFFRINGAR - RELATIONSRELATERAT 

TID/ANSTRÄNGNING/ 

ENERGI 

✓Vid en affär uppoffrar kunden alltid tid och energi. En anledning till att man vill 

arbeta med bostadsbyggsystem är att man vill förkorta dess faktorer, genom 

effektivisering och standardisering. 

✓Restriktioner i utformningen. 

Kostnad/ anskaffningsvärde 

Samtliga respondenter är överens om att leverantörens möjlighet att kunna bygga till rätt 

pris är en av de viktigaste aspekterna som avgör om ett projekt med ett 

bostadsbyggsystem ska bil av. Det gäller att komma ner i en kostnad som är gångbar för 

kundens projekt. Samtliga respondenter är övertygade om att stora kostnadsbesparingar 

kan göras genom att bygga med bostadsbyggsystem bl.a. genom en kortare 

produktionstid som medför kortare finansiering av projektet och förhoppningsvis lägre 

räntekostnader. ”En bostadsutvecklares huvudsakliga kundvärde vad gäller bostadsbyggsystem 

ligger i att sänka kostnader.” (Respondent 3). 

Respondent 3 strävar alltid efter att kunna erbjuda en prisvärd produkt på den aktuella 

marknaden. För att lyckas med det i framtiden så måste de bygga på ett billigare sätt än 

vad de gör idag. ”En bra bostad som ingen har råd med är ingen bra bostad.” (Respondent 3). 

Respondent 3 understryker också vikten av att utformning och ekonomi hänger ihop. 

Designen av byggnaden får inte påverka de ekonomiska nyckeltalen i för stor 

utsträckning, då faller fördelarna med att bygga med bostadsbyggsystem. ”Flexibilitet står 

alltid högt på önskelistan, men det är ganska lätt att punktera det med priset.” (Respondent 2). 

Restriktioner i utformningen 

Respondenterna är överens om att bostadsbyggsystem innebär vissa låsningar och 

restriktioner i utformningen.  
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Tid/ansträngning/energi 

Respondent 4 menar att en anledning till att man vill arbeta med bostadsbyggsystem är att 

man vill förkorta dess faktorer, genom effektivisering och standardisering. ”Tid och energi 

är det som skapar själva produkten.” (Respondent 4). 

Respondent 4 menar att kunden ska känna att leverantören har en stor uppoffring under 

projektet och kunden en liten. Respondent 5 menar att hur omfattande kundens 

uppoffring är i form av tid och ansträngning under ett projekt beror delvis på vilken 

kompetens kunden själv har. Somliga kunder har en stor uppoffring beroende på att de 

har kompetens och möjlighet att ta mycket ansvar för projektet. Andra kunder har inte 

tillräcklig kompetens och möjlighet att ta ett stort ansvar för projektet. Deras uppoffring 

i tid, energi och ansträngning blir då mindre.  

Tid är förknippat med kundvärde anser Respondent 4. Att producera på kort tid, men 

ändå med bibehållen kvalitet. Tid är viktigt att beakta under produktionen då man lånar 

pengar för att bygga och får betala ränta för det. Produktionstiden vill man därför hålla 

kort, men också processerna innan. Det är därför ett kundvärde om leverantören har ett 

system där hela processen går snabbt och totaltiden blir kort. 

4.2 Icke matchande kundvärden för bostadsbyggsystem generellt 

4.2.1 Förtjänster  

I Tabell 4.3 presenteras de uppfattningar om förtjänster som endast nämnts av en av 

parterna eller där det råder olika uppfattning mellan kund och leverantör. Dessa aspekter 

har identifierats utifrån teorin, se kapitel 2. I den vänstra kolumnen beskrivs de olika 

kategorierna av förtjänster utifrån kundens perspektiv, i den högra kolumnen beskrivs 

de olika kategorierna av förtjänster utifrån leverantörens perspektiv. Tomma rutor 

innebär att kundvärdesaspekten inte har nämnts av den ena parten. 
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Tabell 4.3. Icke matchande förtjänster för bostadsbyggsystem generellt. 

ICKE MATCHANDE - FÖRTJÄNSTER 

KUND LEVERANTÖR 

FÖRTJÄNSTER - PRODUKTRELATERAT 

PRODUKTKVALITET 

 − Fokus på låg energianvändning och miljömässig 

hållbarhet. 

PRODUKTANPASSNING 

− Möjlighet att erbjuda en mer exklusiv kvalitet och en 

skräddarsydd produkt i vissa lägen. 

  

FÖRTJÄNSTER - TÄNSTERELATERAT 

LYHÖRDHET 

− Förståelse för kundens affär.  

FLEXIBILITET 

− Lättillgänglig information om bostadsbyggsystemet 

underlättar för kunden till att kunna arbeta effektivt 

med produkten. 

 

FÖRTJÄNSTER - RELATIONSRELATERAT 

SOLIDARITET 

− Ömsesidig lönsamhet.    

 − Kunden måste känna att de åtminstone får vad de 

betalar för och gärna lite mer. 

Produktkvalitet 

Respondent 5 anser att en låg energianvändning hos byggnaden är ett kundvärde. 

Respondent 4 menar att det framförallt gäller att ha en vettig energianvändning. Att uppnå 

alltför höga energikrav kostar för mycket pengar och då blir projekten inte av. Kunderna 

omtalar inte energi och miljöaspekter som kundvärden.  

Produktanpassning 

Respondent 1 menar att koncept för bostadsbyggsystem övervägande har tagits fram för 

hyresfastigheter. Det är ofta enkla hus med fokus på funktionen. Det är viktigt att tänka 

på att det inte alltid måste vara det billigaste alternativet på alla komponenter, menar 

Respondent 1. I vissa projekt efterfrågar kunden en mer exklusiv kvalitet med t.ex. större 

badrum, golvvärme och annorlunda planlösningar. Respondent 1 menar att det finns en 

stor marknad för sådana typer av projekt men det finns inga byggsystem som kan 

leverera det idag. Fokus på att kunna erbjuda en mer exklusiv kvalitet för 

bostadsbyggsystem har inte betonats av leverantören.  
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Lyhördhet 

Enligt Respondent 2 är det viktigt att leverantören förstår kundens affär, denna aspekt av 

kundvärde har inte nämnts av leverantören.  

Flexibilitet 

Under lanseringsmötet understryker Kund 1 vikten av att information om 

bostadsbyggsystemet finns lättillgänglig för dem som kund. Det underlättar till att kunna 

arbeta effektivt med produkten.  

Solidaritet  

Enligt Respondent 1 är ett kundvärde ömsesidig lönsamhet för kund och leverantör i en 

affär. Respondent 1 menar att ett kundvärde är att alla inblandade parter i deras affärer 

tjänar pengar. ”Vi vill inte ha en entreprenör som inte tjänar några pengar. Då går projektet inte 

bra. Vi värnar om långsiktiga samarbeten.” (Respondent 1). 

Respondent 4 menar att ett kundvärde är leverantörens vilja att möte kundens behov 

bortom ramen för avtalet. ”Kunden måste känna att de åtminstone får vad de betalar för och 

gärna lite mer.” (Respondent 4). 

4.2.2 Uppoffringar 

I Tabell 4.4 presenteras de uppfattningar om uppoffringar som endast nämnts av en av 

parterna eller där det råder olika uppfattning mellan kund och leverantör. Dessa aspekter 

har identifierats utifrån teorin och analysmodellen, se kapitel 2. I den vänstra kolumnen 

beskrivs de olika kategorierna av uppoffringar utifrån kundens perspektiv, i den högra 

kolumnen beskrivs de olika kategorierna av uppoffringar utifrån leverantörens 

perspektiv. Tomma rutor innebär att kundvärdesaspekten inte har nämnts av den ena 

parten.  
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Tabell 4.4. Icke matchande uppoffringar för bostadsbyggsystem generellt. 

ICKE MATCHANDE UPPOFFRINGAR  

KUND LEVERANTÖR 

UPPOFFRINGAR - PRODUKTRELATERAT 

KOSTNAD/ANSKAFFNINGSVÄRDE 

− Transparens i faktureringen.  

 − Byggsystemet ska kunna driftas till låga priser. 

UPPOFFRINGAR - ÖVRIGT 

RISK 

− Brist på kompetensen och information om 

bostadsbyggsystemet.   

− Obeprövade koncept. 

  

RESTRIKTIONER I UTFORMNINGEN  

− Det kan vara svårare att få till riktigt yteffektiva 

lägenheter med bostadsbyggsystem. 

 

Kostnad/anskaffningsvärde  

Respondent 2 menar att räkningen för ett byggprojekt ofta överskrider budgeterat pris. 

Han har aldrig varit med om att ett projekt har kostar mindre än vad som budgeterats. 

”Det behöver inte alltid vara byggfirmans fel att ett pris inte kan hållas men det är lätt att känna 

att priset inte är transparant redovisat.” (Respondent 2). 

Ett lägre pris och långa driftkostnader är ett kundvärden menar Respondent 4. 

Bostadsbyggsystem begränsar kundens kostnadsmässiga uppoffring genom att erbjuda 

ett lägre pris. Det tar tid för kunden att upptäcka att vad de köpt är prisvärt, det visar sig 

ofta först när kunden börjar drifta anläggningen och mäta resultat. Aspekten av 

kundvärde angående driftskostnader har inte nämnts av kunderna.  

Risk 

Respondent 1 menar att det finns potentiella risker för kunden i att bygga med nya koncept 

för bostadsbyggsystem är lite annorlunda och som innebär tekniska lösningar som ännu 

inte är helt beprövade. Kund 3 identifierar en risk i att kompetensen om 

bostadsbyggsystem finns knuten till ett begränsat antal personer som inte har resurser 

att nå ut med den. Genom att information om bostadsbyggsystemet dokumenteras i 

material som kunden och kundens kunder kan ta del av kan tid och energi frigöras för 

båda parter. Dessa risker för kunden har inte identifierats av leverantören.  
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Restriktioner i utformningen 

Kunderna omtalar i högre utsträckning än leverantören att det finns restriktioner i 

utformningen hos bostadsbyggsystem. Kund 1 menar att det enda som kunden egentligen 

uppoffrar gällande bostadsbyggsystem jämfört med mer konventionellt byggande är en 

viss flexibilitet. ”Alla byggsystem bygger på någon form av upprepning och någon låsning någon 

stans” (Respondent 1). Respondent 3 menar att det kan vara svårare att få till riktigt 

yteffektiva lägenheter med bostadsbyggsystem på grund av restriktionerna i 

utformningen. 

4.3 Matchande kundvärden för VeidekkeMAX 

4.3.1 Förtjänster 

I Tabell 4.5 presenteras de förtjänster som överensstämmer mellan kund och leverantör 

för VeidekkeMAX. Specifikt innehåller tabellen aspekter av förtjänster som identifieras 

av både kund och leverantör som kan relateras till teorin och analysmodellen, se kapitel 

2. 

Tabell 4.5. Matchande förtjänster för VeidekkeMAX. 

MATCHANDE FÖRTJÄNSTER  

FÖRTJÄNSTER - PRODUKTRELATERAT 

ALTERNATIVA 

TEKNISKA 

LÖSNINGAR 

✓Det finns goda möjligheter inom VeidekkeMAX för att kunna leverera olika tekniska 

lösningar.   

PRODUKTKVALITÈ ✓Respondenterna har förväntningar på att VeidekkeMAX kan leverera en hög och 

bestående produktkvalitet. 

✓Det finns ett stort fokus på kvalitetssäkring inom konceptet VeidekkeMAX. 

FÖRTJÄNSTER - TJÄNSTERELATERAT 

LYHÖRDHET ✓Veidekke Entreprenad är lyhörda gentemot sina kunder och omgivningen för att få nya 

idéer. De har viljan att förändra sin produkt så att den fungerar bättre för kunden. 

FLEXIBILITET ✓Är kunden intresserad av att medverka, påverka och följa sitt VeidekkeMAX-projekt 

finns goda möjligheter till det. Det finns också möjlighet att lämna mycket ansvar till 

Veidekke Entreprenad. 

✓I konceptet VeidekkeMAX finns en förutsägbarhet och en förväntan på resultaten och 

vägen dit. 

FÖRTJÄNSTER - RELATIONSRELATERAT 

IMAGE ✓Veidkke har ett bra namn och rykte om sig att vara leveranssäkert.  

✓VeidekkeMAX har ingen image ännu eftersom det inte finns något byggt. 

SOLIDARITET ✓I ett VeidekkeMAX-projekt arbetar leverantör och kund i samverkan. Det är ett bra sätt 

att arbeta på för att skapa och bevara långsiktiga relationer. 

✓ Väl fungerande samarbeten mellan kund och leverantör i VeidekkeMAX-projekten. 
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Alternativa tekniska lösningar 

Alternativa tekniska lösningar fungerar inte alltid med VeidekkeMAX, menar Respondent 

1. Som förslag till förbättringar ser Respondent 1 gärna fler storlekar på badrumsmoduler. 

Det behövs tre fyra små moduler och fyra, fem stora varianter på badrum, menar han. 

Han är också tveksam till lägenhetsaggregaten för fläktarna. Respondent 3 oroas över 

synliga kanalisationer. Hon understryker också vikten av att i vissa lägen kunna erbjuda 

golvvärme.  

Respondent 5 anser att de tekniska lösningarna hos VeidekkeMAX är bättre än många av 

de traditionella tekniska lösningarna. Har kunden synpunkter på dessa och är 

intresserade av något annat så finns det en gedigen kunskap inom Veidekke för att kunna 

leverera mer beprövade traditionella tekniska lösningar. Förändringar i systemet och 

dess komponenter får dock inte ske i allt för stor utsträckning. ”Vill kunden ha vissa fabrikat 

på för många produkter, som kanske ska matcha in i något övrigt bestånd, då börjar det bli svårt 

med industriellt tänkande.” (Respondent 5). 

Produktkvalitet 

Respondenterna har förväntningar på att VeidekkeMAX kan leverera en hög 

produktkvalitet. Respondent 2 anser att VeidekkeMAX uppfyller höga kundvärden. Han 

anser också att Veidekke genom VeidekkeMAX har kommit längre än konkurrenterna 

gällande kvalitetssäkring. ”Det finns aktörer som kan bygga billigare men de kanske inte kan 

hålla samma kvalitet.” (Respondent 2). 

Lyhördhet 

Respondent 1 menar att Veidekke Entreprenad är lyhörda var det gäller att hitta nya 

tekniska lösningar för VeidekkeMAX. ”Veidekke har en stor kompetens och vilja för att ta fram 

nya tekniska lösningar.” (Respondent 1). Respondent 1 menar att det också finns goda 

möjligheter att medverka, påverka och följa sitt projekt under projekteringen.  

Respondent 5 har en lång erfarenhet av att arbeta med bostäder och har ofta kännedom 

om vilken lösning som är den bästa sett ur tekniskt perspektiv. I de lägena är det viktigt 

att ha respekt för om kunden är av en annan åsikt. Kunden kan väga in t.ex. 

förvaltiningsaspekter i val av teknisk lösning som Veidekke Entreprenad inte har lika 

stor kunskap om. På detta sätt är Veidekke Entreprenad lyhörda mot sina VeidekkeMAX-

kunder. För att få en bättre förståelse för kundens efterfrågan strävar de efter att få 

kunskap om sina kunders och slutkunders kundvärden. ”Vi behöver mer inblandning och 

info. om era kundvärden” (Kund 1 under lanseringsmöte). 
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Flexibilitet 

Är kunden intresserad av att vara med och påverka sitt VeidekkeMAX-projekt finns goda 

möjligheter till det. Veidekke vill gärna att kunden ska vara involverad i processen, de 

vill visa att de är bra på vad de gör och att resultatet blir bra, menar Respondent 4.  

Tillförlitlighet 

Respondent 3 är positiv till de system och rutiner som konceptet VeidekkeMAX innebär. 

Det ger en tydlighet och förutsägbarhet. Produkten behöver inte se likadan ut men 

rutinerna och processen kan vara densamma.  Då har man en förväntan på och en 

förståelse för helheten för ett projekt och på de olika kompetenser som finns. 

Leverantören ska i ett tidigt skede kunna berätta för kunden vad kunden får, säger 

Respondent 5. I ett VeidekkeMAX-projekt får kunden tidigt se vad det kommer att kosta 

och vilken kvalitet som kommer att levereras. 

Image 

Någon image tycker Respondent 1 inte att VeidekkeMAX har ännu eftersom det inte finns 

något byggt. Internt inom Kund 3 känner man till att utvecklingsprojektet existerar men 

det återstår att se något konkret resultat.  

Veidekke har ett bra namn menar Respondent 1. Respondent 2 menar Veidekke har rykte 

om sig att vara leveranssäkert. ”Med en mindre byggare kan man inte vara lika säker på 

leveransen eller att företaget ens finns kvar efter en tid.” (Respondent 2). 

Solidaritet 

Respondent 1 anser att Veidekke har en god vilja och att de är bra att ha att göra med. En 

bidragande orsak till att Kund 1 upphandlade Veidekke Entreprenad var p.g.a. det 

mycket väl fungerande samarbete som de tidigare haft. ”Samarbetet med Veidekke fungerar 

jätte bra.”(Respondent 1). 
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4.3.2 Uppoffringar 

I Tabell 4.6 beskrivs de uppfattningar om uppoffringar som överensstämmer mellan 

kund och leverantör för VeidekkeMAX. Specifikt beskrivs aspekter av uppoffringar som 

identifieras av både kund och leverantör och som kan relateras till teorin och 

analysmodellen, se kapitel 2.  

Tabell 4.6. Matchande uppoffringar för VeidekkeMAX. 

MATCHANDE - UPPOFFRINGAR 

PRODUKTRELATERAT 

KOSTNAD/ANSKAFF

NINGSVÄRDE 

✓Förväntningar på att VeidekkeMAX innebär kostnadsbesparingar. 

✓Restriktioner i utformningen. 

Not. Förbättringsförslag från kunder: 

 Fler storlekar på badrumsmoduler.  

 Lägenhetsagregaten är en osäkerhetsfaktor. 

 Golvvärme måste kunna erbjudas i vissa projekt.  

 Synliga kanalisationer är oacceptabelt i vissa projekt. 

RELATIONSRELATERAT 

TIS/ENERGI OCH 

ANSTRÄNGNING 

✓Konceptet VeidekkeMAX möjliggör att kundens uppoffringar i form av tid, energi och 

ansträngning kan begränsas. Hur omfattande kundens uppoffring är i form av tid och 

ansträngning kan variera beroende på kundens behov. 

Kostnad/anskaffningsvärde  

Då Veidekke upphandlades för Kund 1s projekt var priset en viktig aspekt som 

övervägdes vid urvalet. ”Veidekke valdes delvis p.g.a. att de kom ner i en kostnad som var 

gångbar för projektet.” (Respondent 1). 

Respondent 2 förväntar sig att VeidekkeMAX kommer att innebära kostnadsbesparingar. 

Respondent 2 menar att Veidekke inte är ensamma på marknaden om att kunna leverera 

ett bra bostadskoncept men han tycker att Veidekke genom VeidekkeMAX har kommit 

ett steg längre med prissättning jämfört andra stora byggare och jämfört med vad de 

kunde leverera för två år sedan. Respondent 4 tror att de iterativt över tid kommer kunna 

bygga VeidekkeMAX ca 20 % billigare än idag. 

Restriktioner i utformningen  

Respondenterna är överens om att en restriktion för VeidekkeMAX är att kök och badrum 

måste ligga i anslutning till varandra. I vissa lägen kan det vara svårare att få till riktigt 

yteffektiva lägenheten beroende på formen på tomten. Det underlättar då att i ett tidigt 

skede inleda samarbetet mellan kund och Veidekke Entreprenad. 
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Tid, energi och ansträngning 

Respondenterna är övertygade om att VeidekkeMAX innebär tidsmässiga besparingar. 

Respondent 2 menar att Veidekke genom VeidekkeMAX kan hålla en kortare 

produktionstid.  

Kund 1 som är en ganska liten organisation värderar att arbeta tillsammans med Veidekke 

Entreprenad, som kan ta mycket ansvar och på så sätt kan begränsa deras uppoffringar i 

tid och resurser.  

4.4 Icke matchande kundvärden för VeidekkeMAX 

4.4.1 Förtjänster 

I Tabell 4.7 presenteras de uppfattningar om förtjänster för VeidekkeMAX, som endast 

nämnts av en av parterna eller där det råder olika uppfattning mellan kund och 

leverantör. Dessa aspekter har identifierats utifrån teorin och analysmodellen, se kapitel 

2. I den vänstra kolumnen beskrivs de olika kategorierna av förtjänster utifrån kundens 

perspektiv, i den högra kolumnen beskrivs de olika kategorierna av förtjänster utifrån 

leverantörens perspektiv. Tomma rutor innebär att kundvärdesaspekten inte har nämnts 

av den ena parten. 

Tabell 4.7. Icke matchande förtjänster för VeidekkeMAX. 

ICKE MATCHANDE FÖRTJÄNSTER  
KUND LEVERANTÖR 

FÖRTJÄNSTER - PRODUKTRELATERAT 

PRODUKTKVALITÈ 

 − Fokus på vidareutveckling av produkten.   

 − Möjlighet att utforma VeidekkeMAX på unika, 

estetiskt tilltalande sätt. 

 − VeidekkeMAX är hållbart miljömässigt och uppfyller 

höga energikrav. 

PRODUKTANPASSNING  

− Det finns låsningar och restriktioner hos 

VeidekkeMAX som gör byggsystemet oflexibelt. 

− VeidekkeMAX är flexibelt. 

 

− Det är svårare att utforma riktig yteffektiva 

lägenheter.  

− Det finns goda möjligheter att utforma yteffektiva 

lägenheter. 

− VeidekkeMAX kan inte erbjuda en mer exklusiv 

och skräddarsydd kvalitet för slutkunder som 

efterfrågar detta.   

  

FÖRTJÄNSTER - TÄNSTERELATERAT 

FLEXIBILITET 



RESULTAT/ANALYS 

38  

Produktkvalitet 

Leverantören betonar särskilt att det är möjligt att utforma VeidekkeMAX på olika 

estetiskt tilltalande sätt. Det kan bevisas genom de projekt som projekterats hittills. Detta 

kundvärde för VeidekkeMAX nämns inte av kunderna.  

Leverantörerna betonar energi och miljökrav som kundvärden för VeidekkeMAX. 

Miljökraven ska utgöras av Tellhus- eller Svanenkrav som minimum. Kunderna omtalar 

inte miljö och energikrav som kundvärden för VeidekkeMAX.  

Produktanpassning 

Låsningar och restriktioner i utformningen är inte särskilt påtagliga hos VeidekkeMAX, 

men de finns där menar en av respondenterna från kundsidan. En annan av kunderna 

menar att VeidekkeMAX är relativt oflexibelt och att det är svårare att få till yteffektiva 

planlösningar. Leverantören menar att VeidekkeMAX är flexibelt genom att produkten 

består av komponenter som kan stättas ihop till det hus som kunden/marknaden 

efterfrågar. Det finns endast en låsning och den är att kök och badrum ska ligga intill 

varandra. Veidekke Entreprenad menar att begränsningen för utformning ligger i 

kreativiteten hos de som jobbar med projektet, inte minst hos arkitekterna. I vissa lägen 

kan det vara svårare att få till riktigt yteffektiva lägenheten beroende på formen på 

tomten. Det underlättar då att i ett tidigt skede inleda samarbetet med kund och arkitekt.  

− Lättillgänglig information saknas om 

VeidekkeMAX.  

− Veidekke Entreprenad vill var tydliga med vad de 

säljer. 

− Projekteringen för en av kundernas projekt med 

VeidekkeMAX blev dyrare än vad Veidekke sagt att 

det skulle bli.  

− I ett VeidekkeMAX projekt får kunden tidigt se vad 

det kommer att kosta och vilken kvalitet som kommer 

att levereras. 

KOMPETENS 

 − Stort fokus på organisationen. 

− Konsulterna var inte var vana vid byggsystemet 

och behövde få inlärning. 

− Två olika arkitekter har varit med vid utvecklingen av 

konceptet ursprungligen. De är vana vid konceptet. 

FÖRTJÄNSTER - RELATIONSRELATERAT 

FÖRTROENDE 

− Veidekke Entreprenad håller inte alltid löften.  − Veidekke Entreprenad håller löften. 

SOLIDARITET 

 − Veidekke har vilja att möta kundens behov bortom 

ramen för avtalet. 

− Ömsesidig lönsamhet.   

− Projektering i samverkan/ICE-möten är inte alltid 

positivt. 

− Projektering i samverkan/ICE-möten är alltid positivt. 
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En av kunderna menar att VeidekkeMAX inte kan erbjuda en mer exklusiv och 

annorlunda kvalitet för slutkunder som efterfrågar t.ex. skräddarsydda planlösningar 

och extra stora badrum. I vissa projekt behöver bostadsbyggsystemet kunna erbjuda 

detta.  

Flexibilitet  

Respondent 3 är osäker på hur mycket det går att justera och anpassa VeidekkeMAX 

utifrån det optimalt fungerande läget. Hon vill veta hur flexibelt VeidekkeMAX 

egentligen är och var begränsningarna finns. ”Veidekke Entreprenad behöver definiera var 

gränserna går tekniskt sett för att det ska kunna vara ett VeidekkeMAX-projekt.” (Respondent 3). 

Kompetens 

Leverantören beskriver VeidekkeMAX organisation och process som kundvärden. Fokus 

finns på att hitta rätt organisation för varje unikt VeidekkeMAX-projekt. Projekten ska ha 

stabila team som arbetar med erfarenhetsåterföring och uppföljningar kontinuerligt. Det 

ska finnas en process och en organisation som slår hål på gamla myter och tankar kring 

t.ex. vilka arbetsuppgifter en arbetsledare ska ha eller vad en lagbas alltid ska göra. 

Arbetsuppgifterna ska kunna kombineras till förmån för projektets bästa. Fördelarna 

med processen och organisationen för VeidekkeMAX omtals inte som ett kundvärde av 

kunderna.  

Förtroende 

En av kunderna menar att Veidekke än så länge har levererat vad de lovat i projektet. De 

känner sig trygga inför den kommande produktionen. En annan kund menar att priset 

för projekteringen av sitt projekt med VeidekkeMAX kostade 50 % mer än vad Veidekke 

sagt från början. Det bidrar till att kunden nu känner ett lägre förtroende för Veidekke. 

”Vi ska köpa ett hus för en stor summa och det första som händer är att projekteringen spårar 50 

% prismässigt. Det gör oss som kund orolig.” (Kund 2). 

Respondent 4 menar att i ett VeidekkeMAX-projekt skapas förtroende genom arbete i 

samverkan med kunden. Veidekke vågar och vill vara transparanta, synliggöra sina 

processer och lyfta alla frågor när kunden är med. Än så länge, under de tidiga skedena, 

anser Respondent 4 att VeidekkeMAX har uppfyllt vad som lovats till kunderna. 

Respondent 4 menar att det som lovas till kunderna måste hållas. ”Det är otroligt viktigt att 

kunden ska känna att utgången av projektet är förutsägbart. Det vi säger, det ska vi leverera. Det 

ska kunden inte behöva vara osäker på.” (Respondent 4). 
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Solidaritet  

Respondenterna är positiva till det arbete i samverkan som konceptet VeidekkeMAX 

möjliggör. Men projektering med VDC-metodiken behöver inte alltid vara bra, menar en 

av respondenterna. Om det går för fort så kan man missa frågeställningar som behöver 

utredas.  

Ett kundvärde för Kund 1 är att alla inblandade parter i deras affärer ska tjäna pengar. Av 

den anledningen hade de inledningsvis tuffa förhandlingar för att anpassa sitt projekt till 

VeidekkeMAX-konceptet och få en lönsamhet i det för alla parter. ”Vi vill inte ha en 

entreprenör som inte tjänar några pengar. Då går projektet inte bra. Vi värnar om långsiktiga 

samarbeten.” (Respondent 1). 

4.4.2 Uppoffringar 

I Tabell 4.8 presenteras de uppfattningar om uppoffringar för VeidekkeMAX som endast 

nämnts av en av parterna eller där det råder olika uppfattning mellan kund och 

leverantör. Dessa aspekter har identifierats utifrån teorin, se kapitel 2. I den vänstra 

kolumnen beskrivs de olika kategorierna av uppoffringar utifrån kundens perspektiv, i 

den högra kolumnen beskrivs de olika kategorierna av uppoffringar utifrån 

leverantörens perspektiv. 

Tabell 4.8. Icke matchande uppoffringar för VeidekkeMAX. 

ICKE MATCHANDE UPPOFFRINGAR  

KUND LEVERANTÖR 

UPPOFFRINGAR - PRODUKTRELATERAT  

KOSTNAD/ANSKAFFNINGSVÄRDE 

 − VeidekkeMAX kan driftas till låga priser. 

UPPOFFRINGAR - ÖVRIGA 

RISK 

− Brist på lättillgänglig information om VeidekkeMAX.  

− Obeprövat koncept.   
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Kostnad/anskaffningsvärde  

Leverantören ser ett kundvärde i att VeidekkeMAX har ett bra pris och kan driftas till 

låga priser. Kunderna instämmer i att VeidekkeMAX har ett bra pris, men de nämner inte 

förväntningar på låga driftskostnader. 

4.4.3 Övriga kundvärden för VeidekkeMAX 

Nedan presenterar några typer av övriga kundvärden som inte direkt kan jämföras 

mellan kund och leverantör men som jag tycke är relevanta att omnämnas i arbetet. Dessa 

kundvärden kan inte identifieras som direkta förtjänster eller uppoffringar och de är 

också av den typen att de är knutna till en viss produkt. Därför analyseras dessa 

kundvärden först i detta kapitel som rör kundvärden specifikt för VeidekkeMAX.  

Önskningar  

Tidplan och kalkyl får inte påverkas för mycket beroende på vilken design byggnaden 

får. Kund 3 är intresserad av få veta hur kalkyl, tidplan och andra nyckeltal skulle 

påverkas för VeidekkeMAX om det anpassas till de kravs som ställs på ett 

innerstadsprojekt. 

 Kunden ser ett värde i att kunna utveckla VDC-metodiken så att det berör även 

detaljprocessen och på så sätt effektivisera arbetet i tidiga skeden och med kommunerna. 

De ser också ett värdeperspektiv i att genom 3D-modellering kunna trygga sakägare för 

projekten genom att tidigt kunna visa upp volymerna.  

Relativt andra erbjudanden  

Veidekke har genom VeidekkeMAX har kommit ett steg längre med prissättning och 

kvalitetssäkring jämfört med andra stora byggare och jämfört med vad de kunde leverera 

för två år sedan, menar Respondent 2. 

Under ICE-möten arbetar Veidekkes team tillsammans med olika konsulter. Då är det 

möjligt för kunden att medverka, påverka och följa processen. På detta sätt jobbar man 

inte i normala projekt med bostadsplattformar, enligt Respondent 4. Detta arbetssätt är 

unikt för Veidekke jämfört med andra byggföretag i omgivningen. 

Mottaget  

Kund 1 är väldigt nöjda- och den slutliga tagaren av projektet är i sin tur väldigt nöjd med 

hur det har gått så här långt. Kund 1 känner sig trygg inför den kommande produktionen. 

”Det finns fortfarande frågor att reda ut men just vad det gäller VeidekkeMAX- frågorna så känns 

det inte som några konstigheter.” (Respondent 1). 
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Att leverantören har möjlighet att komma tidigt in i processen har stor betydelse för 

kvaliteten hos produkten, menar Respondenterna. En tidig anpassning för byggsystemet 

till fastigheten ger lättare ett bra hus. Kommer leverantören in för sent så är det svårare 

att få till bra planlösningar. I projektet Traversen kom Veidekke in tidigt i processen, 

vilket gav möjlighet till att utforma yteffektiva lägenheter. ”I ett av projekteten har vi små 

lägenheter och där har vi en yteffektivitet på 81 %.” (Respondent 5). 

Förväntningar 

Följande förväntningar identifieras av kunderna: ”Definierar jag exakt vad jag vill ha så 

förväntar jag mig att de kan definiera ett exakt pris och hur lång tid det tar att leverera 

det. Klarar man det så är det kundvärde.”(Respondent 2) . 

”Att få förväntad kvalitet är en självklarhet. Den som inte kan leverera förväntad och definierad 

kvalitet får inte ens jobbet.” (Respondent 2). 

Det är viktigt att leverantören är tydlig med vad de säljer så att kunden inte överraskas, 

menar Respondent 5. 

4.5 Jämförelse mellan generella kundvärden för bostadsbyggsystem och 

kundvärden för VeidekkeMAX. 

Resultaten visar att det finns skillnader i hur respondenterna ser på kundvärden för 

bostadsbyggsystem generellt och hur de uppfattar kundvärden för VeidekkeMAX. 

Kundvärdet gällande leverantörens möjlighet att visa på trovärdighet för att ha 

producerat bostadsbyggsystemet på ett bra sätt genom exempelvis rutiner för 

kvalitetssäkring i samtliga processer har inte omnämnt för VeidekkeMAX. Detta beror 

troligtvis på att något projekt med VeidekkeMAX inte har byggts vid tidpunkten för 

intervjuerna. Veidekke kan därför inte visa på trovärdighet gällande att de verkligen 

levererar den beställda kvaliteten. Även kundvärdet gällande långsiktiga relationer 

överensstämmer inte helt, eftersom människorna som arbetar med VeidekkeMAX inte 

har arbetat i detta koncept tillsammans med kunden under särskilt lång tid. Kundvärdet 

gällande kundens stora möjligheter att medverka, påverka och följa sitt VeidekkeMAX-

projekt är enligt Respondent 4 unikt för VeidekkeMAX. I konceptet finns också en 

förutsägbarhet och en förväntan på resultaten och på vägen dit, som vanligtvis inte kan 

ges i projekt för bostadsbyggsystem generellt. 
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5 SLUTSATS OCH DISKUSSION  

I kapitlet diskuteras och besvaras arbetets frågeformulering. 

Hur överensstämmer och skiljer sig uppfattningen om kundvärde åt gällande nya 

bostadsbyggsystem mellan kund och leverantör i B2B-relationer? 

Resultaten från den genomförda studien visar att det finns likheter gällande hur kund 

respektive leverantör uppfattar kundvärden, men också olikheter. Nedan presenteras 

och diskuteras de mest framträdande likheter och skillnader som identifierats.  

Möjligheten att utforma estetiskt tilltalande byggnader med bostadsbyggsystem belyses 

övervägande av leverantören. Kund och leverantör är överens om vikten av att arbeta 

tillsammans med en mycket kreativ arkitekt vid framtagandet av ett bostadsbyggsystem 

för att lyckas med utformning och yteffektivitet. Både kund och leverantör identifierar 

också ett kundvärde i möjligheten att samarbeta med konsulter som har vana vid 

byggsystemet. 

Under aspekten produktanpassning påpekas från kundsidan ett kundvärde i 

leverantörens möjlighet att kunna erbjuda en mer exklusiv kvalitet och skräddarsydd 

produkt till slutkunder som har speciellt höga krav på sitt boende. En av kunderna menar 

att det finns en stor marknad för sådana typer av projekt men inget bostadsbyggsystem 

kan erbjuda det idag. Kund och leverantör är överens om att bostadsbyggsystem idag 

har lite dåligt rykte på grund av en negativ historia. Projekten har genom historien ofta 

tagits fram för hyresrätter med en enklare kvalitet och design. Detta kan bidra till 

förutfattade meningar och fördomar gällande bostadsbyggsystem och försvåra 

försäljningen i vissa lägen där kraven på kvaliteten är mycket höga. 

Både kund och leverantör understryker vikten av ärlighet och att hålla löften i affärer.  

Denna kundvärdesaspekt identifieras även i teorin av Ravald och Grönroos (1996) som 

menar att för att bevara långsiktiga relationer berörs djupa aspekter så som säkerhet, 

trovärdighet, kontinuitet, etc. som tillsammans ökar förtroendet för leverantören och 

därigenom stödjer och uppmuntrar till kundlojalitet. Då bostadsbyggsystem innebär 

nyproduktion med exakta handlingar måste det vara möjligt för leverantören att i ett 

tidigt skede kunna ge besked om ett exakt pris, definierad kvalitet och en tidplan. 
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Leverantören anser att fokus på låg energianvändning och miljömässig hållbarhet är ett 

kundvärde. Leverantören identifierar också ett kundvärde i att bostadsbyggsystem kan 

driftas till låga priser. Dessa aspekter av kundvärde har inte någon av kunderna nämnt. 

Detta är ett intressant och kanske också förvånande resultat då miljö- och energifrågor är 

ett hett diskussionsämne i byggbranschen idag.  

Kunder uppfattar potentiella risker i att bygga med nya koncept för bostadsbyggsystem 

som kan ha annorlunda och obeprövade tekniska lösningar, dessa risker har inte 

identifierats av leverantören. För kunderna är det viktigt att information om 

bostadsbyggsystemet finns lättillgängligt. Det underlättar för kunden till att kunna 

arbeta effektivt med produkten. En risk för kunden är att kompetensen om ett 

bostadsbyggsystem finns knuten till ett begränsat antal experter från leverantören som 

inte har resurser att nå ut med den. Den här aspekten av risk har inte uppmärksammats 

av leverantören. Detta understryks också genom andra aspekter av kundvärden som 

belysts av leverantören men inte av kunden som kan bero på att kunden inte har fått 

kännedom om vissa egenskaper hos bostadsbyggsystemet som leverantören vill och tror 

att kunden ska värdera, som exempelvis strategiska organisationer och processer inom 

konceptet. En rekommendation baserad på teori så väl som de empiriska resultaten i 

föreliggande studie är att leverantören bör rikta stor uppmärksamhet mot hur 

informationen om sitt bostadsbyggsystem når ut till kunden. 

Vidare belyser kunden vikten av att leverantören har förståelse för kundens affär och de 

ser ett kundvärde i att det finns ett fokus på att skapa gemensamma kundvärden så som 

en ömsesidig lönsamhet. Dessa aspekter har inte belysts i lika hög utsträckning av 

leverantören. Angående denna aspekt kan paralleller dras till Woodruffs (1997) teori om 

att företag ofta fokuserar på interna åtgärder i stället för att rikta sig ut mot kundens 

organisation för att skapa gemensamma kundvärden.  

De likheter som identifierats utgör säljargument för bostadsbyggsystem och ger bättre 

konkurrensförutsättningar för leverantören (Vignali 2010). Leverantören har i dessa fall 

en korrekt uppfattning om vad kunden efterfrågar och en verklig uppfattning om 

kundvärde (Vignali 2010). De skillnader i uppfattning som framkommit eller de 

kundvärden som har nämnts av den ena parten men inte av den andra, innebär att det 

finns informationsgap, vilket innebär risker för misstag i leverantörens 

kundvärdeskapande arbete (Vignali 2010). Konsekvensen av att det råder 

informationsgap är att leverantörer satsar resurser på aktiviteter som inte skapar 
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konkurrensfördelar. Detta missgynnar företaget och ger i förlängningen besvikna 

kunder. Lärande om kundvärden hjälper leverantören att fokusera på rätt åtgärder för 

att utveckla sin produkt och det bidrar också till att kunna forma en image av sitt 

bostadsbyggsystem baserat på de kundvärden som matchar mellan kund och leverantör. 

De informationsgap som framkommit ger en indikation på vilka möjligheter leverantören 

har att förbättra sitt bostadsbyggsystem och även förbättra marknadsföringen av detta.  

Arbetets resultat styrker delar av den forskning som tidigare gjorts inom kundvärden för 

bostadsbyggsystem: 

 Kron och Goldkuhl (2006) identifierar kundvärden för bostadsbyggsystem som 

låga byggkostnader, kortare byggtid och en högre bostadskvalitet.  

 Även Fernström och Kämpes (2005) kundvärdesaspekter som kvalitetssäkring 

och kundens möjlighet att kunna följa och påverka projektet redan på idéstadiet 

styrks av arbetets resultat.  

 Enligt Gustavsson (2011) innebär bostadsbyggsystem låsningar och 

begränsningar i utformningen som leder till arkitektoniska utmaningar, denna 

form av kundvärde/uppoffring styrks i arbetet.  

Eftersom VeidekkeMAX är ett relativt nytt koncept som ännu inte har byggts basers stora 

delar av den information som framkommit på förväntningar om kundvärden. De 

mottagna kundvärdena som kan innebära säljargument berör i detta arbete övervägande 

projekteringsfasen. För att konceptet ska bli framgångsrikt måste förväntningarna på 

kundvärden nu levereras för att de ska kunna bli till starka säljargument. En intressant 

vidare studie vore därför att analysera hur de förväntade kundvärdena levereras under 

produktionen av ett bostadsbyggsystem och därefter. Det vore också intressant att 

studera hur arbetets resultat kan användas för att utveckla marknadserbjudanden och 

marknadsföringen av nya bostadsbyggsystem.  
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BILAGA 1 

Sammanfattning datainsamling  

Kundens uppfattning om kundvärden för bostadsbyggsystem generellt  

Inledningsvis i intervjuerna ombads respondenterna från kundföretagen att 

förutsättningslöst och spontant definiera vad begreppet kundvärde innebär för dem. 

Respondent 1 beskrev begreppet enligt följande:  

”Kundvärde är den nytta kunden har av en yta och det värde den får för sin peng om man jämför 

två olika alternativ. Om kunden köper en kvadratmeter så kan denna ha olika nytta av ytan. Det 

är helt en fråga om vem som är kunden. Vem är kunden? Kundvärde är väldigt individuellt.”. 

Respondent 3 instämmer i att kundvärde är högst individuellt. För henne är kundvärde 

attraktiva lägenheter för slutkunden. Det primära kundvärdet kan vara något som har 

med byggnaden att göra eller något som inte alls har med byggnaden att göra. Det kan 

vara ”platsen” i form av exempelvis en utsikt, eller att bostaden ligger kollektivtrafiknära. 

Vad gäller själva byggnaden så består kundvärde av ”bra bostäder”, vilket ställer både 

funktionella men också emotionella krav, menar Respondent 3. 

Kundvärde för Respondent 2 är att leverantören förstår företagets efterfrågan, affär och 

tillhandahåller en produkt som passar dem. Kundvärde handlar också om en rätt 

avvägning gällande många viktiga parametrar som pris, kvalitet, produktionssäkring, 

byggtid och förutsägbarhet.  

Utifrån analys med hjälp av den teoretiska referensramen kunde följande förtjänster 

identifieras utifrån intervjuerna:  

Förtjänster kunder för bostadsbyggsystem generellt 

Alternativa tekniska lösningar 

Under intervjuerna utrycker respondenterna ett kundvärde i leverantörens förmåga att 

kunna erbjuda alternativa tekniska lösningar som skapar möjlighet för kunden att vara 

flexibel i sina val. De tekniska komponenterna i bostadsbyggsystemet ska vara 

kompatibla med dagens teknik och anpassningsbara till ny teknik. Leverantören ska ha 
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kompetens och vilja att utveckla och presentera nya tekniska lösningar när det dyker upp 

oväntade problem. 

Produktkvalitet 

Enligt respondenterna handlar kundvärden angående produktkvalitet om en avvägning 

gällande flera viktiga parametrar så som kontinuitet i projekten, produktionssäkring, 

estetik, och att produkten uppfyller ett högt kundvärde.  

Enligt Respondent 2 är en bristande produktkvaliet oacceptabel, men en kvalitet kan vara 

mer eller mindre exklusiv. En hög produktkvaliet är enligt honom när ett hus är rätt 

ihopsatt, snyggt och fritt från skräp och damm. Under lanseringsmötet med Kund 3 

definieras kvalitet ur två perspektiv: Antingen kan kvalitet vara att byggnaden 

producerats på rätt sätt. Det kan också vara att bostadsbyggsystemet uppfyller höga 

kundvärden och lever upp till förväntningar och behov hos beställare och kommuner. 

Kvalitet för ett bostadsbyggsystem kännetecknas också av leverantörens ständiga strävan 

efter produktutveckling och förädling.  

Enligt Respondent 2 är det vanligt att byggfirmor levererar en produktkvalitet som är 

undermålig kundens förväntningar. Det kan exempelvis bero på dålig ordning och 

organisation på produktionsarbetsplatsen som leder till skador och fel på produkten. 

Han menar att i byggbranschen så spelar det roll hur huset kommer från byggmaterial 

till ett färdigt ihopsatt hus som man kan flytta in i. Täcks inte byggmaterial så byggs fukt 

in. Sådana typer av fel syns inte på slutbesiktningen men det genererar problem över tid 

och innebär problem för kunden. Det kostar mer, det tar mer tid och ger missnöjda 

slutkunder. ”Det handlar inte bara om att leverera en produkt till kunden på 

slutbesiktningsdagen, utan leverantören måste kunna visa på trovärdighet för att ha nått dit på 

ett bra sätt. Byggbranschen måste bli bättre på det.” 

Respondent 3 understryker vikten av att bostadsbyggsystemet uppfyller slutkundens 

kundvärden. De vill bygga bostäder som uppfyller människors bostadsdröm. De vill att 

bostaden ska vara attraktiv, den ska fungera och slutkunden ska vara stolt över sitt 

boende. Det är också viktigt att bekräfta platsen med en unik arkitektur. Varje plats är 

unik och arkitekturen måste kommunicera med platsen på ett bra sätt. ”Det är viktigt att 

visa att det faktiskt finns sätt att utveckla fina produkter med bostadsbyggsystem.” 
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Respondent 3 menar att man som bostadsutvecklare alltid måste sälla sig frågan; vad ger 

det här till slutkunden? För Kund 3 som bolag kan hon se många fördelar med 

bostadsbyggsystem. Det är effektivt, det pressar priser osv. Men det viktigaste är vad det 

ger det till dem som ska flytta in. ”Ökar det inte mervärdet för de boende så är det frågan om 

vi ska hålla på med det.” 

Produktanpassning 

Samtliga respondenter understryker vikten av flexibilitet i byggsystemet och i 

planlösningarna. För att kunna konkurrera på marknaden idag behöver lägenheterna 

vara yteffektiva med flexibilitet i planlösningarna. Om slutkundens situation förändras 

ska de inte behöva flytta, menar Respondent 3.  En etta ska kunna göras om till en tvåa och 

en tvåa till en trea och tvärtom. ”Vi ser att marknaden efterfrågar mindre lägenheter idag. 29-

35 kvm säljer bäst.” Bostadsbyggsystemets exteriör måste kunna anpassas till den plats där 

det ska byggas. Det måste vara möjligt att ha olika fasader och att kunna dölja skarvarna 

mellan fasadelementen.  

Respondent 1 menar att koncept för bostadsbyggsystem övervägande har tagits fram för 

hyresfastigheter. Det är ofta enkla hus med fokus på funktionen. Det är viktigt att tänka 

på att det inte alltid måste vara det billigaste alternativet på alla komponenter. I vissa 

projekt efterfrågar kunden en mer exklusiv kvalitet med t.ex. större badrum, golvvärme 

och annorlunda planlösningar. Respondent 1 menar att det finns en stor marknad för 

sådana typer av projekt men det finns inga byggsystem som kan leverera det idag.  

Respondent 3 menar att bostadsbyggsystemet måste vara tillräckligt flexibelt för att kunna 

undvika en negativ inverkan på slutkundens kundvärden. Byggsystemet behöver stödja 

kundens byggprojekt, inte begränsa dem. Om byggsystemet begränsar möjligheterna att 

följa marknaden uppstår problem. Respondent 3 önskar att byggsystemet ska möjliggöra 

att ligga ett steg före konkurrenterna affärsmässigt och samtidigt förenkla till att bygga 

slutkundens drömboende.  

Lyhördhet 

Respondent 1 menar att kunder prioriterar leverantörer som är lyhörda och har viljan att 

förändra sin produkt så att den passar bättre för kunden. Respondent 1 har varit med om 

samarbeten där entreprenören säger rakt nej till förändringar av sin produkt och att det 

inte går.  
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Enligt Respondent 2 är det viktigt att leverantören förstår kundens efterfrågan, affär och 

därigenom tillhandahåller en produkt som passar dem. Enligt Respondent 3 uppskattar 

kunden när leverantören håller en aktiv dialog med dem angående slutkundens 

kundvärden. Enligt Respondent 3 handlar det om lyhördhet för varandra. Leverantören 

tror på vad kunden säger om marknaden och de definierar begränsningarna hos sitt 

bostadsbyggsystem.  

Flexibilitet 

Respondent 1 understryker vikten av att leverantören har möjlighet att komma tidigt in i 

projektet. Han menar att detta har stor betydelse för kvaliteten hos slutprodukten. En 

tidig anpassning av byggsystemet till fastigheten ger lättare ett bra hus. Kommer 

leverantören in för sent i projektet så är det t.ex. svårare att få till yteffektiva lägenheter. 

Enlig Kund 1 är det positivt om leverantören är flexibel för att kunna ta olika mycket 

ansvar för projektet beroende på kundens situation och behov. I vissa projekt vill kunden 

ha stor insyn i projektet och kunna följa processerna. I vissa fall vill kunden kunna lämna 

över mycket ansvar till leverantören. 

Under lanseringsmötet för Kund 1 framkommer vikten av att information om 

bostadsbyggsystemet finns lättillgänglig för kunden. Det underlättar till att kunna arbeta 

effektivt med produkten. En risk är att kompetensen om bostadsbyggsystemet finns 

knuten till ett begränsat antal personer som inte har resurser att nå ut med den. Genom 

att information om bostadsbyggsystemet dokumenteras i material som kunden och 

kundens kunder kan ta del av kan tid och energi frigöras för båda parter.  

Tillförlitlighet 

Att ha en process som är systematiserad med en flexibel produkt är ett stort kundvärde, 

menar Respondent 3. Systematiserade processer ger tydlighet och förutsägbarhet. 

Produkten behöver inte se likadan ut men rutinerna och processerna som leder fram till 

en färdig produkt kan vara lika. Då finns en förväntan på-, och en förståelse för projektets 

helhet och de olika kompetenser som finns. Fungerar inte processerna tar det mycket tid 

och energi men framförallt leder det till stora extrakostnader, menar Respondent 3.  

Respondent 2 anser att det är särskilt viktigt med tillförlitlighet gällande pris och tid för 

ett bostadsbyggsystem eftersom det är nyproduktion och man lämnar pris på exakta 

handlingar. Då måste leverantören kunna lämna ett exakt pris och hur lång tid det tar att 

leverera det. Ju minder osäkerheter kunden har ju lättare kan de finansiera projektet och 
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fatta beslut om att det ska byggas. ”Definierar jag exakt vad jag vill ha så förväntar jag mig 

att de kan definiera ett exakt pris och hur lång tid det tar att leverera det. Klarar man det så är det 

kundvärde.” 

Kompetens 

Ett kundvärde för bostadsbyggsystem är att det finns möjlighet att arbeta med konsulter 

som är vana vid produkten, menar Respondent 2. Varje projekt är unikt med olika 

planlösningar, därför är det gynnsamt arbeta med konsulter som är vana vid produkten 

och kan budgetera rätt. Då kan tid och pengar sparas under projekteringen. ”Ett 

säljargument för ett bostadsbyggsystem är om samma konsulter kan anlitas och utbildas i 

byggsystemet så att de kan designa produkten för kunden billigt.” 

Respondenterna understryker särskilt vikten av att arbeta tillsammans med en mycket 

kreativ arkitekt som kan ta till vara på ett bostadsbyggsystems utformningsmöjligheter 

på ett bra sätt. De låsningar som kan ge minskad flexibilitet hos byggsystem ställer höga 

krav på arkitektens kompetens. ”Det måste vara rätt arkitekter som verkligen vill jobba med 

det här. Arkitekter som ser en utmaning i att utveckla arkitekturen med det här systemet.” 

Respondent 2 understryker vikten av en hög kompetens hos platsledningen vid 

produktion av ett bostadsbyggsystem. De ska kunna ge goda förutsättningar för de 

anställda och underentreprenörerna att göra ett bra jobb. Har man rätt samordning, håller 

rent på bygget, håller tidplanen och gör sin produktionscykel på rätt sätt så undviker 

man de krockar som är förödande för kvaliteten. Är det en mindre bra samordning på 

arbetsplatsen så blir det lätt kaos; material står mot vägen, man får flytta på material och 

det uppstår skador på produkten som måste pareras för. Det har en negativ inverkar på 

kvaliteten. Platsledningen ska också kunna upptäcka förseningar i tid och vidta rätt 

åtgärder. Ofta upptäcks förseningar först när projektet ska vara färdigt. 

Under projekteringsmötet med Kund 1 framkommer att det är särskilt viktigt att 

kontinuitet och erfarenhetsåterföring i projekten under samtliga processer kan 

säkerställs. Det är också viktigt att personal inte flyttas till och från projekten. Då går 

kunskap förlorad som kan få en negativ inverkan på slutproduktens kvalitet.  
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Förtroende 

Respondent 1 känner förtroende för en leverantör som har visat att de håller vad de lovar. 

”Kan leverantören visa att t.ex. kvaliteten har ökat så ökar förtroendet för konceptet.”  Respondent 

2 håller med om detta. ”Man vill som kund kunna lita på att leverantören kan sin sak och 

levererar vad de lovar. Säger leverantören att det ska kosta en viss summa så ska det inte kosta 

mer, det måste leverantören kunna ta höjd för i sitt anbud.” Att få förväntad kvalitet är en 

självklarhet, menar Respondent 2. En leverantör som inte kan leverera förväntad och 

definierad kvalitet upphandlas inte. ”Att beställa 100 % men att bara få 90 % är inte 

acceptabelt. Betala man fullt pris vill man ha 100 % av den kvalitet man har beställt.” 

Respondent 2 menar att kunders förtroende för byggbranschen är relativt lågt. De tre 

vanligaste parametrar som leverantörer misslyckas med är att de inte håller priset, tiden, 

kvaliteten och att de ofta skyller ifrån sig på underentreprenörer när något går fel. ”Vi 

som beställare tycker att branschen är ganska oärlig.” 

”Vi beställare uppfattar att entreprenörerna inte riktigt förvaltar förtroendet de får.” 

Respondent 2 menar att räkningen för ett byggprojekt ofta överskrider budgeterat pris. 

Detta medför att kunden känner ett minskat förtroende för leverantören. Generellt sätt 

om man köper på löpande räkning i byggbranschen så får kunden betala för att 

leverantören inte gör sitt bästa. Köper man på fast pris så får kunden vara beredd på att 

leverantören kan fuska och gör ett slarvigt arbete. Respondent 2 har aldrig varit med om 

att ett projekt har kostar mindre än vad som budgeterats. ”Det behöver inte alltid vara 

byggfirmans fel att ett pris inte kan hållas men det är lätt att känna att priset inte är transparant 

redovisat.” 

Som motvikt till detta får kunden t.ex. preparera priset genom ha ett fast pris och genom 

att lämna en väldigt tydlig beställning. Ett sätt att för leverantören att skapa trygghet för 

kunden är att vara väldigt tydlig i sin prissättning, leverera överenskommen kvalitet och 

ta höjd för oförutsedda händelser i sin tidplan. 

 Solidaritet 

Respondent 1 menar att väl fungerande samarbete mellan kund och leverantör ger höga 

kundvärden. Kunder prioriterar leverantörer som de tidigare har haft goda samarbeten 

med. 
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Image 

Kund 1 som är en ganska liten organisation, värderar att arbeta tillsammans med en större 

organisation som kan ta mycket ansvar, menar Respondent 1. De har inte den 

personalkapacitet som krävs för att sköta alla frågor själva. Respondent 2 menar att med 

ett mindre byggföretag kan man inte vara lika säker på leveransen av ett beställt projekt 

eller att företaget ens finns kvar efter en tid. Att anlita ett stor byggföretag som har rykte 

om sig att vara leverassäker är en trygghet.  

Imagemässigt så har byggsystem lite dåligt rykte och det associeras ofta till 

miljonprogrammet, menar Respondent 1. De är ofta framtagna för hyresrätter med en lite 

enklare design. Det finns inte några bostadsbyggsystem som förknippas med en mer 

exklusiv kvalitet. Respondent 3 menar att det är viktigt att bostadsbyggsystemet kan 

leverera höga kundvärden för slutkunden annars så får det en dålig image och en negativ 

stämpel. ”Vi är ute efter att pressa kostnader men vi vill inte ha lågbudgetstämpel på våra hus.”  

Uppoffringar kunder för bostadsbyggsystem generellt   

Utifrån analys av materialet från intervjuerna med hjälp av teorin, kunde följande 

aspekter av uppoffringar identifieras:  

Pris/ anskaffningsvärde 

Samtliga respondenter är överens om att leverantörens möjlighet att kunna bygga till rätt 

pris är en av de viktigaste aspekterna som avgör om ett projekt med ett 

bostadsbyggsystem ska bil av. Det gäller att komma ner i en kostnad som är gångbar för 

kundens projekt. Respondenterna är övertygade om att stora kostnadsbesparingar kan 

göras genom att bygga med bostadsbyggsystem bl.a. genom en kortare produktionstid 

som medför kortare finansiering av projektet och förhoppningsvis lägre räntekostnader. 

”En bostadsutvecklares huvudsakliga kundvärde vad gäller bostadsbyggsystem ligger i att sänka 

kostnader.” 

Respondent 3 strävar alltid efter att kunna erbjuda en prisvärd produkt på den aktuella 

marknaden. För att lyckas med det i framtiden så måste de bygga på ett billigare sätt än 

vad de gör idag. ”En ”bra bostad” som ingen har råd med är ingen bra bostad.” Respondent 3 

understryker också vikten av att utformning och ekonomi hänger ihop. Designen av 

byggnaden får inte påverka de ekonomiska nyckeltalen i för stor utsträckning, då faller 

fördelarna med att bygga med bostadsbyggsystem.  

”Flexibilitet står alltid högt på önskelistan, men det är ganska lätt att punktera det med priset.” 
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Ett kundvärde för Respondent 1 är att alla inblandade parter i deras affärer ska tjäna 

pengar. ”Vi vill inte ha en entreprenör som inte tjänar några pengar. Då går projektet inte bra. 

Vi värnar om långsiktiga samarbeten.” 

Tid/ ansträngning/ energi 

Vid en affär uppoffrar kunden alltid tid, pengar och energi. En anledning till att man vill 

arbeta med bostadsbyggsystem över huvud taget är att man vill förkorta dess faktorer, 

genom effektivisering och standardisering. ”Tid och energi är det som skapar själva 

produkten.” 

Risk 

Respondent 1 menar att det finns potentiella risker för kunden i att bygga med nya koncept 

för bostadsbyggsystem som kan ha delar i koncepten som är lite annorlunda och tekniska 

lösningar som ännu inte är helt beprövade. 

Flexibilitet 

Kund 1 menar att det enda som kunden egentligen uppoffrar gällande byggsystem 

jämfört med mer konventionellt byggande är en viss flexibilitet. ”Alla byggsystem bygger 

på någon form av upprepning och någon låsning någon stans.” Respondent 3 menar att det kan 

vara svårare att få till riktigt yteffektiva lägenheter med bostadsbyggsystem.  

Förtjänster leverantören för bostadsbyggsystem generellt  

Inledningsvis i intervjuerna ombads respondenterna att förutsättningslöst och spontant 

definiera vad ordet kundvärde innebär. Respondent 4 beskrev kundvärde enligt följande: 

”Kundvärde är ett värde för kunden, det behöver inte vara ett mervärde, men det kan vara ett 

mervärde. Det är någonting de betalar för som de har ett värde av. Det kan vara stort eller smått.”  

Respondent 5s spontana association med begreppet kundvärde riktar sig direkt mot 

slutkunden. ”Ytskikt, det som slutkunden kan ta i och ser. Det är kundvärde.” Då kunden 

istället definieras som en beställarorganisation i en B2B-relation menar Respondent 5 att 

kundvärden riktar sig mer mot hårda parametrar så som kostnadseffektivitet, tid och 

robusta lösningar. Kundvärde bottnar då mycket mer i procent och pengar.  

Utifrån analys med hjälp av teorin, kunde följande förtjänster identifieras utifrån 

intervjuerna:  

Alternativa tekniska lösningar 

Enligt Respondent 4 är möjligheten att leverera olika tekniska lösningar och förmågan att 

lösa tekniska krav på olika sätt ett kundvärde. Respondent 5 instämmer i detta och menar 
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att om kunden har synpunkter på de tekniska lösningar som erbjuds eller om det dyker 

upp nya tekniska krav är det ett kundvärde om kompetensen finns för att kunna erbjuda 

något annat.  

Produktkvalitet 

Respondent 4-5 anser att kundvärde är ett robust bostadsbyggsystem, konstruerat av 

gedigna material, som är hållbart livslängds- och miljömässigt. Det ska ha en unik och 

estetiskt tilltalande design. Byggsystemet ska hålla en hög kvalitet gällande att det 

uppfyller höga kundvärden men också att det konstrueras på rätt sätt. Det ska finnas 

rutiner för kvalitetssäkring i samtliga processer som leder fram till en färdig produkt. 

Respondenterna anser att kundvärde gäller den direkta produktkvaliteten men också 

den långsiktiga. Byggnaden ska vara ett gott förvaltningsprojekt.  

Respondenterna är överens om att en låg energianvändning är ett kundvärde. Respondent 

4 menar att det framförallt gäller att ha en vettig energianvändning.  

Respondent 5 menar att erfarenhetsåterföring under de processer som leder framtill en 

färdig produkt är en viktig parameter för att säkerställa kvaliteten och utveckla 

produkten.  

Produktanpassning 

Produktens anpassning till kunden och slutkunden är mycket viktig. Under 

lanseringsmötet med Kund 1 understryker leverantören vikten av att det ska finnas 

möjlighet till arkitektonisk frihet i bostadsbyggsystemet. Interiören ska vara flexibel med 

fokus på vad som är värdeskapande för slutkunden. Bindningar och låsningar i 

byggsystemet ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt och det ska vara möjligt att 

utforma yteffektiva lägenheter. Uppstår en ny standard eller lagstiftning så ska det vara 

möjligt att anpassa produkten efter det. 
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Lyhördhet 

Ett kundvärde är att kunden har möjlighet att medverka, påverka och följa projektet. Då 

säkerställer leverantören att kunden blir nöjd, annars kommer lätt många frågor senare, 

menar Respondent 4. Även om det finns svar på alla frågorna så kan kunden då lätt känna 

sig förbisedd. ”Det är viktigt att vara lyhörd gentemot kunden och omgivningen för att få nya 

idéer.” 

Flexibilitet 

Enligt respondenterna är ett kundvärde möjligheten för kunden att ta olika mycket 

ansvar för projektet. Kunden ska kunna vara mycket delaktig i projektet men den ska 

också kunna luta sig tillbaka och lämna mycket ansvar till leverantören. ”Vissa kunder vill 

vara mycket involverade och ge synpunkter. Andra kunder lämnar över mer ansvar till 

leverantören. Det är väldigt individuellt hur mycket ansvar kunden vill och kan ta. Det är därför 

viktigt att vara flexibel mot behoven hos den enskilde kunden.” 

Respondent 5 understryker också vikten av att leverantören är tydlig med vad de säljer. 

Kunden får inte överraskas på ett negativt sätt.  

Tillförlitlighet 

Respondent 4 menar att kundvärde är att kunden kan känna sig trygg i att leverantören 

levererar vad de lovat på ett bra sätt och de kan luta sig tillbaka.  ”Det är otroligt viktigt att 

kunden ska känna att utgången av projektet är förutsägbart.” 

Respondent 5 menar att leverantören i ett tidigt skede ska kunna berätta för kunden vad 

den får. Leverantören ska tidigt kunna lämna information om vad det kommer att kosta 

och vilken kvalitet som kommer att levereras. Det är viktigt att leverera den kvalitet som 

kunden beställt.  

Kompetens 

Enligt Respondent 5 är kundvärde en hög kompetens hos leverantören i samtliga delar av 

processen som leder fram till ett färdigt bostadsbyggsystem. Kompetensen hos 

konsulterna är viktig, särskilt arkitektens kreativitet. Ett kundvärde är att kunna erbjuda 

samarbete med en kreativ arkitekt som är van att arbeta med bostadsbyggsystem.  
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Förtroende 

Respondent 4 anser att förtroende är en viktig aspekt av kundvärde. Kunden vill känna 

förtroende för att den leverantör de tecknar avtal med är leveranssäker. De värderar 

leverantörer som har visat att de är leveranssäkra i tidigare projekt. ”kan vi leverera den 

produkt de marknadsfört och lovat kunden, skapas ett förtroende.” 

Ett sätt att skapa förtroende är att leverantören vågar vara transparant, synliggör sina 

processer och lyfta alla frågor när kunden är med. Det är också viktigt att hålla vad som 

lovats kunderna. ”Det är otroligt viktigt att kunden ska känna att utgången av projektet är 

förutsägbart. Det vi säger, det ska vi leverera. Det ska kunden inte behöva vara osäker på.” 

Solidaritet 

Respondent 4 menar att kunder ofta väljer att samarbeta med leverantörer som det har 

haft tidigare samarbeten med och som de känner personligen Det är därför ett kundvärde 

arbeta tillsammans med kunden i exempelvis samverkansentreprenader då 

organisationerna lär känna varandra. 

Uppoffringar leverantören  

Utifrån analys med hjälp av teorin, kunde följande uppoffringar identifieras utifrån 

intervjuerna:  

Kostnad 

Pris är viktigt menar Respondent 4. Bostadsbyggsystem begränsar kundens 

kostnadsmässiga uppoffring genom att kunna erbjuda ett lägre pris. Kunden måste 

känna att de åtminstone får vad de betalar för och gärna lite mer. Det tar tid för dem att 

upptäcka att vad de köpt är prisvärt, det visar sig ofta först när kunden börjar drifta 

anläggningen och mäta resultat.  

Restriktioner i utformningen 

Vissa låsningar och restriktioner i utformningen.  

Tid/ansträngning/energi 

Respondent 4 menar att kunden ska känna att leverantören har en stor uppoffring under 

projektet och kunden en liten. Respondent 5 menar att hur omfattande kundens 

uppoffring är i form av tid och ansträngning under ett projekt beror delvis på vilken 

kompetens kunden själv har. Somliga kunder har en stor uppoffring beroende på att de 

har kompetens och möjlighet att ta mycket ansvar för projektet. Andra kunder har inte 
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kompetens och möjlighet att ta et stort ansvar för projektet. Deras uppoffring i tid, energi 

och ansträngning är då mindre.  

Tid är förknippat med kundvärde anser Respondent 4. Att producera på kort tid, men 

ändå med bibehållen kvalitet. Tid är viktigt att beakta under produktionen då man lånar 

pengar för att bygga och får betala ränta för det. Produktionstiden vill man därför hålla 

kort, men också processerna innan. Det är därför ett kundvärde om leverantören har ett 

system där hela processen går snabbt och totaltiden blir kort.  

Konflikter 

Konflikter som kan uppstå under samarbetet. 

Förtjänster kunder för VeidekkeMAX 

Alternativa tekniska lösningar 

Alternativa lösningar lirar inte alltid med VeidekkeMAX, menar Respondent 1. Som 

förslag till förbättringar ser Respondent 1 gärna fler storlekar på badrumsmoduler. Det 

behövs tre fyra små moduler och fyra fem stora varianter på badrum, säger han. Han är 

också tveksam till lägenhetsaggregaten för fläktarna. ”För att kunna driva projektet fullt ut 

är man tvungen att ha betydligt fler moduler än idag.” Respondent 3 oroas över synliga 

kanalisationer. Hon understryker också vikten av att i vissa lägen kunna erbjuda 

golvvärme.  

Produktkvalitet 

Respondenterna har förväntningar på att VeidekkeMAX kan leverera en hög 

produktkvalitet. Respondent 2 anser att Veidekke uppfyller höga kundvärden i sin 

produkt VeidekkeMAX. Han anser också att Veidekke genom VeidekkeMAX har kommit 

längre än konkurrenterna gällande kvalitetssäkring. ”Det finns aktörer som kan bygga 

billigare men de kanske inte kan hålla samma kvalitet.” Respondent 1 är nöjd med resultatet 

hittills i projektet Traversen. ”Vi har lyckats med alla de parametrar som vi ville bevaka i 

projektet och jag tycker att vi har kommit till en slutprodukt som är väldigt bra för det vi vill göra.” 

Produktanpassning 

De låsningar som kan ge minskad flexibilitet hos byggsystem är inte särskilt påtagliga 

hos VeidekkeMAX, men de finns där menar respondenterna. Badrumsmodulerna är ett 

exempel på det. Respondent 3 anser att det finns en utmaning angående flexibiliteten i 

VeidekkeMAX. Hon tror att det är vårt att utforma riktig yteffektiva lägenheter.  



BILAGA 1 

13 (21) 

På frågan om VeidekkeMAX är flexibelt vad det gäller placering svarar Respondent 1 att 

han inte ser någon anledning till varför det inte skulle placeras i ett A-läge. Respondent 2 

har förväntningar på att VeidekkeMAX kan byggas på B-, C- och A minus-lägen. Men 

han tycker inte att det är lämpat för ett A+ läge. Vart det kan placeras beror till stor del 

på hur kreativ och flexibel arkitekten är. Respondent 3 menar att om VeidekkeMAX kan 

byggas i A-lägen beror helt på flexibiliteten i byggsystemet.  

Lyhördhet 

Respondent 1 menar att Veidekke Entreprenad är lyhörda var det gäller att hitta nya 

tekniska lösningar för VeidekkeMAX. ”Veidekke har en stor kompetens och vilja för att ta fram 

nya tekniska lösningar.” Respondent 1 menar att de också har goda möjligheter att medverka 

och påverka under projekteringen av sitt projekt.  

Flexibilitet 

Att leverantören har möjlighet att komma tidigt in i processen har stor betydelse för 

kvaliteten hos produkten, menar Respondent 1. En tidig anpassning för byggsystemet till 

fastigheten ger lättare ett bra hus. Kommer leverantören in för sent så är det svårare att 

få till bra planlösningar. I projektet Traversen kom Veidekke in tidigt i processen, vilket 

gav möjlighet till att utforma yteffektiva lägenheter.  

Respondent 3 är osäker på hur mycket det går att justera och anpassa VeidekkeMAX 

utifrån det optimalt fungerande läget. Hon vill veta hur flexibelt VeidekkeMAX 

egentligen är och var begränsningarna finns. ”Veidekke Entreprenad behöver definiera var 

gränserna går tekniskt sett för att det ska kunna vara ett VeidekkeMAX-projekt.” Brist på 

kompetens identifieras som ett hinder för att Kund 3 ska kunna använda sig effektivt av 

VeidekkeMAX.”För att kunna bygga med VeidekkeMAX borde flaskhalsen ligga på resurssidan 

för att det ska bli riktigt bra.” 

Tillförlitlighet 

Respondent 3 är positiv till de system och rutiner som konceptet VeidekkeMAX innebär. 

Det ger en tydlighet och förutsägbarhet. Produkten behöver inte se likadan ut men 

rutinerna och processen kan vara densamma.  Då har man en förväntan på och en 

förståelse för helheten för ett projekt och på de olika kompetenserna som finns. Det ger 

mer förutsebarhet, menar hon. Fungerar inte processerna tar det mycket energi och 

framförallt är det en stor kostnad. Det tar längre tid, det kanske blir missförstånd och då 

kostar det mycket pengar. Att ha en process som är systematiserad men med en flexibel 

produkt är ett stort kundvärde, anser Respondent 3.  
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Kompetens 

Respondenterna är positiva till det arbete i samverkan som konceptet VeidekkeMAX 

möjliggör. Men projektering med VDC-metoden behöver inte alltid vara bra, menar 

Respondent 3. Om det går för fort så kan man missa frågeställningar som behöver utredas. 

En förutsättning för att denna arbetsmetod ska fungera är att det finns en genomarbetad 

programhandling innan mötet. Respondent 3 menar att om Veidekke Entreprenad ska 

komma ner i förväntad prissättning och effektivitet så måste projekteringsfasen för 

VeidekkeMAX bli ännu bättre. 

Enligt Respondent 2 blev projekteringen för deras projekt dyrare än förväntat. Dessa extra 

kostnader tror han delvis berodde på att detta projekt var ett av de första som 

projekterades med VeidekkeMAX. Han tror att en del av kostnaderna berodde på att 

konsulterna inte var vana vid systemet och behövde få inlärning. Därför hade 

projekteringen inte budgeterats rätt. 

Förtroende 

Kund 1 är väldigt nöjda- och den slutliga tagaren av projektet är i sin tur är väldigt nöjd 

med hur det har gått så här långt i projektet. Veidekke lovar i sin marknadsföring att 

konceptet VeidekkeMAX innebär tid- och kostnadsbesparingar samt att produkten har 

en högre kvalitet. Detta är något som Respondent 1 verkligen förväntar sig. 

Kostnadsmässigt har projektet blivit lite dyrare än vad de hade förväntat sig. Detta beror 

på en del tillkommande delar. Det kommer att bli en diskussion mellan Veidekke och 

Kund 1 angående den frågan och vem som ska betala. Tidsmässigt så blev de tre veckor 

sena in med bygglovsansökan. Detta berodde inte på Veidekke eller VeidekkeMAX, utan 

på små projekteringsmässiga förhinder. Kund 1 känner sig trygg inför den kommande 

produktionen. ”Det finns fortfarande frågor att reda ut men just vad det gäller VeidekkeMAX- 

frågorna så känns det inte som några konstigheter.” 

Angående aspekten förtroende berättar Respondent 2 att priset för projekteringen av sitt 

projekt med VeidekkeMAX har kostat 50 % mer än vad Veidekke sade från början. Det 

bidrar till att Kund 2 nu känner ett lägre förtroende för Veidekke. Respondent 2 tror inte 

att Veidekke har lurat dem. Han tror att detta pris stämmer ganska väl med vad det har 

kostat men det blir fel indata för dem när de förutsagda kostnaderna inte stämmer.”Vi 

ska köpa ett hus för en stor summa och det första som händer är att projekteringen spårar 50 % 

prismässigt. Det gör oss som kund orolig.”  
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Solidaritet 

En bidragande orsak till att Kund 1 upphandlade Veidekke Entreprenad var p.g.a. det 

mycket väl fungerande samarbete som de tidigare haft. ”Samarbetet med Veidekke fungerar 

jätte bra.” Respondent 1 anser att Veidekke har en god vilja och att de är bra att ha att göra 

med.  

Image 

Någon image tycker Respondent 1 inte att VeidekkeMAX har ännu eftersom det inte finns 

något byggt. Imagemässig har Respondent 3 ingen klar bild av VeidekkeMAX ännu. 

Internt inom Kund 3 känner man till att utvecklingsprojektet existerar men det återstår att 

se något konkret resultat.  

Veidkke har ett bra namn menar Respondent 1. Respondent 2 menar Veidekke har rykte om 

sig att vara leveranssäker. ”Med en mindre leverantör kan man inte vara lika säker på 

leveransen eller att företaget ens finns kvar efter en tid.” 

Uppoffringar kunder för VeidekkeMAX 

Kostnad 

Då Veidekke upphandlades för Kund 1s projekt var priset en viktig aspekt vid urvalet. 

”Veidekke valdes delvis pga. att de kom ner i en kostnad som var gångbar för projektet.” 

Respondent 2 förväntar sig att VeidekkeMAX kommer att innebära kostnadsbesparingar. 

Respondent 2 menar att Veidkke inte är ensamma på marknaden om att kunna leverera 

ett bra bostadskoncept men han tycker att Veidekke genom VeidekkeMAX har kommit 

ett steg längre med prissättning jämfört andra stora byggare och jämfört med vad de 

kunde leverera för två år sedan.  

Ett värde för Kund 1 är att alla inblandade parter i deras affärer ska tjäna pengar. Av den 

anledningen hade de inledningsvis tuffa förhandlingar för att anpassa sitt projekt till 

VeidekkeMAX-konceptet och få en lönsamhet i det för alla parter. ”Vi vill inte ha en 

entreprenör som inte tjänar några pengar. Då går projektet inte bra. Vi värnar om långsiktiga 

samarbeten.”  

Risk 

En aspekt av uppoffring från Kund 1s sida i Traversen följer med risken i att 

VeidekkeMAX är ett nytt koncept som aldrig tidigare har byggts. Respondent 1 skulle inte 

bli förvånad om det uppstår små komplikationer i början. Oavsett hur bra ritningarna är 
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så kommer det att finnas frågor runt hur komponenterna ska hanteras för första gången. 

Respondent 1 anser att det finns delar i konceptet som är lite annorlunda, trådlösa 

strömbrytare bland annat. Han oroas lite av tekniska lösningar som ännu inte är helt 

beprövade.  ”Skulle det visa sig att konceptet inte fungerar på något sätt, av någon konstig 

anledning, så drabbar det oss också”. 

Restriktioner i utformningen 

Respondenterna är överens om att badrumsmodulerna i VeidekkeMAX ger en minskad 

flexibilitet. ”Badrumsmodulerna. Dem brukar vi kalla för elefanter, de är lite svåra att placera”. 

Respondent 3 oroas över att kök och badrum måste ligga i anslutning till varandra De extra 

kvadratmeterna kan vara det som avgör om lägenheten går att säja eller inte. Folk har 

inte råd med outnyttjad yta. Att lägga kök och badrum tillsammans är något som Kund 3 

strävar efter i sina projekt, även när det inte gäller bostadsbyggsystem. Men att det måste 

vara så är en faktor som gör att det blir en begränsning.  

En aspekt som inte har kunnat uppfyllas i ett av projekten med VeidekkeMAX är Kund 

1s önskan om att bygga ytterligare ett våningsplan på vissa delar av huset. Att detta inte 

gjordes berodde inte enbart på VeidekkeMAX utan även på andra parametrar som 

lönsamhet och bygglov. Men konstruktionsmässigt hade det varit lättare att uppnå detta 

med en större flexibilitet i systemet, menar Respondent 1. Om badrummen hos 

VeidekkeMAX hade kunnat omplaceras så hade de kanske lyckats. Han är dock inte 

säker på att det hade varit möjligt även om de hade byggt på ett mer konventionellt sätt, 

men han tror att möjligheterna då hade varit lite större. 

Tid/energi/ansträngning  

Respondenterna är övertygade om att VeidekkeMAX innebär tidsmässiga besparingar. 

Respondent 2 menar att Veidekke genom VeidekkeMAX kan hålla en kortare 

produktionstid.  

För Kund 1 som är en ganska liten organisation så värderar de att arbeta tillsammans med 

Veidekke Entreprenad, som kan ta mycket ansvar.  
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Förtjänster leverantören VeidekkeMAX 

Alternativa tekniska lösningar 

Respondent 5 anser att de tekniska lösningarna hos VeidekkeMAX är bättre än många av 

de traditionella tekniska lösningarna. Har kunden synpunkter på dessa och är 

intresserade av något annat så finns det en gedigen kunskap inom Veidekke för att kunna 

leverera mer beprövade traditionella lösningar. Förändringar i systemet och dess 

komponenter får dock inte ske i allt för stor utsträckning. ”Vill kunden ha vissa fabrikat på 

för många produkter, som kanske ska matcha in i något övrigt bestånd, då börjar det bli svårt med 

industriellt tänkande.” 

Produktkvalitet 

Respondenterna menar att VeidekkeMAX är ett robust byggsystem, med en hög kvalitet, 

som är hållbart livslängds- och miljömässigt. Respondent 5 tror att de genom 

VeidekkeMAX kan hålla en högre kvalitet jämfört med andra bostadsbyggsystem på 

marknaden. Andra byggsystem han känner till fokuserar framförallt på 

kostnadseffektivitet och att nå ett målpris. Om det sedan innebär träkonstruktioner som 

lätt möglar eller enkelgips i väggarna, spelade mindre roll. Sådana lösningar finns inte i 

VeidekkeMAX. Produkten består av gedigna material och goda tekniska lösningar. 

Kvaliteten som finns vid leveransen ska bestå även efter många år. De tekniska och 

kvalitetsmässiga risker som ibland tas i byggbranschen ska inte förekomma i 

VeidekkeMAX. 

Respondenterna menar att det är möjligt att utforma VeidekkeMAX på olika estetiskt 

tilltalande sätt. Det kan bevisas genom de projekt som projekterats hittills. Enligt 

Respondent 5 kan de genom VeidekkeMAX leverera bra bostäder. ”Det är otroligt viktigt 

att människor faktiskt vill bo i våra lägenheter och trivs.” För att uppfylla detta finns ett stort 

fokus på att fokus på att leverera kundvärden för slutkunden.  

För att säkerställa kvaliteten kommer det att finnas monteringsanvisningar för många 

delmoment i produktionen. Dessa är en del av arbetsberedningen inför momenten och 

bidrar även till HMS-arbetet (hälsa, miljö och säkerhet). Nya processer kommer utvecklas 

under projektens gång som ska fokusera på att säkerställa kvaliteten. Större delen av 

produktionen kommer också att ske med egna hantverkare, vilket Respondent 5 tror är 

väldigt välgörande för kvaliteten. Med egna hantverkare är det lättare att ha intermittenta 

arbeten och att hålla tidplanen. Det är också lättare att leda eget folk och Respondent 5 tror 

att det underlättar till att få rätt kvalitet vid utförandet. Erfarenhetsåterföring och 
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medarbetarinvolvering är två viktiga parametrar i hela processen. Produkten ska 

fortsätta att formas. Stort fokus ligger på mätning av resultat. Det gäller inte bra för 

teknikfrågor utan även för process och organisation.  

Miljökraven för VeidekkeMAX ska utgöras av Tellhus- eller Svanenkrav som minimum. 

Respondent 5 anser att det framförallt gäller att ha en vettig energianvändning. Han ser 

att fler och fler kunder börjar inse att det inte är någon idé att ställa krav på en för låg 

energianvändning. Det kostar för mycket pengar att nå den nivån i relation till minskade 

driftkostnader. Då går affärerna inte ihop och projekten blir inte av. Fortsättningsvis vill 

Respondent 5 arbeta med att utveckla fasadelement för VeidekkeMAX. Energikraven ökar 

ständigt och för att uppfylla dessa blir väggarna lätt för tjocka och yta går förlorad. 

Produktanpassning 

Inom VeidekkeMAX finns utrymme för arkitektonisk frihet och olika yttre 

förutsättningar. Bostadsbyggsystemet är flexibelt genom att produkten består av 

komponenter som kan stättas ihop till det hus som kunden/marknaden efterfrågar. Det 

finns endast en låsning och den är att kök och badrum ska ligga intill varandra. I övrigt 

så är det väldigt flexibelt, menar Respondent 4. Att det finns specifika lösningar och 

standardiserade element är inget som påverkar slutkunden. Flexibiliteten ligger i 

komponenterna runt omkring som kunden vill kunna påverka.  

Respondent 5 anser att det finns goda möjligheter att utforma yteffektiva lägenheter med 

VeidekkeMAX. Begränsningen för detta ligger i kreativiteten hos de som jobbar med 

projektet, inte minst hos arkitekterna. I vissa lägen kan det vara svårare att få till riktigt 

yteffektiva lägenheten beroende på formen på tomten. Det underlättar då att i ett tidigt 

skede inleda samarbetet med kund och arkitekt. ”I Traversen har vi små lägenheter och där 

har vi en yteffektivitet på 81 %.” 

Lyhördhet 

Veidekke Entreprenad är lyhörda gentemot sina kunder och omgivningen för att få nya 

idéer. Respondent 5 har lång erfarenhet av att arbeta med bostäder och har ofta kännedom 

om vilken lösning som är den bästa sett ur tekniskt perspektiv. I de lägena är det viktigt 

att ha respekt för om kunden är av en annan åsikt. Kunden kan väga in t.ex. 

förvaltiningsaspekter i val av lösning som Veidekke Entreprenad inte har lika stor 

kunskap om. På detta sätt är Veidekke Entreprenad lyhörd mot sina VeidekkeMAX-

kunder. För att få en bättre förståelse för kundens efterfrågan strävar de efter att få 
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kunskap om sina kunders och slutkunders kundvärden. ”vi behöver mer inblandning och 

info om era kundvärden”. 

Är kunden intresserad av att vara med och påverka sitt VeidekkeMAX-projekt finns goda 

möjligheter till det. Veidekke vill gärna att kunden ska vara involverad i processen, de 

vill visa att de är bra på vad de gör och att resultatet blir bra, menar Respondent 4. 

VeidekkeMAX ett stort värde för kunder som vill vara involverade i processen och som 

vill veta hur Veidekke projekterar och tänker när en produkt tas fram. Under ICE-möten 

arbetar Veidekkes team tillsammans med olika konsulter. Då är det möjligt för kunden 

att medverka, påverka och följa processen. På detta sätt jobbar man inte i normala projekt 

med bostadsplattformar, menar Respondent 4. Detta arbetssätt är unikt för Veidekke 

jämfört med andra byggföretag i omgivningen. 

Flexibilitet 

”Vi vill vara flexibla och vi vill försöka skapa ett byggsystem som är flexibelt.” 

Respondent 4 understryker också vikten av att de får möjlighet att komma tidigt in i 

projekten. Desto tidigare de får möjlighet att medverka, desto lättar kan yteffektiva 

lägenheter utformas.  

Veidekke Entreprenad vill var tydliga med vad de säljer. ”Kunden får inte överraskas över 

att de t.ex. får en sockeldosa.” 

Tillförlitlighet 

Leverantören ska i ett tidigt skede kunna berätta för kunden vad den får, säger Respondent 

5. I ett VeidekkeMAX-projekt får kunden tidigt se vad det kommer att kosta och vilken 

kvalitet som kommer att levereras. 

Kompetens 

I konceptet VeidekkeMAX är organisationen och processen med och hur det projekteras 

innan det byggs. Fokus finns på att hitta rätt organisation för varje unikt VeidekkeMAX-

projekt. Projekten ska ha stabila team som arbetar med erfarenhetsåterföring och 

uppföljningar kontinuerligt. Det ska finnas en process och en organisation som slår hål 

på gamla myter och tankar kring t.ex. vilka arbetsuppgifter en arbetsledare ska ha eller 

vad en lagbas alltid ska göra. Arbetsuppgifterna ska kunna kombineras till förmån för 

projektets bästa. Kompetensen håller på att byggas just nu i respektive region och fokus 

ligger på att hitta rätt personer som kan jobba med VeidekkeMAX. De som ska arbeta i 

projekten involveras i tidiga skeden. ”Vi är noga med vilka vi väljer ut och vi har involverat 
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de personer som ska vara med och bygga det första projektet redan under projektering och 

planering.” 

Två olika arkitekter har varit med vid utvecklingen av konceptet ursprungligen. Dessa 

arkitekter rekommenderas ofta när det finns en tidspress. Andra arkitekter anlitas också 

och lärs upp. 

Förtroende 

I ett VeidekkeMAX-projekt skapas förtroende genom arbete i samverkan med kunden. 

Veidekke vågar och vill vara transparanta, synliggöra sina processer och lyfta alla frågor 

när kunden är med.  

Än så länge, under de tidiga skedena, anser Respondent 4 att VeidekkeMAX har uppfyllt 

vad som lovats till kunderna. Respondent 4 menar att det som lovas till kunderna måste 

hållas men sedan kommer de att försöka bygga ännu snabbare och billigare. ”Det är 

otroligt viktigt att kunden ska känna att utgången av projektet är förutsägbart. Det vi säger, det 

ska vi leverera. Det ska kunden inte behöva vara osäker på.” 

Solidaritet 

I ett VeidekkeMAX-projekt arbetar leverantör och kund i en samverkansentreprenad. 

Detta är ett bra sätt att arbeta på för att skapa och bevara goda relationer och bygga upp 

ett förtroende för varandra. Respondent 4 ser ett stort kundvärde i goda personliga 

relationer.  

Image 

Veidekke som organisation har visat i att de är leveranssäkra i tidigare projekt. Det är en 

trygghet för kunden.  

Uppoffringar leverantören  

Kostnad 

Angående pris måste kunden känna att de åtminstone får vad de betalar för och gärna 

lite mer, menar Respondent 4. VeidekkeMAX kan byggas och driftas till låga priser. 

Han tror att de iterativt över tid kommer kunna bygga VeidekkeMAX ca 20 % billigare 

än idag. 
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Flexibilitet 

I vissa lägen kan det vara svårare att få till riktigt yteffektiva lägenheten beroende på 

formen på tomten. Det underlättar då att i ett tidigt skede inleda samarbetet med kund 

och arkitekt. En restriktion är att kök och badrum måste ligga i anslutning till varandra.  

Tid/ansträngning/energi 

Syftet med konceptet VeidekkeMAX är att kunna begränsa kundens uppoffringar i form 

av tid, kostnad, energi, ansträngning. Produktionstiden ska hålla kort men också 

processerna innan. Det är därför ett kundvärde att VeidekkeMAX innebär att hela 

processen och totaltiden blir kort. Respondent 4 tror att de genom VeidekkeMAX över tid 

kommer kunna leverera ett projekt ungefär 30-40 % snabbare mot vad de kan idag. 

Byggprocessen ska utformas för en optimal byggtid med avseende på kostnads och 

intäktsperspektiv.  

Syftet med konceptet VeidekkeMAX är att kunna begränsa kundens uppoffringar i form 

av tid, kostnad, energi och ansträngning, menar Respondent 5. Uppoffringen och insatsen 

från kundens sida kan vara otroligt begränsad om kunden vill. Hur omfattande kundens 

uppoffring är i form av tid och ansträngning beror delvis på vilken kompetens kunden 

själv har, menar Respondent 5. ”Vi bistår med den hjälp kunden behöver.” 


