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I 

 

SAMMANFATTNING 

 

Att göra en kund nöjd bör ligga i alla byggföretags intresse. För att göra en kund nöjd måste 
hänsyn tas till vad denne har för önskemål och är villig att betala för. Byggentreprenörerna har 
genom tiderna varit duktiga på att leverera det kunderna efterfrågar. Kunderna är ofta nöjda 
med byggentreprenören fram till dess att nyckeln till dörren är överlämnad. Det är främst under 
efterföljande garantitid som ett missnöje mot byggentreprenören uppstår. 

Denna studie syftar till att undersöka hur beställare och byggherrar uppfattar relationen med 
byggentreprenören under garantitiden. För att ta reda på detta har en enkätundersökning 
genomförts där byggherrar av flerbostadshus har tillfrågats. Syftet med enkäten är att kartlägga 
vilka önskemål en byggherre har på byggentreprenören under garantitiden.  

Studien påvisar att byggherrar anser att byggentreprenörer är opålitlig och inte tar sitt fulla 
ansvar under garantitiden. Det är främst när en byggentreprenör väljer att ignorera eller vänta 
ut fel och brister som störst missnöje uppstår. Byggherren hamnar i en situation där denne 
känner sig övergiven och lämnad åt sitt öde.  

Studien har kartlagt vilka önskemål och förväntningar en byggherre har på en byggentreprenör. 
Resultatet har nyttjats till att ta fram ett flertal åtgärder som en byggentreprenör bör 
implementera i den egna organisationen för att uppfylla kundernas förväntningar. Nedan 
presenteras en kort sammanfattning av åtgärderna: 

 Skapa en eftermarknadsorganisation för att hantera eftermarknaden och 
garantiärenden.  

 Byggentreprenören skall åtgärda slutbesiktningspunkter genast, ej efter inflyttning. 
 Utbilda den egna personalen i kundhantering och entreprenadjuridik. 
 Skapa en relation med byggherren där byggentreprenören tar sitt fulla ansvar under 

garantitiden enligt tecknade avtal. 
 I ett tidigt skede skapa tydliga rutiner med byggherren för hur avhjälpning av eventuella 

uppkomna garantifel ska ske. 
 Skapa tydligare instruktioner för VVS. 
 Skapa tydligare information om bostaden till den boende. 
 Skapa flexibla rutiner angående drift och underhållsarbeten som är anpassade efter varje 

projekt. 
 Erbjuda en Handyman-tjänst anpassad till den boendes behov vid inflyttning. 

Studien påvisar att de entreprenörer som väljer att avsätta resurser till att försöka öka 
kundnöjdheten har stora möjligheter till bli mer konkurrenskraftig på marknaden. En nöjd 
kund tenderar i större utsträckning att bli en återkommande kund, vilket i längden gynnar både 
byggentreprenör och kund.  



II 

 

ABSTRACT 

 

To satisfy a client should be in any construction contractor interest. The contractor must then 
consider what the client wants and is willing to pay for. Construction companies have always 
been good at delivering what their clients demand. Clients are often pleased with the 
construction company until the final inspection. It is mainly during the following 5 year 
warranty period displeasure with the building contractor arises. 

This master thesis aims to investigate how clients and developers in housing perceive the 
relationship with the building contractor during the warranty period. To determine this, a 
survey was made involving developers of apartment buildings. The purpose of the survey was to 
identify what expectations a client has on the construction contractor during the 5 year 
warranty period. 

This master thesis demonstrates that clients believe that contractors are unreliable and do not 
take full responsibility during the warranty period. It is mainly when a contractor chooses to 
ignore the client that great dissatisfaction arises. The client is in a situation where he feels 
abandoned and left without support. 

The results have been used to develop a set of actions that a building contractor should 
implement to meet client expectations:  

 Create a service organization to manage the warranty period and the warranty issues. 
 The building contractor shall fix the final inspection points immediately, not after 

residents have moved in. 
 Educate the contractors’ staff in customer management and construction law. 
 Create a relationship with the client where the building contractor takes full 

responsibility during the warranty period in accordance with signed agreements. 
 Early on, create a clear procedure with the client for rectifying any warranty issues. 
 Create more clear instructions for ventilation and plumbing. 
 Create more clear information about the dwelling to the residents. 
 Create flexible procedures regarding operation and maintenance activities tailored for 

each project. 
 Offer a Handyman service tailored to the residents’ needs during in the move-in. 

 

The study shows that a construction contractor who chooses to dedicate resources to 
increase client satisfaction has great potential to become more competitive on the market. A 
satisfied client is more inclined to become a repeat client, which ultimately benefits both 
the contractor and the client. 
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1 INLEDNING 

Denna studie är en del författarens civilingenjörsutbildning (300 högskolepoäng) med 
inriktning Väg och Vatten vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet är sista delen i 
utbildningen och innefattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. 
Examensarbetet syftar till att utveckla fördjupade kunskaper inom utbildningens område och 
att självständigt behandla och analysera frågeställningar samt leverera resultaten i en rapport 
med ett vetenskapligt förhållningssätt.  

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är en bransch som påverkar hela samhället. Där du lever, bor, studerar eller 
jobbar så innefattar det en produkt från byggbranschen. I dagens samhälle när du införskaffar 
en produkt förväntar du dig en viss standard, uttrycket ” du får vad du betalar för” stämmer väl 
in i många situationer. Som konsument har du dock ett visst skydd i form av 
konsumentköplagen när en produkt visar sig ha bristande kvalité. Konsumentköplagen skyddar 
dig som konsument i tre år ifall din produkt visar sig ha ett ursprungsfel (Konsumentverket, 
2013). En försäljare/leverantör kan även utöver detta lämna en garanti, garantin är helt frivillig 
men skapar ett mervärde och en säkerhet för kunden.  

Vid uppförandet av en ny byggnation i Sverige krävs det att byggnaden följer vissa lagar och 
regler. Boverkets byggregler (BBR), Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen 
(PBF) är de lagar och regler som tillämpas. Dessa omfattar bl.a. utformningskrav och tekniska 
egenskapskrav. Kraven som framgår är minimikrav på vad samhället kan acceptera. (Boverket, 
2012a) 
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För att underlätta hanteringen av avtal och kontrakt för inblandade parter i byggbranschen har 
den ideella föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK skapats. Några exempel på 
representanter i BKK är Sveriges allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Trafikverket, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Fortifikationsverket och Sveriges Byggindustrier. BKK har arbetat 
fram ett flertal värdefulla bestämmelser och publikationer med anknytning till juridiken vid 
entreprenad- och konsultavtal. Syftet är att underlätta avtalsskrivningen mellan inblandade 
aktörer i byggbranschen och därför har några standardavtal tagits fram. Det viktiga att veta är 
att dessa standardavtal inte gäller automatiskt utan måste vara åberopade i avtalen mellan 
beställare och entreprenör för att de ska gälla. (BKK, 2012). Det är vanligt förekommande att de 
åberopas, t.ex. Trafikverket använder alltid Allmänna bestämmelser 04 (AB 04), Allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader (ABT 06) och Allmänna bestämmelser för konsult 
uppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09) i sina upphandlingar (Trafikverket, 
2012). 

I standardavtalet ABT 06 och AB 04 framgår det att garantiden för en entreprenad är fem år. 
Det innebär att producenten, i det här fallet byggentreprenören lämnar en garanti på 
produkten. Produkten kan t.ex. vara en bro, väg, flerbostadshus eller vilket annat byggprojekt 
som helst. Garantin ger entreprenören ett utökat ansvar över produkten med avseende på 
funktion och kvalité.  

Detta examensarbete skall kartlägga hur beställaren av ett flerbostadshus upplever garantin och 
vilka frågor de upplever störst problem med under garantitiden. Studien skall även ge en bild av 
vilken service en beställare önskar under garantitiden samt även kartlägga om den industriella 
byggaren kan ta ett större produktansvar än vad som är sedvanligt för branschen. 

1.2 Problembeskrivning 

Byggföretagen har genom tiderna varit passiva med att hantera sina kunder på ett 
tillfredställande sätt under hela byggprocessen. Kunden sätts inte alltid i fokus och vårdas inte 
på det sätt som den gör i andra branscher. Det förekommer flera teorier till varför problem 
uppstår vid byggnationer, en del hävdar kompetensbrist hos entreprenör eller beställare, andra 
att byggnadsmaterialen har kvalitetsbrister eller att projekt som arbetsform medför problem. 
Alla är dock överrens om att det ofta förekommer kvalitetsbrister någon gång under en 
byggnads livstid. Det som däremot inte har belysts tillräckligt är vad byggherren/ beställaren har 
för önskemål under garantitiden. Finns det något byggentreprenören kan erbjuda eller bör göra 
för att minska risken för obehag för beställaren under garantitiden? Om det uppstår bekymmer 
under garantitiden, hur vill då beställaren att det hanteras? Denna studie kommer belysa hur 
beställaren vill att garantifel ska hanteras under garantitiden.  

En industriell byggare har stora möjligheter till att optimera och förbättra resultatet på sina 
egna produkter eftersom de bygger i en repetitiv byggprocess. De kan även bygga utan att väder 
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och vind stör produktionen eftersom elementen/ modulerna tillverkas i fabrik. De har däremot 
begränsningar i designen vilket gör att de enbart kan bygga inom en viss ram och vissa 
förutsättningar. Begränsningarna kan ses som en fördel med avseende på att det inte 
förekommer lika stora variationer mellan olika byggprojekt. Den industriella byggaren kan 
därför ha en fördel mot den traditionella byggaren då det kan vara lättare att mäta och jämföra 
olika projektresultat. Studien ska belysa ifall den industriella byggaren kan ta ett större ansvar 
över sina projekt och på så vis kunna erbjuda en bättre produkt till beställaren.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en beställare av flerbostadshus upplever 
relationen med byggentreprenören under garantitiden. Studien ska också belysa vad 
byggentreprenören kan och bör göra för att underlätta och främja en framtida relation med 
beställaren. Studien skall också belysa vilka möjligheter den industriella byggaren har för att 
utforma en bättre produkt. För att uppnå studiens syfte behöver ett antal forskningsfrågor 
besvaras, se kapitel 1.4. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Vilken service önskar beställare av ett flerbostadshus under garantitiden? 
 

 Hur vill beställaren att garantiärenden kommuniceras? 
 

 Finns det ett behov av utökad garanti eller service? 
 

 Kan den industriella byggaren ta ett större produktansvar för sina produkter? 
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1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet har avgränsats till:  

 Att endast studera beställares behov av kommunikation och service vid nyproduktion av 
flerbostadshus med hyresrätter och bostadsrätter. 

 Att ej belysa garantiansvaret i AB 04 p.g.a. entreprenörens minskade möjligheter till att 
påverka produkten. 

 Att endast analysera beställare och industriella byggare som helt eller delvis upphandlar 
enligt totalentreprenad 

 Att ej belysa specifika kvalitetskrav i AMA 
 Att ej analysera relationen mellan byggföretag och bostadsrättsförening 

1.6 Terminologi  

Här kommer en kort förklaring av några vanliga uttryck som används i denna studie: 

 

AMA   

 AMA är en förkortning för Allmän material- och arbetsbeskrivning och används 
ofta vid framtagandet av förfrågningsmaterial mellan beställare/byggherre och 
byggentreprenör. AMA innehåller flera serier med skrifter som publiceras av 
Svensk Byggtjänst (Hansson, et al., 2007).  

 

Besiktning    

Inspektion som sker vid entreprenadavtal för att bekräfta att ett objekt uppfyller 
ställda krav (Hansson, et al., 2007).  

 Förbesiktning – Utförs innan färdigställande av entreprenad. 

 Slutbesiktning – Utförs när entreprenaden är färdigställd.  

Efterbesiktning – Om anmärkningar förekom under slutbesiktning används 
efterbesiktningen för att bekräfta att anmärkningarna har blivit 
åtgärdade. 

Garantibesiktning – Besiktning sker innan garantitidens utgång. 
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Särskild besiktning – Kan åberopas av part för att ha en särskild besiktning 
avseende fel som beställaren har påtalat. 

 

 

Beställare 

Beställare är den som i förfrågningsmaterialet, beställningen eller kontrakt är 
uppdragsgivare (Hansson, et al., 2007). 

 

Byggherre 

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter en entreprenör uppföra ett 
byggnadsprojekt för egen räkning. Byggherren kan själv agera beställare (Hansson, 
et al., 2007) 

 

Standardavtal 

Byggbranschen innehar ingen speciellt utformad lagstiftning i Sverige. Därför har 
BKK arbetat fram ett flertal standardavtal för att underlätta för inblandade parter 
bl.a. AB, ABT och AB-U. Dessa kan sedan åberopas i avtal mellan olika parter 
och gäller därmed. Avtalen revideras allt efter som för att anpassa sig till 
omvärlden och marknaden. Avtalen används enbart mellan näringsidkare och ej 
mot konsument.  

 

AB 04 – Allmänna Bestämmelser 2004 

Grundläggande avtalsvillkor för hus-, installations- och anläggningsentreprenader 
vid utförandeentreprenader.  

 

ABT 06 – Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader 2006.  

Grundläggande avtalsvillkor för hus-, installations- och anläggningsentreprenader 
vid totalentreprenader.  
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2 METOD 

2.1 Forskningssyfte 

En studie kan genomföras på flera olika sätt. Beroende på vad studien syftar till behöver ett 
antal beslut om tillvägagångssättet tas. Det finns dock ingen generell lösning på hur specifika 
forskningsfrågor ska lösas men det finns olika typer av strategier för att leda vägen. För att inte 
riskera att förlora dyrbara resurser måste forskaren vara medveten om vilka konsekvenser valet 
av tillvägagångssätt har.  Strategierna är till för att guida forskaren i sin forskning men forskaren 
själv måste fatta de strategiska beslut som dyker upp under processen. Denscombe (2009) 
föreslår att grundad teori är ett möjligt angreppssätt för att besvara forskningsfrågorna i denna 
studie eftersom studien omfattar ett område som är relativt outforskat. Dock så använder sig 
denna studie använder sig av befintliga teorier och kunskaper från andra områden där 
kundrelationer har utforskats, till exempel Reichheld och Teal (1996) om kundlojalitet.  

2.2 Forskningsansats 

Enligt Saunders et.al. (2009) krävs det att två val genomförs för att bestämma ansatsen till en 
studie. Första valet är att bestämma om studiens metodansats är induktiv eller deduktiv. Det 
andra valet är att bestämma om datainsamlingen är kvantitativ eller kvalitativ.  

Med en induktiv ansats menas att information samlas in av forskaren och att teorier tas fram 
ifrån den insamlade informationen. Motsatsen till en induktiv ansats är deduktiv ansats. Med 
en deduktiv ansats tar forskaren fram hypoteser baserad på tidigare teorier för att sedan lösa ett 
problem.  Denna studie är av blandad karaktär där befintlig teori knyts ihop med resultatet från 
empirin.  
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Primärdata till studien samlas in med hjälp av en enkätstudie där beställare av flerbostadshus 
tillfrågas. Sekundärdata hämtas ifrån litteratur, rapporter samt redan genomförda 
examensarbeten med inriktning på garantier inom byggbranschen. Sekundärdata och 
författarens studiebakgrund som ingenjör inom byggproduktion formar grunden för att 
formulera enkätfrågorna. 

2.3.1 Enkätstudie 

Enligt Denscombe (2009) är det val som görs vid en enkätstudie skillnaden mellan en kvalitativ 
och en kvantitativ forskning. En kvantitativ forskning syftar på att få en representativ bild av 
området d.v.s. den ska vara statistisksäkerställd och innehålla ett sannolikhetsurval. En 
kvalitativ enkätundersökning tenderar i högre grad att använda sig av icke sannolikhetsurval där 
mindre urvalsgrupper ofta används. Enligt Denscombe (2009) kan det vara lämpligt att använda 
sig utav subjektivt urval för att få fram den bästa informationen från en specifik urvalsgrupp om 
det är troligt att just denna innehar mest värdefull data. I denna studie insamlas primärdata 
med hjälp av en internetbaserad enkätundersökning och baseras på ett subjektivt urval som ej 
kommer vara statistiskt säkerställt.  

Enkätfrågornas grund härstammar från teorikapitlet samt funderingar som väckts hos 
författaren under studiens tid.  

2.3.1.1 Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen består av personer tillhörande privata och offentliga beställarorganisationer vilka 
först och främst upphandlar flerbostadshus med hjälp av AB 04 och ABT 06. Urvalsgruppen är 
geografiskt utspridd i Sverige. Respondenterna i urvalsgruppen är personer i ledande 
befattningar, t.ex. VD och projektledare. Respondenterna valdes ut med bl.a. hjälp av Mikael 
Thorgren (Lindbäcks Bygg AB), samt gjorda eftersökningar av författaren. 

2.3.1.2 Fördelar och nackdelar vid internetbaserade enkätundersökningar 

Enligt Denscombe (2009) kan följande fördelar identifieras vid enkätundersökningar: 

 Kvalitativa enkätundersökningar kan anses innehålla information från säkra källor och 
vara utformade målmedvetet och strukturerat. 

 Enkätundersökningar kan vara breda och omfattande d.v.s. omfatta svar från tillräckligt 
många för att anses uppriktig. 

 Enkätundersökningar kan vara resurseffektiva i förhållande till andra metoder och 
resultat kan erhållas relativt snabbt. 
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Denscombe (2009) lyfter även fram några nackdelar med enkätundersökningar: 

 Enkätundersökningar kan tendera till att resultatet blir ”för” talande vilket leder till att 
forskaren ej beaktar vad dessa data egentligen betyder. 

 Att undersökningen inte ger tillräckligt djup.  
 Svarens riktighet och precision kan vara oriktig. 
 Dålig svarsfrekvens.  

2.3.2 Litteraturstudie 

Studien påbörjades med att en litteraturstudie om det valda ämnet genomfördes. Detta för att 
samla in information och skapa en förståelse om frågeställningen. Litteraturstudien användes 
till att tydliggöra och kartlägga hur garantiärenden hanteras över tid och varför de uppstår. 
Litteratur, rapporter, tidigare studier söktes brett i olika databaser. De databaser som användes 
var: Google scholar, PRIMO LTU och KTH, reSEARCH samt Google. Några nyckelbegrepp 
för att finna lämplig litteratur: garantiärenden, customer management, kundvård, loyalty effect 
customer, enkätstudie.    

2.4 Genomförande 

I Figur 1 redovisas en schematisk bild av studiens genomförandeprocess. Studien initierades 
med en övergriplig litteraturstudie över det valda ämnet. Litteratur, rapporter, tidigare studier 
och examensarbeten studerades. Rapporter om byggbranschens utveckling studerades för att 
tydliggöra problemområdet. Vidare gjordes fördjupningar i AB 04 och ABT 06 för att bilda en 
uppfattning om hur avtalen mellan beställare och entreprenör är uppbyggda samt vilka 
åtaganden respektive part har under garantitiden. Författaren diskuterade garantifrågor med 
affärschef Mikael Thorgren och projektchef Roger Roos vid Lindbäcks Bygg AB. Detta för att 
öka och skapa en förståelse av problemområdet ur ett byggentreprenörperspektiv.  

När tillräckligt med information om ämnet har samlats in påbörjades arbetet med att utforma 
en elektronisk enkät. Enkäten framställdes genom en elektronisk enkättjänst, 
http://sv.surveymonkey.com/. Licens för att använda enkättjänsten tillhandahölls av Luleå 
tekniska universitet. Litteratur gällande skapande av enkäter studerades för att utforma enkäten 
på ett lämpligt sätt. Enkätfrågorna härstammade ifrån litteraturstudien där fokus låg på 
kundrelationer och kommunikation. Innan enkäten skickades ut granskades den av Helena 
Johnsson, examinator Luleå tekniska universitet, och extern handledare Roger Roos. 
Enkätfrågorna var inte kopplade specifikt till Lindbäcks Byggs byggsystem. 

Valet av respondenter gjordes i samråd med Mikael Thorgren och Roger Roos. Enkäten 
förmedlades via e-post till samtliga respondenter. Tidsfristen för att svara på enkäten sattes till 

http://sv.surveymonkey.com/
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två veckor. Efter en vecka skickades en påminnelse ut till respondenterna. Efter två veckor 
avslutades möjligheten att svara på enkäten.  

Erhållna enkätsvar summerades och redovisas i kapitel 4. På de flesta av enkätfrågorna fanns 
det möjlighet för respondenten att göra egna kommentarer. Kommentarerna har analyserats 
och resumerats. På flertalet av enkätfrågorna kunde respondenten välja flera alternativ. I 
samtliga cirkeldiagram kunde respondenten enbart välja ett svarsalternativ. I samtliga 
stapeldiagram kunde ett eller flera svarsalternativ väljas. I samtliga diagram redovisas antalet 
inkomna svar samt respondenternas valda alternativ i procent av totalt inkomna svar. 

Litteraturstudien kompletterades avseende svaren i enkätresultatet. En analys av enkätresultaten 
och litteraturstudien presenteras i kapitel 5. Efter genomförd analys och diskussion författades 
slutsats av vad som har framkommit under denna studie, detta presenteras i kapitel 6. 
Avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier inom ämnesområdet. 

 

Figur 1 – Schematiskbild över studiens genomförandeprocess 
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3 TEORI 

3.1 Genomförandet av byggprojekt 

Byggprocessen startar först när ett behov är identifierat. Behovet kan t.ex. vara att det är brist på 
bostäder, lokaler eller att en byggnad behöver renoveras. Beslutet att göra en åtgärd kan komma 
från en privatperson, företag, organisation eller myndighet som är ägare av objektet. När 
beslutet är taget att en åtgärd skall utföras så arbetas dokument och handlingar fram av 
beslutsfattaren eller av anlitad konsult. Efter det bestämmer sig beslutsfattaren hur de vill gå 
vidare med upphandling av byggentreprenörer. Beslutsfattaren blir nu byggherre. Om 
byggherren väljer att genomföra projektet själv kallas denne även för beställare. Om byggherren 
anlitar en konsult för att genomföra projektet blir konsulten beställare. (Byggpedia.se, 2010) 

I nästa skede i processen kopplas en byggentreprenör in. Byggentreprenören erhåller handlingar 
från beställaren. Handlingarna består ofta utav ritningar och beskrivningar där krav, funktion 
och design framgår. Handlingarna skall uppfylla de samhällskrav som finns reglerade i bl.a. 
BBR. Entreprenören arbetar fram ett anbud från givna handlingar. Handlingar och ritningar 
analyseras för att kunna ge ett så korrekt anbud som möjligt. Entreprenören väger bl.a. in 
risker, marknadsläge och tillgång till egna resurser i anbudet. Entreprenören hämtar in 
prisuppgifter från leverantörer av material och tjänster som krävs för att genomföra projektet. 
Därefter lägger entreprenören på ett påslag på sina kostnader för att kunna generera en vinst till 
företaget. Påslagets storlek baserar ofta på en procentsats. Procentsatsen bestäms av 
entreprenören ekonomiska mål. Beroende på hur många byggentreprenörer beställaren har 
kontaktat så sker nu en urvalsprocess. I urvalsprocessen värderar beställaren anbuden. Viktiga 
parametrar är bl.a. pris och kvalité. Beställaren bestämmer sig för en eller flera entreprenör, 
beroende på upphandlingsform, tecknar därefter ett avtal med entreprenören. Först då vet 
entreprenören till hundra procent att den ska genomföra projektet. (Byggpedia, 2010) 

Entreprenören kontrollerar de priser han har lämnat till beställaren. Den försöker nu pressa 
sina kostnader ytterligare genom att kontakta sina leverantörer för att förhandla fram bättre 
priser. Projektet planeras och en organisation tillsätts. Organisationen består ofta av en 
projektchef, platschef, arbetsledare och yrkesarbetare. Organisationen beror helt och hållet på 
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vad byggentreprenören har för arbetssätt, om inte beställaren har formulerat några specifika 
krav i kontraktet. Entreprenörens projektorganisation arbetar tillsammans med 
beställarorganisationen för att genomföra byggprojektet. Byggmöten och andra möten hålls 
regelbundet för att få en överblick över projektet. Ändringar och eventuella missar i 
projekteringen som genererar ökade kostnader för entreprenören regleras oftast i kontrakten 
mellan parterna. Entreprenören genomför och slutför bygget. Diverse besiktningar genomförs 
för att kontrollera kvalité och funktion. I det här skedet upplöses ofta entreprenörens 
organisation. Projektchef, platschef och arbetsledare fortsätter med nya byggprojekt där samma 
procedur upprepas. Beroende på hur avtalet är formulerat så infaller nu en garantitid och 
ansvarstid. Garantitiden och ansvarstiden är till för att skydda beställaren från att felaktigheter 
har byggts in i projektet. (Byggpedia, 2010)  En mer ingående beskrivning av byggprocessen 
redovisas i kapitel 3.3. 

Att mäta ifall ett byggprojekt har varit lyckat eller ej kan vara svårt. Ofta används kostnad, tid 
och kvalité som parametrar där kostnad och tid är lättast att mäta. Kvalitén är svår att mäta 
under projektets gång då det i regel uppstår kvalitetsdefekter först efter projektet är avslutat och 
produkten har tagits i bruk. Byggentreprenören avslutar ofta sina projektkonton efter att 
projektet är färdigställt och överlämnat, detta gör att kvalitetskostnader som uppstår efter ett 
avslutat projekt kan vara svåra att identifiera. 

3.2 Projekt i allmänhet 

Definitionen på ett projekt är enligt Project Management Institute (2001) följande: 

 Projektet genomförs inom en bestämd tid 
 Resurser tilldelas till projektet 
 Projektet är unikt. D.v.s. att projektet skiljer sig mot vad som har genomförts tidigare 
 Att det finns ett syfte och ett mål med projektet 

Enligt Berglund och Sandström (2005) finns det nackdelar med att arbeta projektorienterat. 
Den största nackdelen är att erhållen kunskap inte förs vidare inom organisationen. När 
ansvariga personer har slutfört ett projekt och gått vidare till nästa så bevaras inte den lärda 
kunskapen inom organisationen. Det saknas oftast en tillräcklig erfarenhetsåterföring. Det kan 
leda till att förbättringar inte sker utan arbetet sker som det alltid har gjort. Enligt Berglund och 
Sandström (2005) kan orsaken till en bristande erfarenhetsåterföring bero på att organisationen 
inte vet hur de ska hantera denna information.   

Ett lyckat projekt kan anses enligt Atkinson (1999) vara när ett projekt uppfyller kraven på tid, 
kostnader och kvalité. Svårigheterna är att uppfylla alla tre kraven. Enligt The Iron Triangle av 
Atkinson (1999) Figur 2, kan ett projekt uppnå två krav med bekostnad av att det tredje blir 
lidande. D.v.s.  

 Om kraven på kvalitet och kostnad uppfylls, då blir tiden lidande.  
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 Om kraven på kvalitet och tid uppfylls, då blir kostnaden lidande. 
 Om kraven på tid och kostnad uppfylls, då blir kvalitén lidande. 

 

Figur 2 – The Iron Triangle. Källa: Atkinson (1999) 

Nordstrand och Révai (2002) belyser ett antal punkter de anser krävs för att ett byggprojekt ska 
lyckas.  
 

 Mål för kvalité, tid och kostnad ska sättas upp. 
 Att det finns strategier för att uppnå målen. 
 Att strategierna efterlevs i projektet. 
 Uppföljning av målen under hela projektet för att kontrollera planerat och verkligt 

utfall. 
 Kartlägga skillnader och att fokusera dessa mot målen. 

Ling et al. (2006) instämmer med ovanstående punkter men lyfter även fram att kundnöjdheten 
har betydelse för ett lyckat projekt. D.v.s. att kunden får det den har beställt och betalat för.  

3.3 Byggprocessen  

Att uppföra en byggnad består av flera faser. Svensk Byggtjänst (2006) har valt att dela in ett 
byggnadsprojekt i sex olika. Planskedet, Idé- och programskedet, Projekteringsskedet, 
Upphandlingsskedet, Byggskedet och Förvaltningsskedet.  

 

Planskedet 

I Planskedet är kommunerna ansvarig för att upprätta översikts- och detaljplan. Detta är en 
förutsättning för att ett byggnadsverk får uppföras (Svensk Byggtjänst, 2006). 

Kvalitet 

Kostnad 

Tid 
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Idé- och programskedet 

 I idé- och programskedet framställs en behovsanalys och ett byggnadsprogram. Alla kända 
förutsättningar och krav redovisas. Här bestäms det vilken typ av entreprenad projektet ska 
vara, utförande-, general- eller totalentreprenad (Svensk Byggtjänst, 2006). 

Byggherren analyserar noga marknadsrisker som finns för det aktuella projektet. De stora 
byggherrarna i Sverige har ofta specialistkompetens för att göra denna bedömning och hos de 
mindre mer lokala byggherrarna förlitar man sig på lokalkännedom. De stora byggherrarna har 
kapital till att förvärva flera olika markområden från kommun, landsting eller stat. Detta gör att 
de har möjlighet att välja vart de vill genomföra sina projekt, beroende på hur 
marknadsriskerna tolkas. De mindre byggherrarna förvärvar ofta mark från privatpersoner och 
har inte i samma utsträckning möjlighet att välja vart man vill genomföra sina projekt. Om en 
mindre byggherre genomför ett förvärv av mark uppstår en situation där denne måste 
genomföra ett projekt med de förutsättningar som tagits fram i planskedet. En stor byggherre 
med mer kapital har möjligheten att vänta ut processen för att t.ex. ändra en detaljplan. En 
liten byggherre med lite kapital har helt enkelt inte råd att inte bygga på förvärvat markareal. 
(Psilander, 2004)   

Projekteringsskedet 

Byggnadsprogrammet preciseras i konkreta handlingar s.k. systemhandlingar. I 
systemhandlingarna ingår bl.a. tekniska beskrivningar och ritningar (Svensk Byggtjänst, 2006). 

Upphandlingsskedet  

I upphandlingsskedet tar beställaren fram ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget 
består utav två delar, en teknisk del samt en administrativ del. Den tekniska delen består av 
ritningar och beskrivningar om hur byggnaden ska utformas. I den administrativa delen framgår 
det hur upphandlingen och vilka regler som gäller för projektet. Den administrativa delen är 
ofta kopplad till AB 04 eller ABT 06. Förfrågningsunderlaget lämnas ut på anbud till olika 
entreprenörer (Svensk Byggtjänst, 2006).  

Byggskedet 

Bostadsprojektet genomförs utav den vald entreprenör beställaren har bestämt sig för. Ett antal 
olika sorters besiktningar genomförs under och efter byggskedet för att fastställa att 
entreprenören har fullgjort sitt åtagande (Svensk Byggtjänst, 2006). Om AB 04 eller ABT 06 är 
åberopat i avtalet så inträder nu en garanti- och ansvarsperiod. Ansvarstiden är tio år varav 
första fem åren är garantitid. 

Förvaltningsskedet 

När projektet är färdigställt kommer den längsta fasen för byggnaden, förvaltningsfasen. 
Byggnaden driftsätts och förväntas uppfylla de krav som satts i systemhandlingarna. 
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Kontinuerligt underhåll är viktigt för att det ej ska uppstå dyra och akuta problem (Svensk 
Byggtjänst, 2006). 

3.4 Historisk utveckling av bostadsmarknaden 

I Sverige finns en förvaltningsmyndighet som ansvarar för samhällsplanering, stadsutveckling, 
byggande och boende. Myndigheten heter Boverket. Boverket bildades år 1988 genom en 
sammanslagning av Bostadsstyrelsen och Statens planverk (Boverket, 2012c). 

Boverket genomför årligen en enkätstudie för att bevaka utvecklingen på den svenska 
bostadsmarknaden, denna studie kallas för Bostadsmarknadsenkät. Syftet med denna studie är 
att spåra trender och tendenser för utvecklingen av bostadsmarknaden i Sverige. Samtliga av 
Sveriges kommuner är inbjudna i studien och svarsfrekvensen för 2012 års 
Bostadsmarknadsenkät är 99,65%. Av Sveriges 290 kommuner uppger 135 kommuner att de 
upplever brist på hyresrätter och bostadsrätter på den lokala bostadsmarknaden. 147 
kommuner anser att det finns behov av att öka byggnationen av bostäder. De senaste 10 åren 
har antalet kommuner som anser att det finns behov att öka byggnationen av bostäder ökat 
med ca 50 % (Boverket, 2012c). 

En stor anledning till att bostadsmarknaden har utvecklats till vad den är idag är tack vare de 
politiska beslut som har tagits de senaste 60 åren. För att råda bot på den rådande 
bostadsbristen på 1950-talet beslutade Sveriges riksdag att genomföra det nu välkända 
Miljonprogrammet. Miljonprogrammets mål var att bygga en miljon nya bostäder på 10 år. När 
miljonprogrammet påbörjades år 1965 hade Sverige trots allt en hög grad av nyproducerade 
bostäder, ca 90 000 årligen år 1964. Mellan åren 1967 till 1972 byggdes årligen över 100 000 
bostäder i Sverige. Efter år 1972 försämrades produktionstakten successivt för att på 1980-talet 
vara nere på ca 30 000 bostäder per år. År 1985 avreglerades kreditmarknaden av staten, detta 
tillsammans med generösa statliga räntesubventioner gjorde att produktionen av bostäder ökade 
igen. Det blev mer lönsamt att 
producera bostäder och det fanns 
ett större finansiellt stöd hos 
kunderna. År 1991 producerades 
67 000 bostäder och är högsta 
noteringen efter nedgången på 
1980-talet. Samma år infördes en 
skattereform som gjorde 
byggkostnaderna ökade och i 
samband med en kommande 
lågkonjunktur sjönk byggandet av 
bostäder kraftigt. Mellan åren 1995 
och 2000 producerades ca 12 000 
bostäder årligen. Från år 2001 till Diagram 1 - Antal färdigställda bostäder i Sverige, år och tusental 

(Boverket, 2012d) 
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år 2005 ökade antalet producerade bostäder för att nå högsta resultat under högkonjunkturen 
åren 2006 - 2008. Då producerades ca 30 000 bostäder per år. Efter finanskrisen år 2008 sjönk 
produktionen av bostäder kraftigt till ca 20 000 per år. Denna siffra har fram till dagens 
tidpunkt legat relativt stabilt. Se Diagram 1 för en översikt av produktion av bostäder.  

År 2010 påbörjades 27 000 bostäder att byggas och år 2011 påbörjades 25 800 vilket visar på en 
nedåtgående trend. Preliminära uppgifter för år 2012 visar att byggnationen av antalet nya 
bostäder minskar och uppgår till 22 500 och att 60 procent av dessa byggs i någon av de tre 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. (Boverket, 2012d)  

Ytterligare orsaker till den ökade bostadsbristen i dagsläget är den ökade nettoflyttningen och 
urbanisering. Nettoflyttningen innebär, invandring minus utvandring. År 2011 ökade Sveriges 
befolkning med ca 67 000 personer där nettoflyttningen stod för 67 % och antalet födda i 
Sverige stod för 33 %. Av de som invandrade till Sverige år 2011 bosatte sig närmare 50 % i 
någon av storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Av den totala 
befolkningsökningen ägde 75 % rum i kommuner vilka upplever bostadsbrist (Boverket, 
2012c). Sverige är det land i EU där urbaniseringen går snabbast. Detta påverkar i hög grad den 
ökade bostadsbristen storstadsregionerna (Sydsvenskan, 2012).  

3.5 Konjekturpåverkan i byggsektorn 

I byggsektorn återfinns ett flertal aktörer. Aktörerna består bl.a. av fastighetsförvaltare, 
byggentreprenörer, byggmaterialindustrin, byggvaruhandel, konsulter, arkitekter, 
försäkringsbolag, banker, transportbolag, kommuner samt slutkunden. Byggsektorn har de 
senaste decennierna stått för ca 10-15% av Sveriges BNP. När det råder lågkonjunktur påverkas 
byggsektorn i allmänhet och bostadsbyggandet i synnerhet vilket i sin tur påverkar hela 
samhället. Det har gjort att byggsektorn ofta diskuteras i politiska sammanhang och många 
beslut har tagits för att försöka öppna upp den annars tillslutna byggsektorn. Anledningen till 
att politikerna vill påverka byggsektorn är för att den anses ha dålig konkurens, bristande 
effektivitet samt för höga byggkostnader. Under 1990-talet trädde en rad nya lagar och normer i 
kraft. Några av dessa är t.ex. förtydligande av byggherrens ansvar, förenklade byggregler och 
skärpta konkurrensregler. Som en följd av detta framträdde de underliggande problemen i 
byggbranschen; byggsektorn upplevs vara starkt fragmenterad. Inblandade aktörer upplevs 
samarbeta på ett icke önskvärt sätt där priser trissas upp och kundnöjdheten är mycket låg. 
(SOU, 2000:44) 

Hösten år 2010 införde Finansinspektionen ett bolånetak där belåningsgraden ej får överstiga 
85 % av bostadens värde. Detta för att minska den totala skuldsättningsgraden hos hushållen i 
Sverige (Finansinspektionen, 2010). Det finns nu indikationer på att småhusbyggarna har 
drabbats kraftigt av denna reglering (Byggindustrin, 2012). Detta visar hur känslig marknaden 
är för politiska regleringar.  
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 När en högkonjunktur uppstår i byggsektorn leder detta till att det uppstår brist på material 
och arbetskraft. Eftersom byggsektorn till stor del använder sig av inhemska resurser blir följden 
att antalet anbud till ett projekt minskar kraftigt och att priserna stiger. Vid en lågkonjunktur 
blir effekten tvärtom. Antal anbud till ett projekt ökar och byggföretagen sänker sina priser för 
att försöka räkna hem projekten. Mindre byggföretag med svagare ekonomiska resurser riskerar 
därför att inte klara av en längre lågkonjunktur. Anledningen är att de inte har marginalerna att 
kunna genomföra flera mindre lönsamma projekt. Detta leder i sin tur till att de riskerar att gå i 
konkurs innan nästa högkonjunktur och är således blir det färre aktörer på marknaden. De 
starka aktörerna växer sig starkare och de svaga förblir svaga. (SOU, 2000:44; SOU, 2002:115) 

3.6 Utvecklingen i byggsektorn 

Förutsättningarna för byggsektorn har förändrats markant sedan Miljonprogrammets tid. 
Under miljonprogrammets tid tilläts framväxten av stora och starka entreprenörer. Den svåra 
lågkonjunkturen på 1990-talet fick till följd att de starkaste entreprenörerna kom att vara allt 
större och mäktigare. De mindre aktörerna klarade inte av den dåvarande krisen. (SOU, 
2002:115) 

Byggherrens roll har även den förändras efter Miljonprogrammet. Innehavaren av rollen som 
byggherre innan 1980-talet var till stor del bostadsföretag. På grund av de politiska beslut som 
togs på 1980-talet så förändrades byggherrens roll. Dåvarande byggherrar övergick i allt större 
grad till att i första hand förvalta sina bostadsbestånd. Följden av detta blev att bostadsföretagen 
tappade värdefull kompetens för att upphandla konsulttjänster och byggentreprenader. (SOU, 
2002:115) 

På grund av den ojämna bostadsmarknaden har de stora byggentreprenörerna övergått från att 
enbart utföra bostadsprojekt åt bostadsbolag till att utveckla egna bostadsprojekt. Dessa bjuds 
sedan ut på bostadsmarknaden. Byggherren och byggentreprenören vilket i flera fall är samma 
aktör har då en bostadsrättsförening som kund. Bostadsrättsföreningen består vanligtvis av 
enskilda konsumenter med en genomsnittlig kompetens om byggteknik, juridik och ekonomi. 
(SOU, 2002:115)  

När ett bostadsrättsprojekt utvecklas så tillsätter byggherren en interimsstyrelse för att axla 
byggherreansvaret temporärt. Interimsstyrelsen genomför och fattar alla nödvändiga beslut för 
projektet innan en formell styrelse tillsätts. När en formell styrelse bildas, då övertar de alla 
beslut som är fattade av interimsstyrelsen. De övertar samtidigt byggherreansvaret och har då 
inte haft möjlighet att påverka utförande projektet. Här finns det en överhängande risk att BRF-
styrelsen blir lämnad åt sitt öde. För att klargöra byggherreansvaret har regeringen tillbett 
Statens offentliga utredningar att utreda frågan. Utredningen startades år 2011 och är idag inte 
färdigställd. (SOU, 2012:86)  
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På grund av den bristande kompetensen som uppstått på bostadsmarknaden leder det till att 
fler anmärkningar och fel uppstår vid bostadsbyggande. Detta tillsammans med dåliga garantier 
gör att entreprenörer har begränsat ansvar för byggnationerna. (SOU, 2002:115) 

Ett steg till att försöka öka ansvaret hos byggentreprenörerna är att skrivningen i AB 04 och 
ABT 06 gällande garantitider har ändrats från 2 år till 5 år (BKK, 2012).  

3.7 Garantier vid bostadsbyggande 

De viktigaste publikationer med avseende på upprättande av avtal mellan olika parter i 
byggbranschen är AB 04 och ABT 06. I AB 04 och ABT 06 regleras bl.a. garantifrågan. 
Publikationerna måste åberopas i avtalet för att de ska gälla, vilket normalt sker i en 
upphandling. Vilket avtal som åberopas beror på vilken typ av entreprenadform beställaren 
använder sig av. Generellt används AB 04 vid general-, delad och samordnad entreprenad och 
ABT 06 vid totalentreprenad (Liman, 2005). Nedan framgår avtalstexten rörande ansvar- och 
garantitid i AB 04 och ABT 06. 

I AB 04 kapitel 4 § 7 i framgår följande:  

Ansvarstiden är tio år från entreprenadens godkännande och inleds 
med garantitid. Om inte annat föreskrivs i kontraktshandlingar 
gäller följande. Garantiden är fem år för entreprenörens 
arbetsprestation och två år för material och vara. Om entreprenören 
har erhållit eller erhåller en längre garantitid för material eller vara 
gäller denna längre garantitid även mellan entreprenören och 
beställaren.  

I ABT 06 kapitel 4 § 7 framgår följande: 

Ansvarstiden är tio år från entreprenadens godkännande och inleds 
med garantitid. Om inte annat föreskrivs i kontraktshandlingarna 
gäller följande. Garantitiden är fem år för entreprenaden. För av 
beställaren föreskrivet särskilt material eller särskild vara (fabrikat) 
är garantitiden två år. Om entreprenören har erhållit eller erhåller 
en längre garantitid för material eller vara, gäller denna längre 
garantitid även mellan entreprenören och beställaren. 

På grund av studiens avgränsningar kommer enbart ABT 06 att diskuteras.  



 

 

TEORI 

 
18 

3.7.1 Klargörande av ansvarstid och garantitid enligt ABT 06 

Garantitiden börjar gälla direkt efter godkänd slutbesiktning. Garantitiden enligt ABT 06 är 
fem år om inte annat avtalats. En garanti är enligt ABT 06 kommentar till kapitel 5 § 5 
följande: 

En garanti i ABT 06:s bemärkelse innebär en skyldighet för 
entreprenören att avhjälpa de fel som framträder under 
garantitiden. Om entreprenören har uppfattningen att han inte 
ansvarar för det påtalade felet, åligger det entreprenören att visa, att 
han utfört entreprenaden kontraktsenligt eller göra sannolikt att 
felet beror på vanvård eller onormalt brukande eller att felet beror 
på av beställaren utförd felaktig projektering eller annat som kan 
hänföras till beställaren.  

Enligt kommentar till ABT 06 kapitel 5 § 5 framgår det tydligt att under garantitiden är det 
entreprenörens ansvar att påvisa sig icke skyldig ifall oegentligheter uppstår. Om entreprenören 
kan påvisa att felet beror på vanvård, onormalt brukande, senare inträffad skada eller något 
annat som kan hänföras beställaren, då behöver entreprenören ej ta ansvar för felet. Gällande 
installationsanläggningar där det kan vara svårt att påvisa om det är ett fel i entreprenaden eller 
bristande skötsel och underhåll, då läggs stor vikt i att anläggningen sköts på ett fackmässigt 
sätt.  

Gällande ansvarstid framgår det i ABT 06 att den är 10 år om inget annat har avtalats. Den 
stora skillnaden gentemot garantitid är att felet ska vara väsentligt samt att beställaren måste 
bevisa skuldfrågan och att felet visas grunda sig i vårdslöshet från entreprenören. Med väsentligt 
menas enligt ABT 06 kommentar till kapitel 5 § 6 ”att beställarens möjlighet att använda en 
byggnad eller anläggning för avsett ändamål eller om ett fel, som påverkar byggnadens eller 
anläggningens goda bestånd.”. Uttrycket byggnadens goda bestånd öppnar upp för tolkning. 
Tolkningarna tas ej upp i denna studie. Hänsyn tas också mot vilken skada som uppkommit 
eller kan riskera att uppkomma. Medför felet stora kostnader räknas det vanligtvis som 
väsentligt. Fel som uppkommer efter garantitiden är ofta svårare för beställare att påvisa då det 
krävs bevis på att entreprenören har varit vårdslös och att felet ska vara av väsentlig betydelse. 

ABT 06 fastställdes i december 2006 (Wollsén, 2007).  Detta ledde till att ABT 06 
introducerades på marknaden under år 2007 för att sedan år 2008 bli allt mer vanligt i 
upphandlingar. Först år 2011 och år 2012 börjar de första upphandlingarnas garantitider att 
utgå. Detta gör att det idag inte finns någon information eller statistik på vad den förlängda 
garantitiden egentligen har och kommer kosta entreprenörerna. Enligt personer som författaren 
har varit i kontakt med under studien påtalar de att de större byggföretagen först nu har börjat 
tillsätta organisationer för att hantera den utökade garantitiden och det verkar finnas en 
ovisshet i hur man ska hantera frågan.  
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3.7.2 Byggentreprenörens ansvar under garantitiden enligt ABT 06  

I ABT 06 kapitel 5 § 5 framgår följande: ”Entreprenören ansvarar för fel som framträder under 
garantitiden.” 

Denna mening ska läsas i anknytning med ABT 06 kommentar till kapitel 5 § 5. I 
kommentaren framgår mer tydligt vad entreprenören har för åtagande under garantitiden. 
”Entreprenören har ett garantiansvar som täcker såväl projektering som utförande.”. Normalt 
har entreprenören även ansvar för att entreprenaden uppfyller funktionskraven som är ställda i 
kontraktshandlingarna. Har beställaren förespråkat ett visst material eller fabrikat ansvarar 
entreprenören även för detta. Entreprenören ansvarar ej för felaktig projektering utförd av 
beställare och heller ej för felaktigt brukande eller slitage. 

Entreprenören har ett långtgående ansvar över byggnadsverket under garantitiden. Om 
beställaren har föreskrivit ett visst material eller vara är garantitiden två år.  Detta kan leda en 
tolkningsfråga, därför har ABT 06 lagt till en kommentar för att förklara. I kommentaren till 
kapitel 4 § 7 utläses följande:  

Med särskilt material avses material med specifikt angivna krav på 
sammansättning eller egenskaper.  Föreskrift om utförande i 
exempelvis ”betong”, ”trä”, ”stål” eller ”glas” utan närmare 
precisering, är därför inte att betrakta som föreskrift om särskilt 
material. 

Det krävs en mer noggrann beskrivning av en vara eller ett material från beställaren för att 
garantin på två år ska gälla.  

Kapitel 5 § 17 i ABT 06 anger att vid avhjälpning av påtalade fel från beställaren skall 
entreprenören utan dröjsmål eller senast inom 2 månader åtgärda felen, såvida inte lämplig 
årstid bör avvaktas. Hänsyn får tas till praktiska möjligheter att lokalisera felet och vad som 
anses rimligt och möjligt. Kap 5 § 17 anger vidare att fel som inte medför risk för skada på 
entreprenaden eller olägenhet av betydelse för beställaren får avhjälpas vid annan tidpunkt som 
parterna kommer överens om dock senast i samband med garantitidens utgång. Detta för att 
flera mindre fel ska kunna samlas ihop och avhjälpas vid ett tillfälle.  

3.7.3 Olika typer av besiktningar innan och efter entreprenadens slutförande 

För att bilda en förståelse och uppfattning om när och hur olika fel belyses kommer här en kort 
beskrivning av de olika besiktningar som ingår avslutningsskedet av en entreprenad enligt ABT 
06. 

 Slutbesiktning 
En slutbesiktning skall enligt kaptitel 7 § 2 ABT 06 utföras vid kontrakttidens utgång, 
om inte parterna har avtalat annat. Slutbesiktning utföres av en besiktningsman som 
beaktar entreprenören och beställarens intressen och är utsedd av beställaren. 
Entreprenören ansvarar för att i god tid meddela beställare när entreprenaden beräknas 
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vara framställd och tillgänglig för slutbesiktning. Är en del av entreprenaden färdigställd 
kan beställaren på begäran ta denna del i bruk och någon av parterna skall då begära 
slutbesiktning av den delen. Garantitiden för godkänd del löper från godkännandet av 
delen till den sista delens garantitids utgång. En entreprenad kan vara antingen 
godkänd eller underkänd. För att en entreprenad skall bli godkänd krävs att följande 
uppfylls:  
 

o Gällande byggregler har följts. 
o Gällande avtal och bygghandlingar har följts. 
o Alla dokument, t.ex. relationshandling, branddokumentation finns med vi 

överlämnandet. 
o Rent och snyggt på arbetsområdet. 

 
En entreprenad kan även bli underkänd om det föreligger fel. Fel av mindre betydelse 
får förekomma i begränsad utsträckning och ska ej hindra att en entreprenad blir 
godkänd enligt kapitel 7 § 12 i ABT 06. Om en entreprenad blir underkänd skall en ny 
slutbesiktning föreskrivas. Mindre fel som påpekas av besiktningsman ska åtgärdas och 
en efterbesiktning krävs.  
 
En godkänd slutbesiktning innebär att kontraktstiden för entreprenaden är avslutad och 
formellt att beställaren tar över (ABT 06, 2007). 
 

 Garantibesiktning 
Efter godkänd slutbesiktning påbörjas den föreskrivna garantitiden, i vanliga fall fem år 
enligt ABT 06 kap 4 § 7. Enligt kap 7 § 3 framgår det att garantibesiktningen utförs 
innan den kortaste garantitiden utgår om inte parterna kommer överens om annat. 
Garantibesiktningen skall påkallas av beställaren om inte annat avtalats. Syftet med 
garantibesiktning är att undersöka vilka fel och brister som uppstått under garantitiden.  

3.8 Fel och brister vid nyproduktion av flerbostadshus 

Boverket (2007) genomförde en studie där de undersökte sex stycken bostadsprojekt. Tre 
stycken bostadsrättsprojekt och tre stycken äganderättsprojekt. Antalet slutbesiktningspunker 
varierade mellan 7 och 45 st. per bostad. I genomsnitt hade varje bostad, bostadsrätter och 
småhus 25 st. slutbesiktningsanmärkningar. Bostadsrätterna hade ett lägre snitt på 14 st. 
slutbesiktningspunkter. Majoriteten av anmärkningarna är kopplade till mindre fel som har 
uppstått i entreprenadens slutskede p.g.a. stress eller slarv. 69 % av totala anmärkningarna 
utgörs av brister i utförandet, skador samt brister på ytskikt.  Enligt studien kvarstod i 
genomsnitt 5 st. anmärkningar vid efterbesiktning, 72 % av anmärkningarna utgörs av brister i 
utförandet, skador samt brister på ytskikt. Vid garantibesiktning kvarstod i genomsnitt 75 % av 
tidigare brister och resterande var nya brister som uppstått under garantitiden. Totalt var det i 
genomsnitt 11 st. garantifel per bostad där 88 % av anmärkningarna utgörs av brister i 
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utförandet, skador samt brister på ytskikt. Enligt Boverket (2007) finns det indikationer på att 
grunden till att fel och brister uppstår i nyproducerade bostäder hänger ihop med bristande 
ledarskap, brister i organisationen, motivationen hos de inblandade samt avsaknaden av 
delaktighet och ansvarskänsla.  

Enligt Boverket (2007) protokollförs även nya upptäckta brister av besiktningsmannen i 
efterbesiktningen. Det är brister som den boende har upptäckt efter inflyttning och 
besiktningsmannen väljer då att protokollföra dessa. 

Enligt Josephson och Saukkoriipi (2005) uppgår kostnaden för utförandet av tester och 
besiktningar till 0,2 – 1,5 % av projektets totalkostnad. Vid ett medelstort byggprojekt ägnar 
byggentreprenören 20 dagar åt förbesiktningar och 12 dagar åt att hantera 
slutbesiktningspunkter.  

Boverket (2007) räknade fram i sin studie, att åtgärda en slutbesiktningsanmärkning åtgick i 
genomsnitt 2,2 timmar. I genomsnitt åtgick det 33 timmar per bostad att åtgärda 
slutbesiktningspunkterna. Enligt Boverket (2007) uppgick den boendes kostnader p.g.a. 
tidsförluster till 20 000 kr per bostad. Byggföretagens kostnader p.g.a. tidsförlust uppgick i till 
18 000 kr per bostad. Josephson (1990) har i sin studie kommit fram till att fel och brister 
kostar mellan 2,5 % och 12,5 % av totala produktionskostnaden för ett bostadsprojekt.  

Svensk Byggtjänst (2010) har gjort en undersökning där 80 st. av de största beställarna av 
flerbostadshus i Sverige intervjuades. Tillsammans står de för ca 90 % av bostadsbyggandet i 
Sverige. 80 % av de tillfrågade anger att de inte tar stor hänsyn till livscykelkostnaden vid 
producerandet av flerbostadshus. Man väljer istället billigare alternativ för att få ihop den 
kortsiktiga produktionskalkylen. Följdproblemen blir att det kan bli dyrare driftskostnader och 
problem i brukarfasen. Statskontoret (2009:6) påpekar att byggherren bidrar i stor utsträckning 
till att entreprenören upplever stark tidspress och att riskerna för byggfel där med ökar. 
Anledningen är att byggherren avsätter för lite tid för byggentreprenören att projektera samt 
genomföra tillsyn och kontroll. Statskontoret (2009:6) menar på att byggherren tenderar att 
välja tekniska lösningar som är billiga på kort sikt men riskerar att generera problem på långsikt.  

I rapporten från Svensk Byggtjänst (2010) framgår det att de tillfrågade vill att det sker en 
ökning av antalet löpande kontroller under produktion för att minska risken för byggfel. Enligt 
Josephson och Saukkoriipi (2005) är dagens kontroller och besiktningar ett slöseri som inte 
skapar något mervärde för kunden. Besiktningarna är till för att kontrollera ifall entreprenören 
har gjort något fel. Skulle risken med att entreprenören kan utföra fel minimeras så skulle 
slutresultatet bli bättre och det skulle behövas mindre kontroller och besiktningar. Boverket 
(2007) påvisar att ökade kontroller riskerar att skapa en situation där entreprenören enbart 
utför det arbete som krävs för att komma upp i en lägstanivå av vad som krävs.  

Enligt Boverket (2007) är processen att åtgärda anmärkningar speciellt krävande för den boende 
och byggentreprenören. För den boende uppstår det frustration då brister och anmärkningar ej 
åtgärdas i tid. De känner sig inte prioriterade och kommunikationen med byggentreprenören 
känns trög. Det framkommer i studien att boenden som flyttar in i ett tidigt skede innan hela 
bostadsprojektet är färdigställt är överlag nöjdare än de som flyttar in när byggentreprenören 
har lämnat platsen. Anledningen är att byggentreprenören har tillgängliga resurser på plats för 
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att snabbt åtgärda mindre anmärkningar gjorda av den boende. För byggentreprenören uppstår 
en situation där ansvariga personer känner att den boende aldrig blir nöjd och är allmänt jobbig 
att hantera. Men en anställd från byggentreprenören som arbetar nära slutkunden får ofta en 
bättre förståelse för dennes anmärkningar än en som har ett mer distanserat förhållande till 
kunden. I studien framgår det att en ansvarig tjänsteman hos byggentreprenören lägger ca 15 % 
av sin arbetstid på bekostnad av det nya projektet för att åtgärda brister och anmärkningar i ett 
avslutat byggprojekt. Tjänstemännen uppger att de känner stress och frustration över att behöva 
lösa skuldfrågan om vem som har rätt eller fel samt att man hamnar i kläm mellan den boende 
och de som ska utföra arbetet. I studien framgår det även att delad entreprenad fungerar sämst 
med avseende på åtgärdsprocessen. (Boverket, 2007) 

3.9 Den industriella byggaren 

En industriell husbyggare prefabricerar sina element/moduler i fabrik.  Elementen/modulerna 
transporteras därefter till byggarbetsplatsen där de monteras ihop. De kan tillverkas i betong, 
trä, stål eller andra byggmaterial. Eftersom det oftast sker en transport av elementen/ 
modulerna är just transporten ofta den begränsande faktorn för industriella byggare.  

Skillnaden mellan en elementtillverkare och en volymtillverkare är att elementtillverkare 
prefabricerar delar av huset t.ex. golv, väggar och tak i fabrik. Dessa transporteras därefter till 
byggarbetsplatsen där de monteras ihop. Elementen byggs ihop och kompletterande 
installationer utförs. En volymtillverkare prefabricerar delar eller hela rum inklusive VVS, el, 
o.s.v. Montage av modulerna sker genom att modulerna staplas och kopplas ihop vilket skapar 
ett hus. Modulerna kompletteras med diverse detaljer som fasad och balkonger. (Johnsson, et 
al., 2011) 

Definitionen av industriellt husbyggande enligt Johnsson, et al., (2011) :  

Industriellt husbyggande innebär en byggprocess med en 
genomtänkt organisation för effektivt styrning, beredning och 
kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat med 
användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa 
maximalt värde för kunderna.  

En industriell husbyggare arbetar med att skapa en repeterande byggprocess där tillverkningen 
av element och moduler måste uppfylla vissa måttkrav för att kunna transporteras. Detta 
minskar flexibiliteten och ger andra förutsättningarna vid upphandling av projekt, både vid 
privata och offentliga. En industriell husbyggare har inte samma möjlighet att anpassa sina 
produkter som en traditionell husbyggare.  Vid upphandlingar krävs det att beställaren har 
anpassat eller kan vara flexibel i utformningen och kraven för att en industriell husbyggare ska 
kunna lämna anbud. En elementtillverkare har större flexibilitet än en modultillverkare att 
kunna anpassa sig efter ställda krav då de inte har samma begränsning i vilka mått de kan 
leverera. (Johnsson, et al., 2011) 
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En industriell husbyggare har större möjlighet till att effektivisera byggprocessen. Dels på grund 
av att de har större inflytande över hela processen men också att det ställs större krav på att 
beställaren har förståelse för vilka krav och begränsningar en industriell husbyggare har. En 
industriell husbyggare har liten möjlighet att påverka tekniska lösningar och utformning när väl 
produktionen av moduler har startat. Det krävs en noggrann planering. Vid förändringar 
uppstår ofta stora kostnader då den känsliga planeringen rubbas.   

Detta leder till att en industriell husbyggare föredrar att bygga på totalentreprenad. Vid 
totalentreprenad har den industriella husbyggaren möjlighet att utföra all projekteringen och 
därmed ha full kontroll över att byggnaden är anpassad till produktionssystemet. En industriell 
husbyggare vill också knyta viktiga underentreprenörer, leverantörer och konsulter långsiktigt 
och i ett tidigt skede för att få dem att anpassa sig efter fabrikens förutsättningar.  

Psilander (2004) menar att risken för att en arbetare på en fabrik känner sig mindre delaktig i 
produktens resultat är högre, men att det inte nämnvärt gör produkten sämre. En snickare på 
ett platsbyggt hus som ej känner sig delaktig och ansvarig har betydligt större inverkan på 
produkten. En förutsättning för att en tillverkare av prefabricerade flerbostadshus ska lyckas är 
att tillverkningen sker i en kontrollerad och stabil miljö där det är en tydlig styrning och 
kontroll av produkten. Sker inte styrning och kontroll av produkten riskerar avvikelserna göra 
att slutresultatet blir dåligt. (Psilander, 2004)    

3.10 Beställarkompetens 

Byggherren ansvarar och äger byggprojektet under produktionstiden, det är byggherren som 
undertecknar alla beslut. Enligt von Platen (2009) förekommer det två typer av byggherrar, 
engångsbyggherrar och professionella. Engångsbyggherrar kan vara dem som bygger småhus 
eller lokaler till den egna verksamheten. Professionella byggherrar kan vara t.ex. bostadsbolag 
som bygger för att därefter förvalta byggnaderna. Det blir också allt mer vanligt att 
professionella byggherrar bygger bostäder och efter färdigställande säljer till högstbjudande, de 
kallas då en försäljningsbyggherre.  

En byggherre kan vara av olika karaktärer. Den kan vara passiv eller aktiv. Den passiva 
byggherren kan idag kännetecknas av ett kommunalt bostadsbolag. Kommunala bostadsbolag 
var innan 1990-talet ofta i rollen som en aktiv byggherre. De hade kompetensen inom företaget 
och kunde driva ett bostadsprojekt aktivt. Men p.g.a. konjunkturer och politiska beslut så 
tappade de kommunala bostadsbolagen viktig kompetens för att kunna fortsätta arbeta som en 
aktiv byggherre. (Psilander, 2004)  

De stora byggbolagen i Sverige agerar ofta byggherrar och kan anses agera i rollen som aktiv 
byggherre. De driver bostadsprojekt i egen regi, både för egen förvaltning och till försäljning. De 
deltar även i general- och totalentreprenader åt andra byggherrar. I de fallen intar byggherren då 
ofta rollen som en passiv beställare och låter byggentreprenören vara den aktiva parten i 
projektet. Dock är det fortfarande byggherren som undertecknar alla beslut. (Psilander, 2004) 
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Enligt Rundquist (2007) är den viktigaste kompetensen hos en byggherre att kunna fatta beslut 
om ändringar i projekt. För att kunna göra detta krävs det att byggherren innehar förmågan att 
lyssna, förstå och fatta korrekta och logiska beslut beroende på omgivningen. 

Enligt Rundquist (2007) misslyckas ett projekt oftast i början eller i slutet av ett projekt och det 
beror oftast på bristande kommunikation mellan inblandade aktörer. Rundquist (2007) menar 
på att det ska ställas stora krav på beställaren och det är främst inom tre områden det är extra 
viktigt, teknisk, process- och social kompetens.  

Teknisk kompetens: Faktakunskaper om projektetets viktigaste 
område. Kunskap om organisationens strategier. God känsla för den 
dagliga verksamheten. Kunskap om hur resultatet av projektet ska 
användas.  

Processkompetens: Kompetens att schemalägga aktiviteter. 
Kompetens att övervaka projektets genomförande. Kompetens att 
prioritera med begränsade medel. Kompetens att följa upp 
projektets arbete efter projektavslut.  

Socialkomptens: Förmåga att samarbeta. God människokännedom. 
Förhandlingsförmåga. Stort personligt nätverk.   

I en uppföljning till rapporten SOU (2002:115) har Statskontoret (2009:6) visat att den 
professionella byggherren uppvisar brister i sin kompetens. Anledningar till kompetensbrist 
anges vara; generationsväxlingar (erfarenhetsåterföring), slimmade organisationer och 
centraliserade upphandlingar. Detta leder till att problem i ett byggprojekt inte hanteras på ett 
lämpligt sätt. Problem kan härledas till att byggherren har gjort för lite eller dålig planering och 
projektering, pressar byggtider samt saknar långsiktig planering. Statskontoret (2009:6) lyfter 
även fram att kommunikationen mellan byggherren och entreprenören ibland fungerar mindre 
bra vilket leder till problem. 

SOU (2012:86) menar på att kompetensen mellan olika typer av byggherrar skiljer sig åt. Störst 
skillnad är det mellan större och mindre kommunala bostadsföretag. De bygger sällan och är 
tvungna att upphandla extern expertis för att klara av att genomföra bostadsprojekt. 
Kommunala bostadsbolag som regelbundet bygger eller renoverar sitt bostadsbestånd har byggt 
upp kompetensen inom företaget och kan därför genomföra byggherrerollen i egen regi.  

3.10.1 Olika spelregler från kommun till kommun 

Vid uppförandet av en byggnation krävs det att den uppfyller de krav vilka bl.a. anges i BBR 
och PBL (Svensk Byggtjänst, 2006). Statens offentliga utredningar (2012:86) påvisar att det är 
anmärkningsvärt att en del kommuner sätter specifika tekniska krav och egenskaper på 
byggnader som avviker från BBR. I synnerhet då de inte innehar kompetens gällande detta. 
Avstegen från BBR gäller vanligtvis energikraven på byggnaden. Statens offentliga utredningar 
(2012:86) belyser att det uppstår konsekvenser av att kommuner ställer krav. Exempel på 
konsekvenser är:  
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 Svårigheter att kombinera låg energiförbrukning med krav på ventilationskrav.  
 Direkta merkostnader p.g.a. projekteringar måste anpassas till kommunens krav.  
 Motverkar industriellt byggande då kraven skiljer sig från kommun till kommun. 
 Ökade administrativa kostnader för byggherrar, projektörer och andra aktörer i 

byggbranschen. 
 Minskad konkurrens mellan entreprenörer då det krävs större kunskap om byggnaden.   

3.11 Kundvård och kundlojalitet 

Att uppnå en bra kundvård och en hög kundlojalitet är relativt krävande. En lyckad kundvård 
är enligt Reichheld och Teal (1996) först när det säljande företaget inser värdet och 
möjligheterna av en trogen kund. Vägen till en trogen kund är svår ifall företaget inte har en 
strategi för att skapa trogna kunder, för det är trots allt företaget som skapar trogna kunder, inte 
kunden själv. Reichheld och Teal (1996) lyfter fram vikten av att ge ett bra och seriöst första 
intryck för kunden. Kunden ska känna sig trygg i att välja just det här företaget. De belyser även 
att det säljande företagets kompetens ska vara hög inom ämnesområdet och att kundens 
kunnande och åsikter ska värderas högt. 

Enligt Jones och Sasser (1995) skiljer sig kunders lojalitet mot ett företag beroende på hur 
marknaden är uppbyggd. Om det säljande företaget befinner sig på en marknad där spelreglerna 
regleras hårt av staten eller att företaget innehar en monopolliknande ställning, då är kunderna 
lojala oavsett hur missnöjda de än är med företaget. Men om marknaden plötsligt förändras i 
form av att en ny aktör etablerar sig eller att marknaden avregleras och företaget ej längre 
innehar en monopol likande ställning, då förändrats nästan genast kundernas lojalitet till det 
sämre. Marknaden kan genast förändras till formen och ge intrycket av att vara en mycket 
konkurrensutsatt marknad. (Jones & Sasser, 1995) 

Om marknaden däremot är starkt konkurrensutsatt kan en sviktande kundnöjdhet innebära att 
kundlojaliteten mot ett företag försvinner helt. På en starkt konkurrensutsatt marknad finns det 
fler aktörer på marknaden vilket enligt kunden erbjuder bättre produkter. Uppstår denna 
situation väljer kunden ofta att byta företag. (Jones & Sasser, 1995) 

På en marknad med mindre konkurrensen kan aktörerna istället bestå av ett begränsat antal 
företag där marknadsandelar nästintill är uppdelade mellan aktörerna. Enligt Jones och Sasser 
(1995) är kundnöjdheten väldigt viktig för kundlojaliteten på denna marknad. Under vissa 
omständigheter kan t.o.m. kundnöjdheten ha en mycket större inverkan på kundlojaliteten. 
Kunden vill bli fullständigt tillfredställd med sin produkt eller tjänst och om denne inte blir 
det, finns det andra alternativ att välja på till näst gång. (Jones & Sasser, 1995) 

Enligt Fornell (2008) handlar det inte längre om att enbart öka och effektivisera produktionen 
för att lyckas som tillverkningsföretag. Han menar på att en bra och lyckad kundvård bidrar till 
ett starkt företag. Den mest kritiska immateriella tillgången för ett företag är kundernas storlek 
och styrka. De bidrar i större utsträckning till ett företags marknadsvärde än materiella ting.  
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Dock är ett företags kundrelationer svåra att mäta och det är en av anledningarna till att de 
uppstår bekymmer att värdera en kunds lojalitet.  

Enligt Fornell (2008) så spelar det ingen roll om kvalitén på en produkt ökar om inte 
kundnöjdheten ökar. Jones och Sasser (1995) menar på att kopplingen mellan kundnöjdhet 
och kundlojalitet är stark. Där kundnöjdheten stiger, ökar även kundlojaliteten. En nöjd kund 
tenderar att i större utsträckning vara trogen företaget än en missnöjd (Jones & Sasser, 1995; 
Fornell, 2008).  

3.11.1 Kostnad för kundvård 

Enligt Josephson och Lindström (2011) är det ovanligt att företag i allmänhet och byggföretag i 
synnerhet har full kontroll över sina kostnader för bristande kvalité. De har förenklat och delat 
upp kostander för bristande kvalité i tre grupper:  

Grupp 1: direkta kostnader för åtgärder av fel och brister, inklusive 
ersättningar för skador och garantier. 

Grupp 2: indirekta kostnader på grund av omplanering av 
projektet/produktionen för andra projekt som påverkas eller 
försenas. 

Grupp 3: indirekta kostnader för förlorad goodwill eller minskade 
intäkter av motsvarande skäl. 

Enligt Josephson och Lindström (2011) försöker företag i allmänhet ofta ta kontroll över 
kostnaderna i grupp 1, dock är möjligheten till bra och effektiva mätmetoder begränsade. Att 
just grupp 1 prioriteras är för att det är kostnader som är relativt tydliga och synliga. De 
uppkommer samtidigt som problemet uppstår. Grupp 2 och 3 är betydligt svårare att mäta och 
därför mäts de oftast inte. Josephson och Lindström (2011) konstaterar att kostnaderna i grupp 
2 och 3 ofta överstiger de i grupp 1. De påpekar även att betydande ledningsresurser kan gå åt 
för att åtgärda och hantera problemen i samtliga grupper.  

Josephson och Lindström (2011) lyfter fram att priserna från olika leverantörer kan variera 
beroende på vem som är ansvarig över ett projekt. Det är ofta allmänt känt i byggbranschen hur 
pass noggranna och strukturerade ansvariga personer är för ett projekt. Detta påverkar 
leverantörernas prissättning, om leverantören misstänker att det kommer bli en strulig affär så 
ökar denna priset på sina produkter.  Josephson och Lindström (2011) menar på att på stora 
projekt kan priserna fluktuera uppemot 10 % och på mindre och medelstora projekt upp till 20 
%. En organisation med personer som är välstrukturerad och anses duktiga erhåller bättre 
priser från sina leverantörer än de som inte anses vara fullt lika bra.  

Josephson och Lindström (2011) påpekar att ett byggföretag som visar upp ett systematiskt 
arbetssätt att åtgärda kvalitetsbrister vinner fördelar vid en ny upphandling. Det påpekar att det 
finns fördelar med att vara certifierad istället för att behöva beskriva för kunden hur olika krav 
skall uppnås. De belyser även ett byggföretag som arbetar aktivt med ett system för hantering av 
avvikelser och avhjälpning där kunden kan följa processen i realtid. Byggföretaget konstaterar 
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att de har fördelar mot andra byggföretag vid upphandling av nya uppdrag tack vare detta 
system. Kunden blir nöjdare med att byggföretaget visar upp en tydlig åtgärdsplan. Josephson 
och Lindström (2011) påvisar att insamling av information om kvalitetsbrister skall användas 
för att förbättra den egna processen. Fokus skall ligga på hur kvalitetsbrister, variationer och 
ledtider påverkar den egna processen.  

Josephson och Lindström (2011) menar på att majoriteten av företag i byggsektorn väljer att 
inte mäta eller analysera kvalitetsbriser. Det leder till att de inte kan göra något 
förbättringsarbete i de egna processerna.   

3.11.2 Kundvård i byggbranschen 

Prognoscentret AB är idag ledande i norden med att göra marknadsundersökningar inom bygg- 
och fastighetsbranschen (Prognoscentret AB, 2013a). De har sedan år 2009 genomfört en 
branschundersökning avseende kundnöjdhet (Nöjd kund index, NKI) hos privata 
bostadsköpare. Valet av respondenter sker genom att byggföretag och bostadsutvecklare köper 
tjänsten NKI-undersökning av Prognoscentret AB. I och med köpet så genomför Prognoscentret 
AB en enkätundersökning på samtliga nyinflyttade kunder samt vid garantibesiktning, 
undersökningen genomförs enbart på de på kunder vars byggföretag har köpt tjänsten. Flera av 
de stora bostadsbyggarna i Sverige deltar i undersökningen. Undersökningen har två 
fokusområden, NKI vid inflyttning samt NKI vid garantibesiktning. NKI-värdet grundar sig på 
fyra stycken parametrar, Lojalitet, Förväntningar, Prisvärdhet samt Image. (Prognoscentret AB, 
2013a) 

Analysen grundar sig på 3623 st. enkätsvar vid inflyttning samt 1556 st. svar vid 
garantibesiktning. NKI värdet beskrivs i Figur 3. Undersökningen för inflyttning har pågått 
januari – december 2012 och undersökningen vid garantibesiktning har pågått mellan vintern 
2011 till hösten 2012.  (Prognoscentret AB, 2013b) 

 

Figur 3 – Måttstock för NKI. (Prognoscentret AB, 2013b) 

NKI är starkt kopplat till slutkundens lojalitet mot ett företag. Enligt Prognoscentret AB 
(2013b) är lojalitet lika med hur väl en kund talar om företaget. Om kunden talar väl om 
företaget och rekommenderar andra att köpa en bostad genom dem så anses de vara en lojal 
kund. I Tabell 1 framgår värdena på 2012 och 2011 års resultat på de parametrar som ingår i 
studien. Resultatet vid inflyttning är detsamma år 2012 och år 2011. Det har blivit en 
förbättring av resultatet vid garantibesiktningen. En orsak är enligt Prognoscentret AB (2013b) 
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att fler företag har börjat prioritera eftermarknaden och därmed förbättrat kundnöjdheten efter 
inflyttning.   

 

Tabell 1 – NKI resultat år 2011, 2012. Omarbetad efter Prognoscentret AB (2013)  

 

2012 2011 

 

Inflyttning Garanti Inflyttning Garanti 

NKI 72 67 72 64 

Lojalitet 75 68 75 65 

Förväntningar 79 78 79 78 

Prisvärdhet 73 69 73 66 

Image  72 67 72 65 

 

I Figur 4 framgår spridningen av NKI värdet för 2012 års undersökning. Vid inflyttning är det 
en större andel som lämnar ett högt NKI-värde. Vid garantibesiktning är spridningen av NKI-
värdet större och färre anser sig vara nöjda. 
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Figur 4 – Max och min NKI vid inflyttning och garanti (Prognoscentret AB, 2013b) 

 

 

Figur 5 – Spridning av företagsresultat (Prognoscentret AB, 2013b)  
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I Figur 5 framgår spridningen av olika företags resultat i studien. Spridningen är stor i bägge 
fallen men störst är den i garantiundersökning. Enligt Prognoscentret AB (2013b) förekommer 
det några enskilda aktörer i branschen som jobbar aktivt för att öka kundnöjdheten. Men det är 
betydligt fler som inte arbetar aktivt för att öka kundnöjdheten både kortsiktigt och långsiktigt. 
Dock så kan Prognoscentret AB (2013b) konstatera att det är jämnare mellan deltagande 
företag nu än vad det har varit tidigare, vilket visar på att en successiv förbättring sker.   

Prognoscentret AB (2013b) lyfter fram ett flertal potentiella åtgärder för att öka kundnöjdheten 
hos slutkund. Åtgärderna grundas på resultatet för analysen av samtliga enkäter i studien. 
Åtgärderna är rangordnade där 1 är den högst prioriterade och 3 är den lägst prioriterade:  

1. Öka pålitligheten 
2. Bättre kvalité på bostaden 
3. Bättre kommunikation och information 

För att öka kundnöjdheten bör följande göras enligt Prognoscentret AB (2013b):  

Bostadstillverkaren måste kunna leverera bostäder som inte innehåller några fel. Ifall fel uppstår 
över tid måste åtgärder kunna vidtas på ett tillfredställande sätt. Bostadstillverkaren måste 
kunna fullfölja sitt åtagande och leverera det den åtagit sig under hela garantitiden. Kvalitén på 
hantverksarbeten måste bli bättre för att öka det totala intrycket på bostaden. Dock finns det en 
risk att slutkundens krav är högre än de krav som ställs i kontraktshandlingar. Det är viktigt att 
dagens höga nivå med att följa tidplaner samt förmågan att skapa tydliga rutiner bibehålls. 
Gällande kommunikation och information är det viktigt att slutkunden har någon att vända sig 
till vid uppkomna ärenden. Det är viktigt att organisationen har kunskap om problemhantering 
och har ett kundperspektiv. (Prognoscentret AB, 2013b) 

I 2012 års Branschanalys om Kundnöjdhet (NKI) lyfts JM AB fram som det byggbolag som har 
nöjdast kunder under år 2012. Det är fjärde året i rad som JM AB erhåller denna utmärkelse. 
(Prognoscentret AB, 2013a) 
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4 ENKÄTSAMMANFATTNING 

I detta kapitel ges en sammanfattning av resultatet från den elektroniska enkäten. Enkäten 
skickades via e-mejl och svarsfrekvensen var 26 %. Totalt sändes 251 st. enkäter ut varav 75 st. 
svar inkom. För att säkerställa kvalitén och trovärdigheten i respondenternas svar analyserades 
svaren utav författaren. Där respondenten ej har fullföljt eller enbart svarat på ett fåtal frågor 
har författaren uteslutit de svaren och räknat dem som icke svarade, totalt 11 st. Samtliga svar 
kommer från den målgrupp författaren har riktat in sig på. Inga enkätsvar har tagits bort p.g.a. 
att respondenten ej tillhör målgruppen. Totalt nyttjas 64 st. respondenters svar i denna studie.  

Den utsända enkäten återfinns i Bilaga 2.  

 

4.1 Respondentfördelning 

Majoriteten av respondenterna företräder privata eller kommunalt ägda företag i beställar- eller 
förvaltningsskedet. En liten andel av respondenterna företräder bostadsrättsföreningar eller 
entreprenörer. Samtliga respondenter innehar någon form av ledande titel på företaget, t.ex. 
VD, projektchef, projektledare, affärschef, eller byggledare. 95 % av respondenterna uppgav att 
de har en erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen som överstiger 6 år. 5 % uppger att de 
varit verksamma mindre än 5 år i branschen.  
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95 % av respondenterna anger att de har varit inblandade i garantiärenden beträffande 
flerbostadshus. 69 % anger att de varit inblandade i ett garantiärende fler än 6 gånger. Samtliga 
respondenter använder sig utav AB 04 eller ABT 06 i sina upphandlingar. 95 % anger att de 
använder sig utav en garantitid på 5 år. Övriga 5 % använder sig av en garantitid på 2 år.  

Fler diagram om respondentfördelningen återfinns i Bilaga 1.  
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Diagram 3 – Svarssammanställning, flera val är möjligt Diagram 2 – Svarssammanställning, flera val är möjligt 
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Respondenterna ombads svara på frågan: Har ni använt er av någon av följande entreprenörer de 

senaste tre åren?  

Totalt inkom 64 st. svar. 

NCC, Skanska, PEAB, JM, HSB Produktion samt Veidekke är några av de största 
bostadsproducenterna i Sverige. För att klargöra om respondenten har varit i kontakt med 
någon av dessa och därmed varit i kontakt med en professionell bostadsbyggare ställdes denna 
fråga. Samtliga respondenter har varit i kontakt med en professionell bostadsbyggare.  

 

 

Diagram 4 – Svarssammanställning, flera val är möjligt 

 

I svaret övrigt har respondenten kommenterat vilka byggföretag de använts sig av utöver 
svarsalternativen. Samtliga inkomna svar i övrigt kategorin kan anses tillhöra kategorin 
professionella byggare.  
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4.2 Orsaken till garantifel  

Respondenten ombads svara på frågan: Varför tror du att garantiärenden uppstår?  

Totalt inkom 61 st. svar.  

 

Diagram 5 – Svarssammanställning, flera val är möjligt 

 

 

 

Diagram 6 – Svarssammanställning, flera val är möjligt 
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80 % av respondenterna angav att slarv i utförandet är en orsak till varför garantifel uppstår. 59 
% angav att brister i projekteringen medför garantiärenden. 41 % anser att brister i 
byggmaterial härleder garantifel. 41 % angav att entreprenören saknar kompetens gällande vilka 
krav som finns. 36 % angav brister i ventilationsinstallationer. 30 % angav att brukaren 
missköter boendet p.g.a. bristande information. 30 % angav att beställaren saknar kompetens. 
30 % angav att kommunikationsmissar bidrar. 23 % angav att slarv i driftsskedet bidrar till att 
garantiärenden uppstår. 20 % angav att bristande kvalité i vitvaror som bidragande orsak.  

Respondenterna gavs möjlighet att kommentera denna fråga med egna åsikter. Totalt inkom 16 
st. kommentarer och ur dessa kunde två områden identifieras:  

 Tidsoptimism 

Respondenterna upplever att entreprenören inte anpassar produktionen till lokala 
förhållanden. Detta leder till att entreprenören gör ”som man alltid gjort” vilket i sin tur 
leder till att en viss tidsoptimism uppstår. Entreprenören och dess underentreprenörer 
arbetar under stressiga förhållanden och saknar förståelse för varandras tidplaner. 
Respondenterna nämner intrimning av anläggningen sker först när huset är bebott, vilket 
skapar anmärkningar. 

 Kvalité och uttorkning 

Några av respondenterna nämner att AMA är en orsak till att varför tvistefrågor uppstår. 
Diskussionen handlar om vad som är ett garantifel. Speciellt gäller detta ytskikt. AMA har 
inte tillräckliga krav jämfört med de förväntningar som finns hos den boende. Flera av 
respondenterna nämner att en stor orsak till att garantifel uppstår är att det sker en 
uttorkning av byggmaterial. Detta leder till en rörelse i huset vilket skapar sprickor.  

  



 

 

ENKÄTSAMMANFATTNING 

 
36 

4.3 Hanteringen av uppkomna brister 

Respondenten ombads svara på frågan: Gör ni någon annan form av syn eller besiktning för att hitta 

fel som uppkommit/missats efter slutbesiktning? 

Totalt inkom 61 st. svar.  

 

Diagram 7 – Svarssammanställning, endast ett val möjligt 

 

59 % av respondenterna uppger att de utför en syn eller besiktning för att identifiera fel eller 
brister som uppstått efter slutbesiktning.  38 % uppger att de inte gör någon syn eller besiktning 
förutom en garantibesiktning efter 2 eller 5 år. 3 % uppger att de skulle vilja göra en syn.  

Respondenterna gavs möjlighet att kommentera denna fråga med egna åsikter. Totalt inkom 33 
st. kommentarer till frågan. Majoriteten av kommentarerna ger sken av att mycket av ansvaret 
ligger hos den boende för att rapportera in eventuella felaktigheter. ”Bara om vi får klagomål” 
är ett genomgående tema på kommentarerna. Eventuella felaktigheter som ej anmälts av den 
boende eller upptäckts utav fastighetsskötare åtgärdas först vid garantibesiktningen efter 2 eller 
5 år. Några få av respondenterna uppger att de gör en syn alternativt gör en återkoppling till 
den boende i samband med inflyttning för att identifiera eventuella felaktigheter och brister.    
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Respondenten ombads svara på frågan: Hur uppfattar du hanteringen av garantiärenden vid 

nyproducerade flerbostadshus?  

Totalt inkom 61 st. svar.  

 

Diagram 8 – Svarssammanställning, flera val är möjligt 

 

16 % anger att hanteringen av garantiärenden fungerar bra och tillfredställande. 23 % anger att 
det ”ofta” leder till problem, 59 % anger att det ”ibland” uppstår problem. 21 % anger att det 
kan vara svårt att lösa ansvarsfrågan vid uppkomna garantifel. 57 % anger att det uppstår 
problem för den boende. 66 % anger att avhjälpningen av uppkomna fel inte åtgärdas 
tillräckligt snabbt.  

Respondenterna gavs möjlighet att kommentera denna fråga med egna åsikter. Totalt inkom 13 
st. kommentarer till frågan. Karaktärerna av dessa kommentarer kan delas upp i två områden.  

 Entreprenören försöker förhala garantiåtgärderna. Detta är ett försök från 
entreprenören att försöka slippa åtgärda mindre anmärkningar vid flera olika tillfällen.  
 

 Det finns svårigheter att klargöra ifall ett fel eller en brist har uppkommit p.g.a. 
handhavandefel av den boende eller om det är ett garantifel. Det finns även 
tvivelaktigheter om vad som är ett garantifel samt att kommunikationen mot den 
boende är dålig. 
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Respondenten ombads skriva egna kommentarer till frågan: Hur hanteras dessa problem idag?  

Totalt inkom 39 st. kommentarer. Dessa kan delas in i två områden, organisation med en 
eftermarknadsfunktion, och organisation utan eftermarknadsfunktion. 

 Respondent tillhörande organisation utan eftermarknadsfunktion. Majoriteten av 
kommentarerna beskriver att uppkomna problem hanteras genom intensiv kontakt med 
entreprenör. Respondenterna upplever att de måste tjata på entreprenören för att 
uppkomna problem ska lösas. De upplever också att de ej erhåller någon återkoppling 
till ärendet och att det skapas irritation hos den boende. Överlag finns ett missnöje hos 
respondenten mot att entreprenören ej tar sitt ansvar.  
 

 Respondentens organisation har en kundtjänst/eftermarknadsgrupp som hanterar 
uppkomna ärenden mot entreprenören. Vanligtvis anmäler den boende ärendet till 
kundtjänst varav denna tar kontakt med entreprenören för åtgärd. En positivare ton 
framträder hos respondenten. Behovet av upprepad kontakt mot entreprenör är inte 
lika tydligt. 

 

Respondenten ombads svara på frågan: Hanterar ni garantiärenden likadant för varje projekt eller 

beror det på vem som är byggentreprenör?  

Totalt inkom 61 st. svar.  

 

Diagram 9 – Svarssammanställning, flera val är möjligt 

62 % av respondenterna anger att de har ett inarbetat system för att hantera garantiärenden. 8 
% anger att de nyttjar entreprenörens rutiner. 20 % anger att de har olika tillvägagångssätt varje 
gång. 20 % anger att hanteringen av garantiärenden beror på vem som är ansvarig.  
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Respondenterna ombads svara på frågan: Hur kommunicerar ni med byggentreprenören under 
garantitiden? 

Totalt inkom 61 st. svar. 

 

Diagram 10 – Svarssammanställning, flera val är möjligt 

Majoriteten av respondenterna anger att de kommunicerar via e-mejl, telefon och möten under 
garantitiden. 18 % anger att de använder sig utav en datatjänst.  

 

Respondenterna ombads svara på frågan: Upplever du att garantiärenden är resurskrävande? 

Totalt inkom 61 st. svar.  

 

Diagram 11 – Svarssammanställning, endast ett svar per påstående möjligt 

Enligt respondenterna framgår det att garantiärenden anses vara resurskrävande, både för 
företaget och för respondenten själv. 10 % anser att garantiärenden inte är resurskrävande för 
företaget och 11 % anser att det inte är krävande för respondenten personligen. Majoriteten av 
respondenterna tycker att garantiärenden är resurskrävande för företaget och respondenten 
personligen. 
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Respondenterna ombads svara på frågan: Hur tycker du att kommunikationen mellan beställare och 
entreprenör fungerar under garantitiden?  

Totalt inkom 61 st. svar.  

 

Diagram 12 – Svarssammanställning, flera val är möjligt 

 

39 % tycker att kommunikationen fungerar bra mellan beställare och entreprenören, 48 % vet 
vem de ska kontakta för att lösa garantiärenden. 25 % upplever att de får dålig respons av 
entreprenören. 8 % tycker att kommunikationen mot entreprenören fungerar dåligt. 5 % 
upplever att de inte vet vem de ska kontakta. 

 

Respondenterna ombads kommentera frågan: Vilka problem är det som brukar uppkomma mellan 
slutbesiktningen och garantibesiktningen?  

Totalt inkom 42 st. svar. Respondenten har svarat fritt på vad och vilka problem som generellt 
brukar uppstå. Tre områden identifierades utifrån respondenternas svar.  

 Majoriteten av respondenterna uppger att det vanligen förekommer problem med 
värme- och ventilationsproblem, främst vid intrimning av anläggningen och första 
perioden av kallare väder.   
 

 Brister i hanteringen/kommunikationen av uppkomna fel eller garantifel mellan 
förvaltningsorganisationen av byggnaden, entreprenören och den boende.  
 

 Sprickbildning p.g.a. uttorkning av byggmaterial t.ex. sprickbildning i takvinklar.  
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4.4 Entreprenörens engagemang under garantitiden  

Respondenterna ombads svara på frågan: Hur upplever du entreprenörens engagemang efter 
slutbesiktning? 

Totalt inkom 61 st. svar.  

 

Diagram 13 – Svarssammanställning, flera val är möjligt 

20 % av respondenterna upplever att entreprenören visar bra eller tillräckligt engagemang 
under garantitiden. 36 % upplever att entreprenören har gått vidare till nästa projekt och 
lämnat beställaren åt sitt öde. 51 % upplever att entreprenören har gått vidare men att denne 
har bra återkoppling. 15 % anger att entreprenören har en organisation som hanterar 
garantiärenden bra.  

Totalt inkom 9 st. kommentarer till frågan. Majoriteten av kommentarerna tycker att 
entreprenörens engagemang skiljer sig från projekt till projekt men att de flesta entreprenörer 
har någon form av organisation som hanterar ärenden under garantitiden. Respondenterna 
anser att entreprenörernas organisationer för att hantera garantiärenden är av blandad kvalité. 
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Respondenterna ombads kommentera frågan: Vad skulle entreprenören kunna göra för att förbättra 
sitt engagemang?  

Totalt inkom 43 st. kommentarer. Förslagen kan delas in i två områden:  

 Eftermarknad 

74 % av respondenternas kommentarer påvisar ett missnöje med att en entreprenör inte 
har en existerande eller fungerande eftermarknadshantering för att vårda beställaren efter 
slutbesiktning. Respondenterna efterfrågar snabbare avhjälpning av garantifel, bättre 
information från entreprenören, bättre överlämnande av driftsinformation, 
erfarenhetsåterkoppling, bättre hantering av uppkomna fel vid inflyttningsperioden samt ha 
en ansvarig person för eftermarknadsarbetet.  

 Kvalité 

Flera av respondenterna visar ett missnöje över att kvalitén på en del valda byggmaterial och 
varor brister. Det finns en önskan hos respondenterna att entreprenören skall välja ett 
byggmaterial eller vara ur ett hållbarhetsperspektiv. 

4.5 Skillnader mellan hyresrätter och bostadsrätter 

Respondenterna ombads svara på frågan: Upplever du att boende i bostadsrätter har högre krav på 
boendet än de i hyresrätter?  

Totalt inkom 61 st. svar.  

 

Diagram 14 – Svarssammanställning, endast ett val är möjligt 
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64 % av respondenterna anser att den boende i bostadsrätter ställer högre krav på boendet än 
de i hyresrätter. P.g.a. att svarsalternativet ”vet ej” ej fanns som valalternativ så går det inte att 
fastställa hur stor del av respondenterna som anser att det ej är någon skillnad på kraven mellan 
de olika boendeformerna.  

Totalt inkom 25 st. kommentarer till frågan. Respondenternas kommentarer på frågan visar på 
att en boende i en bostadsrätt ställer högre krav på ytfinish än en boende i hyresrätt. 
Anledningen till att den boende ställer högre krav är att den boende ”äger” bostaden och ofta 
har gjort egna tillval för boendet eller betalat en hög kontantinsats. En respondent anger att 
boende i hyresrätter är mer krävande då de saknar insikt att ta till sig information om hur 
boendet ska skötas. Hyresgästen förväntar sig att boendet skall fungera utan någon inverkan 
från hyresgästen själv. 

 

Respondenterna ombads svara på frågan: Anser du att hyresrätter har ett högre slitage gentemot 
bostadsrätter? 

Totalt inkom 61 st. svar.  

 

Diagram 15 – Svarssammanställning, endast ett val är möjligt 

89 % av respondenterna angav att hyresrätter har högre slitage än en bostadsrätt. 11 % angav 
att så ej är fallet.  

Totalt inkom 42 st. kommentarer till frågan. Respondenterna anser att boenden i hyresrätter 
känner mindre ansvar över boendet än vad en boende i bostadsrätt. Detta leder till att den 
boende inte vårdar boendet i samma grad som en boende i bostadsrätt. Några av 
respondenterna menar på att det är högre slitgage i ett gammalt hyreshus än vad det är i ett 
nytt. Anledningen är att hyresgästen är mer försiktig i en ny bostad för att inte riskera bli 
ersättningsskyldig för uppkomna skador vid utflytt. Majoriteten av respondenterna anser att det 
högre slitaget beror på att omflyttningen är högre i hyresrätter än bostadsrätter.   
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Respondenterna ombads svara på frågan: Upplever du att det är ett högre slitage i lägenheter där 
underhåll av trapphus och hiss inte sker regelbundet?  Med underhåll menas städning, målning och lagning 
av trasiga saker. 

Totalt inkom 57 st. svar. 

 

Diagram 16 – Svarssammanställning, endast ett val är möjligt 

58 % av respondenterna angav att det är ett högre slitage när underhåll av allmänna utrymmen 
ej sker regelbundet. 21 % angav att så ej är fallet och lika stor del hade ingen åsikt om frågan. 

Totalt inkom 21 st. kommentarer till frågan. Majoriteten av respondenternas kommentarer 
menar på att om inte allmänna utrymmen underhålls regelbundet så ”smittar” det av sig till de 
boende. Om det allmänt är slitet och underhållet är eftersatt så bidrar det till att hyresgästen är 
mindre aktsam om sitt boende. Det leder till att slitaget ökar markant jämfört med en byggnad 
med regelbundet underhåll. En respondent anger att sedan de införde ett mer frekvent 
underhåll på sitt bostadsbestånd av studentbostäder så har slitaget gått ned i lägenheterna. 
Några respondenter angav att det är viktigt att bostadsförvaltaren visar sig aktivt och lyssnar på 
hyresgästerna för att minimera slitaget på fastigheten. 
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4.6 Relationen mellan byggherre och entreprenör 

Respondenterna ombads svara på frågan: Hur viktigt tycker du det är med att ha en bra relation med 
entreprenören? 

Totalt inkom 60 st. svar. 

 

Diagram 17 – Svarssammanställning, endast ett val är möjligt 

75 % av respondenterna angav att relationen med entreprenören är mycket viktig. 18 % angav 
att relationen är viktig och 7 % angav att relationen med entreprenören är mindre viktig. 0 % 
angav att det inte spelar någon roll och att det ej är viktigt.  

 

Respondenterna ombads svara på frågan: Vänligen ange vad du som beställare tycker är 

problemområden under garantitiden.  

Toalt inkom 59st. svar.  

Respondenten gavs möjlighet att rangordna svarsalternativen i intervallen, Stort problem, Mindre 

problem, Fungerar oftast, Fungerar bra.  
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Diagram 18 – Svarssammanställning del 1, endast ett val per fråga är möjligt 

 

 

Diagram 19 – Svarssammanställning del 2, endast ett val per fråga är möjligt 
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De största problemen en beställare upplever under garantitiden är:  

 Slutbesiktningspunkter åtgärdas ej i tid 

 Boende klagar över felaktigheter kopplade till garantiåtgärder 

 Entreprenörens engagemang efter slutbesiktning 

 Tekniska installationer 

 Responsen vid avhjälpande av fel  

 Entreprenören tar ej sitt ansvar under garantitiden 

 Entreprenören stör den boende vid garantiåtgärder  

Problem som beställaren anser inte är av lika stor betydelse:  

 Kommunikationen med entreprenören 

 Att den totala upplevelsen av huset inte är tillräcklig 

 Svårigheter att få kontakt med entreprenören 
 

De områden som en beställare av flerbostadshus tycker är minst problem med under 
garantitiden är:  

 Kunskapen om garantiernas omfattning 

 Kunskapen om vilka skyldigheter beställaren har mot entreprenören  
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4.7 Möjligheter till utveckling 

Respondenten ombads svara på frågan: Hur skulle du vilja att framtida garantärenden kommuni-
ceras?  

Total inkom 60 st. svar.  

 

Diagram 20 – Svarssammanställning, flera val är möjligt 

50 % av respondenterna angav att de vill att garantiärenden kommuniceras via möten eller e-
mejl. 43 % angav att de vill använda sig av en webbaserad tjänst och 25 % angav att de vill 
kommunicera via telefon.  
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Respondenten ombads svara på frågan: Tror du att det finns utrymme för byggentreprenören att ta 
fram ett serviceavtal till beställaren för att öka kundnöjdheten hos både beställaren och för de boende?  

Totalt inkom 60 st. svar.  

 

Diagram 21 – Svarssammanställning, endast ett val är möjligt 

48 % av respondenterna angav att det finns möjlighet för entreprenören att utforma ett 
serviceavtal till beställaren. 25 % anser att det ej finns utrymme, 27 % anser att det kanske finns 
utrymme.  

Totalt inkom 13 st. kommentarer till frågan. Majoriteten av dessa anser att ett serviceavtal ingår 
i redan tecknade entreprenadkontrakt. Det finns även en viss skepsis mot att teckna ett ”extra” 
serviceavtal om inte entreprenören bemödar sig att åtgärda uppkomna garantifel som redan 
täcks av tecknade avtal. Några av respondenterna anser att det finns en risk att ett ”extra” 
serviceavtal skulle göra att total kostnaden blir för hög.  
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Respondenten ombads svara på frågan: Vilken service skulle du som beställare uppskatta från en total- 

eller generalentreprenör under garantitiden efter byggandet av ett flerbostadshus? 

Totalt inkom 60 st. svar.  

 

Diagram 22 – Svarssammanställning del 1, flera val är möjligt 
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Diagram 23 – Svarssammanfattning del 2, flera val är möjligt 

68 % av respondenterna angav att de skulle vilja ha en hantverkare tillhandahållen av 
entreprenören för att hjälpa de boende med lättare håltagning för uppsättning av hyllor och 
dylikt, samt åtgärda mindre garantifel. 57 % angav att de skulle vilja ha en hantverkare som 
endast hjälper de boende. 35 % anger att de skulle vilja kunna göra en syn med entreprenören 
för att identifiera garantiärenden. 38 % anger att de skulle vilja göra en enkät eller liknande 
med entreprenören för att hitta eventuella garantianmärkningar. 48 % angav att de skulle vilja 
att entreprenören gör ett eller flera servicebesök under garantitiden. 38 % angav att de skulle 
vilja att entreprenören tar fram en checklista som förtydligar ansvars- och underhållskraven 
mellan beställare och entreprenör. 25 % skulle vilja att entreprenören tar fram en 
underhållsplan för 5 år eller under garantiden. 5 % skulle vilja ha en hantverkare som åtgärdar 
lättare slitage efter den boende inom 5 år. 10 % har ingen åsikt i frågan.  

Totalt inkom 7 st. kommentarer till frågan. Samtliga kommentarer anser att det inte finns 
något behov av någon extra service. Det finns ingen anledning till att ha ett extra serviceavtal då 
ett fullgjort entreprenadkontrakt inte ska lämna några felaktigheter.  
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Vilken service skulle du som beställare uppskatta från en total- eller 
generalentreprenör under garantitiden efter byggandet av ett flerbostadshus?  
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Respondenten ombads svara på en följdfråga till föregående fråga: Hur skulle du vilja att 

entreprenören tar betalt för dessa tjänster?  

Totalt inkom 60 st. svar.  

 

Diagram 24 – Svarssammanställning, flera val är möjligt 

45 % angav kostanden för tjänsten skall räknas in i anbudet. 28 % angav att de vill att 
kostanaden redovisas separat från anbudet. 3 % angav att de vill att arbetet sker på löpande 
räkning. 13 % angav att de vill att arbetet sker på löpande räkning med ett fast timpris. 7 % 
angav att de vill att arbetet sker på löpande räkning fast med reducerat pris för att ge 
entreprenören en positiv bild. 20 % hade ingen åsikt i frågan.   

Totalt inkom 8 st. kommentarer till frågan. Kommentarerna till frågan är av blandad karaktär. 
En del menar att det skall ingå i entreprenörens kvalitetssäkring samt ingår i 
entreprenadavtalet. En respondent menar att vite ska utställas ifall entreprenören ej fullföljer 
sitt åtagande. En respondent tycker att det ska vara indexreglerat.  

Kostnaden räknas 
in i anbudet 

Kostnaden 
redovisas separat 
utanför anbudet, 

fast pris 

Arbetet sker på 
löpande räkning 

Arbetet sker på 
löpande räkning 

med ett fast 
timpris 

Arbetet sker på 
löpande räkning 

men 
entreprenören 

reducerar priset 
för att synas och 
för att skapa ett 
positivt intryck 

Ingen åsikt 

Serie1 45% 28% 3% 13% 7% 20% 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 

Hur skulle du vilja att entreprenören tar betalt för dessa tjänster? 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Att arbeta i ett projektorienterat företag har sina för- och 
nackdelar. Atkinsons teori med The Iron Triangle, se Figur 6, 
stämmer bra in på varför en del garantifel uppstår vid 
flerbostadsbyggande. Det finns alltid begränsade resurser i ett 
bostadsprojekt, vilket är helt naturligt. Med anledning av dagens 
normala förfaringssätt med att upphandla ett projekt, där priset 
ofta är den avgörande faktorn för att ett projekt ska kunna 
genomföras eller ej, skapas en situation där pris ofta går före 
kvalité. Tidplanen för att genomföra ett projekt är ofta pressad. 
Detta medför att prisbilden och tid prioriteras högre och kvalitén 
blir sekundär i många fall. Om man beaktar vardera part i ett 
bostadshusprojekt förstår man varför ett missnöje uppstår under 
garantitiden.  

Boende 

De boende vill ha en fungerande bostad. De ställer stora krav på standarden i ett nyproducerat 
hus. Ofta har de högre krav än de som finns i AMA, speciellt gällande ytskikt. En 
byggentreprenör anses inte vara pålitlig ur en boendes ögon och kontakten med entreprenören 
kan anses vara jobbig och ansträngd. Den boende förväntar sig att bostaden ska fungera och 
den ska vara felfri. Om det uppstår fel i bostaden så skall det åtgärdas snarast möjligt, utan att 
skapa obehag eller bekymmer för den boende.  

Bostadsbolag/förvaltare   

Bostadsbolaget förväntar sig att erhålla det man har betalat för vid nyproduktion, en 
fungerande bostad där den boende skall trivas och vara nöjd. Dock kan bolaget göra avkall på 
kvalitén på vissa delar av bostaden för att på så vis säkra att den kortsiktiga kalkylen går ihop. 

Kvalitet 

Kostnad 

Tid 

Figur 6 – The Iron Triangle. Källa: 
Atkinson (1999) 
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Anmärkningar anmäls främst för att den boende har rapporterart in felet. Mer sällan är det att 
kvartersvärden eller någon annan i förvaltningsorganisationen upptäcker felen. 
Bostadsbolaget/förvaltaren åtgärdar ibland mindre lättare fel själv, ifall de har resurser att göra 
det. Anledningen till att man väljer att lägga egna resurser på att åtgärda felen är för att minska 
risken för resursslöseri hos sig själv och företaget. Den generella åsikten är att det är lättare att 
åtgärda uppkomna fel inom den egna organisationen istället för att riskera en utdragen process 
med entreprenören där den boende hamnar i kläm p.g.a. dåliga rutiner och strukturer hos 
entreprenören. När bostadsbolaget inte har resurserna att åtgärda anmärkningar själv så vänder 
man sig till byggentreprenören för att få dem att åtgärda felen. Tiden det tar för en 
byggentreprenör att åtgärda ett fel varierar kraftigt men leder ofta till onödigt merarbete för 
bostadsbolaget som är tvungen att jaga och följa upp entreprenörens arbete. 

Projektutvecklare  

En projektutvecklare bygger ett flerbostadshus i främst ett syfte, att tjäna pengar. De införskaffar 
olika markområden för att kunna ha flera olika alternativ för placering av ett nytt 
bostadsprojekt. Risker och möjligheter vägs ihop och när det finns finansiering väljer man att 
bygga. Projektet genomförs och säljs därefter. Det är mycket viktigt att den kortsiktiga 
produktionskalkylen för projektet går ihop. Efter försäljning är fokus flyttat till nästa projekt. 
Ifall projektutvecklaren inte har en organisation för att hantera eftermarknaden riskerar den att 
tappa kundnöjdhet då kunden känner sig övergiven. En byggherre som bygger för att förvalta är 
i större utsträckning intresserad av en långsiktig investering.   

Byggentreprenörerna  

Byggentreprenören kalkylerar efter de förutsättningar som byggherren har lämnat. I de flesta 
upphandlingar har förfrågningsunderlag lämnats ut till en eller flera byggentreprenörer för att 
kunna pressa priserna. En byggentreprenör som har lämnat ett anbud lever i ovisshet fram tills 
den dagen då kontraktet är påskrivet med byggherren. Eftersom anbudspriset ofta styr vem som 
får kontraktet så måste byggentreprenören slimma och effektivisera kalkylen. Detta kan leda till 
att man gör avkall på kvalitén på vissa byggdelar för att på så vis kunna konkurera mot andra 
entreprenörer. Vid högkonjunktur där byggentreprenören har god orderstock och hög 
sysselsättningsgrad tenderar priset för att producera ett flerbostadshus att öka, men kvalitén 
stannar kvar på samma nivå som tidigare. Byggentreprenören behöver inte i lika stor 
utsträckning tävla om ett anbud för att säkerställa sina ekonomiska mål. Marginalerna kan 
därmed höjas vilket genererar en högre vinst för företaget. Vid lågkonjunkturer är effekten 
motsatt, marginalerna minskas för att kunna vidhålla goda ekonomiska förutsättningar och hög 
sysselsättningsgrad.  
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5.1 Varför uppstår garantifel  

Ur enkätresultatet går det att urskilja tre områden till varför garantiärenden uppstår enligt 
respondenterna.  

 Slarv 
 Kompetens och kommunikation 
 Materialkvalité 

5.1.1 Slarv  

Majoriteten av respondenterna anser att slarv i utförandet är det största problemet till att 
garantifel uppstår. Den allmänna åsikten från respondenterna är att byggentreprenören inte har 
anpassat tidplanering och produktion efter lokala förutsättningar. Detta resulterar i att 
hantverkare stressar och hindrar varandra och att olika aktiviteter ej blir utförda enligt tidplan. 
För att en hantverkare skall hinna slutföra sitt arbete i tid så ökas produktionstakten och en 
högre grad av slarv riskerar att uppstå. Det är främst i slutskedet av entreprenadtiden som stress 
och slarv uppstår. Detta bekräftas enligt litteraturstudien. Där framkommer det att majoriteten 
av de fel och anmärkningar som hittas vid en slutbesiktning härrör från slutskedet av 
entreprenadtiden. En överhängande risk med att det uppstår många små- och estetiska fel i 
slutskedet av entreprenaden är att allvarligare fel kan missas och aldrig bli protokollförda.  

5.1.2 Kompetens och kommunikation   

En stor del av respondenterna anser att brister i projekteringen är en anledning till att garantifel 
uppstår. Mellan 30-40 % anser att okunskap och kommunikationsmissar hos både byggherren/ 
beställaren och byggentreprenören är en bidragande orsak till att garantifel uppstår. 
Projektering och kommunikation är två viktiga aspekter som hänger ihop. Finns inte 
kompetensen att kritiskt granska handlingar uppstår en situation där byggherren förlitar sig på 
projektören, och byggentreprenören på byggherren. Det krävs att byggherren har kompetens 
och förmåga att kommunicera med byggentreprenören för att minimera riskerna för 
fördyrningar p.g.a. projekteringsmissar, byggfel, och byggmaterial med bristande kvalité. I 
litteraturstudien framgår det att en byggherre bör besitta teknisk kompetens, processkompetens 
och socialkompetens för att lyckas jobba projektorienterat.  

En byggentreprenör arbetar årligen med flera bostadsprojekt åt olika kunder. En icke 
professionell byggherre utför bostadsprojekt mer sällan. En aktiv/passiv icke professionell 
byggherre som inte bygger lika frekvent har oftast inte den kompetens och erfarenhet som krävs 
för att lyckas med ett bostadsprojekt. De saknar erfarenhet och förmåga att identifiera vilka 
kritiska skeden det finns i ett bostadsprojekt. Det kan vara brister i förmågan att analysera 
ritningar, ta viktiga beslut och förstå konsekvenserna av dessa. En byggentreprenör som bygger 
på en generalentreprenad förväntar sig att byggherren har kunskap om vilka konsekvenser ett 
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beslut innebär. En byggherre förväntar sig att byggentreprenören har kunskapen att kritisera en 
förändring eller ett beslut. När ett projekt utförs på totalentreprenad uppstår en situation där 
byggherren förväntar sig att byggentreprenören genomför och fattar kritiska beslut. I både total- 
och generalentreprenad uppstår en situation där kommunikationen mellan parterna är väldigt 
viktig. En bra kommunikation mellan entreprenören och byggherren krävs för att förhindra 
och lösa eventuella problem. Dock så påvisar enkätresultatet och litteraturstudien att det 
förekommer brister i kommunikationen mellan parterna vilket leder till att även små 
förändringar kan uppbringa stora problem. 

5.1.3 Materialkvalité  

När ett projekt upphandlas är det oftast kopplat till AMA som beskriver olika tekniska 
lösningar och krav. I AMA framgår bl.a. krav på ytskikt. En bidragande orsak till att 
garantifrågor är krävande och skapar en frustration är att den boende ofta har högre krav på 
ytskikt än vad kraven i AMA är. Detta leder till en situation där den boende inte är nöjd, men 
samtidigt har byggentreprenören utfört sitt åtagande enligt kraven.  

En stor del av alla garantifel är kopplade till uttorkning av byggmaterial som sker över tid. 
Följden av uttorkningen är att det uppstår sprickor i främst takvinklar och vägghörn, dörrar och 
fönster börjar kärva osv. Byggentreprenören bör vara medveten om att dessa fel kommer att 
uppstå och därmed informera både bostadsbolag och den boende. 

När det kommer till specifika byggmaterial och varor där beslutsfattare vill använda billigare 
alternativ på bekostnad av kvalité krävs det att risker och möjligheter värderas. De största 
kostnaderna uppstår när det krävs omfattande byte eller reparation av felaktiga produkter. Det 
kräver även ingrepp hos den boende vilket kan leda till negativ nöjdhet.  

5.2 Hanteringen av uppkomna brister 

39 % av de tillfrågade i enkäten anger att de inte gör någon kontroll för att hitta eventuella 
garantianmärkningar. Endast 16 % anger att hanteringen av garantiärenden fungerar bra. I 
litteraturstudien framgår det att de boende upplever att hanteringen av fel och brister efter 
inflyttning är dålig. Överlag är både byggherren och de boende missnöjda med hanteringen av 
uppkomna garantifel i nyproducerade bostäder. 62 % av respondenterna i enkäten anger att de 
har ett inarbetat system för att hantera garantiärenden. Uppenbarligen fungerar inte dessa 
system tillfredställande. Det finns ett stort missnöje över att fel och brister inte åtgärdas i tid. 
Hanteringen skapar också problem för både den boende och byggherren. Byggherren upplever 
att garantiärenden är resurskrävande att utreda och åtgärda.  I litteraturstudien framgår det att 
de boende inte litar på byggentreprenören. Den allmänna uppfattningen är att 
byggentreprenören hanterar de boende på ett visst sätt innan inflyttning och på ett annat sämre 
sätt efter inflyttning. Efter inflyttning anser sig den boende övergiven och utfallet motsvarar ej 



 

 

ANALYS OCH DISKUSSION 

 
57 

förväntningarna. Samma trend går att tyda i enkätresultatet. Byggherren är nöjd med 
byggentreprenören fram till slutbesiktningen. Därefter uppstår samma saknad och uppgivenhet 
mot byggentreprenören som den boende uppvisar.  Anledningen till att denna situation uppstår 
är för att byggentreprenören saknar resurser och möjlighet att hantera uppkomna ärenden i 
eftermarknadsskedet.  

Byggentreprenören har tidigare inte sett något behov i att försöka skapa en bra relation mot 
byggherren och den boende efter färdigställt projekt. Det har inte funnits något incitament till 
att uppnå en bra kundvård. Byggentreprenörerna har ansett att ett bostadsprojekt är avslutat 
när husnyckeln är överlämnad till kunden. Därefter har entreprenören splittrat och flyttat hela 
organisationen till nya projekt.  

Dock har förändringar börjat ske. Flertalet stora byggentreprenörer har de senaste åren startat 
eftermarknadsavdelningar för att hantera sina kunder under garantitiden. Anledning till detta 
är förändringen av texterna angående garantitiden i ABT 06 och AB 04. Ökningen från 2 år till 
5 år är en väsentlig skillnad i ansvarsfrågan. Nu måste entreprenören bevisa att det ej är dennes 
fel att det har uppstått ett påtalat fel inom 5 år.  

Med en eftermarknadsgrupp har byggentreprenörerna nu i större utsträckning än tidigare 
möjlighet att identifiera alla kostnader som uppstår under garantitiden. Detta skapar en 
möjlighet att avsätta resurser för att åtgärda och följa upp garantifel. I längden kommer detta 
resultera i dyrare bostadsprojekt p.g.a. att byggentreprenörens kostnader för garantitiden blir 
synliga för den egna organisationen. För att täcka dessa kostnader måste ett högre påslag på 
anbudspriset ske, alternativt en utveckling byggentreprenörens produktion. Däremot kommer 
bostadsbolagen och slutkunden bli betydligt nöjdare med sitt inköp. Kundnöjdheten kommer 
att öka när byggentreprenören har en fungerande och effektiv organisation för att hantera 
eftermarknaden. En byggentreprenör med en eftermarknadsgrupp har en större möjligheter att 
öka kundnöjdheten och därmed kundlojaliteten. Detta resulterar i att en kund är mer villig att 
välja samma byggentreprenör igen för sitt nästa projekt.   

Enligt Prognoscentret AB (2013b) är en boende hos en försäljnings byggherre med en 
eftermarknadsavdelning överlag nöjdare under garantitiden än en utan. Samma slutsats kan 
jämföras med relationen byggherre och byggentreprenör. Det framgår i enkätundersökningen 
att en byggherre som arbetar mot en eftermarknadsavdelning under garantitiden är mer nöjd 
med hanteringen av garantiärenden än en utan.  

5.3 Utvecklingsmöjligheter för den industriella bostadsbyggaren 

En industriell bostadsbyggare har ofta bra kontroll över sin produktionslinje. Byggprocessen 
bygger på en repetitiv process där färre störningsmoment kan uppstå än vid traditionellt 
byggande. Element och moduler tillverkas i en kontrollerad miljö där fokus ligger på att 
effektivisera och optimera tillverkningsprocessen. Det är viktigt att den industriella 
bostadsbyggaren utför egenkontroller i både produktions- och monteringsfasen. Dessa 
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egenkontroller skall harmonisera med varandra för att kunna jämföras med varandra. Detta för 
att kunna klargöra när det uppstår ett fel. Det är viktigt att denna information används för att 
förbättra den egna processen.  

Dock så lider den industriella bostadsbyggaren av samma problem som den traditionella 
bostadsbyggaren, de saknar kontroll över vad som sker i eftermarknadsskedet. För att kunna 
förbättra byggprocessen långsiktigt och därmed skapa en bättre kundvård, krävs det att en rad 
åtgärder genomförs.  

Ett antal problemområden har identifieras i studiens enkät- och litteraturstudie. Se Diagram 25 
för identifierade områden enligt enkätstudien. Följande åtgärder bör prioriteras och utvecklas 
för att förbättra möjligheterna till en bra kundvård:  

 Skapa en eftermarknadsorganisation för att hantera eftermarknaden och garantiärenden  
 Byggentreprenören skall åtgärda slutbesiktningspunkter genast, ej efter inflyttning 
 Utbilda personal i kundhantering och entreprenadjuridik som har direktkontakt med 

byggherren/kunder under produktions- och förvaltningsfasen. 
 Skapa en relation med byggherren där byggentreprenören tar sitt fulla ansvar under 

garantitiden enligt tecknade avtal 
 I ett tidigt skede skapa tydliga rutiner med byggherren för hur avhjälpning av eventuella 

uppkomna garantifel ska ske 
 Mäta kundnöjdhet hos den boende vid inflyttning samt vid garantitidens utgång 
 Skapa tydligare instruktioner för VVS 
 Skapa tydligare information om bostaden till den boende 
 Skapa rörliga rutiner angående drift och underhållsarbeten som är anpassade efter varje 

projekt 
 Öka kontrollen över sina kostnader i eftermarknadsskedet 
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Diagram 25 – Prioriterade problemområden enligt deltagande respondenter i enkätstudien 

För att skapa en bra relation med sina kunder efter avslutat projekt krävs det att 
byggentreprenören kan visa hög pålitlighet och vara tydlig i sin kommunikation. För att lyckas 
med det krävs det att byggentreprenören har en organisation som klarar av att hantera sitt 
åtagande under hela projektprocessen, från produktion till ansvarstidens utgång. Att starta en 
dedikerad avdelning för att hantera projekten efter slutbesiktning gör att kundnöjdheten ökar. 
Det kan även ses som en konkurrensfördel att visa kunden att företaget aktivt jobbar för att lösa 
eventuella problem snabbt. För att skapa en bra relation mellan byggentreprenören och 
byggherren krävs det att den egna personalen har god kunskap i hur kunder ska hanteras samt 
vilka skyldigheter respektive part har enligt skrivna avtal. Det är därför lämpligt att utbilda 
personalen i kundhantering och entreprenadjuridik. Detta för skapa en förståelse av kundvård 
inom den egna organisationen samt identifiera vad som krävs för att skapa en nöjd kund. Det 
är också viktigt att byggentreprenören visar att man förstår vad kunden efterfrågar och att man 
följer tecknade avtal och handlingar.  

Den boende och byggherren uppfattar att icke åtgärdade slutbesiktningspunkter är mycket 
besvärande. Därför är det oerhört viktigt att byggentreprenören ser till att alla 
slutbesiktningsanmärkningar är åtgärdade innan inflyttning sker. Om så ej är fallet riskerar 
byggentreprenören att starta sin relation med den boende på ett mycket negativt sätt, vilket 
även påverkar relationen med byggherren. 

Vid återkommande fel som uppstår vid produktion, är det viktigt att visa för kunden att man är 
medveten om problemen och att man har en tydlig plan för att åtgärda dessa. Ett exempel är 
uttorkning av byggmaterial. Förmedlar byggentreprenören att det kommer förekomma till 
exempel uttorkningssprickor inom garantitiden och att man har tagit fram en åtgärdsplan för 
när och hur de ska åtgärdas, då kommer kunden bli mer nöjd. När kundnöjdheten ökar kan 
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det leda till fortsatta affärer mellan parterna. Pålitlighet och ansvar är något som kunderna 
efterfrågar.  

För att skapa sig en bild över vad ens kunder tycker om företaget och därmed identifiera sina 
bra och mindre bra sidor är det lämpligt att byggentreprenören regelbundet mäter 
kundnöjdhet. Prognoscentret AB:s NKI-undersökning är ett exempel på bra hjälpmedel där det 
går att följa upp den egna utvecklingen samt jämföra sig själv mot andra aktörer på marknaden. 
Det finns indikationer i enkätresultatet som visar att kopplingen mellan bostadsbolag och den 
boende är mycket stark. Om den boende bemöts på ett dåligt och icke önskvärt sätt av 
byggentreprenören, finns en stor risk att den boende förmedlar samma känsla till 
bostadsbolaget. Bostadsbolaget påvisar då samma missnöje mot byggentreprenören som den 
boende vilket riskerar att hindra framtida affärer mellan bostadsbolaget och byggentreprenören. 
Kopplingen mellan bostadsbolag och boendes åsikter är stark och dessa bör behandlas likvärdigt 
av byggentreprenören.  

Respondenterna i enkätundersökningen påvisar att de upplever att tekniska installationer är 
svårhanterliga. För att minimera tvivelaktigheterna med larm-, styr- och 
ventilationsinstallationer krävs det en förenkling av dagens ”drift- och underhållsinformation”. 
När byggentreprenören har färdigställt projektet tillbeds denne att överlämna en pärm med 
drift- och underhållsinformation för fastigheten. Författaren har fått indikationer på att denna 
information är undermålig och att den ofta kopieras mellan olika projekt utan eftertanke. 
Informationen från byggentreprenören till byggherren bör vara lättöverskådlig och lätthanterlig. 
Även informationen till den boende vid inflyttning bör standardiseras och förenklas för att 
underlätta för den boende. Ett informationshäfte till den boende bör tas fram där information 
om bostadens allmänna drift och underhåll presenteras på ett överskådligt sätt. Om tydligare 
information om boendet förmedlas på ett bra och tillfredställandes kan det minska riskerna 
med att den boende missköter boendet p.g.a. okunskap.    

Byggentreprenören bör diskutera underhållsintervallen av allmänna utrymmen med 
byggherren. Det finns indikationer på att en fastighet med slitna allmänna utrymmen riskerar i 
högre grad skapa ett ökat slitage inne i bostäderna. När slitaget ökar i bostäderna ökar riskerna 
för att en diskussion och eventuella tvister uppstår mellan byggentreprenör och byggherre p.g.a. 
svårigheten med att avgöra ifall den boende har åstadkommit skadan eller om det är ett 
garantifel. Tillsammans med information till den boende bör riskerna med att en tvist uppstår 
mellan byggentreprenör och byggherre minimeras p.g.a. misskötsel av den boende.  

Byggentreprenören bör även arbeta systematiskt med att identifiera och kontrollera sina 
kostnader i de olika grupperna som Josephson och Lindström (2011) lyfter fram: 

Grupp 1: direkta kostnader för åtgärder av fel och brister, inklusive 
ersättningar för skador och garantier. 

Grupp 2: indirekta kostnader på grund av omplanering av 
projektet/produktionen för andra projekt som påverkas eller 
försenas. 

Grupp 3: indirekta kostnader för förlorad goodwill eller minskade 
intäkter av motsvarande skäl.   
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Om byggentreprenören lyckas identifiera och kontrollera dessa kostnader bör byggprocessen bli 
effektivare.  

5.3.1 Kostnad för att informera en ny kund 

För att skapa en överblick på hur mycket det kostar för en försäljnings byggherre att enbart 
informera och bearbeta en ny kund jämfört med en befintlig, har författaren gjort en 
överslagsberäkning på över hur mycket tjänstemannatid det går åt till den processen. 
Uppgifterna i Tabell 2 bygger på en grov uppskattning från tjänstemän i olika positioner vid 
Lindbäcks Bygg AB samt författarens egna uppskattningar. Timpriset är en uppskattning av hur 
mycket en arbetsgivare betalar för en anställd.  

Tabell 2 – Uppskattning av kostnaderna för att sälja till en ny kund 

Position Tid Pris/h Summa 

VD 401 550 kr 22 000 kr 

Marknadschef 402 550 kr 22 000 kr 

Affärschef 40 550 kr 22 000 kr 

Projektchef 80 550 kr 44 000 kr 

Platschef 403 550 kr 22 000 kr 

Summa 240 h 

 

132 000 kr 

 

Uppskattningarna i Tabell 2 indikerar på att det går åt mycket tid till att enbart informera en ny 
kund om anbud, kontraktshandlingar, visning av referensobjekt, genomgång av teknisk 
plattform, val av material osv. jämfört med att arbeta med en återkommande kund. Om den 
nya kunden ej blir nöjd med sin produkt och lojaliteten sviker, då kommer denne att välja en 
ny samarbetspartner nästa gång. Då uppstår en situation där processen med att informera en 
kund repeteras och stora summor pengar riskerar att slösas. 

 

 

   

  

                                                 
1 Uppskattning gjord av författaren 
2 Uppskattning gjord av författaren 
3 Uppskattning gjord av författaren 
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5.4 Forskningsfrågor 

Kort sammanfattning av svaren till forskningsfrågorna.  

 Vilken service önskar beställare av ett flerbostadshus under garantitiden? 
 

o Ökat engagemang och pålitlighet efter slutbesiktning. Att byggentreprenören har 
en tydlig och fungerande organisation för eftermarknaden. Byggentreprenören 
ska visa att de arbetar tydligt och systematiskt med att åtgärda eventuella 
anmärkningar.  

o Att byggentreprenören tillhandahåller en hantverkare på plats under första 
inflyttningsperioden. Hantverkaren hjälper nyinflyttade med håltagning för 
uppsättning av hyllor och dylikt i bostäderna. Kostnaden för detta ska redovisas 
och ingå i entreprenadsumman. Entreprenören bör nyttja detta tillfälle för att 
åtgärda lättare fel i bostaden som den boende har upptäckt. Dock är det viktigt 
att återkommande fel rapporteras för att kunna förbättra och åtgärda detta i 
produktionsskedet. 

o Tydligare instruktioner och bättre hjälp vid intrimning av ventilation. 
 

 Hur vill beställaren att garantiärenden kommuniceras? 
 

o Via en eftermarknadsavdelning där kommunikationsvägarna är tydliga och 
avhjälpning av fel sker enligt tydliga överenskommelser.  

 
 Finns det ett behov av utökad garanti eller service? 

 
o Nej, dagens garantitid på 2-5 år är tillräcklig. Dock är det viktigt att 

byggentreprenören tar sitt fulla ansvar gällande garantiärenden. Det är viktigt att 
byggentreprenören är tydlig och medveten i vilket åtagande denne har.  
 
I tecknade avtal ingår ofta servicebesök. I de fall det inte ingår bör 
byggentreprenören påpeka konsekvensen av icke utförd service med avseende på 
ABT 06 kap. 5 § 5. Vid eventuell tvist läggs stor vikt på hur anläggningen har 
underhållits. Servicebesöket skall ses som en möjlighet för byggentreprenören att 
kvalitetssäkra sin produkt. Byggentreprenören bör arbeta mer med sin 
kvalitetssäkring och vårda relationen med sina kunder. Det är idag inte aktuellt 
att förlänga garantitiden på bekostnad av priset för en produkt. Fokus bör 
istället vara att ta betalt för det arbete man utför under garantitiden i 
entreprenadsumman, kostnaderna bör ingå i entreprenörens kvalitetssäkring.  
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 Kan den industriella byggaren ta ett större produktansvar för sina produkter? 

 
o Ja. Den industriella byggaren har större möjlighet att ta kontroll över hela 

produktionskedjan. En stor fördel med industriellt byggande är att tillverkning 
sker i en vädersäker miljö. Det dagliga arbetet sker i en repetitiv process där 
ständiga förbättringar bör kunna tillämpas för att minska risken för felaktigheter 
i tillverkningsskedet. Risken för att det uppstår konsekvenser som beror på väder 
anses vara minimal.  
 
Om det förekommer slarv eller felaktigheter i byggprocessen bör detta upptäckas 
innan enheten lämnar fabriken. Ifall det inte sker bör egenkontroller vid 
produktionsledet och projekteringsprocessen utvecklas för att kunna identifiera 
fel och anmärkningar innan leverans. Efter montering av element eller moduler 
krävs en noggrann egenkontroll för att säkerställa kvalitén i produkten. 
Egenkontrollen som är utförd i fabriken skall jämföras med egenkontrollen efter 
monteringen för att kunna spåra eventuella avvikelser. Egenkontrollen ska 
användas för att förbättra framtida tillverkning av produkten.  
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6 SLUTSATSER 

I byggbranschen finns en filosofi om att problem löses på plats, alltså, problem löses först när de 
uppstår. Med tanke på hur projektorienterad byggbranschen är, där tillfälliga organisationer 
tillsätts för att genomföra ett projekt så är det inte konstigt att det förekommer ett utbrett 
missnöje hos många av byggföretagens kunder. De känner sig övergivna och att 
byggentreprenören inte tar sitt fulla ansvar under garantitiden. Missnöjet varierar kraftigt 
beroende på hur rutinerna hos byggföretagen ser ut och fungerar för att hantera kunderna. 
Missbelåtenheten uppstår främst efter det att produkten är levererad och den boende har flyttat 
in i bostaden. Då är allt som oftast projektorganisationen hos byggföretaget upplöst och de 
tidigare inblandade är delaktiga i nya projekt. Vem är det då som ansvarar för att bemöta 
kundernas åsikter och klagomål?  

Detta hanteras på olika sätt hos byggföretagen, en del lägger locket på och låtsas som ingenting, 
en del försöker i möjligaste mån åtgärda uppkomna fel samtidigt som man genomför andra 
projekt, en del åtgärdar det mest kritiska och struntar i resten, en del har en specifik 
organisation för att hantera frågan. Den sistnämnda strategin är något som fler och fler 
byggföretag har anammat de senaste åren. Den främsta anledningen till byggföretagens 
förändrade inställning beror av ändringen av garantitiden i AB 04 och ABT 06 från 2 år till 5 
år. Byggföretagen kan inte längre ignorera klagomålen från sina kunder eftersom det finns en 
risk att det blir för dyrt att inte lyssna på dem. Kunderna har nämligen fått ett längre skydd än 
de tidigare haft. Byggentreprenören har nu bevisbördan att bevisa vem som är ansvarig för ett 
uppkommet fel under längre tid. Ur ett byggföretags perspektiv har den förlängda garantitiden 
med de ökade kraven från kunderna, medfört en större belastning för dem. En positiv 
sidoeffekt av att byggföretag startar upp en eftermarknadsorganisation för att hantera den nya 
situationen är dock att kunderna blir nöjdare. Med nöjdare kunder följer ofta fler affärer. Min 
personliga åsikt är att byggföretagets mål inte var att skapa nöjdare kunder, utan syftet var att 
minska belastningen på egna nyckelpersoner i projektorganisationen.  

Studien påvisar att sidoeffekten då kunderna blir nöjdare och känner större tillit till ett 
byggföretag gör att företag som inte har en eftermarknadsorganisation riskerar att tappa 
marknadsandelar. Kunderna anpassar sig efter vad som erbjuds och kan utan större bekymmer 
välja och vraka bland utbudet av byggföretag. Detta bör rimligtvis resultera i att fler byggföretag 
väljer att starta upp eftermarknadsorganisationer för att matcha konkurrensen.  
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I studien framgår det att det är viktigt att byggföretagen analyser och konstatera hur kundens 
organisation fungerar för att kunna öka kundnöjdheten.  Det finns generellt två sorters kunder; 
mindre bostadsbolag som bygger sällan, och bostadsbolag som bygger ofta. Då t.ex. ett mindre 
bostadsbolag som ej bygger frekvent och inte innehar kompetensen inom organisationen att 
driva ett bostadsprojekt kommer det krävas mer engagemang ifrån byggentreprenören för att 
öka kundnöjdheten. Det finns en risk för ökat missförstånd mellan byggföretaget och kunden. 
Ett litet bostadsbolag kommer i större utsträckning likna ett bostadsprojekt likt en boende där 
de förväntar sig att få det man har betalat för och att byggentreprenören är tillräckligt 
kompetent för att leverera det. I det här fallet är det viktigt att byggentreprenören anpassar sin 
organisation efter detta. Det kommer krävas mer engagemang och tydlighet ifrån 
byggentreprenören för att göra denna kund nöjd.  

När kunden är ett bostadsbolag som bygger frekvent och har rutiner för att uppföra 
bostadsprojekt kommer det krävas mindre engagemang ifrån byggentreprenören. Kunden har 
då en bättre förståelse för hela byggprocessen och kan förväntas förstå innebörden av olika 
beslut. Här är det viktigt att byggentreprenören är medveten om vilka krav byggherren har samt 
om de det finns specifika särkrav inom kommunen gällande hur bostäder skall utformas. Allt 
för att optimera vilka resurser som behöver avsättas till projektet. Det är också vanligt att en 
rutinerad byggherre har en organisation för att hantera vanligt förekommande problem under 
driftstiden. Här är det viktigt att föra en dialog med byggherren och skapa en förståelse hur 
parterna kommer arbeta under ansvarstiden. 

För att öka kundnöjdheten hos sina kunder och därmed möjligheterna till fortsatta affärer krävs 
det att byggentreprenör visar att de är pålitliga under hela projekttiden, från uppstart till 
ansvarstidens utgång. Nedan följer nio stycken åtgärder som har framkommit i studien vilket 
kommer främja en ökad kundnöjdhet hos både byggherre och den boende: 

1. Skapa en eftermarknadsorganisation för att hantera eftermarknaden och 
garantiärenden.  

2. Byggentreprenören skall åtgärda slutbesiktningspunkter genast, ej efter inflyttning. 
3. Utbilda personal i kundhantering och entreprenadjuridik som har direktkontakt med 

byggherren/kunder under produktions- och förvaltningsfasen. 
4. Skapa en relation med byggherren där byggentreprenören tar sitt fulla ansvar under 

garantitiden enligt tecknade avtal. 
5. I ett tidigt skede skapa tydliga rutiner med byggherren för hur avhjälpning av eventuella 

uppkomna garantifel ska ske. 
6. Skapa tydligare instruktioner för VVS. 
7. Skapa tydligare information om bostaden till den boende. 
8. Skapa flexibla rutiner angående drift och underhållsarbeten som är anpassade efter varje 

projekt. 
9. Erbjuda en Handyman-tjänst anpassad till den boendes behov vid inflyttning. 

Fördelarna är många om en byggentreprenör väljer att skapa en dedikerad 
eftermarknadsorganisation. Nedan följer de viktigaste: 

 Avlastar platschefer och projektchefer i deras arbete med att både behöva hantera nya 
projekt och garantifrågor i gamla projekt. De kan nu fokusera helt på nya projekt. 
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 Underlättar för byggentreprenören att eftermarknadsorganisationen identifierar vilka 
och hur stora kostnader som uppstår under garantitiden. Det är då lättare för 
byggentreprenören att i framtida projekt ta betalt för de merkostnader som uppstår för 
att hantera garantifel. Dessa kostnader har man historiskt sett inte haft kontroll över. 

 Byggentreprenören kan lättare föra statistik över vilka fel som är frekventa och kan då 
använda denna information till att förbättra och kvalitetssäkra den egna byggprocessen. 

 Att använda sig av en eftermarknadsorganisation skapar ett intryck hos byggherren att 
byggentreprenören är villig att ta ansvar för sin produkt, vilket upplevs positivt från både 
byggherre och den boende. 

Det är först när byggherren känner en tilltro och pålitlighet till byggentreprenören som nya 
serviceinriktade tjänster kan introduceras. Om inte kunden kan lita på att byggentreprenö-
ren tar sitt fulla ansvar fram till ansvarstidens utgång är risken stor att kunden blir ännu 
mer missnöjd i de fall medelmåttiga servicetjänster har köpts och att förväntningarna inte 
uppfylls på dessa. Det finns idag en allmän misstro med att byggentreprenörerna kommer ta 
sitt fulla ansvar under garantitiden, vilket nu är entreprenörens utmaning att jobba mot. 
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

 Kvalitetssäkring i det egna arbetet, hur sker arbetet med egenkontroller och hur används 
de i utvecklingsarbetet?  

 Jämföra om kraven och förväntningarna är olika för en professionell respektive en icke 
professionell byggherre.  

 Fallstudie om JM:s kundrelationer, vad är det som gör att JM:s kunder är betydligt 
nöjdare än andras?  
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95% 

5% 

Har du varit inblandad i något 
garantiärende gällande 

flerbostadshus? 

Ja 

Nej 

 

BILAGA 1 – Respondentfördelning 

 

 

 

  

  

Diagram 30 – Svarssammanställning, endast ett val 
möjligt 

38% 

59% 

3% 

Är företaget privat- eller 
kommunalägt eller tillhör du en 

bostadsrättsförening? 

Privat 

Kommunalt 

Bostadsrätts
- förening 

5% 

18% 

77% 

Hur länge har du varit verksam i 
bostads/byggbranschen? 

1-5 år 

6-10 år 

11+ år 

5% 

95% 

Hur lång garantitid använder ni 
er utav vid uppförandet av 

flerbostadshus?   

2 år 

5 år 

6% 

24% 

21% 

49% 

Hur många gånger har du varit 
inblandad i ett garantiärende? 

0 

1-5 

6-20 

20+ 

Diagram 26 – Svarssammanställning, endast ett val 
möjligt 

Diagram 27 – Svarssammanställning, endast ett val 
möjligt 

Diagram 28 – Svarssammanställning, endast ett val 
möjligt 

Diagram 29 – Svarssammanställning, endast ett val 
möjligt 
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BILAGA 2 – Enkät 
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