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Abstract

Professional warranty management - an issue in the
construction business

Niklas Engström

A business is always dependent on its customers. It is therefore important to ensure
that customers are satisfied with the product and the warranty included. 
The study was conducted in cooperation with the building contacting company
Skanska Sweden. The aim is to use interviews to collect and process experiences in
order to answer the question: How should the recovery process in the construction
industry be performed to ensure a professional handling of warranty? The results have
shaped my conclusions and I have turned them into a proposal that companies in the
industry can benefit from.
The study indicates that the industry is not geared for a five year warranty, which was
introduced in 2004 and 2006. This is manifested by difficulties to prioritize the
management of guarantees, with long lead times and customer-, and employee
dissatisfaction as a result.
Achieving a professional management means to adapt the company to a longer
warranty. It means taking responsibility, prioritizing and investing in the organization
and effective computer systems. The investment will help to create a stronger brand
and increase the profitability for the company.
The results suggest that companies should set aside time for staff and implement an
aftermarket organization that supports and relieves the staff. An important aspect is
that a financial liability for the guarantees should be anchored in the production staff.
Otherwise it can result in a reduced quality due to lack of responsibility during the
construction process, leading to increased warranty costs.
The industry is also in great need of accessible craftsmen that quickly can fix errors.
The problem is that most craftsmen today are occupied in the new construction
projects, it creates longer lead times for the process. The craftsmen must also be
suitable for a job in the aftermarket.
The way of handling the issues in the industry are not uniform and are often outdated.
Therefore a need exists for a modern and computerized case management system, it
would improve the situation for both staff and customers.
Companies can also use an evaluation system to rate their partners on how they
acted during the warranty period. The information can be valuable for future
collaborations. Knowing that a classification is performed can also increase the
corporate accountability.
Contracts in the future can be added a clause to encourage responsibility for the
work during the warranty period. The clause requires a meeting where the
contractors, among other things, can agree on a case management system to use. But
most important is to pay attention to the work during the warranty period, which
must be improved.
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SAMMANFATTNING 
En verksamhet är alltid beroende av dess kunder, det är därför av stor betydelse att 
se till att kunderna är nöjda med produkten och den garanti som medföljer.  
 Studien har utförts i samarbete med Skanska Sverige AB. Syftet är att med hjälp 
av intervjuer samla in och bearbeta erfarenheter av olika slag för att kunna svara på 
frågan: Hur bör åtgärdsprocessen inom byggbranschen utföras för att säkerställa en 
professionell handläggning av garantifel? Resultaten har format slutsatser varav dessa 
också har utvecklats till förslag som aktörer i branschen kan ha nytta av.  

Studien tyder på att branschen inte är anpassad för en fem år lång garantitid, 
vilket infördes år 2004 och 2006. Detta visar sig genom svårigheter att prioritera 
hanteringen av garantier, med långa ledtider samt missnöjda kunder och personal 
som resultat.             
 Att uppnå en professionell hantering innebär ett behov av att anpassa företaget 
till en längre garantitid. Det innebär att ta ansvar, prioritera och investera i 
organisation och effektiva datorsystem. Investeringen bidrar i längden till ett stärkt 
varumärke och en ökad lönsamhet för företaget.     
 Resultaten tyder på att företag bör avsätta tid till personal eller införa en 
eftermarknadsorganisation som stöttar och avlastar personal med hanteringen av 
åtgärder. En viktig aspekt är att ett ekonomiskt ansvar för garantierna bör vara 
förankrat hos produktionspersonalen. Det kan annars leda till ett minskat 
kvalitetsansvar under byggproduktionen vilket leder till ökade garantikostnader.
 Branschen är dessutom i ett stort behov av lättillgängliga hantverkare som 
snabbt kan åtgärda fel. Problemet är att de flesta hantverkare idag är placerade inom 
nyproduktionsprojekt, det medför längre ledtider för processen. Hantverkarna måste 
dessutom vara lämpliga för ett arbete inom eftermarknad. De ska kunna hantera 
kunder samt ha tålamod och en yrkesmässig noggrannhet anpassad för arbete inom 
eftermarknad.            
 Hjälpmedlen för ärendehanteringen av fel inom branschen är inte enhetliga och 
är ofta förlegade. Ett behov finns därför av ett modernt och datoriserat 
ärendehanteringssystem. Det skulle förbättra både för personal samt kunder.
 Företag kan även använda sig av ett utvärderingssystem för att klassificera sina 
samarbetspartners och hur dessa har agerat under garantitiden. Informationen kan 
vara värdefull för framtida samarbeten. Vetskapen om att en klassificering sker, kan i 
sig också öka företagens ansvarstagande.       
 Avtal kan i fortsättningen förslagsvis kompletteras med en klausul för att öka 
ansvarstagandet inför arbetet under garantitiden. Klausulen kräver ett möte där 
parterna bland annat ska komma överens om ett ärendehanteringssystem att 
använda. Men viktigast av allt är att redan i upphandlingen uppmärksamma arbetet 
under garantitiden, som måste förbättras.    
 
 
 
 
Nyckelord: garanti, ärendehantering, kundhantering, åtgärder, service recovery 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
En av de mest uppmärksammade frågorna inom byggbranschen är 
kvalitet. Kvalitet kommer alltid att vara något grundläggande för att 
åstadkomma en god lönsamhet och ett gott förhållande till kunder samt 
den övriga omgivningen, oavsett branschtillhörighet.    
 En byggproduktion är en oerhört komplex process som innehåller 
många faktorer, som enskilda eller tillsammans, kan bidra till att brister 
och fel uppkommer under byggets olika skeenden. Vissa fel och brister 
är av mindre betydelse medan andra kan vara oerhört kostsamma. Ofta 
framträder och uppmärksammas inte dessa fel förrän efter 
färdigställande och godkännande av bygget.     
 Det är därför av största vikt att en modern och väl fungerande 
hantering av garantier finns tillgänglig för att upprätthålla ett 
professionellt anseende och god relation till kunder. 
 

1.2 Problem och bakgrund 
I dagsläget finns det inom byggbranschen inte något enhetligt system 
eller organisationsmodell för hantering av fel och brister som 
framträder under garantitiden.         
 Det är de branschspecifika Allmänna bestämmelserna som 
tillsammans med upprättade avtal reglerar ansvarsfördelning och 
avhjälpande av fel under garantitiden. Bestämmelserna anger att något 
ska göras, men hur och vem som utför arbetet inom branschen tycks det 
råda delade meningar om.         
 Det är mycket vanligt förekommande att ett projekts tidigare 
engagerande medarbetare, ofta produktionsledningen, hanterar dessa 
arbetsuppgifter. Arbetet sker vanligen i samband med nya 
projektåtaganden. Enligt Boverket (2007) anses åtgärdsarbetet inom 
bostadsbyggande vanligen som ”betungande” och processen ofta som 
tröttsam på grund av långvariga ledtider. Detta har en negativ effekt på 
kundnöjdhet, kostnad och inte minst den egna personalens välmående. 
 Enligt samma rapport så framgår det att personal inom 
bostadsbyggande i genomsnitt avsätter 15 % av sin arbetstid till att 
hantera fel i tidigare projekt, vilket personalen anser vara 
”frustrerande”. Rapporten tyder även på att åtgärdsprocessen utgör ett 
större problem än vad själva felen i sig medför. Förklaringen är att 
åtgärdsprocessen sannolikt bidrar till en generell ineffektivitet inom 
hela byggbranschen, där energi stjäls från nya byggprojekt till att 
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hantera åtgärder i tidigare projekt, Boverket (2007).    
 Kunderna är, enligt rapporten, till en början ofta tillmötesgående 
men problematiken uppkommer om entreprenören inte levererar 
resultat inom en rimlig tid. Boverkets undersökning visar dessutom att 
kunderna ofta får ”jaga” efter personalen för att få kontakt med en 
person som är ansvarig. Byggentreprenörer måste i sin tur jaga efter 
sina underentreprenörer för att få problemen lösta.   
 Eftersom arbetet med åtgärder, likt byggproduktionen vanligen 
sker i projektform, så innebär det att projektorganisationen med stor 
sannolikhet ser helt annorlunda ut efter färdigställandet av bygget. 
Kunden kan därmed under garantitiden uppleva svårigheter att finna 
en ansvarig person att fråga eller framföra ärendet till. 

Arbetet med åtgärder kan ske på olika sätt. En eftermarknads-
avdelning är ett sätt att avlasta produktionspersonalen. Enligt Boverket 
(2007) uppger de som arbetar med en eftermarknadsavdelning att 
kommunikationen med kunder fungerar tillfredställande.
 Åtgärdsarbetet medför inte bara kostnader och onödig frustration 
för företagen. Det finns nämligen stora möjligheter att med 
dokumentation av fel och brister identifiera och förebygga vanligt 
förekommande fel. När orsakerna till felens uppkomst identifieras kan 
därmed även garantikostnaderna minskas, Grönroos, (2002).  
 De sakliga fel och brister som kräver åtgärder är en förenklad syn 
på hur begreppet kvalitet kan uppfattas. Kvalitet kan också ses ur ett 
bredare perspektiv enligt Gummesson (2002). Han menar att begreppet 
kvalitet omfattar hur en hel organisation samspelar. Några exempel 
som stödjer tolkningen är The European Quality Award och Utmärkelsen 
Svensk Kvalitet som båda är fina utmärkelser som organisationer kan 
tilldelas. Kriterierna kräver inte enbart en hög kvalitet på 
verksamhetens ”sakliga” produkter, utan omfattar även en god 
kundtillfredsställelse, processer inom verksamheten, medarbetarnas 
utveckling, planering samt ett föredömligt ledarskap.   
 Att uppnå kvalitet i den senare bemärkelsen är därmed inte helt 
enkelt. Många byggföretag har en så kallad ”nollvision” uttalad om att 
inga kvalitetsfel ska tillåtas förkomma. Det bör sannolikt betyda att 
dessa företag inte enbart är intresserade av produktkvalitet, oavsett i 
vilken bemärkelse de använder ordet kvalitet utan också av, som 
nämnts ovan, exempelvis kundtillfredsställelse och processer.   
 Arbetet med åtgärder under garantitiden är en tjänst, men 
uppfattas ofta inte som det. Det kan bero på att detta arbete inte 
genererar några intäkter till företaget, utan istället medför 
merkostnader. Denna ”dolda tjänst” bidrar också till 
konkurrenskraften, Grönroos (2002).  
Studier visar dessutom att ett konstant införande av mindre 
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förändringar och idéer till en organisations processer, allt oftare 
resulterar i ett hållbart och konkurrenskraftigt övertag, Daft (2007).  
 Att konkurrera effektivt innebär även att knyta starka 
associationer som ligger till grund för ett varumärkes värde. Värdet kan 
inte nå sin fulla potential genom att enbart erbjuda en kvalitativ 
produkt, Dalén et al (2003).        
 En del av utmaningen till att uppnå kvalitet och konkurrenskraft 
för ett entreprenadföretag idag, är därmed att bedriva en modern och 
väl fungerande åtgärdsprocess med stimulerande kundrelationer under 
garantitiden. Denna lilla men oerhört viktiga del av byggprocessen 
tycks ha fått otillräcklig uppmärksamhet inom branschen. 
 

Kuriosa: Sedan år 1992 då Utmärkelsen Svensk Kvalitet infördes har inte 
något byggföretag tilldelats utmärkelsen.  

1.2.1 Huvudfråga 

Hur bör åtgärdsprocessen inom byggbranschen utföras för att 
säkerställa en professionell handläggning av garantifel? 

1.2.2 Delfrågor 

 Hur ska arbetet utföras enligt befintliga direktiv, de 
Allmänna bestämmelserna? 

 Hur utförs arbetet idag och vilka problem upplevs i 
processen? 

 Vilka organisationsmodeller används för att hantera 
åtgärder av garantifel? 

 Vad kan information från fel i processen användas till? 

1.2.3 Syfte och mål 

Syftet är att samla in och bearbeta erfarenheter av olika slag för att 
kunna visualisera problematiken som upplevs. Målet är att ge förslag 
till lösningar som aktörer i branschen kan ha nytta av.    
 Tidigare forskning, teorier, idéer och en smula inspiration från 
olika aktörer i branschen kan förhoppningsvis tillsammans bilda en 
helhet. En helhet som för den som använder materialet kan erbjudas en 
vägledning till ett mer stimulerande arbete och ökade fördelar för 
kunder, företaget och dess varumärke.  
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1.2.4 Avgränsningar 

Arbetet begränsar sig till att främst se på hur Skanska Sverige AB 
arbetar. Arbetet utgår också från endast en liten del av en region inom 
företaget. Resultaten kan därför inte med säkerhet svara för hur hela 
Skanska Sverige AB eller branschen arbetar.     
 Undersökningen syftar till att se över en arbetsprocess och ska 
därför inte analysera förekomstfrekvensen eller vilka specifika 
anmärkningar och fel som förekommer.      
 Några underentreprenörer eller leverantörer till Skanska Sverige 
AB har inte förkommit i undersökningen. 
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1.3 Rapportens disposition 
 

Kapitel 1: Läsaren ges en introduktion till problematiken som ger 
motiv till att besvara den formulerade frågeställningen med 
tillhörande delfrågor. Rapportens avgränsningar redogörs. 
 

Kapitel 2: Examensarbetes inledande litteraturstudie beskrivs för att 
visa hur arbetet växte fram. Hur och varför problemet 
angrips med intervjuer förklaras. Vidare beskrivs 
intervjutekniken som används i arbetet och en kort 
uppskattning av validiteten och reliabiliteten redogörs. 
 

Kapitel 3: Kapitlet redogör ingående för hur byggprocessen fungerar 
för att erbjuda även icke sakkunniga läsare förståelse för var 
studien i sin kontext kan placeras. De Allmänna 
bestämmelsernas paragrafer som berör arbetet med garantier 
redogörs för att skapa förståelse för den juridik som reglerar 
branschens arbete. Hur några företag inom Skanska 
koncernen uppmanar sina anställda att arbeta redogörs 
kortfattat. 
 

Kapitel 4: Kapitlet beskriver olika begrepp som är viktiga att förstå i 
arbetets sammanhang. Vidare beskrivs även teoretiska 
kunskaper om hur man hanterar kunder när någonting gått 
snett. Övrig teori kring hur företag och organisationer 
arbetar med information förklaras för att förstå hur 
åtgärdsprocessen kan bidra till utveckling. Två avsnitt 
återkopplar texterna till huvudfrågan för att skapa en ökad 
förståelse för läsaren. 
 

Kapitel 5: Resultat från samtliga intervjuer redogörs i de 
sammanställningar som intervjuerna resulterat i. 

  
Kapitel 6: En diskussion kring resultaten redogör mina egna tankar 

och idéer kring den problematik jag visualiserat efter 
intervjuernas genomförande. Kapitlet är grunden till de 
slutsatser som redogörs kortfattat i kapitel 7. 

  
Kapitel 7: Slutsatser redogörs kortfattat utifrån kapitel 6. 
  
Kapitel 8: Från slutsatserna så har rekommendationer framarbetats 

och redogörs i detta kapitel. 
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2 METOD OCH UTVECKLING AV ARBETET 

2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie inleder examensarbetet. Den omfattar att samla in 
och granska tidigare forskning och kunskaper inom ett ämne. Syftet är 
att hitta eller vidareutveckla sina idéer, använda tidigare kunskaper och 
försöka skapa något nytt vilket på så vis ger ett motiv till det fortsatta 
arbetet, Axelsson (2012).      
 Inledningsvis söktes tidigare examensarbeten, artiklar och teorier 
om och kring ämnet med hjälp av databaser. De databaser som 
användes var DIVA, ”Uppsatser.se” och Google Scholar. Exempel på 
sökord var; ”garanti”, ”bygg”, ”åtgärder”, ”service” samt det engelska 
språkets motsvarigheter.         
 Under litteraturstudien framkom det att tidigare forskning, 
Boverket (2007) uppmärksammat att arbetet med garantier inom 
bostadsbyggande anses vara ”betungande”, både hos personal samt 
kunder. Denna studie fokuserar på uppfattningar och attityder men 
inte på hur arbetsrutinerna kring åtgärder ser ut och hur de kan 
förbättras för att bli stimulerande.      
 Vidare så har övrig forskning kring ämnet garantifel behandlat och 
analyserat varför-, och vilka specifika fel som förekommer. Detta har i 
flera liknande studier utförts genom kvantitativa datainsamlingar och 
analys av besiktningsprotokoll. Studierna har påtalat ett behov av en 
automatiserad metod för att kontinuerligt lagra och analysera 
informationen från protokollen, Nilsson et al (2010), Engelbrektsson 
(2011). Eftersom besiktningsprotokoll har använts har de fel som 
förekommit och avhjälpts under garantitiden fallit utanför dessa 
studier.           
 En studie som ser över arbetsrutiner för åtgärdshanteringen och 
samlar in erfarenheter för att hitta eventuella nya lösningar är därför 
nödvändig och är anledningen till att detta arbete utförs.   
 För att skapa en överskådlig blick för läsaren om var i 
byggprocessen examensarbetet kan placeras studerades lämplig 
litteratur om byggprocessen. För att förstå juridiken som reglerar 
branschen och dess garantiarbete så finns de Allmänna bestämmelserna 
till hands vilket behandlas i ett av arbetets kapitel.    
 Teorier kring passande ämnen som kvalitet, kundnöjdhet, 
kommunikation och marknadsföring söktes vilket ledde fram till några 
väl omnämnda författare vars litteratur även ligger som grund till 
arbetet och återfinns under kapitel 4, Teori. 
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2.2 Valet av undersökningsmetod 
Arbetet, vars syfte är att samla in erfarenheter och att förstå hur man 
idag arbetar med åtgärder, påminner om hur Sörqvist (2001) beskriver 
hur utveckling och design av en ny process ser ut.   
 Reengineering, är att förändra och hitta bättre angreppssätt och 
processer. Det kan utföras på olika sätt, helt nya processer kan skapas, 
de befintliga kan omstruktureras eller överföras till en ny struktur. Den 
praktiska skillnaden mellan reengineering och kontinuerliga 
förbättringar är liten, Sörqvist (2001).      
 Vad som är viktigt under designfasen av en process är enligt (ibid) 
att sträva efter kreativt tänkande, ifrågasätta, fokusera resultatet mot de 
externa kunderna, jämföra konkurrenter och vara lyhörd för de 
möjligheter som ny teknik kan medföra.     
 Att skapa ovanstående förutsättningar kan fördelaktigt uppnås 
med intervjuer. En enkät skulle inte i tillräcklig grad kunna medföra 
möjligheten att ifrågasätta och ställa följdfrågor. Den mest fördelaktiga 
undersökningsmetoden för detta examensarbete bedömer jag vara 
intervjuer. 
 

2.3 Intervju som undersökningsmetod 
För att försöka besvara huvudfrågan i detta arbete används intervjuer. 
Intervjuer är en kvalitativ undersökningsmetod för empirin. Empiri 
definieras enligt Nationalencyklopedin (2012) som synonymt med 
erfarenhet. Empiriskt material tolkas därför som det material som 
bygger på erfarenheter, tillskillnad från teoretiskt understödda 
påståenden.         
 Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade och bör 
utformas olika beroende på vad man ska ta reda på. Huvudfrågans 
breda karaktär medför att en öppen och ostrukturerad intervjuteknik 
passar bra i detta fall. De tillfrågade, respondenterna kan då få vara 
delaktiga och själva styra samtalet mot vad de anser vara viktigt. 
 Under samtalen framförs några förberedda ämnen att diskutera 
kring samtidigt som följdfrågor kan ställas under dialogen. Hörda 
personer är verksamma inom produktionsledning, 
projekteringsledning, fastighetsförvaltning, eftermarknad samt IT-
branschen. De flesta är eller har varit aktiva kring arbetet med åtgärder 
av garantifel. Övriga har kunskap om IT-system och hur det kan gynna 
arbetet.          
 Intervjuerna spelas in efter ett medgivande av respondenten. 
Inspelningen underlättar samtalet eftersom anteckningar inte behöver 
föras i samma utsträckning. Inspelningen möjliggör även en mer 
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korrekt återgivning/transkribering och den tillfrågades egna ordval 
kan återges i sammanfattningen.      
 Majoriteten av intervjuerna varar i omkring 60 minuter och har 
slutligen sammanställts till flytande text. Sammanfattningen har i 
efterhand skickats till respondenten som fått läsa och komma med 
synpunkter för att innehållet till sist ska godkännas. 
 

2.3.1 Kommentarer, Validitet & Reliabilitet 

Metodens validitet är enligt Bryman et al (2007) förmågan att mäta det 
den avser att mäta. Jag bedömer den som tillfredställande hög då de 
tillfrågade personerna som yttrat sig har en lång yrkeserfarenhet och 
därefter fått korrigera sina uttalanden.  I en ostrukturerad intervju kan 
dessutom följdfrågor ställas direkt vilket medför en hög validitet. 
 Reliabilitet är metodens förmåga att återge samma resultat vid 
upprepade mätningar, (ibid). Ostrukturerade intervjuer med inspelning 
som berör arbetssätt, attityder och uppleda problem bör vara en bra 
metod för att korrekt återge svaren. Skulle samma personer tillfrågas 
igen är sannolikheten hög att svaren är desamma.     
  

2.4 Användning av insamlat material 
Resultatet av intervjuerna analyseras och tillsammans med de 
bakomliggande teoretiska påståendena formas i ett avslutande kapitel 
slutsatser. Slutsatserna ska ligga som grund för förslag som ska 
framarbetas och som aktörer inom byggbranschen kan använda och 
utveckla för att arbeta mer professionellt med åtgärdandet av 
garantifel. 
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3 BYGGANDE, JURIDIK & RUTINER 
Under följande avsnitt beskrivs byggprocessen för att lokalisera var detta 
examensarbete kan placeras i sin kontext. Nödvändiga begrepp som avtals-, och 
projektformens betydelse i byggprocessen förklaras. Vidare följer dessutom en 
beskrivning av det branschspecifika regelverket, de s.k. ”Allmänna 
bestämmelserna” som genomsyrar byggprocessen. 

3.1 Byggprocessen 
Byggprocessen består av olika skeenden som till sist kan leda fram till 
ett byggnadsverk, en nöjd kund och brukare samt en lönsam 
entreprenad. En entreprenad är enligt de Allmänna Bestämmelserna de 
kontraktsarbeten som ett företag mot ersättning åtar sig och som leder 
fram till färdigt bygge.       
 Processen kan delas in i olika delar enligt figur 3.1 där det absolut 
första skedet är planskedet, Svensk byggtjänst (2012). Under planskedet 
är det kommunerna som ansvarar för att framställa materialet som ska 
redovisa planeringen för markanvändning och utveckling.   
 Det är Plan och Bygglagen, eller förkortat ”PBL” som tilldelar 
ansvaret åt kommunerna som uppfyller lagen genom att utveckla 
Översikts- och Detaljplaner. Dessa planer anger med hjälp av kartor och 
beskrivningar hur kommunerna vill utnyttja mark och vattenområden 
för att på så vis styra kommunens framtida samhällsutveckling, Sverige 
(2011), Plan och bygglagen, PBL kap 3, 4. 
 
 
 
 
 
 
 
(Figur, fritt enligt Uno Nordstrand samt Svensk byggtjänst) 
Efter planskedet sker utredningsarbetet som normalt är det första skedet 
för en projektgrupp enligt Nordstrand et al (2002). I detta skede 
klargörs om rätt förutsättningar finns för att gå vidare i processen. 
Exempel på vad som tas i beaktning är om det finns ett behov av det 
specifika projektet samt om ekonomiska och andra projektspecifika 
förutsättningar uppfylls. Arbetet utförs i detta skede enligt de befintliga 
bestämmelserna angivna i aktuell kommuns planer som tidigare 
fastställts i planskedet.         
 Om utredningsarbetet pekar på att genomförbarheten är 
tillfredställande så fortskrider byggprocessen genom en ytterligare 

     Projektering   Planskede    Utredning  Program 

    Produktion    Garantitid     Ansvarstid 

Figur 3.1, Byggprocessen, fritt enligt Nordstrand et al. (2002) 
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precisering av förutsättningarna. Detta arbete kallas för programskedet. 
Där beskrivs bland annat vilka tekniska krav som ställs på byggnaden 
beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas. Programskedet leder 
till ett program där framtaget material finns sammanfattat.   
 Med hjälp av det framställda programmet påbörjas projekteringen. 
Under denna del av byggprocessen framställs slutligen 
bygghandlingarna som består av ritningar och beskrivningar som i detalj 
redogör för hur det färdiga byggnadsverket ska se ut. Dessa handlingar 
är styrande och ligger till grund för nästkommande skede, 
byggproduktionen.        
 Byggproduktionen kan sägas vara byggprocessens kärnverksamhet 
och avser själva uppförandet av byggnadsverket. Framställandet kräver 
en mycket god planerings och samordningsförmåga eftersom det ofta 
är många olika inblandade företag som arbetar inom produktionen. 
Dessa företag benämns i fortsättningen som entreprenörer, alternativt 
underentreprenörer beroende på vem som är dess beställare. En 
entreprenör är ett företag eller person som mot ersättning åtar sig att 
utföra ett arbete (en entreprenad-, ett kontraktsarbete) åt en beställare. 
 Beställaren är i många fall även byggherre, men är inte 
nödvändigtvis samma person enligt Liman (2007). Definitionen av en 
byggherre beskrivs kortfattat som den aktör som för egen räkning 
uppför eller låter uppföra ett byggnadsverk. Det företag som blir 
upphandlat av byggherren eller av denne utsedd beställare för att 
utföra entreprenaden blir därmed en entreprenör.   
 Entreprenören kan i sin tur upphandla och agera som beställare 
till andra entreprenörer för uppdragets utförande. De har därmed inte 
byggherren eller dennes representant som sin formella beställare. Dessa 
företag benämns därför som underentreprenörer. 
 Totalentreprenader, figur 3.2 respektive generalentreprenader figur 
3.3 är de vanligaste förekommande entreprenadformerna enligt 
Nordstrand et al (2002).   

Figur 3.2, Totalentreprenad, Nordstrand et al (2002) 

Byggherre/beställare 

Totalentreprenör Projektering 

Mark 
entreprenör 

El 
entreprenör 

Vent 
entreprenör 

Bygg 
entreprenör 

Övriga 
entreprenörer 

Underentreprenörer 

Totalentreprenad 
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Figur 3.4, Delad entreprenad, Nordstrand et al (2002) 

I en totalentreprenad kallas således entreprenören för totalentreprenör 
och i en generalentreprenad för generalentreprenör. Vad som i huvudsak 
skiljer de två entreprenadformerna åt, är att i en totalentreprenad ingår 
projekteringen medan en generalentreprenad endast omfattar 
utförandet. Den senare entreprenadformen benämns därför även ofta 
som en utförandeentreprenad, se figur 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utförandeentreprenaden avser en entreprenad eller del av en 
entreprenad där beställaren svarar för projekteringen. Benämningen 
används därmed även för en tredje men inte lika vanlig 
entreprenadform, delad entreprenad enligt figur 3.4, Liman (2007). 
 

 
När produktionen är färdigställd och byggnadsverket är godkänt efter 
en slutbesiktning (avsnitt 3.2) så påbörjas garantitiden, som detta 
examensarbete huvudsakligen kretsar kring.     
 Viktigt att poängtera är att ett byggprojekt är avslutat efter 
garantitidens utgång och inte vid slutbesiktningen som ibland tycks 
vara en allmän uppfattning. Denna uppfattning bidrar sannolikt till den 
problematik som ligger till grund för detta examensarbete.   

Byggherre/beställare 

Generalentreprenör 

Projektering 

Mark 
entreprenör 

El 
entreprenör 

Vent 
entreprenör 

Bygg 
entreprenör 

Övriga 
entreprenörer 

Generalentreprenad 

Figur 3.3, Generalentreprenad, Nordstrand et al (2002) 
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 Efter garantitiden finns dessutom något som kallas ansvarstid 
enligt de Allmänna bestämmelserna. Under denna tid kan entreprenören 
hållas ansvarig för fel som kan bevisas bero på vårdslöst handlade från 
dennes sida. Garanti-, och ansvarstid beskrivs mer ingående under 
kommande avsnitt som förklarar de Allmänna bestämmelserna. 
  

3.2 Allmänna bestämmelser 

3.2.1 Syfte och uppkomst 

För entreprenader med konsumenter som beställare finns regler i 
konsumenttjänstlagen. I Sverige finns det dock ingen lagstiftning som 
specifikt reglerar avtal för entreprenader med näringsidkare som 
beställare, Liman (2007). En näringsidkare definieras enligt Sverige 
(1990) Konsumentköplagen paragraf (1 § 4) som; "en fysisk eller juridisk 
person som handlar för ändamål som har samband med den egna 
näringsverksamheten". Det kan sammanfattas till vad som i vardagligt 
tal avser att vara ett företag.         
 För att kompensera för avsaknaden av lagstiftning, så har ett antal 
inflytelserika aktörer inom branschen i samarbete med Byggandets 
kontraktskommitté, eller förkortat ”BKK” utvecklat dagens 
branschspecifika bestämmelser, de Allmänna bestämmelserna eller 
förkortat ”AB”. Den senaste utgåvan av AB är från år 2004 och benämns 
därför som ”AB 04”, BKK (2004). Historiskt sett så har AB även 
tillämpats i tidigare versioner till exempel. ”AB 92” men utvecklades då 
av den Svenska teknologföreningen, Liman (2007).     
 Dagens gällande AB 04 avser att användas för 
utförandeentreprenader för byggnads-, anläggnings- och installations-
entreprenader. Bestämmelserna finns av denna anledning även i 
omarbetade versioner som vänder sig till andra upphandlingsformer. 
En version, ABT 06 utkom år 2006 och avser totalentreprenader inom 
samma och ovan nämnda entreprenadarbeten. Den ersätter den 
tidigare ABT 94, BKK (2006). Övriga versioner är bland andra ABK 09 
för konsultuppdrag samt AB-U 07 för underentreprenader.   
 Det är viktigt att komma ihåg att de Allmänna bestämmelserna 
inte är allmänt gällande lagar, vilket innebär att parterna som ska ingå 
en överenskommelse själva måste hänvisa till AB för att dessa ska gälla. 
Detta åstadkoms vanligen genom att i kontraktshandlingarna hänvisa 
till AB, alternativt bifoga ett exemplar av AB, Liman (2007). 
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Empirin i detta examensarbete bygger främst på information inhämtat från 
projekt som utförs inom total-, och utförandeentreprenader varav följande 
underrubrik endast behandlar ”ABT 06” och ”AB 04”. 

3.2.2 AB 04 och ABT 06 

 
Förklaring: 
De Allmänna bestämmelsernas paragrafer kan delas in i fasta 
bestämmelser och täckbestämmelser. Förklaringen är enligt förorden i AB 
att författarna är medvetna om att olika omständigheter medför att 
vissa paragrafer, täckbestämmelserna måste kunna ändras för att passa 
i enskilda fall. Paragraferna i både AB 04 och ABT 06 som är 
täckbestämmelser är markerade med en stjärna, ”*”.    
 Hänvisningen anger med den första siffran kapitelnumret följt av 
”§”och ytterligare en siffra som avser paragrafens nummer.  
 Båda versionerna har identiska upplägg som gör det lätt att hitta 
och jämföra vad som gäller för de olika entreprenadformerna. Nedan 
beskrivs och omnämns de paragrafer i byggprocessens kronologiska 
ordning, som berör arbetet kring garanti med utgång från AB 04. 
Betydande avvikelser mellan vederbörande paragrafer i ABT 06 
kommenteras i texten. 
 
Vad säger AB om arbetet under och inför garantitiden: 
När entreprenaden löper mot sitt slut så befinner vi oss på gränsen 
mellan byggproduktionen och följande skede i byggprocessen, 
garantitiden vilket framgår i figur 3.1 i det tidigare avsnittet 3.1.  
 Innan garantitiden påbörjas ska enligt (7§2*) en slutbesiktning äga 
rum. Den ska ske vid kontraktstidens utgång eller ”utan dröjsmål” efter 
att entreprenören har anmält arbetet som färdigställt. Anledningen till 
att genomföra en slutbesiktning är för att säkerställa att entreprenaden 
har utförts enligt överenskommelse, (7§11).     
 En besiktningsman ska utses enskilt av beställaren eller i samråd 
med entreprenören enligt paragraf (7§7). Vid tillfället för slutbesiktning 
måste besiktningsmannen godkänna entreprenaden enligt (7§12) om 
denne inte finner några fel av större betydelse. Ett fel är enligt AB’ s 
begreppsbestämningar en ”avvikelse som innebär att en del av en 
entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt”. 

Om någon del av entreprenaden inte kan godkännas kan efter en 
överenskommelse denna del vara föremål för en kompletterande 
slutbesiktning. Detta utgör inte något hinder för godkännandet av 
entreprenaden i sin helhet enligt (7§2*).      
 Om entreprenaden vid tillfälle av slutbesiktning visar uppenbara 
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tecken på att inte vara färdigställd, kan besiktningsmannen avbryta 
besiktningen. Om ett godkännande erhålls, vilket sker i samband med 
ett slutsammanträde så är därmed entreprenaden ”avlämnad” enligt 
paragraf (7§12).           
 Viktigt att veta är att efter godkännandet övergår ansvaret för 
skada på grund av exempelvis olyckshändelse på entreprenaden, från 
entreprenör till beställaren enligt (5§1).     
 Vissa fel kan bedömas vara oskäligt kostsamma att avhjälpa. 
Entreprenören är inte skyldig att avhjälpa dessa fel förutsatt att felen 
inte i ”väsentlig grad” bedöms påverka entreprenadens utseende, eller 
funktion enligt (5§18) AB 04, (5§19) ABT 06. Beställaren är då berättigad 
till ett kostnadsavdrag på entreprenadsumman (ibid). Hur stort 
avdraget rimligen bör vara och bedömning av felets avhjälpande eller 
ej, sker och dokumenteras av slutbesiktningsmannen enligt paragraf 
(7§13) samt (7§14, punk 17).         
 Beställaren har rätt att efter godkännande av entreprenaden 
innehålla 5 % av entreprenadsumman tills fel är avhjälpta, dock längst i 
2 månader enligt AB 04 (6§15) och 4 månader enligt ABT 06 (6§15). 
Därefter gäller ”betryggande” belopp.     
 Efter godkännandet har vi lämnat byggproduktionsskedet, 
entreprenadtiden är slut och vi befinner oss i inledningen av 
garantitiden. Vid tidpunkt för ett godkännandes bekräftelse med ett 
slutsammanträde inleds en period på fem år där entreprenören ansvarar 
för fel på grund av arbetsprestation samt två år för material och varor 
enligt (4§7*).           
 Fel i arbetsprestation innebär enligt AB’ s begreppsbestämningar 
dels att utförda arbeten inte är i enighet med överenskommet kontrakt, 
eller att ett icke korrekt ”handhavande” av material och varor har 
orsakat felet. Handhavande kan vara transport och lagring.  
 Den senare paragrafen reglerar ansvarstiderna medan paragraf 
(5§5) ytterligare konstaterar att ansvaret för fel som ”framträder” under 
föreskrivna tider åligger entreprenören. Entreprenören är dock inte 
ansvarig för fel som beror av felaktig projektering, bristande underhåll, 
felaktig skötsel eller förslitning enligt AB’ s egna kommentarer till (5§5).
 Ordet framträder i paragraf (5§5) är viktigt i den bemärkelsen att 
fel som har varit synliga men som inte har påtalats under 
slutbesiktningen normalt inte går att kräva rättelse av, vilket framgår av 
(7§11). AB 04 och ABT 06 är dock utformat så att dolda fel, fel som 
funnits men inte kunnat märkas under slutbesiktningen, ändå går att 
framföra till entreprenören. Det ska ske inom 6 månader efter 
entreprenadens godkännande för ”fel i allmänhet”, och 18 månader för 
”väsentliga fel”. Innebörden av entreprenörens garantiansvar förenklas 
enligt Liman (2007) till att beställaren försätts i en ”fördelaktig 
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position”. Om entreprenören misstycker är det nämligen under 
garantitiden dennes ansvar att bevisa att denne inte är ansvarig för felet 
enligt (5§5). Entreprenören bevisar detta genom att visa att de har utfört 
entreprenaden kontraktsenligt eller genom att påtala att felet beror på 
felaktig skötsel, vanvård eller annat som kan hänföras till beställaren, 
enligt (ibid). 

En betydande skillnad i ABT 06, (4§7*) är att garantitiden på fem 
år omfattar fel för hela entreprenaden eftersom både projekteringen och 
utförande (arbetsprestation) ingår. Projekteringen medför därmed att 
entreprenören har ett så kallat funktionsansvar. Vilket förenklat innebär 
ett ansvar både för arbetsprestationen samt konstruktioners och övriga 
installationers riktighet, Nordstrand et al (2002). En stor skillnad från 
den tidigare ABT 94, är att garantitiden nu är 5 år istället för 2 år. 
 Om beställaren i en totalentreprenad däremot har föreskrivit ett 
särskilt material eller en vara så är garantitiden för dessa två år, (4§7*) 
För både AB 04 och ABT 06 så gäller en längre garantitid mellan 
beställare och entreprenör om entreprenören av en leverantör erhållit 
en längre garantitid, (ibid).      
 Ytterligare en anledning till att garantitiden kan förlängas är om 
entreprenören efter slutbesiktning ”dröjer avsevärt” med att åtgärda de 
fel som anmärkts, (4§8). Det framgår också i paragraf (4§9) att 
besiktningsmannen kan förlänga tiden med högst två år om flera fel av 
samma slag har konstaterats och om man befarar att flera av dessa kan 
framträda.          
 Beställaren har enligt (5§15) en skyldighet att ”utan dröjsmål” 
skriftligen underrätta entreprenören om fel iakttas. Om det i ett ärende 
bedöms att beställaren tidigare hade kunnat upptäcka skadan eller felet 
är denna skyldig att ersätta entreprenören om fördröjningen varit orsak 
till merkostnader för entreprenören. Det är viktigt att i detta 
sammanhang särskilja på vad som avser ett fel och en skada. Hur AB 
definierar ett fel har tidigare fastställts. En skada kan enligt Liman 
(2007) i försäkringssammanhang definieras som en ”fysisk defekt på, 
eller förlust av egendom”. Entreprenören kan således hållas ansvarig 
för felet men merkostnaderna som skadorna till följd av felet orsakat 
kan tillfalla beställaren, om denne inte enligt ovan ”utan dröjsmål” 
underättat iakttagelsen.      
 Entreprenören är skyldig att avhjälpa de fel som underättats av 
beställaren enligt paragraf (5§17), förutsatt att denne är ansvarig för 
felet. Åtgärderna sker då på entreprenörens bekostnad. Åtgärderna ska 
dessutom vara avhjälpta senast två månader efter att entreprenören 
erhålligt underrättelsen om inte annan överenskommelse eller yttre 
omständighet omöjliggör arbetet.       
 Ett fel som inte medför risk för skada eller är en ”olägenhet” för 
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beställaren får avhjälpas vid annan tidpunkt om det är överenskommet, 
dock senast i samband med garantitidens utgång. Vid tvist om ett fels 
behov av avhjälpande inom 2 månader eller framflytt så kan part 
påkalla en särskild besiktning enligt (7§4) för att bedöma i frågan.  
 Om entreprenören struntar i att utföra åtgärderna inom 
föreskriven tid eller inte skriftligen underrättar att denne inte avser att 
avhjälpa felet, så har beställaren rätt att utföra åtgärden och därefter 
fakturera entreprenören vilket framgår i (5§17).    
 För att garantiåtgärder ska kunna utföras ska beställaren ge 
nödvändigt tillträde åt entreprenören. Avhjälpandet ska även utföras så 
att det orsakar så lite problem för beställaren som möjligt enligt 
paragraf (5§19).        
 Entreprenören ska efter avhjälpande av fel skriftligen underrätta 
beställaren att felet är avhjälpt vilket framgår i (5§17). Underlättelsen 
kan även styrkas av att båda parter har möjlighet att påkalla en 
efterbesiktning för att konstatera att felet i fråga verkligen är avhjälpt 
enligt (7§5).            
 När garantitiden löper mot sitt slut ska enligt paragraf (7§3*) en 
garantibesiktning avsluta garantitiden. Samma paragraf anger också att 
det är beställaren som ska kalla till garantibesiktningen. Syftet med 
garantibesiktningen är att dokumentera tidigare uppkomna fel och att 
se till att samtliga fel som påtalats och tillfallit garantitiden blir 
avhjälpta. När garantibesiktningsprotokollets anmärkningar är 
avhjälpta så kan byggprojektet för entreprenören anses vara avslutat. 
En efterbesiktning kan i detta läge vara aktuell.      
 Från samma dag som garantitiden påbörjas startar även en 
ansvarstid. Den är 10 år från dagen av slutsammanträdet i enlighet med 
paragraf (4§7*). Under denna tid, efter garantitidens utgång kan 
entreprenören hållas ansvarig för ”väsentliga” fel som framträder om 
beställaren kan bevisa att entreprenören agerat ”vårdslöst” enligt 
paragraf (5§6).           
 Det är under ansvartiden med stöd av paragraf (5§6) istället 
beställarens bevisbörda att påtala om entreprenören hålls ansvarig för 
fel, till skillnad från garantitiden där det är upp till entreprenören att 
påvisa att denna inte ansvarar för fel.       
 Det är således tre rekvisit som ska uppfyllas för att entreprenören 
ska kunna hållas ansvarig för fel uppkomna efter garantitiden. Felet ska 
dels bedömas som ”väsentligt”, beställaren måste bevisa att 
entreprenören agerat vårdslöst samt felet måste ha uppkommit efter 
garantitidens utgång.         
 Ett flödesschema enligt figur 3.5 redogör för hur AB reglerar hur 
processen ser ut.  
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Flödesschema enligt AB.  

Slut-
besiktning 

Beställare: 
Anmäla fel 
skriftligen 

 

Entreprenör: 
Avhjälpande 

 

Avhjälpande 
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Skriftlig 
bekräftelse 
 

Garanti-
besiktning 

 

Skriftlig 
bekräftelse 

Protokoll, över 
fel 

Avhjälpande 
av protokoll 

 

Protokoll, över 
fel 

Skriftlig 
bekräftelse 

Godkänna 
Garantitiden 

påbörjas 

Ansvarstiden 
påbörjas 

Figur 3.5, Flödesschema enligt AB, fritt efter AB04 (2004) 
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3.3 Skanska, ”Vårt sätt att arbeta” 

3.3.1 Skanska Sverige AB 

Skanska är en stor koncern där bland annat Skanska Sverige AB ingår, 
ett fristående företag. Arbetet inom den senare bedrivs i projektform 
vilket också avspeglas i företagets beskrivande rutiner till de anställda.
 De rutiner som finns är företagshemligheter, men det kan nämnas 
att ansvaret för hantering av kundrelationer och ärenden under 
garantitiden är delegerat till de olika projekten och dess personal. 
Verksamheten karaktäriseras av decentralisation. 

Det framgår i rutinerna att man ska erbjuda ett ”bra” 
eftermarknads- och kundvårdsarbete, men hur detta arbete ska 
bedrivas och vad det ska bestå av framgår inte. De rutiner som därmed 
har skapats samt hur garantiarbetet bedrivs inom vissa projekt, framgår 
av intervjuerna i kapitel 5.         
 Vidare så uppges det att projekten tillsammans med 
underentreprenörer, leverantörer och konsulter ska genomföra en 
uppföljning efter entreprenadens färdigställande. Syftet är att lära sig 
vad som kan förbättras i produktionen till kommande projekt. Det 
återfinns inget krav på att genomföra en liknande uppföljning under 
eller efter garantitiden för att förbättra garantiarbetet. 
 

3.3.2 Skanska Nya Hem AB 

Rubriken är namnet på ytterligare ett företag som ingår i Skanska-
koncernen. Företaget agerar som beställare/byggherre varvid man 
upplåter och säljer fastigheter till bostadsrättsföreningar och 
privatpersoner. De använder sig av Skanska Sverige AB och 
undantagsvis även andra byggentreprenörer för att producera sina 
fastigheter.           
 De har en väl utarbetad eftermarknadsorganisation som tar över 
ansvaret för kunden och hanteringen av garantiåtgärder. Rutinerna är 
utförliga och beskriver hur arbetet går till samt vem som ansvarar för 
olika arbetsuppgifter. Det framkommer även att dem ska bokföra alla 
kundärenden i ett datoriserat system. 
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4 TEORI 
I detta kapitel återfinns bakomliggande kunskap inhämtad från 
litteraturstudien. Kapitlet ligger som en teoretisk grund för att skapa förståelse 
för hur företag ser ut och vad de måste kämpa med för att vara och förbli 
framgångsrika. Här beskrivs vad en process är och den moderna synen på vad 
kvalitet innebär samt hur en ärendehantering bör se ut. 

4.1 Vad är en process? 
En process definieras enligt Sörqvist et al (2007) som ”en begränsad 
mängd av samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt 
syfte”. Ur definitionen kan därför en process ses som nätverk av 
aktiviteter som samverkar och skapar ett arbete som verksamheten 
består av. En process beskriver det arbete som börjar med ett 
kundbehov och slutar när kundens behov är tillfredsställt vilket 
framgår i figur 4.1. 
 

För att utvärdera och identifiera förbättringsbehov i en process krävs 
mätetal. Några vanliga begrepp är effektivitet, ledtid och 
kundtillfredsställelse.       
 Effektivitet definieras ofta med vad som uppnås i förhållande till 
vad som förbrukas. Begreppet kan delas in i en inre och yttre effektivitet. 
Den inre effektiviteten kan beskrivas som hur väl de aktuella 
arbetsuppgifterna utförs, det begränsas av befintliga arbetsrutiner och 
hur arbetet utförs. Den yttre effektiviteten avser istället hur väl arbetet 
utförs i förhållande till hur väl arbetet är möjligt att utföra för att uppnå 
ett maximalt värde eller nöjd kund, (ibid).     
 Ledtid är den tidsåtgång från det att en process startar till att den 
slutar. Det kan exempelvis vara den totala tid det tar för att handlägga 
ett ärende i en ärendehanteringsprocess,(ibid).     
 Om en djupare analys utförs av de fel och brister som förekommer 
i en process blir slutsatserna ofta att den totala påföljden av dessa är 
mycket stor. Påföljdens storlek av de fel och brister som förekommer 
kan bestämmas genom att uppskatta kostnaderna som felen orsakar, 
det så kallade kvalitetsbristkostnaderna. För att få en djupare förståelse för 
innebörden av begreppet definieras vad kvalitet är i följande avsnitt 4.2. 
 

Process Kundbehov Nöjd Kund 

Figur 4.1, Process, fritt efter Sörqvist et al (2007) 
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4.2 Vad är kvalitet? 
Ordet kvalitet betyder enligt nationalencyklopedin ”beskaffenhet” och 
likställs i filosofiska sammanhang med en ”egenskap”. Det senare tycks 
också vara den allmänna uppfattningen då man i vardagligt tal ofta 
syftar till ett objekts kvalitet, den kvalitativa egenskap som den besitter. 
Ska man definiera kvalitet mer ingående så är det i litteraturen två 
definitioner som man vanligtvis stöter på.      
 Den ena definitionen är uttalad av Crosby (1984) och definierar 
kvalitet som överensstämmelse med krav. Kraven menar Crosby ska 
preciseras med ritningar och specifikationer. Definitionen är grunden 
för vad man i litteraturen kallar för intern kvalitetsstyrning. Begreppet är 
sammanfattningsvis ett företags tekniska funktioner och dess kvalitet, 
också omnämnt som en produktionsorienterad syn på kvalitet, 
Gummesson (2002).          
 Den andra definitionen har Juran (1992) inrättat och han menar att 
begreppet innebär ”lämplighet för användning”. Lämpligheten eller 
kraven är i denna definitions mening istället utformade från kundens 
specifika behov och förväntningar, Gummesson (2002). Denna syn på 
kvalitet kallas för marknadsorienterad vilket är en extern kvalitetsstyrning 
och är således motsatsen till den produktionsorienterande synen på 
kvalitet. Hänsyn tas enligt Gummesson (2002) till kundernas 
uppfattning, processer inom verksamheten, personliga förhållningssätt, 
organisationsstrukturer, personalutveckling, styrsystem och ledarskap.
 Den senare definitionen är vad utvecklingen på senare tid strävat 
mot. Kvalitet kan enligt Sörqvist (2001) idag ses som 
kundtillfredsställelse. Svensk standard SS-ISO 9000 har även antagit en 
mer marknadsorienterad syn på kvalitet. Standarden definierar kvalitet 
som ”grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav”. Krav 
definieras i sin tur som ”behov” eller ”förväntning” hos kunden. 
Sörqvist (2001) nämner också att företagets image (avsnitt 4.9) har stor 
betydelse för kundens förväntning och uppfattning av kvalitet. 
 Det talas således om två olika delar av kvalitetsstyrningen. 
Gummesson (2002) menar att framgång inte uppnås genom att fokusera 
på en av delarna. En ”balans” mellan intern-, och extern 
kvalitetsstyrning är idealiskt. De två delarna tillsammans är vad som 
bildar en modern kvalitetsstyrning, Total Quality Management, TQM. 
 Totalkvalitet eller TQM ger en god grund till att uppfylla alla de 
kriterier som Utmärkelsen Svensk Kvalitet och The European Quality Award 
ställer på sina deltagare, Sörqvist (2001).       
 I avsnitt 1.2 nämndes att inget byggföretag hittills har tilldelats 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Men det kanske viktigaste av allt 
sammanfattas av Söderstedt (2001); det viktigaste är kanske inte att 
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erövra utmärkelsen, utan att använda sig av samtliga kriterier som ska 
uppfyllas. 
  

4.3 Vad är en kund? 
Av central betydelse inom kvalitet är förståelse för innebörden av 
begreppet kund. Sörqvist (2001) definierar en kund som ”alla som på 
något sätt påverkas av produkterna och verksamheten”.   
 Tolkningen leder till att ett företag har en mängd olika kunder 
med olika behov. Företaget kan enligt figur 4.2 ses som en process av 
interna-, kunder (K) och leverantörer (L) som försörjs av externa 
leverantörer. Interna kunder är alla de medarbetare som påverkas av 
verksamheten på något sätt. De externa kunderna består främst av 
konsumenter. Processen strävar efter att tillgodose de externa 
kundernas behov, (ibid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de interna kunderna (medarbetarna) är nöjda så medför det en 
ökad motivation och ett ökat engagemang vilket positivt påverkar 
kvalitet av produkter och verksamhetsprocesser.    
 Sörqvist (2001) menar att ett tydliggörande av de interna 
kundleverantörsförhållandena skapar stora möjligheter till 
förbättringar för hela verksamheten. 
 

4.4 Kvalitetsbristkostnader 
Kvalitetsbegreppet får ytterligare en dimension om det tillförs 
begreppet kostnad det vill säga en kvalitetsbristkostnad. Att se 
kvalitetsbrister i termer av kronor, alltså en kostnad, hjälper till att 
förstå behovet av förbättringar.    
 Kvalitetsbristkostnader beskrivs enligt Sörqvist (2001) som ”de 
totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och 
processer inte är fullkomliga”. Att identifiera och klassificera dessa 
kostnader är svårt eftersom många kostnader är ”dolda”. En dold 

Externa  
leverantörer 

Företaget 

Externa  
kunder 

 K L  K L  K L 

 K L 

Figur 4.2, Kunder, fritt enligt Sörqvist (2001) 
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kostnad kan vara förlorade intäkter när kunder istället väljer en 
konkurrents produkter eftersom den erbjudna produkten inte 
tillfredställer kundens krav. Kostnader som tillfaller kunden eller 
samhället på något sätt är också svåra att uppskatta. Ett passande 
exempel på en kvalitetsbristkostnad är garantier.   
 Information om kvalitetsbristkostnaderna kan användas i 
kvalitetsarbetet. Användningsområdet kan sammanfattas med fyra 
områden enligt figur 4.3.         
 För det första så skapar man genom att tillsätta en kostnad en 
ökad förståelse och insikt för företagsledning och övrig personal att det 
existerar ett problem. När ett problem är identifierat och dess kostnader 
uppskattade kan ledningen också förstå vikten av att arbeta med 
kvalitetsförbättringar, de inser möjligheterna att spara pengar. Att ha en 
motiverad personal som vill förbättra verksamheten är en absolut 
nödvändighet, (ibid). 
 

När företaget vet vad enskilda fel och brister leder till för kostnader är 
det lättare för företaget att prioritera dem. Det sista och kanske 
viktigaste användningsområdet är att man efter en förbättring kan följa 
upp och utvärdera kvalitetsinsatserna och dess effekter på kostnaderna.
 Om ett mätsystem för kvalitetsbristerna finns kan företag med 
hjälp av informationen förbättra de processer som orsakar dem mest 
kostsamma felen, (ibid).        
 Ett mätsystem och nya arbetsprocesser kostar pengar, men det är 
vikigt för företagen att förstå som Sörqvist (2001) utrycker det; 
”förebyggande kostnader är inte en kostnad för bristande kvalitet utan 
en investering i god kvalitet.”        
 Mätsystem kan enligt Sörqvist (2001) av erfarenhet vara mycket 
”arbetskrävande” och svåra att få att fungera i praktiken om de avser 
att mäta de totala kvalitetsbristkostnaderna. I dagsläget kan dock  
begränsade system införas som enbart mäter ett få utvalda identifierade 
kostnader, ofta reklamationer och garantikostnader. 
 
Exempel 
Boverket (2007) uppskattade att byggföretagens kostnader inom 
bostadsbyggande av fel och brister på grund av tidsförluster uppgick till 
18000 kr per bostad/lägenhet. I summan ingår inte de faktiska 
kostnaderna för att åtgärda felen eller andra följdkostnader på grund av 
exempelvis ineffektivitet och ohälsa för företagen.   

       Identifiering            Prioritering           Förbättring           Uppföljning 

Figur 4.3, Fyra användningsområden, fritt enligt Sörqvist (2001) 
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4.5 Återkoppling till huvudfrågan 1. 
Huvudfråga: 
”Hur bör åtgärdsprocessen inom byggbranschen utföras för att säkerställa en 
professionell handläggning av garantifel?” 
 
Åtgärdsprocessen medför en kontakt med kunder vilket gör att 
processen kan placeras inom den externa kvalitetsstyrningen. Processen 
har även kopplingar till den interna, eftersom man genom effektiva 
arbetssätt och mätmetoder i arbetet med ärenden kan använda 
information med syfte att förbättra den interna kvaliteten, som inom 
byggnadsbranschen motsvarar byggnadens kvalitet.   
 Åtgärdsprocessen inom byggbranschen har olika kunder. Först 
och främst finns kunderna representerande som externa kunder, eller 
förenklat som konsumenter. Konsumenterna inom byggbranschen 
motsvaras normalt av hyresgäster, fastighetsägare eller beställare.  
 Kunder finns även som interna kunder, som medarbetare inom 
företaget. Kunder är även de medarbetarna hos underentreprenörer, 
leverantörer och fastighetsförvaltare. Den senare aktören kan även ses 
som en representant till fastighetens ägare, och på så vis även 
hyresgästen. 
 

4.6 Att konkurrera med rätt metoder, Service 
management & CRM 

Företag kan likt begreppet kvalitet delas upp i två delar, tjänsteföretag 
och tillverkande företag. Tjänsteföretagen har alltid konkurrerat med 
tjänster och de tillverkade företagen med fokus på sina tekniska 
lösningar och dess kvalitet, den interna kvalitetsstyrningen.   
 Grönroos (2002) anser att ett modernt tillverkande företag inte 
längre kan konkurrera med enbart sin fysiska produkt. Han menar att 
moderna företag oavsett kärnverksamhet konkurrerar med tjänster som 
omger kärnverksamheten och skapar konkurrensfördelar.
 Konkurrensen måste hanteras ur ett serviceperspektiv, som innebär 
att prioritera sina kundrelationer. Det är kundrelationen som teorierna 
inom både Service management och Customer Relationship Management, 
CRM till stor del består av, (ibid). 
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4.6.1 Service Recovery (Rättelse) 

Något som berör ämnet kundrelationer, är när någonting som 
levererats inte lever up till vad som förväntas. Det kan exempelvis vara 
när det i en byggnad efter avlämnade uppstår ett fel. Vid dessa tillfällen 
uppstår en process där företaget antingen kan framstå som 
tillmötesgående och professionellt eller som en mindre bra.   
 Beroende på hur hanteringen av ärendet i processen ”rättelsen” 
ser ut, så utvecklas relationerna olika. Tillvägagångssättet på hur fel 
åtgärdas och hur kundrelationer vårdas kallas inom Service 
management och CRM ofta för Service recovery enligt Grönroos (2002). 
 Alla företag oavsett kärnverksamhet kan ha nytta av Service 
recovery. Detta oavsett om man är ett tillverkande företag, 
tjänsteföretag eller är en organisation som har någon form av kontakt 
med kunder, (ibid). Studier inom ämnet har enligt både Grönroos 
(2002) samt Gummesson (2002) visat att om man genomför en rättelse på 
ett professionellt sätt kan relationen till och med stärkas, även om något 
fel aldrig hade inträffat. Det påvisar de fördelaktiga möjligheterna som 
en korrekt relationshantering kan föra med sig. Personalens betydelse 
och hur de bemöter kunderna är enligt teorin en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna, (ibid).        
 Service recovery har införts för att förbättra vad man ibland kallar 
för klagomålshantering. Klagomålshantering har i traditionell mening 
fokuserat på intern kostnadseffektivitet, vilket innebär att minska 
kostnaderna för företaget i fråga. Det medför enligt Grönroos (2002) i 
praktiken att företagen inte hjälper kunden om det absolut inte är 
nödvändigt av till exempel juridiska skäl. Det har likheter med hur 
byggbranschen regleras av de Allmänna bestämmelserna, AB. Ett 
entreprenadföretag behöver enligt AB inte åtgärda de fel som denne 
inte ansvarar för. Företaget måste inte heller enligt teorin åtgärda alla 
fel för att anses vara professionella, det skulle vara oerhört förödande 
för kostnaderna. Grönroos (2002) menar att enbart en smidig 
arbetsprocess kan göra kunden nöjd. 
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En smidig arbetsprocess som Grönroos utrycker det, kan delas in i 7 
punkter enligt nedan. 

Service recovery bygger på 7 nyckelord enligt Johnston et al (2008) 

 
1. Erkännande En bekräftelse på att ett faktiskt fel har uppstått 

är viktigt att uttala. 
 

2. Empati Förstå problemet utifrån kundens perspektiv. 
 

3. Be om ursäkt Att beklaga problemet är ett genuint sätt att visa 
respekt. 

4. Äga problemet Ta ansvar för uppgiften och kunden. 

5. Åtgärda Att hantera och åtgärda felet, åtminstone försöka 
att åtgärda felet. 

6. Garantera Att ge information om att man arbetar/ska 
arbeta med ärendet, och att det därefter inte 
borde hända igen. 

7. Kompensera Erbjuda återbetalning eller en ersättning. 
 
Grönroos (2002) nämner dessutom att processen bör vara så 
”obyråkratisk” som möjligt. Skriftligt arbete bör undvikas så länge det 
inte rör sig om stora kostnader eller av juridiska skäl. Företagen bör även 
under tiden meddela kunden så denne får förståelse för vad som sker 
och varför det tar tid att rätta till problemet.     
 Att ta lärdom av uppkomna fel och brister är viktigt och företag 
rekommenderas att ha ett ”system” för att kunna uppnå en idealisk 
återföring av erfarenhet till övriga delar av företaget.    
 En grundregel enligt Grönroos (2002) är att rättelserna ska utföras 
så snabbt som möjligt och för att verkligen säkerställa en säker 
åtgärdshantering och minskad negativ ryktesspridning måste 
systematiska rutiner för arbetet med rättelser utvecklas, (ibid). 
 

”To err is human, to recover, divine”, Hart, et al (1990), Harvard Business 
Review Article, The profitable Art of Service recovery. 
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4.6.2 Utveckling av begreppet Service Recovery 

Johnston et al (2008) menar att man inom tidigare forskning och 
organisationsverksamhet har fokuserat för mycket på Service recovery 
med avseende på kundrelationen, författarna kallar det inom teorin för 
Customer recovery vilket framgår i figur 4.4. 
 

Författarna antyder med sin studie att två andra infallsvinklar inom 
ämnet kan ha mycket större potential att bidra till vad som benämns 
som ”financial performance”, direkt översatt till ”finansiell prestation” 
inom företaget.  Författarna vill därför särskilja på olika delar inom 
ämnet Service recovery enligt figur 4.4.       
 Redan behandlat i tidigare avsnitt är Customer recovery, då 
benämnt som Service recovery, (avsnitt 4.6.1). De två nya begreppen är, 
Process recovery och Employee recovery. 
 

4.6.3 Process recovery 

Process recovery, som det engelska uttrycket avslöjar inriktar sig på att 
utveckla system och arbetsprocesser. Konceptet framhäver betydelsen 
av att förbättra processen som utför rättelsen av en kund. Men även 
betydelsen av att lära sig från rapporterade misstag i rättelseprocessen 
genom att utnyttja informationen i syfte att förbättra tidigare processer 
inom organisationen.         
 Alla fel har en orsak och om orsakerna kan härledas till tidigare 
processer i verksamheten kan förkommande fel på så sätt minskas eller 
helt förhindras, Johnston et al (2008).      
 Faktum är att lärandet av misslyckanden och att utveckla 
processerna för hanteringen är viktigare än att tillfredställa enskilda 
kunder, menar författarna. När en process förbättras medför det i 
längden automatiskt en ökad kundtillfredsställelse, (ibid).   
 Tillgänglig litteratur verkar inte enligt (Simons & Kraus 2005) 
kunna erbjuda chefer någon tillräckligt styrande vägledning, om i 
vilken utsträckning Service recovery kan gynna befintliga processer och 
system. Det framgår av Johnston et al (2008). 

Service Recovery 

Customer Recovery 

Process Recovery 

Employee Recovery 

Financial Performance 

Figur 4.4, Utveckling av Service recovery, fritt enligt Johnston et al (2008). 
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Johnston & Clark (2005) har urskiljt fyra viktiga steg för processutveckling, 
vilket framgår av Johnston et al (2008) 

1. Insamling av data Data som kan ligga till grund för att 
förbättra processer. 

2. Analys av data För att kunna identifiera och prioritera 
problem. 

3. Uppskatta kostnader Beräkna de kostnader och konsekvenser av 
att förbättra eller åtgärda problem. 

4.  Förbättra Tillsätta åtgärder där det är passande och 
uppskatta inverkan efter implementeringen. 

 

4.6.4 Employee Recovery 

Att hantera kunder som på något sätt upplever dålig kvalitet i någon 
bemärkelse kan vara mycket påfrestade. Enligt Boverket (2007) där man 
har undersökt hur personal inom bostadsproduktion upplever 
kontakten med kunder, är några beskrivande ord; ”jobbigt”, ”tungt”, 
”påfrestande på psyket” och ”destruktivt”.     
 Enligt Johnston et al (2008) har tidigare litteratur om 
personalfrågor förknippat med rättelser berört personalens roll och 
dess förmåga att anpassa sig, vara proaktiva och att arbeta i 
självstyrande team. Författarna nämner vad Bowen & Johnston (1999) 
istället antog för inriktning. De upptäckte att organisationer uppvisade 
en god kännedom om betydelsen av Customer recovery men hade en 
dålig uppfattning om personalens behov av stöd.    
 Begreppet Employee recovery förklaras därmed som åtgärder 
(rättelser) från arbetsgivarens sida exempelvis genom att stödja 
personalens arbete med att hantera kunder som klagar enligt figur 4.5.
 Från definitionen av en kund (avsnitt 4.3) kan det påstås att en 
anställd/medarbetare är en intern kund till företaget. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare innebär bland annat att ständigt utveckla sig och 
erbjuda de anställda (kunden) en positiv och stimulerande arbetsmiljö.  
 
 
 
 
 
 
 
För en anställd som arbetar med kunder där relationen till dem är dålig 
blir det till sist mycket stressande. Stressen i kombination med att vara i 
en situation där personalen hamnar i kläm på grund av klagande 

Figur 4.5, Förtydligande Employee/Customer-recovery, fritt enligt Johnston 
et al (2008) 

Extern kund Anställd Företag 

Customer recovery Employee recovery 
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kunder och en dåligt fungerande organisation och process i företaget, 
kan medföra en känsla av ”hjälplöshet” hos de anställda. Enligt 
Johnston et al (2008) kan känslan av hjälplöshet uppmana till ett 
olämpligt beteende mot kunder.        
 Att befinna sig i en osund arbetsmiljö kan till sist alltså påverka 
hur personalen hanterar kunder, vilket kan leda till försämrade 
relationer.           
 Enligt samma författare måste företag arbeta med samtliga tre 
delarna som Service recovery innehåller för att nå framgång. De tre 
delarna beror starkt av varandra. Ett exempel som författarna beskriver 
är att ett dåligt tillstånd hos personalen leder till både sämre 
processutveckling inom företaget och tillfredställelse hos kunden. Om 
istället en kombination av ett föredömligt arbete med personal och 
processutveckling bedrivs så kan det med automatik leda till ett 
föredömligt arbete med kunder. 
 

4.7 Informationsflöden & organisationsstruktur 
Organisationer är uppbyggda på olika sätt vilket medför att de får olika 
egenskaper som ställer organisationen inför olika utmaningar.  
 Traditionellt sett så har de mest vanliga organisationsstrukturerna 
skapats av aktiviteter som liknar varandra och förts ihop från botten av 
organisationen och uppåt, Daft (2007).     
 Generellt sett så har samarbetet mellan olika avdelningar varit 
outvecklad och organisationen har samordnats genom den vertikala 
hierarkin. Denna struktur kan vara mycket effektiv, eftersom den 
främjar en effektiv och djup kunskapsutveckling inom respektive 
avdelning och område, (ibid).         
 I en ständigt föränderlig miljö kan dock en allt för vertikalt 
inriktad organisationsstruktur bli långsam och få svårt att snabbt 
anpassa och förbättra sig för att kunna konkurrera effektivt, (ibid).
 Utvecklingen av organisationer går idag istället mot vad som 
kallas för en lärande organisation. Den främjar kommunikation och 
samarbete så att alla inblandade kan delta för att lösa problem och 
förbättra verksamheten, (ibid). I en lärande organisation skapas 
organisationsstrukturen kring horisontella arbetsflöden istället för att 
utvecklas via avdelningar och dess funktioner. Självstyrande grupper är 
det fundamentala arbetet som en lärande organisation är uppbyggd 
utav, (ibid).           
 I nystartade och små organisationer sker kommunikationen ofta 
informellt och ansikte mot ansikte. Ledare arbetar då nära kunderna på 
en daglig basis. När organisationerna växer blir de generellt allt mer 
komplexa, den vertikala hierarkin växer och ökar avståndet mellan 
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ledare och kärnverksamheten. Formella system införs och används 
vanligen för att hantera den ökade mängden information och för att 
upptäcka avvikelser från uppsatta mål, (ibid).      
 I en lärande organisation fyller informationen i sig en annan roll. 
Den vitt spridda informationen ger enligt Daft (2007) möjlighet till 
organisationen att fungera optimalt. Den strävar efter att efterlikna en 
mindre organisation där alla medarbetare har tillgång till all nödvändig 
information som medför en möjlighet till snabba beslut och 
omställningar som krävs i en skiftande miljö.     
 I den moderna och lärande organisationen strävar ledare istället 
för att använda informationen till att kontrollera sina medarbetare, till 
att hitta lösningar på hur nya informationsflöden kan skapas så att 
kunskap kan flöda i alla riktningar. Samarbeten med kunder, 
leverantörer och konkurrenter är vanligt för att förbättra den lärande 
förmågan, (ibid).          
 Det är för många organisationer problematiskt att vidhålla en 
strikt och funktionell struktur. Organisationerna kompenserar den 
vertikala strukturen med att installera horisontella kopplingar. De 
horisontella informationskanalerna bygger broar mellan avdelningar 
och olika funktioner inom organisationen. En av metoderna är att 
arbeta med datoriserade system (avsnitt 4.8) som får personalen att 
utbyta erfarenheter om problem och möjligheter. Andra metoder är 
enligt Daft (2007) att arbeta med tvärgrupper som ska sprida kunskap 
till varandra. 
 

4.8 E-business & CRM-system 
Externa IT-funktioner kan användas för att stärka relationen till kunder, 
leverantörer och övriga samarbetspartners. IT-systemet kan bestå av 
Customer relationship management, CRM-system också benämnt av Daft 
(2007) som E-business. Ett sådant system lagrar i databaser information 
om ärenden och vad kunder har för problem. Ett system ökar 
samarbetet mellan avdelningar på företaget och informationen från 
kunderna kan utnyttjas effektivt till att förbättra produkter och 
företagets service, (ibid).         
 Ett CRM-system och det företag som nyttjar fördelarna är båda en 
del av vad som begreppet E-business består av. Kortfattat kan E-
business enligt Daft (2007) beskrivas som all verksamhet som bedrivs 
med hjälp av digitala processer över ett datoriserat nätverk.   
 Att inkludera kunder och samarbetspartners till företagets 
intranät har ökat möjligheten till förbättrade externa relationer. Ett 
extranät är ett externt kommunikationssystem som använder internet. 
Flera organisationer kan med ett system tillföra information från sina 
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egna intranät samtidigt som informationen är säker och bara kan nås av 
sina samarbetspartners, (ibid).    
 Informationsrevolutionen har påverkat alla organisationer oavsett 
typ av verksamhet. De mest framgångsrika organisationerna idag är de 
som effektivt samlar in, lagrar, sprider och framförallt använder 
informationen till att förbättra sig menar Daft (2007). 
 

4.9 Varumärke, identitet, profil & image 
Att konkurrera med tjänster med utgång från en kärnverksamhet är 
grunderna i hur man konkurrerar i modern tid enligt Grönroos (2002). 
Det är dock inte idag tillräckligt att förlita sig på tjänster och produkter 
enligt Dahlbom et al (2010) för att konkurrera effektivt. Företag 
konkurrerar dessutom med förmågan att kunna visa vem man är och 
vad man står för, företagets identitet, Wheeler (2011).  
 Identitet benämns i litteratur som både corporate identity och 
organizational identity enligt Schults et al (2002). Direkt översatt till 
företagsidentitet samt organisatorisk identitet.    
 Corporate identity är den identitet som förmedlas exempelvis via 
val av logotype och övriga aspekter kring produkter och service. I 
kommunikationsteoretiska studier definieras begreppet i termer av 
integrerad kommunikation, ärendehantering och PR-aktiviteter. 
Mottagarna av budskapet anses vara konsumenter och investerare som 
ska attraheras av företaget. Andra teorier förklarar att corporate 
identity är en del av att koppla ihop företagets strategier med image och 
företagets rykte, (ibid).      
 Organizational identity handlar istället om hur personal upplever, 
tänker och känner om sig själva som organisation. Det kan uttryckas 
med frågan ”vem är vi?” och ”vad står vi för som organisation?”. Det är 
något som ständigt sker och upplevs i den vardagliga aktiviteten inom 
organisationen och kan urskiljas genom attityder och språk menar 
Schults et al (2002).          
 Att arbeta med och utveckla den organisatoriska identiteten har 
på så vis starka kopplingar med det tidigare teoretiska uttrycket 
employee recovery (avsnitt 4.6.4).      
 Identiteten kan uttryckas genom att skapa ett starkt varumärke. 
Det är associationer som ligger till grund för ett varumärkes värde och 
slagkraft. Keller (1993) menar att varumärken får sitt värde genom att 
konsumenterna knyter starka, fördelaktiga och unika associationer till 
varumärket.          
 Dalén et al (2003), konstaterar att ”det är genom det perceptuella 
värdet av varumärken som finns i konsumenternas medvetande som 
ger förutsättningar för ekonomiskt värde för ägaren av varumärken”. 
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 Genom att koppla ett budskap till sitt varumärke kan en ökad 
konkurrensimmunitet, flexibilitet och ökade affärsmöjligheter uppnås.
 För konsumenterna är ett varumärke en informationsbärare som 
förmedlar företagets värderingar och fungerar enligt Dalén et al (2003) 
som ”tumregler” när en osäkerhet upplevs på marknaden. Han menar 
att när en osäkerhet upplevs av en konsument fungerar informationen 
som avgörande faktor när ett beslut ska fattas. Det gäller då att 
företaget har förankrat sina produktfördelar i sitt varumärke för att 
särskilja sig från sina konkurrenter, (ibid).      
 Det är företagets core values, eller på svenska kärnvärden som bör 
förankras i varumärket för att förmedla vad företaget står för. Exempel 
på kärnvärden är enligt Lagergren (2002), ”kvalitet”, ”säkerhet” och 
”miljömedvetenhet”.         
 En förutsättning för att skapa värde för företaget genom 
marknadsföring är som tidigare nämndes att särskilja sig på något sätt 
från konkurrenterna. Om paritet råder mellan konkurrenterna så har 
varumärkesfaktorn ingen betydelse för när en konsument ska fatta ett 
beslut. Beslutet kommer i denna situation huvudsakligen att grunda sig 
på pris.            
 Att känna till varumärket är en förutsättning för att skapa värde, 
men varumärket måste också ”uppfattas” och minnas som något 
positivt för att det ska göra någon skillnad, det omnämns i litteraturen 
av Lagergren (2002) som image, eller varumärkesimage av Dalén et al 
(2003).            
 Den profil som ett företag vill ha, definierat som hur ett företag 
”vill uppfattas” av Lagergren (2002) ställer krav på att de anställda 
måste uttrycka och leva upp till satta mål för att varumärket inte ska 
framstå som ett tomt löfte menar Schults et al (2002).     
 Det är dock inte tillräckligt att förlita sig på de anställda och att 
sätta upp bonussystem med belöning för att kontrollera personalen, det 
medför bara en fin fasad, (ibid). Beteendet som ligger till grund för ett 
företags image måste vara djupt rotat i företagets identitet 
(organizational identity). Personalen ”ska känna” det budskap de 
förmedlar med sitt beteende. Endast då kan företag lyckas med att 
bygga ett starkt varumärke, (ibid).  
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4.10 Återkoppling till huvudfrågan 2. 
Huvudfråga: 
”Hur bör åtgärdsprocessen inom byggbranschen utföras för att säkerställa en 
professionell handläggning av garantifel?” 
 
Eftersom arbetet med åtgärder av garantifel medför kontakter med 
kunder av olika slag, så är det viktigt för alla medarbetare att förstå 
betydelsen av hur deras beteende och hantering av relationer påverkar 
varumärket.          
 För att åtgärdsprocessen ska vara professionell ställer det även 
krav från företagets ledning att ge rätt förutsättningar och stöd till 
personalen i arbetet med kundrelationer. Stödet kan exempelvis vara att 
tillhandahålla E-business, CRM-system för att minska den manuella 
administrationen vilket också kan ge möjlighet till att förbättra 
processerna som verksamheten består av. Att utnyttja, dela med sig och 
använda sig av tillgänglig information och kunskap är vad som 
karaktäriserar den moderna och lärande organisationen. 
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5 RESULTAT AV INTERVJUER 
Inledningsvis genomfördes två intervjuer om ämnet, de benämns som 
”inledande intervju”. En av de två respondenterna förkommer i en senare 
intervju där jag kunnat följa upp det tidigare samtalet. 

5.1 Inledande intervju, Arbetsledare A 
Arbetsledare A har varit verksam inom byggbranschen i 22 år, varav 
samtliga inom Skanska. De första 17 åren var han yrkesarbetare och de 
fem senaste har han arbetat inom produktionsledningen.   
 Jag presenterar mig och mitt examensarbete samt talar om för 
honom att jag vill veta lite mer kring arbetet med garantiåtgärder. Jag 
frågar hur arbetet med åtgärder går till och föreslår att han talar fritt.  
 Arbetsledare A visar en lista i programmet Excel innehållande 
olika punkter. Han förklarar att varefter ett fel är åtgärdat raderas den 
från listan och ”man arbetar därefter vidare med nästa punkt”.  
 Jag låter Arbetsledare A berätta vidare om arbetet och han nämner 
då att det är vanligt med vatten som läcker in, fuktskador. Han ritar 
upp en skiss och förklarar ingående hur vatten läcker in i den uppritade 
konstruktionen. Det visar sig att det blåser in vatten, vilket de har 
åtgärdat med hjälp av tätningslister.       
 En annan anställd ”flikar” in; ”Hur kan projekt efter projekt få 
läckande fasader? det finns massor av system för miljö och sånt, men 
inte för kvalitet.”           
 På frågan hur Arbetsledare A blivit ansvarig för arbetet med 
åtgärder svarar Arbetsledare A att för en tid fanns inga direkta 
arbetsuppgifter varav arbetet med åtgärder föll på honom. Arbetsledare 
A tror och har fått uppfattningen av att det ofta är produktionschefen 
som sköter arbetet.           
 På frågan hur det är att arbeta med åtgärder är svaret att det är 
mycket ”ringa och tjata” för att få underentreprenörer att utföra arbetet. 
Arbetsledare A tillägger att personalen på det projekt han arbetar med 
är ”kanon att ha att göra med”, de har hyrt in ett företag som ringer 
eller e-postar honom om det är något problem.      
 På frågan om någon utomstående kan utföra hans arbetsuppgifter 
svarar han ja. Han förklarar vidare att bara om man kan ta reda på 
”vem som har gjort vad” så är det inga problem. Ett exempel är vem 
som var el – entreprenör, han uppger då att det går att finna 
kontraktshandlingarna på en gemensam server. 
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5.2 Inledande intervju, Produktionschef A 
Produktionschef A har varit verksam inom byggbranschen i 45 år, 
varav 42 år inom Skanska Sverige AB. Större delen av sitt 
yrkesverksamma liv har han arbetat med produktionsledning.  
 Jag presenterar mig och mitt examensarbete samt talar om för 
honom att jag vill veta lite mer runt arbetet med garantiåtgärder. Jag 
föreslår att han talar fritt.      
 Produktionschef A inleder med att bekräfta och styrka mitt 
ämnesval genom att påpeka att mycket kan förbättras i arbetet med 
åtgärder. Han nämner behovet av att hitta ett system för hur man 
organiserar och arbetar med åtgärder ”i stort”.    
 Han leder snabbt in samtalet på Drift och skötseldokument och att 
kunderna måste veta vad som ingår och vad som inte ingår i ”normal 
fastighetsskötsel”. Ett exempel är att snöskottning ”naturligtvis” inte 
ingår i garantin, och att justera en dörr ska ingå i en normal 
fastighetsskötsel, som beställaren ska tillhandahålla. Han understryker 
återigen att det är en väsentlig skillnad på fastighetsskötsel och en 
entreprenörs garantiåtaganden.  

Vidare konstaterar han att dolda fel som ingår i ansvarstiden ”inte 
är roliga”. Kunderna kommer i ”kläm” när nya projekt är igång, ”då 
har man inte tillräckligt med tid att prioritera dem”.     
 Arbetsrutiner och hjälpmedel består och utförs idag med hjälp av 
en lista där anmärkningar antecknas och stryks varefter dessa blir 
åtgärdade. Listan är skapad i programmet Office Excel. 

Ett system som gör det lätt för andra än produktionsledningen att 
hantera åtgärderna skulle kunna vara av nytta, ”ibland behöver man 
avlastas” konstaterar produktionschef A avslutningsvis. 
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5.3 Intervju, Produktionschef A 
En inledande intervju (avsnitt 5.2) ägde rum vid den tidpunkt då ämnet för 
examensarbetet fastställdes. Denna intervju är en kompletterande del där den 
tillfrågade fått vidareutveckla tidigare tankar och svar. Nya frågor berör 
dessutom hanteringen av ärenden.   
     
Produktionschef A har varit verksam inom byggbranschen i 45 år, 
varav 42 år inom Skanska Sverige AB. Större delen av denna tid har han 
arbetat med produktionsledning.       
 Arbetet med åtgärder under garantitiden har under alla år som 
Produktionschef A arbetat bedrivits av produktionsledningen. Det 
beror på att produktionschefen oftast är den som har mest kunskap om 
projektet i fråga förklarar han.        
 Drift och skötseldokument sammanställs av någon i 
produktionsledningen i slutskedet av ett projekt. Till hjälp används en 
färdig mall som ofta anpassas till det specifika projektet. 
Sammanställandet borde ske tidigare i processen. 

I dokumenten ska det bland annat finnas kontaktuppgifter till 
produktionsledningen dit kunden kan ringa om något fel uppstår. Han 
påpekar att företag och projektorganisationer förändras konstant vilket 
gör att kontaktuppgifter till företagen även finns med för att 
komplettera de direkta kontaktuppgifterna till produktionsledningen.  

Till Drift och skötseldokumenten menar Produktionschef A att ett 
förbättrat underlag för hur underhållsarbetet ska skötas bör finnas. Han 
förklarar att vad han kallar en ”gränsdragningslista” skulle behövas. I 
denna lista kan det exempelvis anges att justering av dörr och 
fönsterkarm ska ingå i ”normal fastighetsskötsel” för att garantin ska 
gälla. En övergripande struktur över vad som alltid ska återfinnas i 
Drift och skötseldokumenten bör arbetas fram och tydliggöras.
 Utomstående personal utan tidigare inblandning i ett projekt kan 
möjligen redan idag stötta produktionsledningen med arbetet av 
åtgärder. En fördel skulle vara om Drift och skötseldokumenten är 
ordnade på ett mer strukturerat sätt där en enkel åtkomst till avtal, 
kontaktlista, byggbeskrivningar och övriga dokument finns tillgängliga. 

En felprocess enligt figur 5.1 tillkännages när en kund hör av sig 
med förklaring av felet. Felet inkommer oftast skriftligen specificerat i 
ett formulär som man med kunden tidigare kommit överens om att 
använda. Ibland förekommer anmälningarna utan formulär och istället 
via telefonsamtal varvid Produktionschef A måste tydliggöra att han 
vill ha dessa skriftligen. 
En bedömning utförs om felet är berättigat som garantifel eller inte. 
Bedömning sker av honom enligt kontraktshandlingarna och de 



PROFESSIONELL GARANTIHANTERING 
 

 

 
38 

 

Allmänna bestämmelserna.       
 En anteckning av felet skrivs in i ett Excel-ark bland andra fel. 
Syftet med detta Excel-ark är för att se ärendets status samt för att 
dokumentera vad man gjort och när. 

För att ta reda på vem som kan vara ansvarig för ärendet utförs en 
analys av orsaken till felet tillsammans med tänkbara 
underentreprenörer och leverantörer som berörs. Denna orsaksanalys 
kan vara mycket komplicerad och förhoppningen är att få någon aktör 
att inse att de orsakat problemet varav de därefter bekostar och 
åtgärdar felet.  

Produktionschef A ställer oftast krav på när ärendet senast ska 
vara åtgärdat och ber dessutom om att få en skriftlig verifikation på när 
felet har avhjälpts, det fungerar ibland. Produktionschef A nämner i 
sammanhanget att det händer att en kund kan ringa sex månader efter 
en felanmälan och undra varför felet inte är avhjälpt. Misstag i 
kommunikationen har således skett med den aktör som lovat att 
åtgärda felet. 

Det är påfrestande att hela tiden behöva ”tjata på varandra” att 
verifiera vad som har utförts eller vad som planeras, man måste kunna 
lita på varandra menar produktionschef A. 

Tidsåtgång eller kostnader för att avhjälpa ett fel noteras inte. 
Någon övrig erfarenhetsåterföring av arbetet sker inte heller. 
Produktionschef A uppger att han under de 45 år han medverkat i 
branschen aldrig har sett en bra form på hur det kan lösas, han tror 
därmed inte på konceptet med erfarenhetsåterföring. Han påpekar 
dock att om han arbetar med samma kollegor i nya projekt så kan han 
dela med sig av sina erfarenheter muntligen till produktionspersonalen 
för att de inte ska göra samma misstag igen. 

Han uppger att det händer att ”man tar av sig mössan” och 
ursäktar sig till en kund när ett fel har uppkommit. Någon skriftlig 
ursäkt förekommer inte. 

Produktionschef A tycker inte att garantiarbetet är en rolig 
arbetsuppgift. Det är inget ”man vill hålla på med”, vilket kan vara 
orsaken till att det inte prioriteras ibland uttrycker han. Produktionschef 
A uppger inte att han mår dåligt av arbetsuppgifterna, det är inte värre 
än något annat. 
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Flödesschema, figur 5.1, Produktionschef A 
  

Figur 5.1, Flödesschema enligt Produktionschef A 
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5.4 Intervju, Produktionschef B 
Produktionschef B har studerat till civilingenjör, väg och vatten. Han 
började som produktionschef inom Skanska år 2006 och arbetade 
dessförinnan på andra företag med upphandling av olika former.
 Produktionschef B har arbetat med åtgärder både inom bostäder 
och kommersiella byggnader sedan han började arbeta för Skanska. Det 
är produktionsledningen som sköter arbetet med åtgärder men han har 
varit med om att det har tillsatts personal för att bli avlastad när han 
var mitt uppe i ett nytt projekt.        
 Fel dyker upp ganska omedelbart efter avhjälpande av 
slutbesiktningsprotokollets anmärkningar.  Om det inte finns en 
fungerande organisation under garantitiden kan det bli problematiskt 
även om det finns en fastighetsförvaltare dit kunderna kan vända sig.
 Kunder kan om organisationen är bristfällig höra av sig direkt till 
honom istället för till fastighetsförvaltaren. Han konstaterar därefter att 
det är fördelaktigt att ha kontakt med så få personer som möjligt och att 
en fastighetsförvaltare är nödvändigt. Finns det en bra 
fastighetsförvaltare så gör de ofta även en bra bedömning där de flesta 
anmärkningarna är berättigade vilket underlättar processen.  
 Drift och skötseldokumenten har enligt Produktionschef B’ s 
erfarenhet upprättats av en KMA-person (Kvalitet, Miljö och 
Arbetsmiljösamordnare). Det fungerade enligt Produktionschef B i detta 
fall rätt bra eftersom dokumenten började sammanställas redan under 
byggproduktionen.         
 Produktionschef B antyder att det kan vara svårt för en 
utomstående att ta över arbetet med åtgärder eftersom det kan finnas 
kompletterande information som tillkommit i form av muntliga 
överenskommelser och mötesprotokoll. En utomstående person kan 
dock hjälpigt komma igång med arbetet eftersom det finns tillgång till 
huvudkontrakten.        
 Produktionschef B föreslår att någon i slutskedet av ett bygge 
borde komma in och inskolas på projektet för att ta över hanteringen 
efter man avhjälpt felen i slutbesiktningsprotokollet. Han tillägger att 
detta dock skulle kunna föra med sig en ”ansvarsslöhet” till 
produktionspersonalen men fortsätter också att nämna en ”stolthet” att 
inte lämna över något som är bristfälligt.    
 Produktionschef B tycker att man kan bli bättre på att inte åtgärda 
de fel som man inte är ansvarig för. Ofta rättas fel till på egen 
bekostnad även om man vet att det kanske efter mer tjat i en redan 
dålig dialog kunnat faktureras till en underentreprenör.  
Hanteringen av ett fel börjar enligt figur 5.2 med att få vetskap om 
problemet vilket sker med e-post. Bäst är om felet är prydligt förklarat i 
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ett formulär, det förekommer inte alltid enligt Produktionschef B. De 
muntliga förfrågningarna som inkommer avfärdar han direkt.   
 Ambitionen är att få iväg en felanmälan till ansvarig aktör samma 
dag som anmärkningen inkommer. 
Produktionschef B har arbetat fram ett eget Excel-ark där han 
registrerar samtliga anmärkningar som inkommer. I arket noterar han 
om han bedömer felet som berättigat eller inte, vem han har kontaktat för 
att avhjälpa felet samt en markering i färg för att lätt se statusen på 
arbetet.          
 Produktionschef B registrerar inte några kostnader eller någon 
tidsåtgång för felen. Men en lista förs över kostnader som tillfallit 
projektet och därmed Skanska. Vilka specifika fel som kostnaderna 
beror på framgår inte i denna lista.       
 När ett fel är avhjälpt får Produktionschef B reda på det via e-post 
eller telefon. Ibland får han ringa och fråga 
underentreprenören/leverantören om felet är avhjälpt eftersom han 
inte fått någon bekräftelse. Produktionschef B ber alltid om en 
bekräftelse men menar att han ofta inte får det. Det är bara ”tjat” som 
fungerar, ”till sist är man en tjatkärring” konstaterar han.   
 När ett fel är konstaterat som åtgärdat så markeras ärendet med 
en grön färg i Excel-arket. Kopior av datorfilen sparas med jämna 
mellanrum för att kunna se en historik över arbetet samt för att skicka 
till fastighetsförvaltaren så de ser vilka fel som har avhjälpts.
 Produktionschef B tycker att det är svårt att hålla en regelbunden 
kontakt med kunden. I det senaste projektet fick han kritik av kunden, 
(fastighetsägarens hyresgäst) vilket medförde att han arbetade fram en 
enkel tidplan som visar när garantifelen kan eller ska åtgärdas. 
Tidplanen är ett bra verktyg för att låta kunder veta vad som ska ske 
och när vilket minskar på onödig kommunikation, eftersom det är svårt 
att upprätthålla en bra kommunikation mitt i ett ”brinnande” projekt.
 Det kan hända att man beklagar felet till kunden men 
Produktionschef B tror att det är bäst att inte blanda in sympati och 
ursäkter. ”Gör man det kan det ge kunden falska förhoppningar att till 
exempel fler fel ska avhjälpas vilket kan försvåra en relation”.
 Produktionschef B tycker att ”det är det tråkigaste som finns” att 
arbeta med åtgärder, speciellt på grund av allt ”tjafs arbetet medför 
runtomkring”. Om arbetet fungerar och en relation är okomplicerad 
kan uppgiften dock vara kul. Avslutningsvis tillägger han att arbetet 
med åtgärder ”alltid” kommer i andra hand.  
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Flödesschema, figur 5.2, Produktionschef B 
  

Figur 5.2, Flödesschema enligt produktionschef B 
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5.5 Intervju, F.d. Platschef C 
Platschef C har arbetat i över 40 år inom byggbranschen varav en större 
del av tiden inom produktionsledning på Siab, som efter en 
företagsfusion blev dagens NCC där han fortsatte. Han började sin 
karriär som utsättare och blev därefter arbetsledare och slutligen 
platschef. Arbete med verksamhetssystem, revisioner samt 
internutbildningar har också utförts i stor skala. I dagsläget drivar han 
sin egen firma där han bland annat undervisar i byggproduktion.  
 Platschef C har erfarenhet av att arbeta med en eftermarknads-
avdelning när det gäller garantiarbete. Tidigare var det ett ansvar för 
produktionsledningen men själv har han ingen större erfarenhet av 
detta. Han konstaterar; ”för att det ska bli något vettigt av arbetet bör 
man arbeta med stöd av en eftermarknadsavdelning, som platschef har 
man nya projekt att fokusera på”. Platschef C tillägger att ”psykiskt är 
man ju i nya projekt och det andra tar man vid sidan om, därför arbetar 
vi som vi gör”.          
 Platschef C leder byggproduktionen fram till slutbesiktningen och 
avhjälper de fel som noterats i slutbesiktningsprotokollet med hjälp av 
sina hantverkare och underentreprenörer. När fel noteras men som 
ändå gör det möjligt för besiktningsmannen att godkänna 
entreprenaden, diskuteras det ibland i samråd med eftermarknaden om 
vem som ska åtgärda dessa fel.       
 Alla fel som framträder under garantitiden hanteras av en 
eftermarknadsavdelning tillsammans med en grupp hantverkare, 
”garantigrupp”. Efter slutbesiktningen styrs därför 
kommunikationsflödet om och frågor och felanmälningar dirigeras till 
eftermarknaden med hjälp av ”Drift och underhållsdokumentation” 
som kunden erhåller. Eftermarknadsavdelningen består av ett antal 
erfarna arbetsledare som samordnar en garantigrupp bestående av 
yrkesarbetare med en bred kunskapsrepertoar, ofta snickare som kan 
åtgärda det mesta. Vid större åtgärdsarbeten kopplas istället en 
entreprenör in. Det avsetts i projekten en ”garantipeng” i procent på 
entreprenadsumman för att finansiera eftermarknaden och 
garantigruppen.           
 Hantverkare som vanligtvis är uppbundna i olika projekt kan vara 
”olämpliga” för att arbeta inom eftermarknad. Garantigruppens 
hantverkare måste vara vana med att hantera hyresgäster, och kunna 
föregå med gott exempel. Det ställer krav på vilka hantverkare som bör 
arbeta inom denna eftermarknadsgrupp. Hantverkarna måste 
dessutom vara mångsidiga och kunna hantera olika typer av hantverk. 
Platschef C tillägger att det finns en risk med att arbeta med stöd av en 
eftermarknadsavdelning. Risken är att produktionen inte gör ett 100 % 
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korrekt arbete. Han tycker dock inte man ska överdriva denna risk, 
men påtalar vikten av att vara medveten om den.    
 Även om produktionen avvecklar sin verksamhet och sitt ansvar 
efter slutbesiktningen så har platschef C i efterhand ändå ”fört en 
dialog” med eftermarknaden om de upplever problem och behöver 
hjälp. Platschef C erhåller dessutom efter garantibesiktningen en kopia 
av protokollet varvid han kan återkomma till eftermarknaden om han 
inser eller har kunskap om och varför ett fel förekommit.  
 Ett slutmöte efter byggproduktionen och entreprenadens 
färdigställande utförs i syfte att utvärdera underentreprenörer och 
leverantörer. Något liknande möte eller uppföljning under eller efter 
garantitiden har platschef C inte någon erfarenhet av. 
 Eftermarknadens verksamhet möjliggörs genom att de har tillgång 
till inköp, ritningar, och avtal från projektet. Informationen återfinns i 
ett pärmsystem.          
 När eftermarknaden hanterar ett ärende som berör garanti där en 
underentreprenör eller leverantör är inblandad, så vänder sig 
eftermarknaden direkt till berörd aktör för att begära ett avhjälpande. 
Platscheferna kopplas därför inte in i kommunikationen.  
 Platschef C upplever inte att han har mått dåligt av det arbete 
kring åtgärder han har berörts av. Han påtalar i sammanhanget att det 
är viktigt med information till kunderna. Han har många gånger fått 
förklara för kunder att exempelvis skvallerrör i badrum inte är något 
fel. 
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5.6 Intervju, Produktionschef D 
Produktionschef D har varit verksam i byggbranschen i över 20 år. För 
Skanska Sverige AB började han arbeta år 1995 i produktionsledningen. 
Inledningsvis som arbetsledare men har idag titeln Produktionschef.  
 Produktionschef D arbetar idag heltid med åtgärder, dels genom 
att åtgärda, ”nolla” slutbesiktningsprotokoll men samtidigt hantera 
inkommande garantifel från samma projekt. Vid tidpunkten för 
projektets avslut fanns inga nya projekt att påbörja. Projektets 
omfattning och behov av att avhjälpa slutbesiktningsprotokoll 
medförde att två tjänstemän stannade kvar. Nu fem år senare är det 
bara Produktionschef D som är kvar och delar av projektet ska inom 
kort garantibesiktigas. Situationen upplevs som ”unik ” eftersom en 
produktionschef normalt inte arbetar med garantier på heltid menar 
Produktionschef D.      
 Fastighetsförvaltaren vidarebefordrar eller bedömer felens art 
avseende garanti ”i dialog” med Produktionschef D. En dialog är möjlig 
eftersom de arbetar i ett nära samarbete som har utvecklats under åren. 
 Hanteringen av fel utförs med hjälp av ett datoriserat 
ärendehanteringssystem vid namn Apricon C3 som fastighetsägaren har 
tillhandahållit. I ärendehanteringssystemet finns även all 
dokumentation från projektet som fastighetsägaren behöver, bland 
annat Drift och skötseldokumentation. Fastighetsägaren, 
förvaltningsbolaget och Produktionschef D med tillhörande 
underentreprenörer och leverantörer har tillgång till systemet över 
internet.           
 En felprocess börjar antingen när någon hyresgäst i lokalerna 
upptäcker fel som de anmäler till fastighetsförvaltaren, eller så är det 
fastighetsförvaltaren som själva upptäcker fel under sina 
kontrollrundor. Felen bedöms likt ovan ofta i dialog med 
Produktionschef D, men efter de gångna åren har de lärt sig vilken 
underentreprenör/leverantör som kan kontaktas. Förvaltaren skickar 
därför ofta en felanmälan via Apricon C3 direkt till berörd aktör men 
samtidigt till Produktionschef D som har full insyn hela tiden.  
 Ärendehanteringssystemet, Apricon C3 är uppbyggt så att ett 
ärende öppnas och kan därefter bara stängas av samma aktör. Felet 
beskrivs i ett formulär tillsammans med information om vilka som har 
fått ärendet samt status på ärendet. Akuta ärenden följs även upp med 
ett telefonsamtal.          
 Under felanmälan kan en konversation äga rum direkt i systemet, 
ingen e-post är därför nödvändig. I konversationen registreras alla 
inlägg med datum och signatur, bekräftelser på när fel är avhjälpta sker 
också här. Bekräftelsen består dock ibland endast en kort kommentar, 
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till exempel ”klart”. Numera har vi därför tydliga instruktioner på att 
de ska ange vad och när någonting har utförts förklarar han.  
 Det är en ”otrolig fördel” för alla inblandade att arbeta med 
systemet och gör det lätt att hålla i ordning på de hittills cirka 800 
stycken felanmälningar i projektet säger Produktionschef D. Det är 
även en fördel för fastighetsägaren som vill veta vad som är 
återkommande fel vilket kan medföra krav på en förlängd garanti. 
 Produktionschef D tror att många stora projekt använder sig av 
Apricon C3 som fastighetsägaren tillhandahåller honom. Skulle han 
inte ha fått detta system ”serverat” har han ingen aning om hur han 
hade gått tillväga. ”Jag hade fått uppfinna hjulet på nytt” utbrister 
Produktionschef D som syftar på de formulär och Excel-listor som jag 
nyss visat honom och som används av andra produktionschefer jag 
kommit i kontakt med.      
 Produktionschef D tycker att det borde ”avsättas” tid och ges 
möjlighet till personal att undgå att arbeta ”50, 60 timmar i veckan”. 
Produktionschefer som arbetar som vanligt är inte speciellt intresserade 
av arbetet och har inget engagemang för att ”diska undan” 
anmärkningar, det är väldigt ”tungrott”, minst sagt säger 
Produktionschef D. Engagemanget finns i nya projekt där de ”ger 
järnet”, vilket är ”arbetsamt”. Det är inte så bra om då tidigare projekt 
med gamla ”surdegar” (fel) dessutom ska hanteras.    
 Det gynnar förvaltarbolaget att kunnigt folk finns på plats, men 
dessutom Skanska eftersom en okunnig person kanske skulle acceptera 
alla ärenden som garantifel förklarar Produktionschef D. Det är därför 
bra om personal som varit med från början i ett projekt hanterar 
åtgärder av slutbesiktningsprotokoll och garantier.     
 Det är inte bara på tjänstemannasidan som problemet finns, det 
gäller även yrkesarbetare förklarar Produktionschef D. Det gäller att ha 
en eller två hantverkare som är knutna till sig. Det bör vara samma 
killar hela tiden och därför har jag använt mig av ett mindre företag. 
När det gäller byggfel kan ”jag inbilla mig” att det annars tar längre tid. 
Installatörer kan dock också ta lång tid på sig nu när det är fem års 
garantitid, ”det är nytt för alla”, 2 års garantitid gick att kämpa sig 
igenom men fem år är ordentligt mycket mer”.     
 Angående återföring av kunskap från projektet menar 
Produktionschef D att han ”lätt” skulle kunna sätta sig ner och skriva 
ner vad som krånglat mest bland alla de 800 ärenden som förekommit. 
Han är dock osäker på vart han skulle skicka informationen förutom till 
sin närmaste chef, eventuellt Skanskas teknikavdelning. Vem som 
skulle använda informationen är han osäker på vilket gör det något 
”onödigt” att ta sig tid att skriva ner kunskapen.   
 Någon form av krav på möte under garantitiden för att se över att 
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rutiner fungerar och att samarbetet är som det ska mellan inblandade 
parter borde vara av nytta för alla konstaterar Produktionschef D som 
tycker att det har fungerat bra i just detta projekt som har ett nära 
samarbete. 
 

5.7 Intervju, Projekteringsledare A 
Projekteringsledare A har varit verksam inom byggbranschen i 30 år, 
främst som projektingenjör. De senare åren har istället en roll som 
projekteringsledare inletts. 

Samtalet inleds av projekteringsledare A med en fråga till mig. 
Frågan berör min vetskap kring företagets interna arbetsrutiner ”Vårt 
sätt att arbeta”. Jag förklarar att jag har insett att arbetet med 
garantiåtgärder är delegerat till de enskilda projekten. Ansvaret är att 
skapa en ”bra” eftermarknad och kundvårdsarbete, men hur det ska 
uppnås framgår inte förklarar jag.     
 Projekteringsledare A utrycker då att ”visst är det skrämmande” 
och upprepar det jag nyss konstaterade, ”det finns ingenting att hämta 
där”. 

Avsaknaden av arbetsrutiner har medfört ständiga bekymmer 
med att bestämma vem som ska utföra arbetet och hur det ska utföras. 
”Alla blir lika förvånade när ett projekt till sist kommer till 
garantibesiktning”. Problem kan uppstå över vem som ska hållas 
ansvarig när folk som tidigare hanterat frågorna kanske har lämnat 
företaget eller bytt arbetsuppgifter.       
 Allt börjar vid avlämnandet av projektet, då ska det tydligt framgå 
vart kunden ska ringa nämner projekteringsledare A.    
 Vid samtal med besiktningsmännen under garantibesiktningen 
framgår det enligt projekteringsledare A, att fastighetsägarna är mycket 
dåliga på att dokumentera alla fel som förekommit under garantitiden. 
Det ska finnas rutiner för dokumenteringen.     
 Mycket av arbetet med att dokumentera bör läggas över på 
fastighetsägarna tycker projekteringsledare A. Besiktningsmännens 
arbete underlättas om dokumentation finns över vilka fel som har 
förekommit och varit återkommande, de slipper då att ”springa runt 
som vid slutbesiktningen”. Det blir en smidigare garantibesiktning om 
arbetet under garantitiden har skötts.       
 Arbetet grundläggs vid skapandet av ”Drift och 
skötselinstruktionerna”. Ibland förekommer det att dem inte har lästs 
av kunderna.          
 De servicebesök som entreprenörerna ofta ska tillhanda på 
fastighetens installationer under garantitiden måste dokumenteras, det 
måste finnas dokument som säger att vi har utfört dem. Ansvaret att se 
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till att tidigare projekt sköts om måste blir bättre, ansvaret slutar inte 
förrän garantitiden är över konstaterar projekteringsledare A. 

Det minsta som bör åstadkommas är att dokumentera 
servicebesöken, eftersom det är entreprenörens bevisbörda (enligt de 
Allmänna bestämmelserna) att styrka att fastigheten sköts om enligt 
avtalen.         
 Projekteringsledare A nämner en diskussion han hade 
tillsammans med några besiktningsmän för ett antal veckor sedan. Där 
framkom ”ett problem som hela branschen har”. Problemet är att 
besiktningsmännen tycker det är ”tråkigt” att komma till 
garantibesiktningar för ”varken entreprenörer eller ägare har gjort vad 
de ska göra”.           
 Ofta är man inte ens överens om vad som ska göras under ett 
servicebesök förklarar projekteringsledare A. I bästa fall har man skrivit 
vilka som deltog vid servicebesöket. Det behövs därför dokument till 
servicebesöken med en lista över vad som ska göras. 

Ett ”förstärkt” möte i samband med något av servicebesöken för 
att se till att arbetsrutinerna fungerar kan vara av nytta. Deltagande ska 
vara beställare, entreprenör och eventuellt frekvent inblandande 
underentreprenörer.          
 Det är speciellt viktigt att få alla allting att fungera ”nu när det är 5 
års garantitid”. Det är viktigt för Skanskas varumärke och kontakten 
med beställaren att arbeta systematiskt med garantiprocessen avslutar 
projekteringsledare A. 
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5.8 Intervju, fastighetsförvaltningsbolag, kund A  
Intervjun sker med företagets VD och grundare och benämns 
fortsättningsvis som Kund A.       
 Kund A är utbildad civilingenjör inom väg och vatten och har 
tidigare arbetat som affärsområdeschef inom fastighetsbolag, arbetat 
med projektledning samt som kontraktschef för förvaltning av ett större 
hotell.           
 Företaget åtar sig förvaltning av entreprenader efter 
slutbesiktningen och erbjuder där fastighetsdrift, teknisk förvaltning 
och verksamhetsservice. Företaget har erfarenhet av att arbeta med 
samtliga större entreprenadföretag i Sverige.     
 Företaget har personal på respektive uppdrag som arbetar 
kontinuerligt med fastighetsskötsel, exempelvis att byta glödlampor 
och ventilationsfilter. Personal och hyresgäster i fastigheten registrerar 
uppmärksammade fel i ett ärendehanteringssystem som även finns 
tillgängligt på internet.         
 Det är yrkeskunskapen som avgör vilka av dessa fel som 
berättigas som ett garantifel eller inte. De fel som enligt denna 
bedömning anses vara garantifel skickas vidare till byggentreprenören i 
ett formulär med en förklaring av felet. Ett datoriserat anmälnings-
system skulle vara fördelaktigt tillägger Kund A. Förutom 
yrkeskunskap används i bedömningen även de ”Drift och 
skötseldokument” som tillhandahålls av byggentreprenören vid 
avlämnande. I de fall där det saknas instruktioner till en viss del blir 
felet automatiskt klassificerat som ett garantifel.     
 Vem som kontaktas hos byggentreprenören inser 
fastighetsförvaltarbolaget rätt snabbt under övergången av 
verksamheten från entreprenad till förvaltningsskede. Förhoppningen 
är att personen har befogenheter för ekonomiska beslut samt att det är 
samma person som fortsättningsvis är ansvarig under hela garantitiden, 
det är påfrestande när det skiftas kontaktperson.    
 Om byggentreprenören misstycker om felets berättigande så kan 
en diskussion starta. Om diskussionen inte leder till någon 
överenskommelse skjuts felet upp till garantibesiktningen. Kund A 
påpekar denna ”gråzon” där ett behov av en tredje part, en 
besiktningsmans bedömning ibland är nödvändig. För Kund A är det 
förödande att behöva vänta på att ett fel åtgärdas, ett snabbt svar skulle 
underlätta processen och förbättra relationen till byggentreprenören. 
Kund A påpekar därefter vad de Allmänna bestämmelserna säger om att 
fel ska vara avhjälpta två månader efter anmärkning. 
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Avhjälpandet får inte störa verksamheten. Därför går mycket tid till 
planering och logistik. När ett fel är konstaterat som ett garantifel av 
byggentreprenören återkommer denne med tid när ett fel kan avhjälpas 
eller så hör en underentreprenör eller leverantör av sig och frågar när 
det passar. Ofta vet man inte om byggentreprenören har kontaktat 
någon för avhjälpande av fel. Listorna som används i samarbete med 
entreprenören fungerar dock bra, där kan man se om ett fel är avhjälpt 
eller inte.           
 Ett av de större problemen enligt Kund A är att avtalen mellan alla 
inblandade parter är oklar. Ett exempel är att de själva inte har något 
avtal med Skanska, avtalen finns mellan en hotellverksamhet som har 
avtal med en fastighetsägare, som i sin tur äger avtalet till Skanska. Det 
förekommer dessutom att det har varit flera inblandade fastighetsägare, 
vilket kan göra att avtalen angående garantier och fel kan ha förändrats 
mellan de olika ägarna. När ett fel sedan uppkommer har de själva 
ingen aning om vad som står i avtalen.     
 Det finns en oskriven regel att kommunikationen sker direkt till 
Skanska istället för att gå via sina egna avtal. Det leder enligt Kund A 
till att de ”i princip kan säga vad som helst till Skanska som inte 
behöver åtgärda fel om de inte vill”.      
 Kund A påpekar också att de har minst lika mycket 
direktkommunikation med Skanskas underentreprenörer som med 
Skanska. Är en underentreprenör på plats är det lätt att be denna 
åtgärda andra fel även om ingen kunskap finns om avtalen mellan 
underentreprenören och Skanska. Det är lätt att hävda att det är ett 
garantifel och be underentreprenören åtgärda felet. Det kan då bli 
problem med vem som i slutändan får bekosta arbetet. 
 Situationen av att som fastighetsförvaltare inte ha något direkt 
avtal med Skanska kan ge en känsla av hjälplöshet och att inte kunna 
”trycka på”. Kund A visar en sammanställning över mötesprotokoll där 
samma fel som enligt överenskommelse ska åtgärdas har kvarstått i åtta 
möten. En kollega till Kund A avbryter och konstaterar för att få en viss 
entreprenör till ett möte måste våld användas. Kund A tillägger att om 
man också är ”för påstridig” så vill ingen arbeta med en över huvud 
taget, det är en balansgång.       
 Produktionsledning inom byggbranschen ”har generellt inte något 
intresse av att arbeta med åtgärder”. Samtliga stora entreprenadföretag 
jobbar också på liknande sätt och Kund A anser att det är fel resurser 
hos dem som arbetar med åtgärder. En serviceorganisation med 
befogenheter att ta beslut likt produktionsledningen borde ta över 
arbetet med åtgärder.       
 Processen fungerar bättre tidsmässigt när ett fel berör 
installationer till skillnad från byggrelaterade fel. 
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Avslutningsvis tycker Kund A att hanteringen fungerar okej, men allt 
tar för lång tid.  
 

5.9 Intervju, fastighetsförvaltningsbolag, kund B  
Intervjun sker med en av företagets driftschefer som fortsättningsvis 
benämns som Kund B. Kund B började sin karriär som lärling inom 
installationsbranschen och arbetade som ventilationstekniker i flera år. 
Kund B har därefter arbetat i fastighetsbranschen i 18 år varav 15 år 
som driftchef på företaget.       
 Företaget är en av nordens ledande aktörer inom service 
management. De erbjuder effektivisering av servicefunktioner inom 
fastigheter, kontor och övrig verksamhet.     
 Inledningsvis konstaterar Kund B att hanteringen av garantifel ser 
olika ut mellan olika fastigheter inom samma entreprenadföretag, Peab 
och Skanska är exempel.        
 Vem som ska kontaktas om ett garantifel uppstår framgår ofta 
under möten vid övergången från entreprenad till förvaltning. Om inga 
andra besked ges kontaktas fastighetsägaren.    
 Det är problematiskt om kontaktpersonen hos entreprenören inte 
har något tydligt ansvar, vilket gör att flera personer kan vara 
inblandade. Det bör vara en person som sköter arbetet. Skulle denna 
person vara frånvarande, sjuk eller har förhinder av något slag så bör 
det även finnas en utsedd kontaktperson som sköter arbetet.
 Företaget har ett internt felanmälningssystem och en kundtjänst som 
är tillgänglig dygnet runt. Dit ringer kunder och hyresgäster från olika 
fastigheter och verksamheter för att rapportera uppkomna fel. Felen 
som upptäcks kan även meddelas till företagets driftstekniker på plats.
 Kundtjänsten registrerar alla ärenden i systemet, både enklare fel 
och garantifel. Den första bedömningen av felens omfattning sker av 
driftstekniker med sin yrkeserfarenhet och med hjälp av ”drift och 
skötseldokument”.         
 Från systemet kan de fel som anses vara garantifel sorteras ut och 
granskas en andra gång av driftchefen. Berättigade garantifel enligt 
driftchefen skickas vidare till respektive byggentreprenör på olika sätt. 
Ibland används ett formulär och i andra fall enbart telefon eller ett 
meddelande med e-post.        
 Kund B visar ett formulär som används i samarbete med 
Produktionschef B på Skanska, det fungerar bra eftersom hjälpmedlen 
medför kontroll och en dokumentation. Det underlättar även 
bekräftelsen när ett fel är åtgärdat, Kund B får då en kopia av 
formuläret med en underskrift från Produktionschef B. 
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Felet registreras sedan som avklarat av Kund B i företagets egna interna 
system.            
 Att få en bekräftelse på att ett fel är avklarat utan användning av 
ett formulär sker istället via e-post eller telefonsamtal, vilket inte är helt 
lätt menar Kund B.          
 Hjälpmedlen som Produktionschef B arbetar med är ”sällsynt”. 
Det är ”ovanligt” att se andra entreprenörer arbeta med formulär och en 
lista där allt registreras menar Kund B. Att arbeta på så sätt kan förbättra 
strukturen och vetskapen på vad som sker i processen, till skillnad från 
när bara telefonsamtal och e-postmeddelanden används. Den senare 
metoden medför svårigheter att lita på att den andra parten verkligen 
tar tag i felet, och att denne inte heller glömmer bort ärendet.  
 Kund B uppskattar att i 70 % av fallen så arbetar han med 
bristande dokumentation i Drift och skötseldokumenten som 
tillhandahålls av entreprenörerna. Dokumentationen från Skanska 
tycker han däremot är bra vid en jämförelse med andra.   
 Kund B förklarar hur de ofta hamnar i kläm mellan 
fastighetsägarens påtryckningar och byggentreprenören då ärendet har 
långa ledtider. Det kan även hända om en underentreprenör eller 
varuleverantör i sin tur redan blivit ombedd av entreprenören att 
åtgärda ett fel men i sin tur inte bekräftat avhjälpandet. Missnöjet ökar 
då eftersom ingen av övriga parter vet att ärendet är avslutat, det 
uppfattas som att det tar längre tid än vad det faktiskt har gjort. 
 Långa ledtider är vanligt eftersom byggentreprenörer ofta arbetar 
med helt nya projekt, ”de prioriterar inte garantiarbetet”. Dels 
prioriteras inte hanteringen och det är dessutom svårt för 
entreprenörerna att skicka ut hantverkare på byggsidan. Alla deras 
hantverkare är bundna till deras stora byggprojekt.    
 En mindre byggentreprenörer, Bodin Bygg är ett exempel som kan 
skicka ut en hantverkare snabbt. De mindre entreprenörerna är mer 
kundberoende och mer serviceinriktade. Så borde det fungera även hos 
de större företagen konstaterar han.       
 Kund B fortsätter att nämna förvaltarföretagets skyldigheter mot 
fastighetsägaren där de har vissa inställelsetider att klara av. 
Avhjälpandet av fel ska gå snabbt, det gäller även garantiarbeten. När 
verksamheten och fastighetsägaren inte har någon vetskap om varför 
ett garantifel tar så lång tid att åtgärda ”så hamnar vi som förvaltare 
återigen i kläm”. Kund B nämner i sammanhanget ett uppdrag i 
samarbete med Produktionschef B där verksamheten i en fastighet 
krävde en översiktlig tidplan som redovisar när garantifelen ska 
åtgärdas. På begäran framställde då Produktionschef B en enkel tidplan 
som med jämna mellanrum uppdateras och skickas ut.  
 Efter införandet av tidplanen har det lugnat fastighetsägaren och 



Kapitel 5 – RESULTAT AV INTERVJUER 

 
 

53 
 

deras verksamhet. De vet numera att deras problem och felanmälningar 
inte är bortglömda, ”de är nöjda oavsett om det tar tre månader innan 
felet ska åtgärdas”.         
 ”För mig som driftschef skulle det alltid vara bra att få en 
tidplan”, säger Kund B. Med en tidplan kan entreprenören också 
”trycka på” sina leverantörer och underentreprenörer att ge besked när 
de kan åtgärda sina garantifel.         
 Kund B understryker att det arbetssätt som han har tillsammans 
med Produktionschef B är ovanligt och att det är få arbetssätt som har 
så bra ”rull”.           
 En känsla av maktlöshet utan mandat att kunna skynda på 
byggentreprenörerna i sitt arbete med garantifel finns. Avtalen finns 
mellan byggentreprenören och fastighetsägaren. Utan ett eget avtal 
direkt till byggentreprenören medför att inga mandat erhålls, ingen 
rättighet att hålla inne betalningar, inget att ”hota med”, bara önskemål 
kan framföras menar Kund B. 
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5.10 Intervju, Skanska Nya Hem AB, kund C 
Intervjun sker med en av företagets eftermarknadschefer som 
fortsättningsvis benämns som Kund C. Kund C har arbetat i 20 år med 
eftermarknad i olika slag. Åren i branschen har bland annat medfört 
arbete med försäkringsfrågor, skadeutredningar och arbete med 
kunder.            
 De sista åren har Kund C arbetat för Skanska Nya Hem som 
fungerar som en beställarfunktion. Företaget bygger framförallt 
bostadsrätter och har utvecklat en eftermarknadsavdelning som ansvarar 
för kunderna efter inflyttningen.      
 Efter slutbesiktningen lämnar byggentreprenören projektet, (oftast 
Skanska Sverige AB men även andra byggentreprenörer upphandlas 
undantagsvis). En bostadsrättsförening i stöd av Skanska Nya Hem 
fortsätter att ansvara för fastigheten och hyresgästerna, men Skanska 
Nya Hem avvecklar efter cirka 1 år och lämnar ansvaret helt åt 
föreningen.        
 Eftermarknadsavdelningen fungerar på samma sätt inom hela 
Skanska Nya hem AB. Det börjar med en kundtjänst som tar emot 
samtal från hyresgästerna där felanmälningar kan rapporteras. 
Samtliga fel oavsett om det är ett garantifel eller inte registreras i ett 
datorsystem, ett CRM-system. Kundtjänsten kan i systemet med hjälp av 
ett projektfaktablad kontakta rätt serviceansvarig inom Skanska Nya 
Hem. En serviceansvarig har tidigare tilldelats projekt varav de läser in 
sig på projekten med hjälp av tillhandahållna dokument från 
byggentreprenören. Hur många projekt varje serviceansvarig hanterar 
går inte att svara på, det beror på storlek och omfattning av projekten 
förklarar Kund C.         
 De serviceansvariga hanterar och bedömer inkommande fel från 
kundtjänsten, de besiktigar problemen på plats och avgör till sist vem 
som ska hållas ansvarig för felet. Fel som inte omfattas av garanti 
avhjälps av fastighetsdriften medan garantifelen skickas till 
byggentreprenören. Garantifelen ”skrivs av” från CRM-systemet och 
skickas med e-post till byggentreprenören eftersom de inte har något 
CRM-system att arbeta med. Varför Skanska Sverige AB inte har något 
samma system vet inte kund C och tillägger att ”vi borde vara 
sammankopplade”.         
 Den serviceansvarige får stöd av eftermarknadscheferna för att 
förmå byggentreprenören att åtgärda sina garantifel. Det gör man 
genom att skriva brev med ett ”ultimatum” eller genom att kontakta 
högre chefer för att få ett snabbare resultat. 

Ett exempel på garantifels-problematik är; om en dörr med dåliga 
handtag rapporterats och det inte är leverantörens fel utan orsaken är 
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dåligt hantverk, så uppstår det problem. Vem ska utföra arbetet? 
Byggentreprenören har inga resurser att kliva in och åtgärda det i tid. 
Om det istället rör sig om material eller produktfel kan alltid 
leverantören kliva in, det är mycket enklare att hantera sådana ärenden 
menar Kund C.          
 Skanska Nya Hems problem är att de inte ”äger” garantifelen, de 
juridiska avtalen till alla underentreprenörer och leverantörer finns hos 
byggentreprenören. Kunderna förstår inte heller att det är två olika 
bolag, vilket medför att när byggentreprenören (Skanska Sverige AB) 
tar lång tid på sig får vi (Skanska Nya Hem) ta en massa ”stryk” säger 
Kund C.           
 Kundtjänsten har blivit ”nerringd” av en arg kund som kräver svar 
och vill veta vad som sker i åtgärdsprocessen. Kund C kan inte själv 
svara på vad som sker eftersom han inte har vetskap om vem hos 
byggentreprenören som är ansvarig eller om de i sin tur har kontaktat 
någon ansvarig underentreprenör. Problemet är att alltid behöva ”tjata” 
på byggentreprenören.         
 Kund C vill efter slutbesiktningen kunna använda sig av en 
byggserviceavdelning inom Skanska-koncernen som heter Skanska 
Direkt. Det är kortfattat en byggservice vars affärsidé bygger på 
snabbhet, de tillhandahåller hantverkare som arbetar inom 
eftermarknad. Men Kund C påtalar varför det inte är möjligt, problemet 
är faktureringen eftersom kostnaden ”måste hamna på rätt konto” och 
aktör, som är byggentreprenören eller dennes underentreprenörer när 
det gäller garantifel. Vi kan inte kräva att de betalar fakturan till 
Skanska Direkt, de vill kunna kontrollera inkommande kostnader till 
sina projekt.        
 Byggentreprenörerna vill stänga sina projektkonton efter 
slutbesiktningen eftersom delar av verksamheten är uppbyggt med ett 
lönebonussystem. Projektkonton kan istället stängas efter 
garantibesiktningen avslutar Kund C.      
 Kunderna skulle gynnas av att kunna använda något liknande 
som Skanska Direkt, det tar för lång tid om entreprenörerna själva ska 
skicka ut hantverkare.        
 Byggproduktionen har interna förbesiktningar innan 
slutbesiktningen i syfte att försöka lämna ett blankt slutbesiktnings-
protokoll. Det är ”industrikillar” som får springa omkring och rätta till 
och försöka få entreprenaden bra fram till slutbesiktningen. De får till 
sist ”skygglappar” och tröttnar på att springa omkring och ”dutta” och 
rätta till småfel konstaterar Kund C. 
Kund C tar ton och konstaterar att efter 20 år i branschen har han insett 
att man ”måste byta gäng” som åtgärdar felen under eftermarknaden. 
Det måste vara personal med tålamod som kan ”kliva in med nya 
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ögon” och ta sig tid att rätta till småfel, det blir inte bra utfört annars.
 Kund C leder in samtalet på personalomsättningen inom sin 
avdelning, ”folk får ta så mycket stryk” av kunder att ingen orkar vara 
kvar. Kund C har själv blivit kallad för ”jävla idiot” och menar att han 
under åren har lärt sig att hantera och ta ”skit”. 
Kund C säger även att han ibland kan ”ryta tillbaka” om kunden är 
oförskämd vilket i enstaka fall kan resultera i en vägran att hjälpa 
kunden i fortsättningen. Lösningen skulle vara ett snabbare åtgärdande 
med exempelvis Skanska Direkt.       
 Den interna administrationen är ”extremt jobbig”, 
internfakturering är en stor del av arbetet och Kund C upplever att det 
inte går att hjälpa varandra utan att be om kontonummer. Alla 
kunskaper finns inom koncernen men det måste sökas för att finna den. 
Bonussystemen vilka fungerar som ”morot” är bra men stjälper andra 
delar av bolaget.           
 Kund C fortsätter att påtala upplevda problem och nämner att 
erfarenhetsåterföringen fungerar dåligt. Han ser ”oändligt” mycket 
byggfel och materialfel men vet inte vem som ska underrättas om problemen 
för att minska förekomsten. Att påtala för inköpsavdelningen att de köper 
in billiga balkongdörrar som är bristfälliga och som kostar oss mycket 
att åtgärda är svårt, det är inte så lätt att stoppa dessa inköp förklarar 
Kund C. 

Något utvärderingsmöte med berörda aktörer av arbetet med 
garantifel har han inte varit med om.       
 I moderna bolag borde det inte vara så svårt att dra problemen 
vidare, ”att ha fina mål är en sak men att uppnå dem är en annan” 
avslutar Kund C. 
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5.11 Intervju, Skanska Nya Hem AB, kund D 
Intervjun sker med en av företagets marknadskommunikatörer som 
fortsättningsvis benämns som Kund D. Kund D har studerat medie- och 
kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet och arbetar sedan 
1 år tillbaka på Skanska Nya hem som marknadskommunikatör. 
Arbetet omfattar även system-, och utvecklingsfrågor där Kund D även 
har en bred kunskap om det CRM-system som företaget delvis använder 
för hanteringen av åtgärder under garantitiden.    
 Kund D inleder med att förklara att CRM-system står för 
”Customer Relationship Management”, vilket är ett datorsystem som 
omfattar styrning, organisering, och administration av kunder och 
kundrelationer. Systemet genererar förbättrade kundrelationer och en 
ökad lönsamhet. CRM-systemet kallas inom företaget för SSS, ”Sälj-
Stöd-System”. Systemet är ett gemensamt arbetsredskap som hela 
företaget använder och fungerar mycket bra uppger Kund D.  
 I systemet registreras all information om kunderna, från det att 
fastigheten säljs, tills när kundtjänsten tar över och eftermarknaden 
samt garantiärenden kommer in. All historik finns där samlad och 
försvinner inte.            
 I eftermarknadsskedet är det kundtjänsten som registrerar 
information i systemet. Den serviceansvarige ansvarar sedan för 
samordning av att garantiåtgärderna blir utförda. I tidigare skeden har 
även projektledare och kvalitetsansvarig möjlighet att registrera 
information i systemet.         
 När de Excel-listor och formulär som används inom Skanska 
Sverige AB presenteras för Kund D uttrycker denne; ”det du visar 
känns ju ganska förlegat”. Kund D påtalar sedan systemets (SSS) 
möjlighet att ta ut liknande listor för sammanställning av kundärenden 
och data.            
 I dagsläget kan kunderna inte själva gå in och anmäla fel i 
systemet eller se aktuell status i ärendet eftersom systemet inte är 
webbaserat. Det är därför upp till den serviceansvarige och 
kundtjänsten att ge information till kunderna, det kan ske i form av e-
post eller sms till kunderna direkt från systemet.   
 Det har vid ett tidigare tillfälle påbörjats ett arbete med att ta fram 
ett webbaserat ärendehanteringssystem som numera är ”lagt på is”.  
 Det finns i det befintliga systemet (SSS) möjlighet till att få ut 
förfinad statistik om de inkomna kundärendena, men det är ingen 
funktion som används kontinuerligt säger Kund D.   
 Företaget gör kvartals- och årsrapporter av kundärendeprocessen 
och vanligt förekommande fel. Det är också vanligt att ta ut information 
om processens ledtider och antalet ärenden som är pågående.   
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 Det tar mycket tid att fylla i alla fält och filtreringsalternativ vilket 
gör att systemet inte är helt användarvänligt konstaterar Kund D. 

Den erfarenhet man kan utvinna av sammanställningar ”gäller ju 
att fånga upp på bästa sätt”. Som det ser ut idag har vi inte resurser att 
sitta och fylla i och administrera så mycket avslutar Kund D. 
 

5.12 Intervju, eftermarknad, Projektchef A 
Projektchef A är i grunden högskoleingenjör och har arbetat för 
Skanska sedan år 2004. Karriären startade det första året inom 
produktionsledning som arbetsledare varefter en tjänst som 
projektingenjör tog vid. Idag är han Projektchef för en 
eftermarknadsavdelning.        
 Projektchef A stöttar och samordnar produktionsledningens 
arbete med garantier. Det är produktionsledningens fulla ansvar att 
hantera garantierna, Projektchef A finns till hands som stöd och tar ofta 
hand om de ”gamla surdegarna”, de svårare garantifrågorna som 
kräver att man tar hjälp av juridiken, AB.     
 Arbetet med garantier är fortfarande en ”bisyssla” för 
produktionsledningen, men företaget vill att de ska känna ett ökat 
ansvar. Projektchef A nämner i sammanhanget en tidigare organisation 
som hade det fulla ansvaret att hantera en hel regions garantiarbete, 
inklusive garantibesiktningar, vilket frigjorde produktionsledningen. 
Organisationen är idag avvecklad på grund av att de fick för mycket 
arbete samt att kostnaderna för garantier ökade. Projektchef A 
kommenterar ”det blir nämligen så, att då byggde man och ingen tog 
ansvar, det blir så automatiskt, händer något så slipper man grotta i 
det”. Det kan finnas en skillnad i tankesätt som påverkar arbetet när det 
ekonomiska ansvaret inte finns tror Projektchef A.   
 En fördel när produktionsledningen ansvarar och hanterar arbetet, 
är att det medför en ”direkt erfarenhetsåterföring”, t.ex. att till nästa 
projekt lära sig att sockelputs inte ska byggas ner under marken 
förklarar Projektchef A. Problematiken kvarstår dock hur erfarenheten 
ska föras vidare till övriga projekt på ett bra sätt. Om en eftermarknad 
hanterar arbetet fullt ut så kommer inte den erhållna erfarenheten 
tillbaka till de som orsakar felen, dvs. produktionen.    
 Projektchef A tycker att det är bra att den tidigare organisationen 
är avvecklad och att det idag är produktionsledningen som ansvarar för 
arbetet. Det finns dock fortfarande en problematik med att 
produktionsledningen är ”lite för ensamma” med arbetet. Det medför 
längre ledtider vilket inte är bra för kunderna.     
 Det finns en förbättringspotential för ledtiderna om alla projekt 
hade tillgång till en arbetsledare med ett par yrkesarbetare som kan åtgärda 
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fel, ”då kortas ledtiderna direkt”. När denna grupp inte har några 
garantiarbeten så ska de placeras i de olika projektens produktioner. 
 Samtalet leds in på de rutiner som företaget tillhandahåller, ”Vårt 
sätt att arbeta”. Inledningsvis uppger företaget angående garantiarbetet 
att ”projekt är inte avslutade förrän garantitiden är över”. Projektchef A 
säger att ”så ser man inte på det idag”. Projektchef A kommenterar vad 
han själv upplevde under arbetet inom produktionsledningen, ”då 
tänkte jag över huvud taget inte på vad som händer när vi lämnat över 
projektet”.           
 Det kan inom avtal mellan en beställare och entreprenör finnas en 
bilaga som anger att det ska hållas förvaltningsmöten ett par gånger per 
år, det är dock inte en rutin i avtalen. Det är beställaren som ska kalla 
till dessa möten, ”då lägger inte vi krut på det”.     
 Projektchef A har hanterat frågor angående ärendehanterings-
system. När Skanska Nya Hem är beställare hanterar de garantiärenden 
med ett ärendehanteringssystem, (SSS). Ett problem uppstår när 
ärendet ska skickas till oss eftersom vi inte är sammankopplade 
förklarar Projektchef A. Ett datoriserat system som dokumenterar 
processen är ett ”otroligt förbättringspotential”. Det skulle även 
underlätta om personalen byts ut. Viktig information kan bestå av e-
post konversationer från personer som har slutat, den informationen 
behöver också dokumenteras. Ett system existerar inte i nuläget inom 
Projektchef A’ s organisation.       
 En idé som Projektchef A framför är att om ett system skulle 
utvecklas så bör besiktningsmännen ges möjlighet att skriva sina 
besiktningsprotokoll i samma system. Funktioner för sammanställning 
av statistik, som i sin tur möjliggör en erfarenhetsåterföring till ”de som 
bygger” bör även finnas.        
 Det är ”jätteviktigt” att lagra all information, ”det är ett måste”. 
Det finns tydliga instruktioner för hur arkivering ska gå till, men det 
fungerar inte ändå inte. Projektchef A säger att ”man hittar ju knappt 
någonting” i arkivet, därför är en arkivering som är ”hållbar i tiden” 
viktig.           
 De servicebesök som ska ske under garantitiden råder det delade 
uppfattningar om. Många menar att servicebesök är ett ”underhåll”, 
vilket det inte är enligt Projektchef A. Det är förvaltningen som ska 
sköta driften och underhållet av installationer. ”Jag vet inte exakt vad 
ett servicebesök är, själv faktiskt”, säger Projektchef A och fortsätter; 
”jag tror att det är ett möte med alla underentreprenörer, beställare, 
bostadsrättsförening, förvaltare och entreprenör. Där går de igenom om 
det finns några frågor, likt ett ”frågeforum”. Där kan exempelvis 
förvaltaren ges tid till att få sina frågor besvarade. Projektchef A 
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konstaterar avslutningsvis att en definition av ett servicebesök är av 
intresse. 

5.13  Intervju, ePocket Solutions AB, Säljare A 
Säljare A arbetar för företaget ePocket Soultions AB. Företaget bildades 
för 15 år sedan och är specialiserade på automatiserade processer för 
hantverkare. Företaget har kontor i fem olika länder och har idag ca 
2000 kunder som fördelas på över 30000 användare. Företagets kunder 
är alltifrån enmansanvändare till stora företag med flera tusen 
användare.          
 De arbetssätt som jag tidigare kartlagt inom Skanska Sverige AB 
redovisas för Säljare A som förklarar att allt kan lösas automatiskt och 
minska den manuella hanteringen. Ett system kan underlätta bland 
annat för dokumentation, ingen information i processen kan komma 
bort.  Det är för mycket manuell hantering i redovisat arbetssätt och det 
är ”precis vad vi kan erbjuda en lösning på” förklarar säljare A.  
 Ett system kan se till att rätt resurs befinner sig på rätt plats och 
vid rätt tidpunkt. Bekräftelser mellan entreprenör och 
underleverantörer kan skötas på flera olika automatiserade sätt som 
alla medför en dokumentation över historiken i en process. Det finns 
lösningar för internetbaserade tjänster och mobila enheter kan kopplas 
in på systemet. Den internetbaserade lösningen erbjuder bland annat en 
möjlighet för kunder och samarbetspartners att registrera fel men även 
se ett ärendes status.         
 Om det finns underhållsavtal parter emellan, på exempelvis ett 
fläktaggregat kan dessa avtal läggas in i systemet som hanterar och 
talar om när det är dags för servicebesök under garantitiden. All 
historik kan även i efterhand granskas, exempelvis vad som är gjort och 
vad som har bytts ut. Mobila enheter kan även på plats fotografera och 
automatiskt bifogas till ärendet för att ytterligare klargöra och 
dokumentera vad som har utförts, exempelvis före-, och efterbilder.
 Smarta lösningar för fakturering, tidsuppgifter och 
kostnadsuppgifter finns möjlighet att registrera till ett ärende. Ett 
system har även möjlighet till att skapa statistik efter önskade kriterier 
och tidsperioder. Exempelvis kan olika produkter och fel som hör till 
specifika byggnadsdelar sorteras ut och redogöras i staplar och 
diagram.           
 Säljare A tillhandahåller mig en lösning på hur företagets 
datoriserade ärendehanteringssystem skulle kunna förenkla processen 
för branschen, förslaget redogörs i Bilaga 2. 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION AV RESULTATEN 

6.1 Återkoppling till Huvudfråga 
Huvudfråga: 
”Hur bör åtgärdsprocessen inom byggbranschen utföras för att säkerställa en 
professionell handläggning av garantifel?” 
 
Frågeställningens breda karaktär medförde att mycket av tiden gick åt 
till att förstå hur branschen arbetar. Under arbetets teoretiska del och 
undersökande del har jag insett att ärendehantering i sig, inte är någon 
raketforskning, mycket är självklarheter. Åtgärdsprocessen är 
uppbyggd av kommunikation och kan inte se ut på så många olika sätt. 
Däremot kan de hjälpmedel och rutiner som används för hantering och 
dokumentation av fel förenkla för personalen och kunder på många 
sätt.            
 En viktig fråga som återkommit under mina intervjuer och som 
jag har intresserat mig för, är vem som egentligen bör utföra arbetet. 
Detta för att skapa störst värde för ett entreprenadföretag och dess 
kunder.            
 Mitt svar på huvudfrågan återfinns i avsnitt 6.3 och som en 
sammanfattande lista med slutsatser i kapitel 7. 
 

6.2 Återkoppling till Delfrågor 
Delfråga 1: 
”Hur ska arbetet utföras enligt befintliga direktiv, de Allmänna 
bestämmelserna?” 
 
För att kunna förstå arbetet var en väsentlig fråga hur arbetet styrs av 
befintliga bestämmelser och rutiner. Hur arbetet regleras av branschens 
Allmänna bestämmelser återfinns i avsnitt 3.2.     
 Arbetet styrs även internt av de företag som tillhandahåller en 
garanti till en kund. Ett kapitel om hur Skanska Sverige AB samt 
Skanska Nya Hem styr sina medarbetare återfinns i avsnitt 3.3. 
 
Delfråga 2: 
”Hur utförs arbetet idag och vilka problem upplevs i processen?” 
 
Frågan har varit styrande och har varit utgångspunkten under 
intervjuerna. Svaren framgår i sin helhet i de intervjuer som genomförts 
i kapitel 5. Sammanfattningsvis är de största problemen svårigheter till 
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att prioritera arbetet när det utförs av produktionsledningen. Bristande 
kommunikation och en avsaknad av tydligt ansvar och moderna 
arbetshjälpmedel är också ett problem. Effekten av ovanstående faktorer 
är långa ledtider och negativa attityder hos personalen, men framförallt 
missnöjda kunder. För en ökad förståelse för svaren bör intervjuerna 
läsas och därefter avsnitt 6.3 som diskuterar dem. 
 
Delfråga 3: 
”Vilka organisationsmodeller används för att hantera åtgärder av garantifel?” 
 
I huvudsak är det produktionsledningen som hanterar arbetet på olika 
sätt. Oftast hanteras arbetet i samband med nya byggprojekt, i vissa fall 
finns heltidstjänster. En annan organisering är när en eftermarknad helt 
eller delvis hanterar arbetet. Vilken typ som är mest fördelaktig kan ha 
starka kopplingar med den ekonomiska ansvarsfördelningen som är 
företagsspecifik. För en ökad förståelse för de olika sätten att arbeta bör 
intervjuerna läsas och därefter avsnitt 6.3 som diskuterar dem. 
 
Delfråga 4: 
”Vad kan information från fel i processen användas till?” 
 
Ett datoriserat ärendehanteringssystem kan förutom att hantera, 
dokumentera och se till att fel blir åtgärdade, dessutom ge möjlighet till 
att samla information om felen. Informationen kan bestå av uppgifter 
kring kostnad, tid och resurser. Statistik kan sedan skapas från systemet 
för att användas till att prioritera och förbättra verksamhetens 
processer.             
 Ett datoriserat ärendehanteringssystem skulle därmed erbjuda två 
olika användningsområden, hantering och erfarenhetsåterföring av 
garantifel. Där erfarenhetsåterföringen är vad både Process recovery 
(avsnitt 4.6.3) och kvalitetsbristkostnader (avsnitt 4.4) förklarar.  
 Om besiktningsmän skrev besiktningsprotokoll direkt i samma 
system skulle det skulle även underlätta utvärderingen av protokollen 
istället för att manuellt göra detta som tidigare examensarbeten har 
gjort, (avsnitt 2.1).  
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Figur 6.1, Kommunikationsflöde 

6.3 Analys och diskussion 
Efter genomförandet av intervjuerna har en bred bild med olika 
perspektiv framträtt. Bilden styrker den problematik som beskrivs i 
bakgrundskapitlet med hjälp av Boverket (2007). Intervjuerna som 
delvis har utförts inom kommersiellt byggande påvisar därför samma 
problematik som Boverkets rapport vilken utgår från bostadsbyggande.
 Attityderna hos produktionspersonalen är ofta negativ och beror 
främst på dåliga förutsättningar och svårigheter att prioritera arbetet 
med åtgärder i samband med nya byggprojekt. Detta stärker studien 
som nämns i avsnitt 4.6.4 där företagen verkar ha en dålig uppfattning 
om personalens behov av stöd och förändring.     
 Oförmågan att inte kunna prioritera garantiarbetet är en 
bidragande faktor till processens långa ledtider, men ett stort besvär är 
även bristande kommunikation vilket framgår i intervjuerna.  
 De juridiska avtalen mellan inblandade parter bildar en kedja där 
alla på något sätt kommer i ”kläm” vilket då ger ett starkt beroende 
mellan parterna, det ställer mycket stora krav på en fungerande 
kommunikation.         
 Båda de intervjuade fastighetsförvaltarna upplever att de inte har 
något ”mandat” som enligt dem skulle kunna påskynda processen hos 

 
 
byggentreprenören.  Förklaringen är att de inte har något avtal direkt 
till byggentreprenören enligt figur 6.1. Avtalen finns mellan  
fastighetsägaren och byggentreprenören, men kommunikationen sker i 
praktiken mellan fastighetsförvaltare och byggentreprenör.  
 En upptäckt som framgår av resultaten är att Skanska Nya Hem 
som agerar som beställare och på så sätt har en direkt avtalsförbindelse 
med byggentreprenören, ofta Skanska Sverige AB, också upplever stora 
problem med att ”förmå” byggentreprenören att åtgärda fel. Detta sker 
dessutom inom samma företagskoncern. Detta talar för, att 
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problematiken som de upplever inte beror på vilka aktörer som avtalen 
finns hos.        
 Byggentreprenören har i sin tur egna problem med att förmå sina 
underentreprenörer och leverantörer att åtgärda felen. Det kan betyda 
att även om direkta avtal med underentreprenörer skulle finnas till 
förvaltaren så skulle fortfarande samma problem existera. Som 
Produktionschef D konstaterade så är 5 års garantitid relativt nytt för 
alla inblandade aktörer sedan AB 92 ersattes med AB 04, och ABT 94 
med ABT 06. Det gäller då för alla att ta sitt ansvar och organisera 
företaget så att det är anpassat för en längre garantitid sedan AB och ABT 
uppdaterades år 2004 och 2006 enligt ovan. Det är enligt teorierna 
nödvändigt för ett starkt varumärke.       
 Alla frågor och problem kan på något sätt kopplas till, vad som 
konstaterats ovan, hur entreprenadföretagen organiserar sig. För att kunna 
uppnå ett professionellt arbete under garantitiden, är detta en av de 
viktigaste förutsättningarna.       
 De byggentreprenörer som arbetar i samarbete med, eller i en 
eftermarknadsorganisation uppvisar i undersökningen en mer positiv 
attityd vilket stärker Boverkets studie. Denna visar att de med en 
eftermarknad tycker att ”kommunikationen med kunder fungerade 
tillfredsställande”.          
 Mycket pekar enligt undersökningen på att företagen måste 
avsätta tid till personalen, eller införa en eftermarknad som stöttar och 
avlastar produktionspersonalen. Arbetet som beskrivs av Platschef C är 
en inspirationskälla som jag tror att branschen skulle må bra av. 
Produktionsledningen ska om möjligt efter avhjälpandet av 
slutbesiktningsprotokollet engagera sig främst i nya projekt. Att en risk 
för att kvaliteten i produktionen minskar om en eftermarknad tar vid 
måste dock tas på allvar, vilket framgår i intervjun med Projektchef A 
samt Produktionschef B. Det ekonomiska ansvaret bör därför vara 
förankrat hos produktionsledningen för en kvalitetssäkrad produktion. 
 Vad som även talar för ett fortsatt ansvar och inblandning för 
produktionsledningen är att de har en stor kunskap om projekten. 
Kunskaper och erfarenheter från garantiarbetet måste även kunna 
komma tillbaka till produktionen. Ett samarbete mellan 
produktionsledning och en eftermarknad ser jag därför som det bästa 
alternativet.          
 Samarbetets omfattning beror på hur det ekonomiska ansvaret och 
redovisningen ser ut i företaget. Ett företag kan möjligen överlåta hela 
hanteringen av garantier till en eftermarknad, där produktions-
ledningen endast deltar vid garantibesiktning och möten under 
garantitidens gång, samt är tillgänglig och behjälplig vid behov. 
 En eftermarknad måste skolas in på projektet för att kunna stötta 
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arbetet med garantier. Många byggentreprenadföretag är därför i behov 
av rutiner som utförligt beskriver hur en eftermarknad ska engagera sig 
i hanteringen. Rutinerna ska säkerställa att rätt kunskap och 
förutsättningar finns till att bedriva arbetet under garantitiden.  
 Eftermarknadens arbete ges därför goda förutsättningar genom att 
tidigt påbörja framställandet av Drift och skötseldokumenten under 
byggproduktionen. Dessa dokument är behjälpliga till bland annat 
kontaktinformation till inblandade aktörer och nödvändig kunskap om 
projektet. En utförlig checklista för att inte glömma någon 
dokumentation är ett behov.       
 Att införa ett krav på möte, liknande det startmöte som ska ske 
innan en entreprenad påbörjas, för att klargöra former för 
informationsutbyte etc. bör utföras även under garantitiden. På mötet 
ska beställare och byggentreprenör i form av produktionsledning och 
eftermarknad delta, samt eventuellt frekvent inblandade 
underentreprenörer och leverantörer.      
 Att kräva möten i avtalen kan öka alla parters ansvarstagande, 
även entreprenörens, vilket framkom i intervjun med Kund A vara 
bristande; ”för att få en viss entreprenör till ett möte måste våld 
användas”. Att möten kan ske framkommer i de interna dokumenten 
”Vårt sätt att arbeta” på Skanska Sverige AB, men likt ovan anser jag att 
ett krav bör införas.         
 Instruktioner till de servicebesök som vanligen ska utföras under 
garantitiden ska sammanfattas och alla ska vara väl införstådda och 
överens om definitionen och vad som förväntas av ett servicebesök. 
Servicebesök är därför en central punkt på dagordningen till ett 
inledande garantimöte.         
 En företagsintern klassificering av underentreprenörer och leverantörer 
och hur de hanterar samarbetet under garantitiden bör för framtida 
bruk också utföras i slutskedet av garantitiden. Vetskapen för 
inblandade parter att en klassificering sker kan öka ansvarstagandet till 
att prioritera och förbättra sitt arbete under garantitiden.   
 Byggentreprenörer bör i samarbete med en administrativ 
eftermarknad även utveckla eller knyta avtal med hantverkare som är 
inriktade på eftermarknad. Flera respondenter har i undersökningen 
uttryckt skillnaderna mellan hantverk i storskalig produktion och i en 
eftermarknad, samt svårigheterna med att få tag på erfarna 
bygghantverkare. Förklaringen är att hantverkarna vanligtvis är 
placerade i nyproduktionsprojekt som är i full gång.   
 Om entreprenadföretag inte är villiga att implementera en 
administrativ eftermarknadsorganisation så bör tydliga instruktioner 
ange vem som ansvarar för arbetet Med andra ord så bör de interna 
kundleverantörsförhållandena tydliggöras i företaget, som Sörqvist (2001) 
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menar skapar stora möjligheter till förbättringar. Ett tydligt ansvar 
skulle även medföra att färre antal personer blir inblandade vilket är ett 
problem idag enligt undersökningen.       
 Bristande rutiner och en avsaknad av att tillhandahålla hjälpmedel 
som kan användas har medfört att de anställda fått utarbeta egna 
arbetssätt. Det har i sin tur medfört att arbetsätten kan se mycket olika 
ut och består ibland av eget framställda hjälpmedel, ofta en lista i Office 
Excel.            
 Problemet med rutiner och enhetliga arbetssätt existerar inte bara 
hos Skanska Sverige AB utan finns i hela branschen enligt 
fastighetsförvaltarbolagen. Vad som framgår av Kund B är att 
arbetssättet som används av Produktionschef B är ett av de bättre 
framarbetade arbetssätten. Detta betyder att många andra 
entreprenörer inom branschen kan arbeta med även sämre 
förutsättningar. Att som byggentreprenör åtminstone kunna erbjuda ett 
samarbete som använder de mest simpla hjälpmedel likt de som 
Produktionschef B använder är ett måste. Arbetssättet består av ett 
standardiserat formulär med tillhörande lista för dokumentation av fel, samt 
en översiktlig tidplan för att ge information.  
 Byggentreprenörer som använder ett ärendehanteringssystem, 
även de mest simpla enligt ovan har det lättare att få kommunikationen 
att fungera. Huvudsakligen är processen i behov av förbättrade rutiner 
när det gäller dokumentation och bekräftelser från inblandade parter. Det 
är bekräftelser som påtalar, vad som sker, vem som är kontaktad, vad 
som är utfört, när, av vem, och om ärendet kan stängas.   
 Arbetet med ett datoriserat ärendehanteringssystem kan hantera 
detta ännu smidigare och minskar den frustration och ”tjat” som i 
undersökningen upplevs av många. Kraven på skriftlig dokumentation 
enligt AB uppfylls även lättare om IT-stöd används. Att arbeta med 
ärendehantering i Office Excel har uttalats vara ”förlegat” och jag håller 
personligen med.           
 Att arbeta med förlegade metoder innebär att den yttre 
effektiviteten som beskrivs i avsnitt 4.1, inte är tillräcklig. Med andra ord 
så utförs arbetet i nuläget mindre väl i förhållande till hur väl arbetet är 
möjligt att utföra.         
 Ett datoriserat system som är tillgängligt över internet möjliggör 
även för den ursprungliga kunden att få vetskap om vad som sker och att 
deras ärenden inte har glömts bort vilket också är en av de viktiga 
punkterna som teorin Service recovery nämner.    
 Ett datoriserat system erbjuder många tekniska lösningar som är 
fördelaktiga för arbetet. Ett system kan underlätta det behov av 
förbättrade bekräftelser på att ett arbete är utfört. Ett system kan även 
användas till att automatiskt tillhandahålla information till kunder 
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vilket ökar kundnöjdhet, sparar tid och administration för personalen. 
Det kan exempelvis minska på den mänskliga faktorns bidragande 
effekt till att glömma bort saker och ting genom att använda 
automatiserade påminnelser, mobila enheter kan också kopplas in. 
  Ett datoriserat ärendehanteringssystem ger dessutom möjlighet 
till att samla information, t.ex. kostnader och därefter skapa statistik 
över inkomna fel och besiktningsprotokoll vilket kan användas för att 
prioritera och förbättra verksamhetens processer. Det erbjuder 
dokumentation och den viktiga form av erfarenhetsåterföring som teorin 
för både Process recovery och kvalitetsbristkostnader förespråkar.  
 Produktionschef D påstår att han ensam ”lätt” skulle kunna skriva 
ner de fel som varit de mest förekommande och problematiska felen 
vilket möjliggör en enkel form erfarenhetsåterföring. Vart denna 
kunskap ska skickas och hur den ska spridas är däremot oklart och 
måste tydliggöras, problemet framkommer även i samtal med Kund C. 
Tydliggörandet av var och hur kunskapen ska förvaltas är en 
förutsättning även för att ett datoriserat system för 
erfarenhetsåterföring ska vara av nytta enligt föregående stycke. 
 Viktigt att nämna är att de servicebesök som ofta ska ske kan 
hanteras och dokumenteras i ett datorsystem. Alla stycken ovan talar 
för en implementering av ett datorsystem, ett företag som använder sig 
av datorsystem är enligt Daft (2007) en lärande organisation.  
 Teorierna kring Service recovery är en bra utgångspunkt för att 
jämföra befintliga arbetsrutiner. Det är dock viktigt att förstå att det 
innebär en skillnad att arbeta med kunder i form av privatpersoner och 
hyresgäster, än med företag som kunder. Att ha företag som kund sker 
ofta inom kommersiellt byggande då kontakten sker med ett 
fastighetsförvaltarbolag.         
 En viktig punkt enligt Service recovery, (Customer recovery) är att 
be om ursäkt och att visa empati. Av undersökningen framgår att detta 
idag inte finns som en rutin i verksamheten, eftersom kunden i 
undersökningen ofta är just ett förvaltarbolag. Relationen kan då tillåtas 
vara annorlunda. En ursäkt är dock mer viktig för exempelvis en 
kundtjänst som arbetar med en direktkontakt till kunden först i ledet, 
hyresgästen.          
 Teorin framhäver också betydelsen av att informera om vad som 
händer, vilket intervjuerna visar är en bristvara i nuläget men som lätt 
löses med ett datoriserat ärendehanteringssystem.   
 Att ”äga problemet” eller att ta ansvar för felet verkar personalen i 
undersökningen försöka att göra, men att kunna prioritera uppgiften är 
ett problem. Det för oss tillbaka till frågan om vem som egentligen bör 
utföra arbetet? Ytterst ansvarig för frågan är företagsledningen, men det 
är minst lika viktigt för personalen att påtala behovet av förändring, 
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vilket jag hoppas kunna hjälpa till med genom detta examensarbete.
 Att reorganisera och arbeta med dessa problem, som alla i 
grunden är kvalitetsproblem, innebär förstås kostnader. Därför citerar 
jag återigen vad Sörqvist (2001) uttrycker; ”förebyggande kostnader är 
inte en kostnad för bristande kvalitet utan en investering i god 
kvalitet”. 
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7 SLUTSATSER 
 

Att uppnå en professionell hantering av sitt garantiansvar innebär ett 
behov av att anpassa företaget till en längre garantitid. Det innebär att 
ta ansvar, prioritera och investera. Det bidrar i längden till ett stärkt 
varumärke, identitet och en ökad lönsamhet för företaget. Det kan 
uppnås med hjälp av följande punkter: 
 

 En administrativ eftermarknad. 
 

 Rutiner måste finnas för införandet av en administrativ 
eftermarknad till ett projekt, hur rätt kunskap erhålls och i vilken 
grad samarbetet och ansvarsfördelningen med 
produktionsledningen ska ske. Se avsnitt 8.3. 
 

 En tillgänglig servicegrupp av hantverkare, inriktade på 
eftermarknad är ett stort behov i branschen, det är en 
affärsmöjlighet. 
 

 Ett krav på ett inledande garantimöte och garantimöten under 
garantitiden, för att se över samarbete och rutiner för 
ärendehantering av fel. Förslagsvis kräva det med en klausul i 
entreprenadavtalet, det gynnar alla parter. Se avsnitt 8.1 & 8.2. 
 

 En klassificering av underentreprenörer och leverantörer och 
deras arbete under garantitiden, för internt bruk. Se avsnitt 8.4. 
 

 Tillhandahålla ett datoriserat ärendehanteringssystem. 
Exempelvis: ePocket Handyman se Bilaga 2. 
                       Apricon C3  
  

 Åtminstone erbjuda personalen ett färdigt och fungerade system 
av dess enklaste form, ett formulär, en lista samt en tidplan. Se 
Bilaga 1  
 

 Utveckla och tydliggöra hur kunskaper från fel, 
erfarenhetsåterföringen, kan spridas till hela organisationen för 
att de inte ska upprepas. 
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8 REKOMMENDATIONER 

8.1 Förslag till klausul, avtal 

8.1.1 Inledande garantimöte 

Ett inledande garantimöte ska äga rum utan dröjsmål efter att 
entreprenaden är godkänd och samtliga anmärkningar i 
slutbesiktningsprotokoll är avhjälpta. Vid mötet ska beställare, 
eventuell fastighetsförvaltare och entreprenör/eftermarknad delta. Vid 
mötet ska parterna precisera formerna för informationsutbyte och 
ärendehanteringssystem under garantitiden samt klargöra övriga 
frågor av betydelse för parternas samverkan. 
Entreprenören/eftermarknad ska kalla till inledande garantimöte och 
föra protokoll och protokollet ska sedermera godkännas av respektive 
parts ombud genom underskrift. 
 
Mellan parterna är krav på skriftlighet uppfyllt genom anteckning i 
protokoll från inledande garantimöte. 
 

8.1.2 Garantimöte 

Parterna är skyldiga att delta i garantimöte och därvid företrädas av 
behörig person. Garantimöten ska hållas i erforderlig utsträckning och 
behandla för parterna gemensamma frågor. Beställare, eller av denne 
anlitad fastighetsförvaltare, ska föra protokoll vid garantimöte och 
protokollet skall utan dröjsmål och i god tid före nästa garantimöte 
tillställas entreprenören/eftermarknad. Entreprenören/eftermarknad 
ska justera protokollet. 
 
Mellan parter är krav på skriftlighet uppfyllt genom anteckning i 
protokoll från garantimöte. 
 
Kommentar till inledande garantimöte och garantimöte: Frekvent 
inblandade underentreprenörer och leverantörer ska deltaga i båda 
mötena. Med frekvent inblandade underentreprenörer och leverantörer 
avses en aktör som har förekommit i samband med åtgärdande eller 
utredning av fel, dock endast i den mån inblandningen är av betydelse 
för samarbetet under garantitiden. 
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8.2 Dagordning, inledande garantimöte / garantimöte  
 
Projekt:  
  
Datum och tid  
  
Deltagare:  
  
Distribution till:  
 

Inledande garantimöte/garantimöte ska säkerställa ett fungerande samarbete 
och bidra till ett ökat ansvarstagande under garantitiden. Ett inledande 
garantimöte ska äga rum utan dröjsmål efter att entreprenaden är godkänd och 
samtliga anmärkningar i slutbesiktningsprotokoll är avhjälpta. 

 
1. Inledande garantimöte ska precisera formerna för 

informationsutbyte under garantitiden. Vilket 
ärendehanteringssystem som ska användas ska preciseras och 
avtalas om vem som ska tillhandahålla och bekosta det. 
 
Entreprenören bör alltid ha ett färdigt system att presentera och 
kunna erbjuda ifall beställaren inte har något önskemål. 
 

2. En introduktion i utvalt system ska hållas för frekvent 
inblandade parter. Systemet ska vara tydligt med vad som ska 
anges vid exempelvis bekräftelser på utförda arbeten. 
 

3. Underentreprenörer och leverantörer som ännu inte varit 
inblandade skickas vid eventuell inblandning en behörighet och 
manual till systemet för att de snabbt ska kunna delta i 
utredning/avhjälpande av fel. 
 

4. Om avtalade servicebesök finns så ska det klargöras vad som 
förväntas av dessa servicebesök. 
 

5. Nästa möte, garantimöte, avtala tid och plats. 
 
6. Under nästa möte, garantimöte: Genomgång av rapporterade fel. 

Felen ska finnas dokumenterade i ärendehanteringssystemet. 
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8.3 Administrativ eftermarknad inom entreprenadföretag 
 

1. Beroende på hur företagets bonussystem är uppbyggt och i 
vilken omfattning detta påverkar det ekonomiska ansvaret hos 
produktionsledning, så kan den administrativa eftermarknaden 
se olika ut. Därför ska detta först kartläggas. 
 

2. Det är nödvändigt att delar av eller hela det ekonomiska 
ansvaret finns hos produktionsledningen under garantitiden för 
att säkerställa kvaliteten under byggproduktionen. 
 

3. När det ekonomiska ansvaret är förankrat hos produktions-
ledningen kan hanteringen fördelas. Antingen stöttar en 
eftermarknad bestående av ett fåtal tjänstemän endast med de 
svårare och mer tidskrävande frågorna. Alternativt skapas en 
större organisation som arbetar fullt ut med hanteringen av 
samtliga inkommande fel under garantitiden. 
 

4. Produktionsledningen bör hantera avhjälpandet av 
anmärkningar i slutbesiktningsprotokoll. 
 

5. Oavsett omfattning av hantering och eftermarknad ska 
produktionsledningen dessutom delta vid alla besiktningar som 
sker under garanti och ansvarstid. Denne ska även finnas 
tillgänglig för stöd till eftermarknaden och ett nära samarbete bör 
ske för att lätt kunna föra tillbaka erfarenheter till produktionen. 
 

6. Produktionsledning och eftermarknad ska även delta vid det 
inledande garantimötet samt under kommande garantimöten. 
 

7. En eftermarknad måste skolas in på projekt för att kunna utföra 
hanteringen av fel. Det är därför ett krav för eftermarknad att 
närvara under projektets slutbesiktning. 
 

8. All information om projektet ska i ett mycket tidigt skede påbörjas 
att sammanställas, för att i god tid kunna tillhandahålla 
materialet till eftermarknaden, digitalt samt i pärm. 
 

9. Det är viktigt att tillkommande överenskommelser utöver 
upprättade avtal parter emellan, t.ex. mötesprotokoll och 
muntliga överenskommelser sammanställs skriftligt i den mån 
som är möjligt för att finnas med i det material som 
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tillhandahålls. 
 

10. Kontaktinformationen för kunder ska hänvisa till antingen 
produktionsledningen eller till eftermarknaden beroende på 
hanteringens omfattning enligt punkt 1-3, inte båda delar. Det ska 
vara konsekvent för kunden. 

 

8.4 Klassificering av samarbetspartners 
 

En intern klassificering av de underentreprenörer och leverantörer som 
frekvent varit inblandade i åtgärdade eller utredning av fel kan vara nyttig 
information för framtida samarbeten. 

 

1. Upprätta ett klassificeringssystem som klarar uppgiften och som 
är tillgänglig för personalen, exempelvis via ett internt nätverk. 
 

2. Anpassa och dela upp systemet efter byggprocessens olika 
skeenden, exempelvis byggproduktion och garantitid. 
 

3. Systemet kan vara uppbyggt av ett frågeformulär med en 
poängskala varav företaget kan bedömas. 
Exempel på frågor rörande garantitiden kan vara: 
 

a. Hur upplevs företaget vara anpassat för ett professionellt 
garantiarbete? 

b. Om frekvent inblandad, hur har de följt 
överenskommelser under det inledande garantimötet och 
garantimöten? 

c. Hur har de hanterat kommunikationen i 
ärendehanteringssystemet? 

d. Hur har de hanterat bekräftelser för utförda arbeten? 
 

4. Eftermarknad/produktionsledning, beroende på samarbetets 
omfattning, ansvarar för utförandet av klassificeringen. 
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10 BILAGOR 

10.1 Bilaga 1 - Manuellt arbetssätt 

10.1.1 Formulär för anmälan av fel 
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10.1.2  Lista för sammanställning av fel. 

Bilagan är endast i illustrativt syfte och behöver därför inte studeras i detalj. 
 



 
 

 

B1.3 
 

10.1.3  Tidplan, för att informera kunder. 

Bilagan är endast i illustrativt syfte och behöver därför inte studeras i detalj. 
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10.2  Bilaga 2 - ePocket Solutions AB, förslag Säljare A 

10.2.1 Nuvarande flödesschema enligt Produktionschef B 

 
 

 
 

1 
•Ta emot anmärkning 

2 
•Registrera anmärkning 

•Excel fil 

3 
•Bedöm berättighet 

4 
•Felanmäla UE/Lev. 

5 
•Bekräfta till kund 

•Excel fil + tidplan 

6 
•Få bekräftat av UE/Lev. 

7 
•Bekräfta till kund 

8 
•Åtgärdat 



 
 

 

B2.2 
 

10.2.2 Att använda Handyman som systemstöd 

 
Övergripande beskrivning av Handyman och dess olika delar.  
 
Handyman består av (i huvudsak) fyra olika delar. 

1. Koppling till andra system 

2. Officeapplikation för handläggare/arbetsledare på kontor 

3. Mobil applikation för medarbetare / UE i fält 

4. WEB lösning för Kund och Partner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi börjar med hur Handyman kan hantera det första momentet - att ta emot 
felanmälan, registrera och bedöma om det är berättigat att åtgärdas inom 
garanti eller om det ska debiteras.  
 

1 
•Ta emot 

anmärkning 

2 
•Registrera 

anmärkning 

•Excel fil 

3 
•Bedöm 

berättighet 

ERP, CRM, 
Löner etc. 

Handyman 
Office 

Handyman 
Mobile 

Handyman 
WEB 

(Kund/Part
ner) 
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10.2.3 Att ta emot anmärkningen kan ske på fyra olika sätt. 

1. Direkt från ett externt system: Dels skulle vi kunna arrangera en 
koppling till en UE vilket ger att deras anmärkning/felanmälan kommer 
in direkt som ett Orderunderlag (utkast) som handläggare eller 
motsvarande godkänner innan den skickas vidare för utförande av 
tekniker i fält. 

 
2. Direkt in i Handyman Office: Anmälan skulle kunna komma in som 

ett telefonsamtal/e-post där en manuell inskrivning sker av ärendet i 
Handyman Office. Antingen i en hierarkisk struktur med sin bas i en 
servicelösning eller som en mer traditionell Arbetsorderlösning.
 



 
 

 
B2.4 

 

3. Direkt in i Handyman via WEB: Anmälan skulle kunna komma in 
som en direktinskriven felanmälan från ett webformulär som kund/UE 
har tillgång till. Antingen som ett utkast för senare handläggning/ 
godkännande, alternativt direkt som en färdig arbetsorder beroende på 
kvalifikation på avsändare. Man kan styra detta till att vara en generell 
anmälan med mer öppna fält till att de letar upp rätt Objekt i den nya 
fastigheten och anger vad felet är. (Exempel från kund) 

4. Via en mobil enhet: Anmälan om fel kan även ske av de tekniker (eller 
UE) i fält som har tillgång till Handyman Mobile (PC eller 
SmartPhone (Android & Windows Mobile) alternativ även de via ett 
WEB-gränssnitt som enligt punkt 3. 
De kan lägga in en generell order alternativ även de kan välja ned till 
Objektnivå (om detta finns tillgängligt) för att detaljerat beskriva vilket 
Objekt som är felaktigt. Felanmälan kan kompletteras med bilder, text, 
förslag till åtgärd etc. Man kan även se till att personen fyller i en 
checklista som metodiskt ser till att ”fylla” i alla detaljer så att inget 
missas 
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10.2.4 Felanmälan till UE/Lev kan göras på flera sätt.  

 
 
 

 

 

 

 

1. Via WEB: Order kan skickas via WEB gränssnitt till UE eller 
leverantör. UE kan då få de privilegier att se olika underlag alternativ 
kan man kräva olika underlag som tid, material, ifyllda checklistor etc. 
UE kan direkt i WEB gränssnittet även lämna status som är ett bra 
underlag för er som beställare och även för kund. 

 

2. Som vanligt” – ”the Handyman way”: Arbetsorder kan skickas ut 
till egen personal eller andra som har Handyman. Det kommer då som 
en ”vanlig” order i deras mobila enheter. Bifogar några skärmdumpar 
som visar på olika möjligheter. Dock behöver inte ”allt” fyllas i.  

4 •Felanmäla 
UE/Lev. 
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10.2.5 Bekräftelse till kund kan ske på flera sätt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Automatiskt: Automatiskt baserat på att medarbetare eller UE/Lev 
har satt status ”klar”. 

a. Automatiskt med e-post 
b. Automatiskt med e-post och checklista 
c. Automatiskt med e-post, checklista och orderdetaljer 

2. Manuellt: Utskick sker till kund manuellt. Mail med tillhörande val av 
PDF utskrifter. 

3. Kunden via WEB: Kunden har en egen inloggning i Kundwebben och 
kan själv följa status på de olika ärendena. (I kombination med att de 
kan lämna in nya felanmälningar samma väg) 

 

5 
• Bekräfta 

till kund 
• Excel 

fil + 
tidplan 
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10.2.6 Avslut 

 

 

 

 

 

 

Att få bekräftelse när arbetet är utfört samt ”Åtgärdat” kan delvis ha sin 
förklaring i punkt 5. Generellt kan man säga att UE/Lev eller egen personal 
sätter status på arbete till ”klar” vilket ger en statusförändring i såväl 
resursplanering, orderrad som historik 

 

Naturligtvis kan den ovan föreslagna processen komma att alterneras efter det 
att vi haft en genomgång tillsammans med er. Övergripande är vår vilja att 
hitta ett bra sätt att lösa upp ett flertal knutar: 

 Ett bra stöd till organisationen under garantitiden 
 Styra informationsflöden för att minimera fel 
 Minska ned muntliga informationsflöden 
 Lösa de fel man ansvarar för – och inte fler 
 Bra underlag i forﾏ av elektroﾐiska ”forﾏulär” 
 Snabb hantering av felanmälan 
 Underlag för kostnader för att se delar eller hela hanteringen av felanmälan 
 Automatiska bekräftelser, till beställare, kund och UE/Lev. 
 Historik för att snabbt kunna ta fram rapporter 
 Bra återkoppling till kund som känner ett bra flöde 
 Planering av åtgärdande via resursplanering 

 
 
 
 
 
 

6 
•Få 
bekräftat 
av UE / 
Lev. 7 

• Bekräfta 
till kund. 8 •Åtgärdat. 


