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 I 

SAMMANFATTNING 

Byggföretagen lägger ner åtskilliga timmar på icke inkomstbringande arbete årligen tillföljd 

av garantihantering. Det är tid som med fördel kan användas i pågående produktionen istället. 

Det kostar entreprenörerna och kunderna tillsammans 1,3 MDR kr per år för 

garantihanteringen (Boverket 2007), vilket enbart är med hänsyn till tid nedlagd av 

byggföretagen och kunderna för att åtgärda felen. Med denna bakgrund kommer följande 

studie undersöka möjligheterna för ett externt förvaltningsbolag att ta över 

garantihanteringen, för att Företaget skall kunna lägga all sin tid på den producerande 

verksamheten. 

Denna studie har genomförts på ett svenskt entreprenadföretag som kommer att betecknas 

som Företaget fortsättningsvis i rapporten. Företaget har uppmärksammat att 

garantihanteringen kan skötas på ett mer kostnadseffektivt och tidsbesparande sätt och har 

efterfrågat en kartläggning över hur hanteringen fungerar idag med avseende att besvara 

frågeställningen 

Hur påverkar det Företaget utifrån tidsåtgång, kostnader och kundnöjdhet om ett 

förvaltningsbolag tar över hanteringen av garantiåtgärder? 

 

Med avseende på nedlagd tid och kostnader, kommer de projekt som berörs vara upphandlade 

på ABT06 och AB04. Den tid som undersöks är perioden efter godkänd slutbesiktning och 

från det att besiktningsanmärkningarna är åtgärdade fram till garantibesiktningen. För att 

besvara huvudfrågeställningen har intervjuer med produktionsledning legat till grund för 

empirin tillsammans med genomgång av Företagets garantikonton. 

 

Slutsatsen från studien visar på att Företaget skulle dra fördelar av att använda sig av ett 

externt förvaltningsbolag som ansvarar för garantihanteringen. Detta skulle leda till kortare 

handläggningstider vilket kan leda till ökad kundnöjdhet. Företaget skulle dra fördelar av att 

pågående produktion inte skulle belastas av garantiåtagande i samband med outsourcing. 

P.g.a. Företagets bristfälliga tids- och kostnadsredovisning gällande garantihanteringen, går 

det inte att dra några slutsatser om det skulle vara lönsamt för Företaget ur ett 

kostnadsperspektiv. 

 

Nyckelord:  kvalitetsbristkostnader, kundnöjdhet, garantifel, garantihantering, 

garantiåtgärder
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ABSTRACT 

Contractors have big annual cost due to nonprofit warranty management. That time and 
money could be better spent. The annual cost estimated for the contractors and customers is 
1,3 billion SEK(Boverket 2007) solely spent on warranty management. 

The aim of this study is to examine whether the contractors and customers would benefit from 
external warranty management by a separate company in order to free resources in the form of 
time and money. 

The study was performed together with a Swedish contractor that continually will be named 
as the company. The company noticed that their warranty management could well be taken 
care of in a more time- and value efficient way. There is a need to screen the company`s 
warranty management in order to define what currently is efficient and less efficient, in order 
to answer the following question 

In what way could externally handle warranty management benefit the company in terms of 

time efficiency, cost efficiency and customer satisfaction? 

Considering time and costs already spent the current projects will be procured for ABT06 and 
AB04. The period examined is the period after an approved final inspection and up until 
eventual inspection notes are corrected. To answer the main issue the authors interviewed 
people from the production management and formed the basis of empirical data along with 
the review of the company guarantee accounts. 

The conclusion is that the company could well benefit from externally handled guarantee 
management considering customer satisfaction due to shorter processing times at remedying. 
The company would also benefit from the use of previously disused time warranty 
management in ongoing production. However, no conclusion can be drawn whether this 
would be viable from a cost point of view for the company. 

 

Keywords:  quality costs, customer satisfaction, warrantable, warranty management,  

warranty actions 
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Företaget 

Studien är genomförd på ett entreprenadföretag i Sverige som arbetar med produktion inom 

kommersiella fastigheter såväl som bostadsproduktion. Med hänsyn till sekretess har valet 

gjorts att benämna entreprenadföretaget där studien genomfört som Företaget i kommande 

rapport. Anonymiteten i rapporten är genomgående för samtliga intervjuer och referensobjekt, 

där de beskrivs med kodnamn. 

Begreppsförklaring 

AF:    Administrativa föreskrifter. 

 

Eftermarknadsavdelning:  Tillsatt tjänst för hantering av eftermarknaden 

 

Garantitid:  Från det att slutbesiktning är godkänd och när alla 

besiktningspunkter är åtgärdade fram till 

garantibesiktningen. 

 

Garantihantering:  Åtgärda fel som uppkommer under garantitiden, 

innefattar administration, kundkontakt, avhjälpande. 

 

Garantiåtgärd:   Avhjälpande av garantifel. 

 

Incitament:   Omständighet som stimulerar till viss verksamhet 

 
Kommersiella fastigheter: Fastighet som inhyser en verksamhet som omsätter 

pengar och har för avsikt att ge intäkter, ex. 

affärslokaler, lager, kontor osv. 

 

Outsourca: Att till underleverantörer överlåta utförandet av hela 

eller delar av funktioner som tidigare legat inom det 

egna företaget. 

 
Respondent   Person som intervjuas. 
 
Transkribera  Nedskrivning av intervjuer. 
 
Tredjepart   Förvaltningsbolag 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel kommer en kort bakgrund till studien presenteras och läsaren får en förståelse 

för vad syftet och målet med studien är. Frågeställningen kommer beskrivas och förklaras, 

där även en avgränsning beskriver begränsningar och delar som inte berörs. 

1.1 Bakgrund 

Varje år läggs åtskilliga timmar inom byggbranschen på icke inkomstbringande arbete till 

följd av garantihantering, något som kostar. Det är tid som med fördel kan användas i 

pågående produktionen istället. Då tidspress pekas ut som en faktor, som ligger till grund att 

fel och brister uppkommer (Boverket 2007), finns det ett tydligt samband mellan tidsbristen i 

produktionen och bortfall av tid för garantiåtgärder.  

 

Tidsbristen är inte den enda orsaken till att fel och brister uppstår enligt (Boverket 2007), ett 

antal andra faktorer som leveranstider för material samt brister i projekteringen är också 

utpekade som orsak till att fel och brister uppstår. 

 

Garantihantering är något som kommer finnas inom byggbranschen även i framtiden. I 

kombination med att sträva efter att bygga felfritt finns ett värde i att förbättra 

garantihanteringen, detta för att skapa en nöjdare kund. 

 

1.2 Problemformulering 

Det kostar entreprenörerna och kunderna tillsammans 1,3 MDR kr per år för 

garantihanteringen (Boverket 2007), vilket är med hänsyn till nedlagd tid av byggföretagen 

och kunderna för att åtgärda felen. I kombination med att samma rapport beskriver att 

byggföretagen tycker det är “betungande” med överlämnande av entreprenader med 

argument, “Vissa kunder blir aldrig nöjda” (Boverket 2007 förord). Genom detta påvisas att 

det finns ett stort problem i branschen med garantihanteringen, ett problem som både 

kunderna och entreprenörerna vill komma åt.(Ibid) På grund av de stora problemen ger det en 

stor anledning för entreprenörer att ändra på sin garantihantering till det bättre. I en tidigare 

studie har en eftermarknadsavdelning setts som en alternativ lösning för att hantera 

problemet.(Engström 2012). Det kan dock vara svårt för ett mindre till ett medelstort 

byggföretag att finansiera en sådan tjänst. 
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1.3 Syfte och mål 

Då stora kostnader och mycket tid varje år läggs på garantihantering från byggföretagens sida. 

I kombination med att det finns en missnöjdhet hos kunderna (Boverket 2007), är syftet med 

rapporten att undersöka och kartlägga arbetet som läggs på garantihanteringen. Från det att 

slutbesiktningen är klar och dessa anmärkningar är åtgärdade fram till garantibesiktningen, 

och även att ta fram de kostnader som garantifelen medför. Detta för att undersöka 

möjligheterna att en tredjepart skall kunna ta över garantihanteringen. För att kunna göra den 

undersökningen krävs analyser av kostnaderna och tidsåtgången för garantihanteringen.  

 

Ett delsyfte är att ta fram en processplan för hur anmälningen av ett garantiärende hanteras, 

ifrån kund till utfört arbete i dagsläget.  

 

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningen är uppdelad i en Huvudfråga följt av ett antal Delfrågor som är till hjälp för 

att besvara huvudfrågan. 
 

Huvudfråga 

 

Hur påverkar det Företaget utifrån tidsåtgång, kostnader och kundnöjdhet om ett 

förvaltningsbolag tar över hanteringen av garantiåtgärder? 
 

Delfrågor 
 

För att besvara en Huvudfråga av så bred karaktär måste ett antal Delfrågor först redas ut. 
 
 

1. Vilka olika garantiåtgärder är mest frekvent återkommande? 

2. Finns kompetensen och möjligheten hos ett förvaltningsbolag att utföra hanteringen? 

3. Hur ser processen för hanteringen av garantiåtgärder ut i dagsläget? 

4. Hur mycket tid lägger tjänstemän ner på garantihantering? 

5. Hur stora är kostnaderna för garantihanteringen? 
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1.5 Avgränsningar 

De avgränsningar som görs är till för att fokus skall ligga på garantifel och garantihantering 

inom produktion av flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Med garantitid avses tiden 

från det att slutbesiktningen är gjord och besiktningsanmärkningarna är åtgärdade fram till 

garantibesiktningen som vanligtvis är efter två-fem år. Endast en intervju kommer att 

genomföras med en tredjepart. Ytterligare begränsning är att de referensobjekt som berörs 

omfattats av antingen AB 04 eller ABT 06. De personer som intervjuas är anställda hos 

Företaget distrikt Östergötland och studien innefattar inte hela regionen. 
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2 METOD 

I detta kapitel berörs de metoder som använts då studien utförts. Här beskrivs vilken 

undersökningsmetod som använts och det valda urvalet. Rapportens reliabilitet och validitet 

kommenteras i slutet av kapitlet. 

 

2.1 Val av metod 

Studien är gjord av kvalitativ karaktär där insamlingen till största del består av 

semistrukturerade intervjuer. För att svara på frågeställningen och syftet anses att 

semistrukturerade intervjuer är mest fördelaktigt. För att öppna upp till en bredare tolkning 

och ge en bättre förståelse anses intervjuer passa bättre jämfört med exempelvis enkäter eller 

observationer. 

  

Intervjuer med ansvariga i processen resulterade i primärdata, som kombinerades med 

sekundärdata som erhållits ur litteraturstudien. 

 

Studien är genomförd genom intervjuer med berörda personer i produktionen som har tidigare 

erfarenhet av garantihantering.  
 

2.2 Tidigare studier 

För att samla in relevant litteratur gjordes sökningar i Google Scholar, bibliotekets Uni Search 

och i databasen DiVA. De sökord som användes var kvalitetsbristkostnader, kundnöjdhet, 

garantifel, garantihantering, garantiåtgärder, byggbranschen i olika konstellationer. Beroende 

på sammansättning av sökord genererade det i olika antal träffar. Artiklar och studier som var 

relevanta för arbetet användes till den teoretiska ramen. Vid litteraturundersökningen hittades 

ett par examensarbeten som berör garantibesiktningarna för att komma åt 

kunskapsåterförandet, detta är Engelbrektsson (2011) och Nilsson, Stridh (2010). Ytterligare 

ett examensarbete nära besläktat med rapporten är Engström (2012) som undersöker hur 

arbetet med garantihanteringen bör anpassas till den förlängda garantihanteringstiden på ett 

professionellt sätt. 
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2.3 Urval 

Intervjuerna har skett med medarbetare på Företaget distrikt Östergötland. Intervjuerna har 

genomförts med respondenter som ansvarat för arbetsuppgifter med garantihantering, för att 

få en bild av hur hanteringen sköts idag. Respondenterna består av fyra stycken 

produktionsansvariga i olika befattningar samt en eftermarknadsperson.  
  

Ett förvaltningsbolag har intervjuats med samma förutsättningar där två personer med inblick 

i hur deras verksamhet fungerar. 
 

Att intervjua personer i produktionsledning inom Företaget såväl ett förvaltningsbolag gav en 

överblick om hur olika verksamheter har möjlighet att arbeta med garantihanteringen såväl 

som förvaltning för att kunna se över möjligheten att kombinera dessa. 
 

2.4 Utformning, tillvägagångssätt av intervjuer 

Framtagandet av intervjufrågorna genomfördes på följande sätt: Tid lades ned av författarna 

på att läsa in sig ordentligt i ämnet, utifrån den kunskap som införskaffades diskuterades det 

fram viktiga områden som intervjuerna sedan berörde. Därefter skrevs de relevanta 

intervjufrågorna ner och en avstämning gjordes med handledare på Företaget. Därefter 

skickades ett brev till respondenterna som beskrev de områden som intervjun skulle beröra, 

detta för att de skulle ges möjlighet att förbereda sig inför intervjun.  

 

Författarna valde att utföra kvalitativa intervjuer. De kvalitativa intervjuerna genomfördes 

med låg struktureringsgrad d.v.s. det gav intervjuobjekten utrymme till att svara på frågorna 

med egna ord, de hade även en låg standardiseringsgrad då intervjuarna gav respondenten 

utrymme att tala fritt och ledande frågor ställdes om så behövdes. 

 

Intervjun började med att respondenterna fick information gällande arbetets syfte och 

frågeställningar. Därefter presenterade respondenterna sig för att författarna skulle få en 

uppfattning om deras bakgrund och erfarenheter. Intervjun spelades in med samtycke av 

respondenterna, efter avslutad intervju transkriberades hela intervjun för att underlätta 

analysarbetet. 

 

Under intervju 1 och intervju 6 var det två respondenter som deltog. 
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2.5 Kvalitativ studie 

Avsikten med kvalitativa studier är att skapa sig en bild om de bakomliggande tankarna såväl 

som uppfattningar som den undersökta personen har (Sörqvist L 2000). 
 

Reliabilitet och validitet är centrala begrepp i anslutning till kvaliteten i 

datainsamlingsförfarandet (Svensson P-G & Starrin B 1996). Nedan beskrivs de olika 

begreppen var för sig. 
 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet och validitet är för kvalitativa forskningar sammanflätade och begreppet 

reliabilitet används sällan i kvalitativa forskningar (Patel R & Davidsson B 2011).  

 

Reliabilitet innebär dock att återge samma resultat vid upprepade undersökningar. 

Reliabiliteten bör ses i sitt samband. Vid en kvalitativ studie kan identiska frågor vara reliabla 

även om svaren skulle vara åtskilda mellan de olika intervjutillfällena.(Svensson P-G & 

Starrin B 1996) 

 

2.5.2 Validitet 

Begreppet validitet för kvalitativa studier gäller till skillnad från kvantitativa studier hela 

forskningsprocessen (Patel R & Davidsson B 2011). I kvalitativa studier handlar validitet om 

att tolka och förstå innebörden av livsvärden, att upptäcka företeelse och att beskriva 

uppfattningar (Ibid).  
 

2.6 Analys av empiri 

Vid varje intervju har båda författarna medverkat utöver respondenten, detta för att få in så 

många intryck som möjligt. Intervjuerna fördes omväxlande där svaren från respondenten låg 

till grund för följdfrågor. Efter varje intervju transkriberades den för att få med allt som sagts 

och även hur det sagts.  

 

Författarna har utifrån respondenternas medverkan kunnat sammankoppla nuläget till den 

teoretiska referensramen och slutligen koppla det till studiens syfte och frågeställning. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer befintliga teorier med anknytning till syftet och frågeställningen i 

arbetet beröras. Med hjälp av den teoretiska referensramen i det här kapitlet kommer 

slutsatser och analyser att göras. I den teoretiska referensramen kommer läsaren kunna bilda 

sig en uppfattning om hur en garantiprocess utifrån de allmänna bestämmelserna skall se ut, 

vad kvalitetsbristkostnader och kundnöjdhet innebär? Och vad tidigare studier kommit fram 

till angående garantibesiktningsanmärkningar? Ett stycke kommer också beröra 

fastighetsförvaltning. 

3.1 Allmänna Bestämmelser AB04 och ABT06 

De allmänna bestämmelserna har för avsikt att skapa en balans mellan parterna i 

byggprocessen med vikt i både rättigheter och skyldigheter. Detta stycke kommer beröra de 

allmänna bestämmelsernas övergripande och även de paragrafer som har koppling till 

frågeställningen. I samtliga områden som beskrivs nedan, gäller det som står i paragraferna 

om inte annat avtalats mellan parterna. 

 

3.1.1 Allmänt om allmänna bestämmelserna 

Byggandets kontrakt kommitté, BKK har tagit fram Allmänna Bestämmelser som är avsedda 

för användning vid byggnadsentreprenader (BKK, 2004). I denna rapport kommer två av de 

Allmänna Bestämmelser beröras, den ena AB04 är skriven med utgångspunkt för delad 

entreprenad, generalentreprenader (BKK, 2004) och ABT06 som är skriven för 

totalentreprenader (BKK, 2006). ABT06 och AB04 är båda applicerbara för hela 

byggprocessen och har för avsikt att skapa balans mellan rättigheter och skyldigheter för 

inblandade parter (BKK, 2004). I kommande stycket berörs bara de paragrafer och stycken 

som är intressanta utifrån en garantihanteringssynpunkt. 
 

3.1.2 Garantitider 

Enligt 4§7 i AB04 och ABT06 är det för entreprenörens arbetsprestation 5 års garantitid. I 

AB04 är garantitiden för material och varor två år, jämfört med ABT06 där skillnaden ligger i 

att garantitiden är två år om beställaren har föreskrivit ett särskilt material eller en särskild 

vara. Skulle entreprenören erhållit längre tid från sin återförsäljare, då gäller den garantitiden 

istället mellan beställaren och entreprenören (ibid).  
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3.1.3 Ansvar 

(5§5) i både AB04 och ABT06 säger att entreprenören ansvarar för fel som framträder under 

garantitiden, ett fel är “avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls 

eller inte utförts på kontraktsenligt sätt” (BKK, 2004). 

 

3.1.4 Avhjälpande 

Med avhjälpande menas att någon part, i vanliga fall entreprenören skall åtgärda uppkomna 

fel som upptäcks vid besiktning och/eller under garantitiden. Fel skall uppmärksammas i 

besiktningsutlåtandet eller lämnas skriftligen till entreprenören. Avhjälpandet skall vara 

åtgärdat inom två månader från det att entreprenören mottagit den skriftliga underrättelsen. 

Tiden kan ändras om det gäller fel av mindre betydelse som inte medför någon risk för skada 

på entreprenaden eller att det inte medför problem för beställaren. I detta fall måste de båda 

parterna vara överens om den förlängda tiden. Anser entreprenören sig inte skyldig till det 

uppkomna felet måste denna meddela beställaren skriftligt utan dröjsmål.  

 

När felet är avhjälpt skall entreprenören meddela beställaren detta skriftligt. Skulle det vara så 

att entreprenören inte har avhjälpt felet inom den tid som avses har beställaren rätt att åtgärda 

felet på entreprenörens bekostnad. (5§17 AB04, ABT06)  
 

3.1.5 Besiktningar 

 I AB04 och ABT06 beskrivs de olika typerna av besiktningar som förekommer, med 

utgångspunkten i detta arbete var det av intresse att beröra tre av de olika besiktningarna. 
 

Paragraferna för slutbesiktning ser till stor del lika ut för AB04 och ABT06, paragrafen som 

berörs är 7§2 och den säger att: 
 

“Slutbesiktningen skall, om inte parterna avtalat om annat, verkställas 

vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, 

utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd”.   

 

(AB04, s.33. ABT06, s.30)  
 

Det som i ovan nämnd paragraf nämns om garantitid är att den startar utifrån godkänd 

slutbesiktning och med tidsspektrum enligt Garantitider. När slutbesiktning av en del av 

entreprenaden genomförs, gäller för garantitiden, från slutbesiktning till utgången av 
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garantitiden för den sist godkända delen i entreprenaden (ibid). Det som skiljer AB04 och 

ABT06 åt är att ABT06 även omfattar ett stycke med besiktning av entreprenadens funktion.  

Både AB04 och ABT06 skriver lika om garantibesiktningen att: 
  

“Före utgången av den kortaste garantitiden verkställs 

garantibesiktning, om parterna inte kommer överens om annat. 

Garantibesiktning påkallas av beställaren.” 

 

   (AB04, s.33 & ABT06, s.31) 

 

 Efterbesiktning innebär att, för att konstatera att fel avhjälpts har part rätt att påkalla 

efterbesiktning, som ska utföras utan dröjsmål efter felet åtgärdats (AB04, 7§5 och ABT06, 

7§5). Skulle entreprenören inte åtgärda felet inom rätt tid kan beställaren påkalla 

efterbesiktning (ibid). 

 

Påkallar entreprenören efterbesiktning av avhjälpta fel, men på grund av beställarens 

underlåtenhet blir inte efterbesiktningen av. Då anses felet som efterbesiktning skulle omfatta 

avhjälpt. (AB04, 7§5 och ABT06, 7§5) 

 

3.1.6 Godkännande 

Skulle det inte föreligga fel vid slutbesiktningen skall besiktningsmannen godkänna 

entreprenaden. Förekommer fel i begränsad omfattning av mindre betydelse får det inte 

hindra entreprenaden från att godkännas (AB04, 7§12 & ABT06, 7§12). Fel enligt ovan av 

begränsad omfattning i mindre betydelse skall åtgärdas enligt Avhjälpande inom två månader. 

Besiktningsmannen avgör om den av entreprenören upprättade skriftliga dokumentationen 

som har för avsikt att visa att den utförda delen av entreprenaden är kontraktsenligt 

utförd.(ibid) 
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3.2 Garantihantering 

Under denna rubrik beskrivs det hur garantihanteringen skall gå till enligt AB04 och ABT06. 

D.v.s. hur förfarandet skall gå till, vem som har ansvar för vad och inom vilka tidsaspekter 

åtgärderna skall vara utförda. 

 

Garantitiden startar efter godkänd slutbesiktning och varar två till fem år från godkännandet, 

därefter tar ansvarstiden vid i ytterligare fem år. Fel som uppstår under garantitiden ska 

åtgärdas utan dröjsmål inom två månader efter det att entreprenören erhållit en skriftlig 

felanmälan om inte annat avtalats.  

 

Entreprenören är skyldig att utan dröjsmål meddela beställaren skriftligt när felet har 

åtgärdats. Fel som entreprenören anser sig icke skyldig till, ska omgående skriftligen 

meddelas beställaren. Enligt både AB04 och ABT06 ligger ansvaret på entreprenören att 

kunna bevisa att felet beror på vanvård eller att beställaren har använt produkten på ett 

onormalt sätt, åberopas AB04 omfattas även felaktig projektering i fel som entreprenören 

måste bevisa har förekommit. Innan utgång av den kortaste garantitiden skall beställaren 

påkalla garantibesiktning om parterna inte kommer överens om annat.(AB04, ABT06) 

 

Nedan följer en illustration av hur processen ser ut från slutbesiktningen fram till avhjälpta 

garantifel från garantibesiktningen. 
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Figur 1.  Från slutbesiktning till start av ansvarstid (AB04, 2004) 
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3.3 Kvalitetsbristkostnader 

Vad är kvalitetsbristkostnader? det berörs i kommande stycke, även vad det finns för olika 

typer såväl som effekten de har på företaget. Läsaren kommer även få en uppfattning av var i 

byggprocessen kvalitetsbristkostnaderna uppstår utifrån tidigare studier. 

 

Från början pratades det om kvalitetskostnader, men med tiden har begreppet 

kvalitetsbristkostnader vunnit större mark. Detta grundar sig i att med kvalitetskostnad kan 

uppfattas som att det är kvalitet som kostar när det i realiteten är bristen på kvalitet som 

kostar, därav används begreppet kvalitetsbristkostnader. Kvalitetskostnad kan emellertid ses 

som en synonym till kvalitetsbristkostnader, och i vissa sammanhang kommer begreppet icke 

värdeskapande kostnader till användning istället för kvalitetsbristkostnader. Även 

kvalitetsrelaterade kostnader används som ett omfattande begrepp enligt svensk standard. 

(Sörqvist 2001) 

 

En definition som bra beskriver kvalitetsbristkostnader är “de kostnader som skulle försvinna 

om ett företags produkt och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga” (Juran 1989 

se Sörqvist 2001, s.30). Definitionen har fått kritik då den är för omfattande och inkluderar 

alla kostnader. Då kan definitionen “den merkostnad som uppstår på grund av bristande 

kvalitet i något led” (Sörqvist 2001, s31) vara mer användbar. Båda dessa fokuserar på 

kostnader uppkomna av otillräcklig kvalitet, men enligt Sörqvist (2001) grundar sig inte ett 

framgångsrikt kvalitetsarbete i att minimera kostnaderna, utan fokus bör ligga på att 

maximera lönsamheten.(Sörqvist 2001)  
 

Kvalitetsbristkostnader kan delas in i tre kostnadskategorier: kontrollkostnader, interna - och 

externa felkostnader. Kontrollkostnader innebär t.ex. kostnader för övervakning, inspektion 

och kontroll vilket omfattande kan beskrivas som “kostnader för att kontrollera att rätt 

kvalitet levereras i alla led” (Sörqvist 2001, s.36). Interna felkostnader syftar till förluster 

som orsakas av fel som avviker från kvalitetsnivån som skulle uppfyllas och upptäckas innan 

leverans till slutkunden. Interna felkostnader som då kan uppstå är ex. vite för förseningar, 

kostnader vid omarbete, omkontroller samt värdeminskningar. Externa felkostnader kan 

definieras på samma sätt som de interna felkostnaderna med den skillnaden att de upptäcks 

efter leverans till kund. Dessa omfattas oftast av kostnader för garantier, böter, återkallande, 

rabatter, förlorade intäkter samt badwill. De externa felkostnaderna är av mycket allvarligare 

betydelse än de interna felkostnaderna, på grund av att bristerna når slutkunden. Detta kan 

orsaka förlorad försäljning och även stora kostnader till följd av badwill. (Sörqvist 2001)  
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Svårigheter uppstår när ett företag skall mäta kvalitetsbristkostnaderna i praktiken, det 

kommer skilja sig mellan vilka kostnader som skall mätas, vissa är lätta att mäta, och andra 

kräver mer omfattande mätningar, till de kostnaderna som inte går att mäta i praktiken. Av 

denna anledning delas kostnaderna in i fem olika nivåer, då talas det om traditionella 

kvalitetsbristkostnader, dolda kvalitetsbristkostnader, förlorade intäkter, kundernas kostnader 

och samhällsekonomiska kostnader. (Sörqvist 2001) Dessa begrepp går att förklara med en 

isbergsmodell enligt nedan: 

 

  Figur 2.  Isbergsmodell enligt Sörqvist 2001, s.39 

De traditionella kvalitetsbristkostnaderna omfattar som tidigare nämnts garantiarbete, viten, 

omarbete, reklamationer och kostnader för eventuella kontrollpersoner. 

Kvalitetsbristkostnader av denna typ går ofta enkelt att utmäta ur de befintliga ekonomiska 

systemen alternativt felrapporteringssystem. Nästa nivå nedåt berör de dolda 

kvalitetsbristkostnaderna vilka hamnar utanför det ekonomiska redovisningssystemet men 

ändå drabbar verksamheten, detta rör sig vanligen om direkt material och/eller direkt lön. I de 

dolda kostnaderna hamnar större delen av kvalitetsbristkostnaderna vilka kan härledas till 

tjänstemannasidan av verksamheten och till produktion. Detta beror på att omarbete och 

garantihantering ofta sker genom att felet rättas till, utan att någon separat redovisning för 

nedlagd tid eller kostnader görs. (Sörqvist 2001) 

 

De tre följande nivåerna är svårare att sätta en siffra på, men något som omfattar alla tre är att 

de medför till att försämra företagets goodwill, vilket i en konkurrensutsatt marknad kan 

påverka ett företag mycket. (Sörqvist 2001) 

 

Det talas om att kvalitetsbristkostnader uppkommer till storlekar om 10-30 % av företagets 

omsättning. En siffra som får tas med en nypa salt, är utgångspunkten att räkna med alla 
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kostnader som uppstår i alla fem nivåer som beskrivits tidigare kan kostnaderna för arbetet bli 

flera gånger större än hela verksamhetens omsättning. Ändå har inte intervallet 10-30% tagits 

från intet, utan grundare sig i de delar som praktiskt kan fastställas av första och andra nivån i 

isbergbergsmodellen, vilket är kostnader som går att mäta.  

 

Då någon exakt kostnad är svår att fastställa skiljer man på det praktiska perspektivet som 

berördes ovan angående de mätbara kostnaderna i de första två nivåerna. Det praktiska 

perspektivet har för avsikt att användas till att identifiera problem och motivera förbättringar. 

Det andra perspektivet som nämns är det filosofiska perspektivet, vilkets avsikt är att skapa 

insikt för vilken total omfattning kvalitetsbristkostnaderna har. (Sörqvist 2001)  
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3.3.1 Var i byggprocessen uppstår kvalitetsbristkostnader 

Josephson et al. (2002) utförde en studie där de kartlade kvalitetsbristkostnaderna som 

upptäcktes under produktionstiden och tittade på var någonstans i byggprocessen de uppkom 

och dess kostnader. Studien omfattade sju projekt som var kommersiella byggnader, 

merparten var nybyggnation och ca två projekt var ombyggnationer.  Josephson et al delade 

upp anledningarna till omarbeten i produktion i sex olika kategorier beroende på var 

kvalitetsbristkostnaderna/omarbetskostnaderna uppstod. Kategorierna bestod av beställaren, 

design/projektering, produktion, arbetsledning, material, maskiner och yrkesarbetare. Den 

kategori som stod för de största kvalitetsbristkostnaderna var projekteringen som stod för 26 

% av totalkostnaden för de omarbeten som krävdes. Skälen till att det uppstod kvalitetsbrister 

här var avsaknad av koordinering mellan arbetsgrupper, felaktiga ritningar och ofullständiga 

ritningar. För 25 % av kvalitetsbristkostnaderna stod arbetsledningen för ute i produktion. 

Detta berodde på misstag i planeringen för projektet, felaktiga arbetsförberedelser, misstag 

vid administration av material försörjningen och att ledningen hade gjort misstag när de valde 

konstruktionsmetod. 20 % av kostnaderna berodde på misstag gjorda av yrkesarbetarna såsom 

bl.a. monteringsfel. Distribution av material till byggarbetsplatsen stod för 18 % av 

kvalitetsbristkostnaderna, det berodde till största del på sena leveranser och att det som 

levererades var fel vara, då med ex. fel dimensioner. De två sista kategorierna som 

innefattade extra kostnader berodde på beställaren och problem med maskiner som stod för en 

liten del av de totala kvalitetsbristkostnaderna. (Josephson et al 2002) 

 

Kostnaderna för kvalitetsbristerna uppgick till 2,3 - 9,4 % av produktionskostnaden. De 

kvalitetsbrister som upptäckts under garantitiden uppskattas till ca 3-5% av 

produktionskostnaden. (Josephson & Hammarlund 1999) 

 

Enligt studien stod utförande och produktionsledningsfelen för en stor andel av felen som 

upptäcktes, dock så utgjorde de inte en stor kostnad att åtgärda. De stora kostnaderna för 

åtgärdandet av felen låg hos projekteringen och materialfelen, dock stod de för en liten andel 

av de fel som upptäcktes. De fel som rapporterades under brukartiden härrör oftast från fel 

som gjorts av beställaren och av projekteringen. (Josephson 2013)  
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3.3.2 Vad säger tidigare studier om garantiåtgärderna? 

Tidigare har två studier gjorts gällande kartläggning av de vanligast 

förekommande kvalitetsbristkostnaderna under garantitiden. I den första studien av Björn 

Engelbrektsson 2011 gjordes en analys av 1184 stycken garantibesiktningsanmärkningar från 

fem stycken bostadsprojekt under året 2010. Av detta framkom att de vanligaste 

anmärkningarna i fallande ordning var på sprickor i hörn/vinkel/tak/golvvinkel, anmärkningar 

på dörrar och skadade glas. Dessa stod tillsammans för 38 % av anmärkningarna. I tabellen 

nedan presenteras de kategoriserade anmärkningarna med antal procent.(Engelbrektsson B 

2011) 

 

Byggdel Anmärkningsfrekvens Ackumulerad 
anmärkningsfrekvens 

Spricka hörn/tak/golvvinkel 16 % 16 % 

Dörr 13 % 29 % 

Skada glas 9 % 38 % 

Tapet/väv 6 % 44 % 

Fog saknas/ ej färdig/ skadad 5 % 49 % 

Spricka/ synlig förstärknings/ 
kantjärn 

4 % 53 % 

Spricka på vägg 4 % 57 % 

Köksinredning 3 % 60 % 

Spånskiva ej i nivå 3 % 63 % 

Lister 3 % 66 % 

Övriga fel (94st) 34 % 100 % 

Tabell 1.  Sammanställning av 1184 st. garantibesiktningsanmärkningar (Engelbrektsson B 

2011) 
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I den andra studien gjord av Nilsson. K & Stridh. M (2010) studerades 33 olika 

bostadsprojekt och anmärkningarna från garantibesiktningen sammanställdes utifrån 

byggdelar och dess anmärkningsfrekvens. Detta resulterade i att fem byggdelar stod för 61 % 

av anmärkningarna. De byggdelar som det fanns anmärkningar på i fallande ordning var 

yttertak, innertak, vindslucka/stege, ytterväggar och innerväggar. I tabellen nedan visas 

sammanställningen av byggdelarna och anmälningsfrekvensen. (Nilsson. K och Stridh. M 

2010) 

Byggdel Anmärkningsfrekvens Ackumulerad 
anmälningsfrekvens 

Yttertak 23,1 % 23,1 % 

Innertak 12,17 % 35,27 % 

Vindslucka/stege 11,61 % 46,88 % 

Yttervägg 7,79 % 54,67 % 

Innervägg 6,03 % 60,7 % 

Entrépartier 5,33 % 66,03 % 

Dörrar 4,97 % 71 % 

Fönsterdörr 4,71 % 75,71 % 

Fönster 4,58 % 80,29 % 

Burspråk 3,83 % 84,12 % 

Golv (inne) 3,29 % 87,41 % 

Golv (ute) 2,9 % 90,31 % 

Inredning/snickeri 2,76 % 93,07 % 

Lister/foder 1,62 % 94,69 % 

golvvärme 1,56 % 96,25 % 

tröskel/sockel 1,45 % 97,7 % 
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Vitvaror 0,78 % 98,48 % 

Balkongräcke/inglasning 0,51 % 98,99 % 

Byggbeslag 0,32 % 99,31 % 

Takränna/stuprör 0,25 % 99,56 % 

Skorsten 0,25 % 99,81 % 

Mark 0,12 % 99,93 % 

Utvändigt snickeri 0,02 % 100 % 

Tabell 2.  Sammanställning av garantibesiktningsanmärkningar från 33 byggprojekt 

(Nilsson K och Stridh M 2010) 
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3.4 Kundnöjdhet 

I detta stycke berörs hur kvalitet är kopplad till kundnöjdhet och vilka behov som ska 

uppfyllas för att erhålla en nöjd kund, även vilka effekter en missnöjd kund kan bidra till 

berörs. 

 

Kundens behov avgör kundnöjdheten, det är med avseende till hur väl tjänsten/varan lever 

upp till de förväntningar kunden har på tjänstens/varans kvalitet. Uppfylls inte kundens 

förväntningar kan det skapa irritation och missnöjdhet. Skulle kunden bli missnöjd med 

produkten eller tjänsten som den erhållit kan en misstro skapas mot aktören som levererat 

produkten eller tjänsten vilket leder till att varumärket blir skadat (Bergman, B; Klefsjö, B 

2012). Bergman och Klefsjö nämner att kundbehovet är uppdelat i tre delar, med basbehov, 

uttalad behov och omedvetna behov. Basbehoven är grundläggande och behöver inte uttalas, 

ex: köper kunden en lampa förutsetts lampan lysa. Uppfylls inte dessa så blir kunden 

missnöjd, men att basbehoven är uppfyllda är inte samma sak som att kunderna blir nöjda. De 

uttalade behoven ex: kunden uttalar tydligt sin önskan att lampan skall ha ett gult sken. 

Fokuserar företaget på att konkurrera med att uppfylla de uttalade behoven kan företaget 

vinna marknadsandelar.  Det omedvetna behovet, är ett behov som kunden inte är medvetna 

om att de har. Genom att identifiera de omedvetna behoven och tillfredsställa dessa ger det ett 

extra stort värde för kunden, vilket skapar stora konkurrensfördelar (ibid). 
 

Kundnöjdhet är ett begrepp som används i stor utsträckning och ofta görs det mätningar 

angående hur nöjda kunder ett företag har. Nuförtiden har begreppet “inte missnöjd” blivit ett 

synonym till “nöjd”, detta är för att företag fokuserar på att ge kunderna de som förväntas och 

är nödvändigt vilket resulterar i att kunderna blir “inte missnöjda”. Lyckas företaget däremot 

identifiera och genomföra de egenskaperna som kunderna finner attraktiva skapar det ett 

mervärde och känslor som överraskning, attraktion och glädje. Detta resulterar i en skillnad 

mellan “WOW” och “okej” om företaget lyckas uppfylla de egenskaperna med mervärde mot 

om de inte skulle lyckas med det (Bergman, B; Klefsjö, B 2012). För att kunna identifiera 

attraktiva egenskaper som skapar egenskaperna enligt ovan, måste företaget skaffa detaljerad 

kunskap om sina kunder och deras önskemål och vanor (ibid). 
 

Missnöjda kunder är ett stort problem för företagen, endast ungefär 5 % av kunderna som är 

missnöjda meddelar detta till leverantören eller tjänsteutövaren. Detta att jämföras med att en 

missnöjd kund ofta talar med 10 personer i sin omgivning om dennes negativa upplevelser av 

leverantören/tjänsteutövaren. (Bergman, B; Klefsjö, B 2012)  

Genom att kunderna erhåller ett ökat värde på sin tjänst kan det upplevas som positivt och på 

så sätt uppnå kundtillfredsställelse, men genom att en negativ situation återställs till neutralt 
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läge kan även det resultera i kundtillfredsställelse. I det senare fallet talas det mer om att 

tillfredställelsen grundar sig i en lättnadskänsla. (Sörqvist L 2000)  

 

Sörqvist (2000) skriver även att tidigare erfarenheter till stor del påverkar kundens 

förväntningar, då även att negativa erfarenheter har en avsevärt större inverkan än positiva. 

Det nämns även ett antal andra faktorer som påverkar kundens förväntningar, men värt att 

nämna är att förväntningarna kunden har till stor del skiljer sig från innan och efter 

konsumtionen av tjänsten, fokus bör därför läggas på utfallet av situationen i enskilda fall 

(Ibid).  

3.5 Förvaltning 

Förvaltaren är spindeln i nätet och måste dra i många trådar, i detta stycke berörs allmänt 

om hur fastighetsförvaltning ser ut och vilka olika typer av fastighetsförvaltning det finns. 

 

Fastighetsförvaltning i Sverige har under det senaste decenniet genomgått stora förändringar 

(Sääf, A. Alvebro, B 2011). Då branschen tidigare dominerats av byggmästare och 

institutioner som fastighetsägare till att i dagsläget ha stora inslag av utländska investerare 

(ibid). Detta har resulterat i att fastighetsinvesteringar har förändrats från långsiktiga till 

kortsiktiga investeringar (ibid).  
 

Då ägarnas syfte med deras fastighetsägande har förändrats har det även påverkat 

fastighetsförvaltningen. Syftet med fastighetsförvaltning i dag har blivit mer att se till att 

hyresgästen är nöjd och att fastigheten ökar i värde. Då syftet tidigare med 

fastighetsförvaltningen var att fokusera på att säkerställa fastighetens tekniska funktion. (Sääf, 

A. Alvebro, B 2011). 
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Figur 3.  Sääf A och Alvebro B 2011 s.523 

Som ses i figur 3 spelar förvaltaren en mycket central roll i förvaltningen och kräver därför 

kunskap inom flera områden (Sääf, A och Alvebro, B 2011).  

 

Det finns två huvudprinciper för förvaltningen som i regel skiljer sig åt. Antingen sköts 

förvaltningen genom extern förvaltningen eller med hjälp av eget förvaltningsorgan (ibid). 

När det talas om förvaltning med hjälp av egen organisation är det oftast fastighetsägare där 

kärnverksamheten består av fastighetsägande. Det argumenteras med att en närmare 

kundkontakt till hyresgästerna skapas och att det blir kortare beslutsvägar (Sääf, A och 

Alvebro, B. 2011). Är det extern förvaltning det talas om är det vanligt med ett kort tidsaspekt 

på ägandet från fastighetsägarens sida, där investeringen ses som penningplacering och vill då 

inte binda upp sig med en egen förvaltningsorganisation (ibid). Att få direkt tillgång till rätt 

kompetens för åtgärden är fördelen med att arbeta med extern förvaltning (ibid). Extern 

förvaltning kan delas in i tre olika kategorier; Lokalförvaltare - kommersiella, 

bostadsrättsförvaltare, hyresrättsförvaltare. Lokalförvaltning omfattar all den förvaltning som 

hamnar utanför bostadssektorn, då exempelvis köpcentra, industrier, kontor och lager. (Berg 

2012)   

TEKNIK EKONOMI

JURIDIK KUNDVÅRD

FÖRVALTNING



 TEORETISK REFERENSRAM 

 

23 

3.6 Företaget ”Vårt sätt att arbeta” 

Företaget har omfattande och väl utformade rutiner för de flesta stegen i byggprocessen, 

såväl som för deras olika interna organisationsdelar. I detta stycke kommer en kortfattad 

beskrivning gällande Företagets rutiner enligt “Vårt sätt att arbeta” som är ett internt 

ledningssystem med avsikt att ge nöjdare kunder, nöjda och engagerade medarbetare, 

förutsägbar och effektiv verksamhet samt ökad lönsamhet.  

 

Stora delar av ”Vårt sätt att arbeta” är förankrat i de allmänna bestämmelserna vilket 

resulterar i att flera av rutinerna ger samma information som erhålls från de allmänna 

bestämmelserna.  

 

Överlämnandet är övergången mellan slutet av produktion och början av garantitiden. Enligt 

”Vårt sätt att arbeta” har Företaget stora möjligheter att påverka kundens slutliga intryck 

inför överlämnandet av entreprenaden till kund. När slutbesiktningen är har kunden sin 

mottagningskontroll, vilket även innebär att ansvaret faller över till kunden och garantitiden 

startar. De anmärkningar som uppkommer på slutbesiktningen skall åtgärdas inom en snar 

framtid för att ge kunden en helt färdig entreprenad, och att överlämnandet skall kunna 

avslutas. Skulle anmärkningarna åtgärdas senast inom 10 dagar ses projektet som ett 0-

felsprojekt.  

 

I samband med avslutat projekt överlämnas slutdokumentation till kunden även kallad “Drift 

och underhållspärm”. Innehållet i dokumentationen påverkas av kunden och kan exempelvis 

innehålla relationshandlingar, drift- och skötselinstruktioner, varugarantier, säkerhetsdatablad 

och avtalade intyg, schema för servicearbeten under garantitiden. 
 

Under garantitiden är det projektchefen eller annan utsedd person som ansvarar för de 

felanmälningar som görs. Ansvaret omfattar att kontrollera och styra driften och 

garantiåtgärderna, skulle problem uppstå skrivs att lämpliga besök, möten och besiktningar 

skall ske. Någon ansvarig i Företaget bör besöka projektet under garantitiden tillsammans 

med kunden, för att underhålla kundrelationer såväl som att underlätta vid 

garantibesiktningen.    
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Kundvård beskrivs på följande sätt: 

“Arbetet med att bygga, behålla och utveckla kundrelationer är avgörande för 

vår verksamhet, speciellt när vi vet att det krävs betydligt större resurser att 

skapa en relation men en ny kund i förhållande till att vårda och behålla en 

upparbetad relation.” 

     Företaget 2014 

 

Enligt ”Vårt sätt att arbeta” börjar eftermarknaden när projektet är avslutat och överlämnat 

till kund. Vikt läggs på att Företaget skall fortsätta bygga sina relationer genom att skapa en 

bra eftermarknad med ett bra kundvårdsarbete. (Företaget 2014). 

 

Gällande reklamationer i anslutning till eftermarknaden ansvarar den enhet som utfört 

projektet för dessa, vid svårlösta situationer skall enheten kontakta Företagets jurist.(Företaget 

2014) 
 

3.7 Företaget 1B ”Vårt sätt att arbeta” 

Företaget har ett dotterbolag vid namn Företaget 1B som arbetar med bostadsutveckling, 

vilket innebär att de köper mark, bygger, säljer och ansvarar för garantihanteringen 

(Företaget 2014). Denna avdelning har ett eget ”Vårt sätt att arbeta” som även detta är ett 

internt styrdokument för hur olika situationer bör hanteras. Det som berörs nedan av det 

interna dokumentet är av intresse med utgång från frågeställningen, dokumentet går inte att 

beröra i sin helhet med hänsyn till sekretessbelagt material. 

 

Företaget 1B arbetar med en utarbetad eftermarknadsrutin där projektledaren ansvarar för att 

sammanställa all information som uppstår under projektet, där en checklista finns som hjälp 

till arbetet. Serviceansvarig kontrollerar att all relevant information om projektet är 

överlämnade. 

 

Serviceansvarig bär ansvar för att påkalla garantibesiktning, till vilken de som utfört projektet 

“Företaget 1B” medverkar i och även ansvarar för att avhjälpa fel upptagna i 

besiktningsutlåtandet. 

 

Det finns en utarbetad rutin för kundärendehantering där kommunikation från kunder, 

fastighetsskötare och bostadsrättsföreningar hänvisas till kundtjänst vilken fungerar som 

kundens första kontakt. 



 BESKRIVNING AV EMPIRIN 

 

25 

4 BESKRIVNING AV EMPIRIN 

I detta kapitel kommer det beröras vad som sades under intervjuerna med de olika parterna 

som intervjuades. En processbeskrivning av hur arbetet sköts idag är en nyckeldel för vidare 

analys, i empiridelen beskrivs hur processerna för garantihanteringen ser ut för 

produktionsledningen och eftermarknadspersonen. Här redovisas även de kostnader som 

författarna har lyckats kartlägga från fyra referensprojekt. 

 

4.1 Intervjuer 

I detta stycke kommer en redogörelse av innehållet i de genomförda intervjuerna. Att tänka 

på när detta kapitel skall läsas är att intervjuerna är utförda med låg struktureringsgrad i 

respondentens svar, detta gav långa omfattande svar vilket resulterade i att de intressanta 

delarna med utgångspunkt från frågeställningarna har tagits ut. De inledande intervjuerna 

med produktionscheferna och projektingenjören berör hur garantihanteringen ser ut i 

dagsläget, intervjun med eftermarknadspersonen ger en bild av hur arbetet kan se ut med att 

en annan part utför arbetet. Avslutningsvis tas en intervju med ett förvaltningsbolag med för 

att skapa en bild om hur de arbetar i sin verksamhet. 

 

I inledningen av intervjun gavs en presentation gällande rapportens syfte och mål. 

Semistrukturerade frågor användes, som respondenten hade fått ta del av innan intervjun för 

att kunna sätta sig in i området. Frågorna gav möjlighet att svara fritt utifrån egna erfarenheter 

och uppfattningar.  
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4.1.1 Intervju 1 Produktionschef A 

Produktionschef A med liten erfarenhet av garantihantering. Under sista delen av intervjun 

deltog arbetsledare A som även han har erfarenhet av garantihanteringsarbete.  

 

Produktionschef A pratade om att fel som anmäldes under garantitiden gjordes enligt 

informationen som gavs ur Drift och underhållspärmarna där det ska framgå vem som 

ansvarar för arbetet efter godkänd slutbesiktning. När frågan om vilka de vanligaste 

garantifelen är svarar produktionschefen utifrån det projektet där han har erfarenhet ifrån, “det 

är mycket dörrar, dörr justeras, dörr står på tröskel…”. Det är ofta inget stort arbete att justera 

dörrarna, men det ska fortfarandet göras. Annat som ofta kommer upp är fogar som sprickor 

och måste målas om.  

 

”Ett bostadshus med 80 lägenheter, och säg att det har haft 1 fel i varje lägenhet så är det ju 

80 anmärkningar” var svaret på hur många garantianmärkningar det brukar vara i genomsnitt 

per avslutat projekt. Produktionschef A säger att det är väldigt svårt att ge en siffra på hur 

många garantiåtgärder det är, det grundar sig till stor del på vem kunden är och vilken typ av 

byggprojekt det är.  

 

På frågan om de upplever att kunderna är nöjda med arbetet för garantifel svarade 

arbetsledare A att “de blir nöjda, man ska se till att de blir nöjda. Så är det bara, det finns 

inget att välja på.”   
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4.1.2 Intervju 2 Produktionschef B 

Produktionschef B har lång erfarenhet som produktionschef med fokus på den kommersiella 

produktionen.   
 

Direkt förklarade han ingående hur garantihanteringen sett ut under sina år, “i 98-99% skickas 

felanmälan till mig och det blir ju via mail”, Det är oftast han som tar hand om 

garantihanteringen, vilket då alltid framgått ur drift och underhållspärmarna, där det står vem 

som är kontaktperson under garantitiden.  

 

På frågan om vilka fel som produktionschef B uppfattar som vanligast förekommande svarade 

han “på byggsidan är det väldigt vanligt med att det är någon dörr som slagit sig eller tar i”, 

detta nämner han i kombination med att rör och el även är vanligt förekommande. Han hävdar 

att el är vanligast, då det blivit en stor del i byggnaderna. Han trycker på hur viktigt det är att 

el-delen i kombination med dörrarna fungerar utifrån förväntningarna. Han nämner även 

sprickor i väggar och diverse målaråtgärder som vanligt förekommande, men säger att det är 

dörrar - och elfel som hamnar som högprioriterade och ska åtgärdas samma dag. Fel med 

lägre prioritering brukar samlas ihop, för att åtgärdas samtidigt. 

 

Produktionschef B medverkar även under garantibesiktningen och ansvarar för att åtgärda 

eventuella anmärkningar som uppstår. 

 

Han nämner att det enligt egen uppfattning inte tycker att det rör sig om några stora summor 

för garantiåtgärderna, och säger även att “om man är mitt uppe i ett projekt som går i 110 och 

då skall man börja med det andra och styra och ställa, så kan det bli lite störande” 

 

På frågan om han har någon uppfattning hur mycket tid han lägger ner på garantihanteringen 

per projekt under garantitiden svarade han “för egen del kanske jag har lagt ner under de 2 

åren totalt 1 vecka, sen är det garantibesiktningen vilket ofta tagit 1 dag, plus att avhjälpa, så 

totalt kanske 2 veckors tjänstemannatid”, denna tid uppskattar han det går åt att åtgärda de i 

snitt ca 20 anmärkningarna, det är då alla anmärkningar oavsett vad ansvaret hamnar d.v.s. 

hos underentreprenörer eller hos entreprenören. Den arbetstid som läggs på 

garantihanteringen bokför han inte på garantikontot på det berörda projektet utan det bokförs 

på det projekt som han då är delaktig i.  
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Vid diskussion om hur stödet från organisationen ser ut säger produktionschef B att rutinerna 

som han använder har arbetats fram individuellt under åren, “blir man invand vid någonting 

fortsätter man göra så” men med kommentaren att “det blir problem den dagen man slutar”. 

 

När samtalet gick vidare in på arbete med eftermarknadspersonen och till det säger 

produktionschef B “absolut, jag tror det blir jättebra, sen är det ju så att vi finns kvar som 

stöd” då han säger att det finns felanmälningar som inte är helt enkla att veta vart man ska 

vända sig för att lösa, vilket kan vara självklart för oss som medverkat i projektet säger han. 

När vi kommer in på vart i processen en eftermarknadsperson borde komma in får vi svaret 

“kan de vara med i slutbesiktningen så är det värdefullt.” 

 

Sedan fortsatte naturligt samtalet in på hur slutbesiktningen går till och om att personen som 

närvarar behöver vara lyhörd och observant. Det finns en fokusering på att “bevaka företagets 

rättigheter och intressen”.  

 

Samtalet kom in på hur väntetiderna för slutkunden såg ut, vid en felanmälan och då tryckte 

han på att olika fel ger upphov till olika hanteringstider. En vattenläcka måste naturligt 

åtgärdas direkt, även elfel bör åtgärdas inom en dag, kommer det till byggfel så som väggar, 

som då spruckit eller har något märke, som inte påverka eller skadar funktionen av huset 

brukar han påtala för kund att åtgärden kan vänta tills garantibesiktningen. Är det däremot en 

dörr som hänger fel, bör det avhjälpas inom ett par veckor. Men i slutändan, oavsett vilket fel 

som uppkommer är det viktig med dialog, och inte lova saker som inte går att hålla till 

kunden.  

 

Han jobbar även med kundåterkoppling i 85 % av fallen, en siffra han själv skulle vilja se 

högre. Men på grund av tidsbrist blir det ibland bortprioriterat.  

 

Enligt Produktionschef B sker nästan all kommunikation via mail genom hela 

garantiprocessen. 

 

Samtalet avslutas med att beröra kundkontakt överlag, där han hävdar att företaget bör 

använda sig av personal med social kompetens, och en kundmedvetenhet som skall vara 

Företagets ansikte utåt. 

 

I figur 4 finns en illustration över garantihanteringsprocessen som produktionschef B 

använder sig av. De rutor som är rödmarkerade är produktionschefen inblandad i. 
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Figur 4.  Process av garantihantering, produktionschef B 
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4.1.3 Intervju 3 Produktionschef C 

Produktionschef C har cirka 5 års erfarenhet från produktion då med större del i kommersiell 

produktion, och erfarenhet från ett bostadsprojekt.  

 

Han började att omfattande beskriva hur processen ser ut i dagsläget med garantihanteringen, 

processen beskrivs i detalj senare i kapitlet. Det han dock tryckte på var att anmälningarna 

skall ske via mail där erforderlig information om bland annat vem som skall kontaktas och 

vart som skall åtgärdas ska framgå, därefter förde han in det i en logglista för projektet. Det är 

han själv som har tagit fram rutinen för garantihanteringen med logglista. 

 

Problematiken med att underentreprenörer ska utföra sina åtagande som nämns i rapporten 

från Boverket (2007) är något produktionschef C väl känner igen, men säger att till slut får 

man säga “nu åker ni dit den dagen och gör åtgärden, annars kommer vi anlita en annan 

entreprenör” och menar då att man fakturerar underentreprenören för det outförda arbetet med 

tillägg enligt avtal. 

 

Vid frågan om hur mycket tid produktionschef C lägger på garantihantering menar han att det 

är svårt att säga, men uppskattar att ca: 15 min per anmälan som uppkommer, då att föra in 

dem i logglistan och även att samordna med alla ansvariga, men tillägger att “man vet ju vem 

som var skyldigt till vilken punkt.” Då syftar han till att ett projekt man deltagit i eller 

ansvarat för så har man kunskapen om projektet ”mycket kan man i huvudet när man har 

jobbat med projektet i ca 2,5-3 år”. Han tillägger även att det inte blir så mycket tid till 

garantihanteringen “eftersom vi säljer så mycket”, vilket innebär att de tar in 

underentreprenörer till stora delar av produktionen. Följdfrågan om tiden han lägger ner på 

garantiåtgärderna påverkar den nuvarande produktionen svarar han att med rätt 

kommunikation till medarbetarna och med att omfördela ansvaret så har det fungerat bra, han 

har fått den tid som krävts. 

 

När vi kommer in på om en utomstående person skulle kunna ta över hanteringen menar 

produktionschef C att det är svårt för en utomstående men att det är bra om den som tar över 

“vet hur entreprenadverksamheten fungerar, vad brukar Företaget göra…, vilka jobb vi brukar 

sälja bort”. 

 

Enligt Produktionschef C är det skillnad mellan kommersiella projekt och bostadsprojekt då 

de vid kommersiella projekt kan spara mindre fel till garantibesiktningen. Han menar också 

att det är väldigt viktigt med kommunikationen mellan kund och entreprenör, så kunden vet 

om att det kan ta längre tid att åtgärda vissa fel och anledningen till detta. 
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Processen för garantiåtgärder för Produktionschef C består nästan alltid till 

mailkorrespondens som nämnts ovan. Dessa mail skall uppfylla vissa krav han ställer, på “vad 

felet är, vem vi skall kontakta, vart felet har uppkommit”, då det ofta rör sig om stora projekt 

är detta av stor vikt. Processen steg för steg beskrivs i figur 5, där de röda områdena är de där 

Produktionschef C lägger tid. 

 

Figur 5.  Process av garantihantering, Produktionschef C  
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4.1.4 Intervju 4 Projektingenjör A 

Projektingenjör A har ett par års erfarenhet från beställarsidan och flerårig erfarenhet av 

produktionssidan som arbetsledare och projektingenjör. 

 

Vid intervjun gavs en klar bild att det är en svår gränsdragning mellan när slutbesiktningen är 

helt avslutad och garantitidens start, detta till stor del då slutbesiktningen ofta resulterar i fel 

som inte åtgärdas omgående och blir liggande. Med koppling till detta problem talar 

projektingenjören mycket om att tillskapa sig tid under projektet så det finns tid för att åtgärda 

fel innan slutkunden flyttar in i fastigheten. Att åtgärda ett fel som uppkommer efter kunden 

har flyttat in tar ofta väldigt lång tid, han nämnde att bara åtgärda en spricka på väggen kan ta 

han 4 timmar innan alla har kontaktats och tid har bokats. Det kan ofta sluta i att “om vi säger 

att den där målningsbättringen skulle tagit 20 minuter, så kan du vara uppe på fyra timmar 

eller mer bara för att en hyresgäst bor där”.  

 

Han visade sedan en rutin som arbetats fram under ett av projekten som innefattade ett excel- 

ark där beställaren bokförde felanmälan i sin helhet och dess prioritet och mailade sedan 

denna till entreprenören. Rutinen var uppbyggd på så sätt att en person från beställarsidan och 

projektingenjör A skickade ett excel-ark mellan varandra som fylldes på, och när åtgärderna 

var genomförda ströks de. Arbetet med en mall av denna karaktär förutsätter att enbart en 

person på varje sida har kontakt med varandra, och sedan delegerar arbetet vidare vid behov. 

Viktigt är att det enbart är den senaste versionen som är sparad. Detta var en ny rutin vilken 

fått positiv respons från beställarsidan och även något projektingenjören själv kommer 

fortsätta arbeta med. Det som krävdes för att arbeta enligt mallen var att hyresgästen visste 

vem de skulle kontakta i fastighetsbolaget, och enbart göra anmälningar dit.  

 

Enligt projektingenjör A “man måste ha det strukturerat hur man ska jobba med 

garantihanteringen och vara överens med kunden hur garantiåtgärderna ska hanteras” då 

syftar han även till vilka ledtider som bör finnas, vilka fel som är prioriterade. Viktigt är att 

skilja på vad kunden (fastighetsbolaget) och hyresgästen har för prioritering. Enligt 

Projektingenjör A så upplever han att kunden/hyresgästen ofta anser att allt är prioriterat, och 

vill ha felen åtgärdade dagen efter. Därför måste det hela tiden föras en dialog med beställaren 

och hyresgästen vad som kan förväntas angående prioritering av de olika fel som uppstår. 

 

På frågan om vilken kompetens som krävs för att kunna göra bedömningen om det är ett 

garantifel eller inte, svarade han, “alltså mycket av det här skulle jag kunna sätta till någon 

som får läsa in sig på projektet, inga problem” men menar också att det krävs “pondus”. Med 

pondus menar han att det är viktigt att stå på sig, annars hamnar allt i knät på en själv, 
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oberoende av karaktär på felet och vem som orsakat det, “bara för att någon säger att det är ett 

fel behöver det inte betyda att det är vi som är ansvariga för felet”. Han menade också att 

oavsett vilken kompetens eller erfarenhet personen som skall utföra arbetet har, måste ett 

bollplank i form av någon som arbetat i projektet under produktionen finnas tillhands, för där 

finns vetskapen om hur det har sett ut. För att en utomstående person ska kunna ta över 

garantihanteringen krävs också att denne har mandat att fatta beslut menar projektingenjören. 

 

Gällande hur mycket tid han lägger ner på garantihantering gällande bostadsprojekt A som 

beskrivs längre fram, svarade han “om man bara ska kolla på eftermarknaden så kanske vi har 

lagt tre veckor på det av min tid” men inflikar att det även varit fler tjänstemän inblandade i 

arbetet, vilket han uppskattar till ca 1,5 vecka arbetstid. Tiden går dock inte att härleda då 

arbetstiden inte bokförs i projektet det utförs i, utan hamnar där respektive tjänsteman är aktiv 

vid det aktuella tillfället menar projektingenjör A. Här återkom han till möjligheten att 

reducera sin arbetstid per felanmälan från ex 4 timmar till 5 minuter om han hade rollen som 

bollplank till eftermarknadsansvarig istället för att utföra arbetet själv. 

 

Han berättade även att det finns fördelar att arbeta i en stor koncern som Företaget är, när det 

kommer till att få underentreprenörer och leverantörer att avhjälpa sina fel. “det är svårare att 

motsäga sig Företaget jämfört med en mindre entreprenör” hävdar han. Så på frågan om 

projektingenjör A tycker det finns ett problem att få underentreprenörerna att komma och 

åtgärda sina åtagande uppfattas inte som något problem. 

 

Avslutningsvis nämner han att bostadsproduktion överlag har en mer krävande 

garantihantering i förhållande till kommersiell produktion, detta till stor del beroende på att 

slutkunden bor i bostadsprojekten och ofta betalar stora summor för sina boende. 
 

I figur 6 finns en illustration av hur projektingenjör A arbetar med garantihanteringen i 

projekt B, processen börjar från steget innan projektingenjören mottagit felet, i processen 

beskrivs inte rutiner på beställarsidan. 

 

Rött illustrerar stegen i processen där projektingenjören är inblandad i varierande omfattning. 
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Figur 6.  Process av garantihantering, Projektingenjör A 
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4.1.5 Intervju 5 Eftermarknadsperson A 

Eftermarknadsperson A är en nyligen tillsatt person med vars syfte är att hjälpa 

produktionsansvariga med eftermarknadsarbetet.  

 

Eftermarknadsperson A har aktivt arbetat med eftermarknadsarbete i 4 månader, hon har fem 

års erfarenhet från byggbranschen. Hennes tjänst är delad , då hon skall arbeta 50% med 

eftermarknadsarbete och 50% mot byggservice. Eftermarknadsarbetet är inte enbart avgränsat 

till garantihantering, utan består till stor del även av att avhjälpa slutbesiktningsanmärkningar. 

Eftermarknadsperson A uppskattar att 80 % av sin heltidstjänst används till 

eftermarknadsarbetet, då bestående av både slutbesiktningsanmärkningar och 

garantihantering.  

 

Under de fyra månaderna arbetet har pågått har eftermarknadsperson A blivit ansvarig för 8 

projekt, där hon introducerats i olika faser i samtliga projekt, med allt från att ta över helt vid 

slutbesiktningen, med ansvar för besiktningsanmärkningarna, till att vara med på 

garantibesiktningen. 

 

Under intervjun visade eftermarknadsperson A hur en anmälan från ett större fastighetsbolag 

kunde se ut vid en garantianmälan. Anmälan var ifylld enligt en mall fastighetsbolaget själva 

tagit fram, med kontaktuppgifter till hyresgästen, vem som mottagit anmälan hos 

fastighetsbolaget, en prioritering satt av kontaktpersonen hos fastighetsbolaget, samt en 

kortare beskrivning av anmälan. Eftermarknadsperson A tar emot anmälan och gör en 

bedömning av om arbetet skall omfattas av garanti eller inte. Omfattas ärendet inte av 

garantin skickar hon tillbaka anmälan till beställaren med en motivering. Om felet omfattas av 

garanti fortgår arbetet enligt processen som beskrivs i slutet av detta kapitel. 

 

Gränsdragningar är alltid ett problem menar hon när samtalet berörde fel som uppstår av 

svårare karaktär. Ett samtal till produktionschefen för projektet kan ge henne namnet på de 

som skall vara ansvariga för avhjälpandet på bara ett par minuter. “De säger det direkt istället 

för att jag ska sitta och leta igenom det i pärmen” och menar pärmen med anbud och 

föreskrifter vilket är enormt tidskrävande, och syftar till att “ta in ett projekt i en sådan stor 

detalj”. Hon tillägger att “alla här är ju väldigt behjälpliga så det är bara att fråga så får man 

hjälp” och menade sina kollegor. 

 

På frågan om hur många felanmälningar som inkommer avseende garantihantering svarade 

eftermarknadsperson A att det rör sig om ca 4 stycken i veckan för samtliga 8 projekt, men 
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menade att bostadsbygge resulterar i fler anmärkningar än kommersiellt byggande där 

attityden mer är “Ja nu har det kommit upp ett fel här men vi väntar tills 2-års besiktning så 

åtgärdas allt på en gång”.  

 

Eftermarknadsperson A har uppfattat ett problem med att få underentreprenörer att utföra sina 

åtagande, “vissa måste man tjata på och skicka påminnelse till dem flera gånger”, “det tar 

väldigt lång tid, mycket tjat och gnäll”. 

 

Avslutningsvis frågade vi om hon uppfattar att kunden i slutändan blir nöjd, något hon 

uppfattar att de ofta blir, “det är många som tackar”, och menar att “det känns bra, man kan 

klappa sig själv på axeln” men det förutsätter också att man har underentreprenörerna med sig 

menar hon. 
 

I figur 7 finns en illustration om hur garantihanteringen sköts i dagsläget av 

eftermarknadsperson A, där de röda delarna är de moment eftermarknadsperson A är 

inblandad och kräver hennes deltagande. Processen bör inte ses i sig själv utan bör 

kombineras med det som tagits upp ovan. 
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Figur 7.  Process av garantihantering, Eftermarknadsperson 
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4.1.6 Intervju 6 Förvaltningsbolag A 

Intervju med VD och vice VD på förvaltningsbolaget som till största del verkar inom 

kommersiell förvaltning då med kommunala kunder men även med bostadsförvaltning till 

bostadsföreningar. Både VD och vice VD har flerårig erfarenhet från branschen, och har 

arbetat på förvaltningsbolaget de senaste två till tre åren. Intervjun inleddes med en kort 

förklaring av området och tankar kring studien, frågorna var uppbyggda med avsikt att får en 

inblick i deras arbete och felanmälans process. 

 

De började med att presentera sitt företag och dess organisation med vilka kunder de arbetar 

mot såväl som var de är verksamma, men hänsyn till sekretess och anonymitet har denna 

information lämnats utanför. 

 

Vi öppnade med att fråga vilka sorters byggnader de mestadels förvaltar, vilket enligt ovan till 

största del är kommersiella byggnader med skolor, bibliotek, omsorgsfastigheter o.s.v. där de 

har ett förvaltningsansvar för 400-500 fastigheter, och de förvaltar även en del 

bostadsrättsföreningar. Naturligt kom de även in på att deras avtalstider vanligtvis löper under 

5 års perioder. De tryckte även på att det i förvaltningsbranschen inte allt för sällan är mer än 

ett förvaltningsbolag inblandade i förvaltningen av en fastighet. Här tryckte dock både VD 

och vice VD på ett gränsdragningsproblem där man som VD´n sa “inte riktigt vet vem som 

ansvara, då får man göra tolkningar”. VD´n hävdar även att det är i denna process de lägger 

större delen av sin arbetstid. 

 

“Just kommunikation är jätteviktigt” nämnde VD´n när vi kom in på deras handläggningstid. 

Enligt deras avtal skall ett fel avhjälpas inom fem dagar, men leveranser av material kan 

påverka så det tar längre tid “ Enligt VD´n är det viktigaste att det sker en kommunikation 

med kunden och att den blir bra bemött, då menar han att de får nöjda kunder. 

 

För att kunna utföra arbetet med såväl garantihantering och förvaltning krävs en viss 

kompetens, vilket de anser att de har hos sina medarbetare.  

 

För att öka sin kundnöjdhet har förvaltningsbolaget ändrat i sin organisation så att en 

fastighetsskötare ansvarar för ett antal fastigheter. Detta för att deras kunder skall känna igen 

sin fastighetsskötare och känna sig trygg i att det är samma person som åtgärdar 

anmälningarna. Över fastighetsskötaren finns en arbetsledare som ansvarar för ett antal 

fastigheter beroende på storlek och omfattning. Att arbeta på detta sätt är “för att komma 

närmare kunden” vilket är ett steg i att öka kundnöjdheten säger de. Enligt vice VD´n arbetar 

de mycket för att “kunden skall känna att de har en personlig kontakt till sin 
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fastighetsförvaltare” när förvaltningsbolaget är där och åtgärdar något. Även att man 

kommunicerar åtgärdstiderna, så inte kunden har fel förväntningsbild av vilka 

handläggningstider det är för avhjälpandet som gäller, där kan det uppstå en kundmissnöjdhet 

i onödan. 

 

När frågeställningen presenterades och problematiken som tidigare studier har nämnt med 

svårigheter att få underentreprenörer att ansvara för sina åtagande var de väl medvetna om 

problematiken och sa, “Det är branschproblematik som vi är väl medvetna om och vi har 

samma problem, vi får jaga” de nämnde även att “där måste man verkligen ställa krav i 

upphandlingen”. Både VD´n och vice VD´n tryckte på vikten att entreprenören som uppför 

byggnaden måste skriva med i upphandlingen att garantihanteringen lämnas över till en 

tredjepart. Detta för de är medvetna om att de riskerar att hamna i kläm och för att då klara sin 

leveranstid måste “kliva in och åtgärda det i deras ställe”. 

 

Under intervjun gick de in djupare på hur deras process ser ut i dagsläget och hur de arbetar se 

figur 8. Förvaltningsbolaget använder sig av ett tekniskt system som heter pyramid där 

utföraren, i detta fall fastighetsskötaren får en arbetsorder direkt i sin telefon som denne 

kvitterar till sig. Därefter arbetar de med fem dagars åtgärdstider, vilket innebär att felet skall 

vara avhjälpt inom fem dagar. 

 

Alla fel som inkommer tas emot i kundtjänsten där kundtjänstarbetare alltid går igenom “ett 

frågebatteri på 10-12 frågor som man vill ha svar på från kunden” detta är för att kunna 

fastställa orsak, omfattning och om kunden vill få återkoppling. De båda intervjuade anser att 

stort ansvar ligger på de som arbetar i kundtjänsten. Processen i sin helhet från anmält fel till 

avhjälpt fel beskrivs i figuren nedan. En fördel VD´n tryckte på med pyramid är då kunden 

ringer och vill ha återkoppling kan man precis se vilket steg i processen arbetet ligger. 
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Figur 8.  Process av förvaltningen, Förvaltningsbolag A 
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4.2 Kommersiellt Projekt A 

Projekt A är ett kommersiellt byggnadsprojekt där Produktionschef A var delaktig i 

eftermarknadsarbetet. Projektet består av två träbyggnader där kunden är en statlig 

myndighet. I detta stycke kommer de vanligaste felen som uppkommer under garantitiden 

fram till garantibesiktningen kategoriseras och redovisas. 

 

Projekt A slutbesiktigades och godkändes den 28 feb. 2012 därefter började garantitiden gälla. 

Under tiden från det att slutbesiktningsanmärkningar var åtgärdade tills det att 

garantibesiktningen ägde rum, rapporterades 19 stycken felanmälningar till Produktionschef 

A eller till dennes projektchef. Anmärkningar på bygg stod för 21 % av felanmälningarna. 

Bland bygganmärkningarna var det vanligaste garantiåtgärden att justera dörrar (dock 

återfanns inte i dokumentet antal gånger dörrarna blev justerade) 79 % av felanmälningarna 

gällde arbeten gjorda av underentreprenörer, varav röranmärkningar stod för 32 %, styr-regler 

15,5%, el 10,5%, ventilation 10,5% och mark 10,5%. Av dessa 19 anmälningar hade fem 

stycken inte avhjälpts vid garantibesiktningen, det gällde då fel som var kopplade till olika 

underentreprenörer.  

4.3 Kommersiellt Projekt B 

Projekt B är ett kommersiellt projekt där ett privatägt fastighetsbolag var beställare. I detta 

stycke kommer de vanligaste garantiåtgärderna redovisas. Tilläggas bör att dessa 

felanmälningar har inkommit under en sex månaders period efter slutbesiktningen. 

 

Projekt B slutbesiktigades och godkändes 15 feb. 2014. Därefter började garantitiden gälla, 

under en period av sex månader inkom 44 st. felanmälningar från fastighetsägaren. Av dessa 

44 anmälningarna stod byggrelaterade problem för ca 68 % detta inkluderar kostnader för 

Företaget i form av yrkesarbetarnas timmar och material men även en del av anmärkningarna 

står underentreprenörer för. El, VVS och ventilation står för 25,1% och övriga fel som inte 

kategoriserats stod för 6,9 %. I tabell 3 finns en sammanställning av de felanmälningar som 

gjordes under perioden. 
 

Efter att slutbesiktningen är klar förs kostnaderna för garantiåtgärderna in på ett garantikonto 

som är kopplat till projektet, där även yrkesarbetarnas nedlagda tid registreras. En av 

tjänstemännen som arbetat med eftermarknaden har registrerat sin nedlagda tid på 

garantikontot den uppgår till 8 h, den andra tjänstemannen som arbetat med eftermarknaden 

uppskattade sin tid till 12h.   
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Ansvarig Kategori  

(typ av fel) 

Antal (st.) Anmärknings-

frekvens 

Ackumulerad 

anmärkningsfrekvens 

Bygg Dörr 5 11,4% 11,4% 

 

Golv 6 13,6% 25 % 

 

Tak 8 18,2% 43,2% 

 

Glas 1 2,3 % 45,5% 

 

Kök 3 6,8 % 52,3% 

 

Belysning 2 4,5 % 56,8% 

 

Stomme 2 4,5 % 61,3% 

 

Fasad 2 4,5 % 65,8% 

 

Hiss 1 2,3 % 68,1% 

Tot. bygg 
 

30 68,1% 
 

El låsanordningar 6 13,6% 81,7% 

VVS 
 

4 9,1 % 90,8% 

Ventilation 
 

1 2,3 % 93,1% 

Övrigt 
 

3 6,8 % 100 % 

Tot. 
 

44 
  

Tabell 3.  Sammanställning garantifel, Kommersiellt projekt B  
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4.4 Bostadsprojekt Projekt A 

Projekt A är ett bostadsprojekt där projektingenjör A varit delaktig, Projektet består av ca 

150 lägenheter och kunden är ett fastighetsbolag. I detta stycke kommer de vanligaste felen 

som förekommit kategoriseras.  

 

Projekt B slutbesiktigades och därefter har fel löpande anmälts enligt hur rutinen för 

felanmälan beskrivits i intervju 4 Projektingenjör A. Under de ca 4 månaderna som 

garantitiden har pågått har 159 st. anmärkningar registrerats, varav 70 % av dessa har varit 

byggrelaterade, vilket innebär att Företaget både handlägger och åtgärdar felen. Fel av annan 

karaktär har varit El som stod för 10 % av felen. VVS hade 8 %, Ventilation var inblandade i 3 

%, därefter var det 9 % av övrig karaktär. Detta är fel som Företaget inte ansvarar för att 

avhjälpa, men samordningsansvaret hamnar fortfarande på projektingenjör A oavsett vilket fel 

som uppstår. Samordningsansvaret är tidskrävande enligt intervju med projektingenjör A, och 

projektingenjör A uppskattar den nedlagda tiden för efterarbete till 180h. 

 

Specifika fel som varit återkommande i stor frekvens är dörrar och fönster, kök finns också 

omnämnt vid flertalet tillfälle med garantifel på såväl interiör som elektronik. I tabell 4 en 

komplett tabell för felanmälningar som uppkommit under garantitiden, ansvarig syftar till 

vem som står för arbetet, där bygg är Företaget, och de andra är underentreprenörer som 

ansvarar för arbetet. 

 

När denna undersökning gjordes var projektet fortfarande öppet, detta medförde att inga av 

garantikostnaderna finns bokförda på garantikontot utan dessa kostnader har fortsatt att 

bokföras på projektet. 
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Ansvarig Kategori [typ av fel] Antal [st.] Anmärknings- 
frekvens 

Ackumulerad 
Anmärknings- 
frekvens 

Bygg Dörr 22 13,8% 13,8% 

 

Fönster 17 10,7% 24,5% 

 Fogar 8 5 % 29,5% 

 Måleri 10 6,3 % 35,8% 

 

Städ 7 4,4 % 40,2% 

 

Golv 3 1,9 % 42,2% 

 

Vägg 5 3,1 % 45,3% 

 

Kök 23 14,5% 59,8% 

 

Badrum 8 5 % 64,8% 

 

Övrigt 8 5 % 69,8% 

 

Totalt Bygg 111 69,8% 
 

Rör/VVS/VS Läckor 4 2,5 % 72,3% 

 

Dålig avrinning 1 0,6 % 72,8% 

 

Rinnande toaletter 1 0,6 % 73,5% 

 

Övrigt 6 3,8 % 77,3% 

 

Totalt Rör/vvs/vs 12 7,5 % 
 

El Totalt El 16 10,1% 87,4% 

Ventilation Totalt Ventilation 5 3,1 % 90,5% 

Övrigt Totalt övrigt 15 9,5 % 100 % 

Totalt 
 

159 
  

Tabell 4.  Sammanställning garantifel, Bostadsprojekt A 
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4.5 Garantikostnader 4 projekt 

Här sammanfattas fyra projekt av olika karaktär, både för kommersiell produktion och 

bostadsproduktion. 

 

I detta kapitel ges en tabell över ett antal projekt utförda i distrikten utifrån anbudsumma och 

kostnaderna som finns redovisat på garantikontorna. Tabellen är inklusive projekten enligt 

tidigare kapitel. Anbudsumma avser det projektet har upphandlats på, ingen hänsyn tas till 

eventuella kostnader som tillkommit i efterhand. Tidsintervall Garantikonto avser det 

tidsintervall det går att spåra kostnaderna på garantikontot. Garantikonto avser kostnaderna 

som bokförts på det undersökta kontot, problematik uppstår då det inte finns tydliga riktlinjer 

gällande vad som skall bokföras på kontot. Kontot innefattar bl.a. kostnader för att anlita 

underentreprenörer för att utföra garantiarbete alternativt kostnader för material som på nytt 

måste införskaffas samt yrkesarbetare bygg. Tjänstemannatiden bokförs inte alltid på detta 

konto, även oklarheter om allt material som används under garantitiden kommer med. 

Uppskattad tjänstemannatid tagit från intervjuerna avser tiden uppskattad utifrån intervjuerna. 

Garantikontot avser tiden för hela garantitiden och inte avgränsningen fram till 

garantibesiktningen enligt avgränsningen i frågeställningen. Promille avser hur mycket 

garantikostnaderna inklusive tjänstemannatiden uppnår som del av anbudsumman, 

beräkningar har gjorts med att tjänstemännen kostar 500: -/timmen exkl. arbetsutrustning. 

Projekt Anbudsumma 
(miljoner sek) 

Tidsintervall 

Garantikonto 
Uppskattad Tjänstemannatid 
(timmar) 

Garantikonto 
(sek) 

promille 

Kommersiellt A  23,5 24 mån 2 36 263 1,6 

Kommersiellt B 181 14 mån 20 3 376 0.05 

Kommersiellt C 39 21 mån 40 12 210 0,8 

Bostad A 205 5 mån 180 - 0,44 

Tabell 5.  Totalkostnader för garantihanteringen under garantitiden. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

I första delen av kap 5 kommer en kort återkoppling till frågeställningarna och var i studien 

som läsaren kan finna fakta som ligger till grund för resultatet. Därefter kommer en analys av 

teoretisk bakgrund kopplat till empirin som studien grundar sig på. I diskussionen kommer 

frågeställningarna besvaras med hjälp av analysens resultat och egna tolkningar/ 

diskussioner av författarna förs kring trovärdigheten av resultatet. 

 

5.1 Återkoppling till frågeställning 

5.1.1 Huvudfrågan 

“Hur påverkar det Företaget utifrån tidsåtgång, kostnader och kundnöjdhet om ett 

förvaltningsbolag tar över hanteringen av garantiåtgärder?” 

 

Huvudfrågan omfattar ett stort område och måste ses i kombination med avgränsningen i 

inledningskapitlet. Svaret på frågan ges i sin helhet i kapitel 6 Slutsatser. Det som framgår är 

att problematiken som Boverket (2007) skriver om, är att det tar väldigt mycket tid för både 

entreprenörerna och kunderna, som i sin tur påverkar kundnöjdheten uppfattas delvis stämma 

utifrån kapitel 4.1 Intervjuer, det bör dock tilläggas att studien från Boverket (2007) tittar på 

bostadsproduktion, då de intervjuade i studien till största del har hanterat kommersiell 

produktion. 
 

5.1.2 Delfrågor 

Delfrågorna har varit en viktig del för att ge möjlighet att besvara huvudfrågan, flera av 

delfrågorna har svarats på i sin helhet under arbetes litteraturinsamling och även under 

intervjuerna för sig såväl som i kombination med projektanalysen. 
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Delfråga 1: 

“Vilka olika garantiåtgärder som är mest frekvent återkommande?” 

 

För att kunna se möjligheterna i om ett förvaltningsbolag kan genomföra arbetet var en 

förutsättning att reda ut vilka fel som var mest återkommande. Utifrån tre projekt har de mest 

återkommande felanmälningarna redovisats, resultatet återfinns i kapitel 4.3 Kommersiellt 

projekt A, 4.4 Kommersiellt projekt B samt 4.5 Bostadsprojekt projekt A där det framgår att 

mycket byggrelaterat så som dörrar och fönster kommer upp under garantitiden. 
 

Resultatet från vad tidigare studier säger om fel som mest frekvent återkommer vid 

garantibesiktningen återfinns i kapitel 3.3.2 Vad säger tidigare studier om garantiåtgärder?  

 

Delfråga 2: 

“Finns kompetensen och möjligheten hos ett förvaltningsbolag att utföra hanteringen.” 

 

Svaret på frågan återfinns delvis i kapitel 4.1 intervjuer då med avseende på intervjun med 

förvaltningsbolag A där förvaltningsbolaget ger sin syn på deras möjligheter att utföra 

hanteringen. 
 

Något som tas från intervjun med förvaltningsbolaget är att de har en hel organisation 

uppbyggd kring sig, med kompetens i alla de yrkesgrupperna som förvaltning berör, vilket till 

stor del är samma hantering som uppstår under garantitiden.  
 

Svaret i sin helhet återfinns i kapitel 5.2 Analys som bör läsas i kombination med intervjuerna 

samt i slutsatsen som återfinns i kapitel 6. 

 

Delfråga 3: 

“Hur ser processen för hanteringen av garantiåtgärder ut i dagsläget.” 

 

Frågan var grundläggande i studien för att kunna bilda sig en uppfattning om hur processen 

ser ut i dagsläget för Företaget. Hur processen ser ut återfinns i kapitel 4.1 intervju, då 

avseende intervjuer med personal på Företaget.  
 

För processen finns ingen utarbetad rutin från Företaget, utan arbetet ska genomföras efter 

vad som skrivs i kapitel 3.6 Företaget “vårt sätt att arbeta”. Detta har medfört att de personer 

som arbetar med eftermarknaden har arbetat fram egna rutiner vilka finns redovisade i kapitel 

4.1 intervjuer. 
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Delfråga 4: 

“Hur mycket tid lägger tjänstemän ner på garantihantering?” 

 

Svaret på tiden tjänstemännen lägger ner på hanteringen av garantihantering återfinns i sin 

helhet i intervjuerna 1-5 där det framgår att mer tid läggs till garantihanteringen vid 

bostadsproduktion jämfört med kommersiell produktion. Den nedlagda tiden kommenteras 

vidare i 5.3 Diskussion. 

 

Delfråga 5: 

“Hur stora är kostnaderna för garantihanteringen?” 

 

Utifrån de projekt studien omfattar har det upptäckts svårigheter i att kartlägga kostnaderna, 

svaret på frågan återfinns i kapitel 4.5 där 4 projekt studerats utifrån kostnader för hanteringen 

i förhållande till anbudsumman. Resultatet kommenteras i 5.3 Diskussion.  
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5.2 Analys 

Innan analysen påbörjades transkriberades alla intervjuer för att underlätta analysarbetet. 

Därefter lästes samtliga intervjuer igenom av författarna var för sig och viktiga nyckelord 

ströks under, därefter lästes intervjuerna igenom tillsammans av författarna och olika 

kategorier togs fram för att kunna besvara frågeställningarna och återkoppla till den 

teoretiska ramen kapitel 3 och till empirin kap 4. 

 

Ett antal referensobjekt har även studerats utifrån vilka fel som varit mest förekommande, där 

excel-listor utifrån produktionscheferna har studerats och summerats i kapitel 4.2 till 4.4.  

 

5.2.1 Process 

Efter intervjuerna kunde det fastställas att alla hade olika sätt att hantera garantihanteringen. 

En sak som var gemensamt var att de själva hade skapat sina rutiner på egenhand eller med 

hjälp av kollegor. Något som kan grunda sig i den otydlighet som framkommer i ”vårt sätt att 

arbeta” angående hur hanteringen skall skötas. Gemensamt för personerna som intervjuades 

var att korrespondensen gällande felanmälningarna från beställare till entreprenör skedde via 

mail vilket medför att anmälningarna skedde skriftligt i enlighet med AB04 och ABT06. 

Ansvarig hos entreprenören avgör om felet skall omfattas av garantin eller inte, i de fall där 

parterna är oense kontaktas jurist enligt ”vårt sätt att arbeta”.  
  

Processerna skiljer sig mellan de personerna som arbetar med garantihanteringen i 

bostadsproduktion jämfört med kommersiell produktion. Då processen blir mer långdragen 

vid bostadsproduktion med hänsyn till att fler slutkunder är inblandade i processen som inte 

vill leva i det. I jämförelse med kommersiell produktion där det ofta kan resultera i att mindre 

garantianmärkningar skjuts upp till en kommande garantibesiktning. Det var även en tydlig 

skillnad hur de löste garantiåtgärderna, inom bostadsproduktionen verkade den ansvarige som 

samordnare, kontaktade kunden, de ansvariga underentreprenörer och inspekterade ofta 

åtgärdshantering för att kunna verifiera att felet avhjälpts. I jämförelse med att personen som 

arbetade med kommersiell produktion ofta vidarebefordrade felanmälan från beställaren till 

ansvarig underentreprenör som åtgärdar problemet och återkopplar till produktionschef B som 

sedan meddelar beställaren att åtgärden är avhjälpt. 
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5.2.2 Nedlagd tid på garantihantering 

Ett område som enligt intervjuerna skiljer sig stort är mellan produktion av kommersiella 

fastigheter och bostäder. Där bostadsproduktion kräver mer tid av eftermarknadsansvarig 

(produktionscheferna, projektingenjören eller eftermarknadsperson). Detta kan härledas till att 

fler slutkunder är inblandade vilket enligt Projektingenjör A kräver ett mer omfattande 

samordningsarbete med att få alla inblandade informerade och underrättade, vilket är 

tidskrävande något som Eftermarknadsperson A bekräftar, 
 

Enligt Produktionschef A, B, C och Eftermarknadsperson A gällande kommersiell produktion 

kan oftast garantiåtgärder som inte skadar eller hindrar funktionen i fastigheten skjutas upp 

till garantibesiktningen. Detta jämfört med att vid bostadsproduktion ofta måste åtgärda felen 

när de kommer upp med hänsyn till slutkunden som ofta bor i fastigheten. 
 

Analysen ovan är endast med hänsyn till hur mycket de anställda i Företaget lägger ned på 

garantiåtgärderna i tid och inte problematiken som Boverket (2007) tar upp med att även de 

boende lägger åtskilliga timmar på hanteringen berörs inte. Det som studien innefattar är 

endast tiden för undersökning, samordning, avhjälpande och avsyning av garantiåtgärden.  

Anmärkningsvärt är att tiden för garantihanteringen inte alltid bokförs på garantikontot, utan 

istället bokförs på pågående projekt. Vilket styrks av teorin i kapitel 3.3 

Kvalitetsbristkostnader där Sörqvist (2001) menar att ingen separat redovisning av omarbete 

och garantihantering förs.  
 

5.2.3 Kompetens 

Avsnittet nedan berör kompetens både utifrån vad produktionscheferna, projektingenjören 

och eftermarknadspersonen anser är viktig kompetens för att kunna utföra 

eftermarknadsarbetet och även vilken kompetens förvaltningsbolaget har i dagsläget. 
 

Gemensamt för ovan nämnda personer är att de anser att det behövs tid för att sätta sig in i 

varje enskilt projekt, och att det är viktigt att den som skall utföra eftermarknadsarbetet har 

tillgång till produktionsledningen på varje enskilt projekt för att kunna använda som bollplank 

när det uppstår tvister. En viktig del som lyfts fram är även att personen bör ha goda 

kunskaper inom entreprenadjuridik och mandat att fatta beslut gällande garantiåtgärderna. En 

gemensam uppfattning är också att det är otroligt viktigt med social kompetens och god 

kommunikationsförmåga då bemötandet är en viktig del för kundnöjdheten och underlättar 

även avhjälpandet av felanmälningarna. Det som också lyfts fram är att det är viktigt att 

kunna bedöma vem som är ansvarig för felet menar projektingenjör A “bara för att någon 
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säger att det är fel behöver det inte betyda att det är vi som har gjort felet”, har inte ansvarig 

person den kompetensen riskeras att alla fel hamnar på entreprenören, även de som inte 

omfattas av garantin.   
 

Det som framgår tydligt efter intervjuerna med projektchefer, projektingenjör och 

eftermarknadsperson är att alla har skapat sig egna rutiner för hur garantihanteringen skall 

skötas, vilket kan försvåra ett överlämnande om någon av dessa personer skulle bli 

sjukskriven en längre tid. 
 

Förvaltningsbolaget har tillsammans med sina medarbetare lång erfarenhet av 

fastighetsförvaltning invändig som utvändig. I dagsläget förvaltar de runt 400-500 fastigheter. 

De flesta av fastigheterna är för kommersiellt bruk men de förvaltar även några 

bostadsrättsföreningar. De har ett väl utvecklat system för hur felanmälningar skall komma in 

och hanteras. Deras ansikte utåt är deras kundtjänst dit felanmälningar kommer, registreras, 

bedöms. Därefter skickas en arbetsorder till berörd hantverkare/fastighetsskötare via deras 

verksamhetssystem Pyramid, alla hantverkare kommer åt verksamhetssystemet via deras 

telefoner. När avhjälpandet är klart kan kunden om den så önskar få en återkoppling på att 

arbetet är utfört. Företaget arbetar med åtgärdstider på 5 dagar om det inte är material som 

behöver köpas in.  Förvaltningsbolaget har en bred kompetens bland sina medarbetare bl.a. 

snickare, ventilationstekniker, rörmokare, elektriker, målare och energitekniker. Teorin i 

kapitel 3.5 Förvaltning berör områden där det påvisas att ett förvaltningsbolag är spindeln i 

nätet med kunskap i alla de områden som figur 3 sida 23 tar upp, vilket förvaltningsbolaget 

styrkte under intervjun.  

 

5.2.4 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet har flera dimensioner och i processen finns det flera kunder. Det som tas med 

från intervjuerna är den gemensamma inställningen att som Arbetsledare A sa “de blir nöjda, 

du skall se till att de blir nöjda. Så är det bara, det finns inget att välja på”.  
 

Teorierna i kapitel 3.4 Kundnöjdhet talar för att kunna nå kundnöjdhet måste företaget 

uppfylla ett antal behov, där kan ett garantifel uppfattas av kund som att företaget inte har 

kunnat uppnå basbehovet. Då kunden förväntar sig att tjänsten de upphandlat skall fungera, 

uppstår då ett garantifel är det att anse som att basbehovet inte är uppfyllt. En missnöjd kund 

resulterar ofta i att en misstro bildas mot den som levererat tjänsten vilket i sin tur leder till att 

samma kund inte söker sig tillbaka till samma entreprenör. Detta i kombination med 

problematiken som litteraturen tar upp angående att missnöjda kunder ofta berättar för vänner, 

kollegor och grannar om hur de blivit bemötta eller hur missnöjda de är med sin tjänst 
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resulterar i att ett byggföretag på en konkurrensutsatt marknad inte har råd med missnöjda 

kunder i för stor utsträckning. Detta då det som tas upp angående Badwill i kapitel 3.3 

Kvalitetsbristkostnader i kombination då med förväntningar och tidigare erfarenheter kan 

resultera i förlorad försäljning. 
 

Litteraturen tar upp en del angående hur det går till att skapa sig nöjda kunder, vilket till stor 

del handlar om att tillfredsställa kundens omedvetna behov, vilket förutsätter att identifiera 

och genomföra egenskaper som kunden finner attraktiva. För att klara detta skriver 

litteraturen att företaget måste skaffa detaljerad kunskap om kunden och deras önskemål. 

Vilket kan kopplas till intervjun med förvaltningsbolaget vilka har lång erfarenhet från 

branschen, och även jobbar med nära kundkontakt där kunden enbart har kontakt med en 

fastighetsskötare för att skapa en närhet mellan kunden och förvaltningsbolaget. Vilket enligt 

Kapitel 3.5 Förvaltning ligger i tiden där förvaltning i dagsläget har fokus på att ta hand om 

hyresgästerna Dock motsäger Förvaltningsbolaget litteraturen i kapitel 3.5 Förvaltning 

angående att externa fastighetsbolag ofta missar den nära kontakten med hyresgästerna vilket 

förvaltningsbolaget aktivt arbetar för att motverka med individuella fastighetsskötare till sina 

fastigheter. 
 

Förvaltningsbolaget jobbar aktivt för att öka kundnöjdheten, då ofta kunden förväntar sig 

direkt avhjälpande av sin anmälan, där förvaltningsbolaget arbetar med åtgärdstider på 5 

arbetsdagar jämfört med entreprenören som ofta skjuter på inte akuta felanmälningar till 

garantibesiktningen. Vilket går att jämföra med litteraturen som beskriver att en kund anser 

sig nöjd om företaget lyckas uppfylla dess förväntningar enligt kapitel 3.4 Kundnöjdhet, vilket 

bekräftas av intervjuerna där de uppfattar att kunden vill ha problemet åtgärdat direkt när de 

har anmält det. 
 

Återigen angående att nå kundnöjdhet skriver litteraturen att genom att en negativ situation 

återställs till neutralt läge, kan det på så sätt resultera i nöjda kunder, med motivationen att 

kunden känner en lättnadskänsla i koppling till det neutrala läget. En förutsättning för att nå 

kundnöjdhet på detta sätt är att hanteringen av garantiåtgärderna sköts på ett professionellt 

sätt. Som produktionschef B sa, “vett att sköta sig när de kommer” och syftar till de som 

åtgärdar garantifelet, de är “ansiktet utåt”. 
 

En viktig del som återkommer i alla intervjuer är vikten av kommunikation, där de både syftar 

till att man är överens med kunden hur hanteringen skall skötas och vilka handledningstider 

som förväntas, såväl som att underrätta kunden när det av någon anledning blir fördröjt. Som 

förvaltningsbolaget sa, “ofta viktigare hur kunden blir bemött och att de känner att de blivit 

lyssnade på än att själva tjänsten blivit utförs”. 
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Enligt Företagets ”Vårt sätt att arbeta” så är det lättare att vårda och behålla en kundrelation 

jämfört med att skapa nya kundrelationer vilket styrks av Sörqvist (2000) som menar att 

tidigare erfarenheter och att förväntningarna skiljer sig åt mellan innan och efter konsumtion 

av tjänsten därför rekommenderar Sörqvist (2000)  att fokus bör läggas på utfallet av varje 

enskilt fall. Detta är något som var gemensamt för de intervjuer som genomfördes att ”kunden 

alltid skall bli nöjd”. 
 

5.2.5 Vanliga garantifel 

Det som kom fram under intervjuerna var att det skiljer sig åt mellan de felanmälningar som 

görs inom bostadsproduktion jämfört med kommersiell produktion. Uppfattningen hos de 

intervjuade var att det inkommer fler felanmälningar när slutkunden är en hyresgäst eller 

bostadsrättsinnehavare, jämfört med om slutkunden är ett företag. Uppfattningen vilka typer 

av fel som är vanligast förekommande tar alla upp justering av dörrar, anmärkningar på 

fönster, sprickor i fogar och hörn på innerväggarna. Något som har blivit allt mer vanligt är 

anmärkningar på el/styr-regler då många dörrmiljöer har elstyrda låsenheter.  
 

Intervjupersonernas uppfattningar stämmer bra överens med de vanligaste felen som återfanns 

hos två av referensobjekten där dörranmärkningar stod för 13,3%, anmärkande på fönster 8,9 

%, anmärkande på köksinteriör 12,8%, sprickor fog/vägg 6,4 % jämfört med en tidigare gjord 

studie av Engelbrektsson 2011 där anmärkningar på dörr stod för 13 %, fönster 9 %, 

köksinteriör 3 % och sprickor fog/vägg stod för 9 %. Detta tyder på att referensobjekten som 

studerats styrker studien av tidigare litteraturer i kapitel 3.3 Kvalitetsbristkostnader både med 

avseende på vilken sorts fel och fördelningen på vad som är relaterat till bygg och vad 

underentreprenörer ansvarar för. Utifrån de referensobjekt som studerats ses att det i snitt är 

ca: 50 % av garantihanteringen som underentreprenörerna, el och VVS ansvarar för, men det 

ses också att stora delar av de byggrelaterade felen har underentreprenörer ansvar för. 
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5.3 Diskussion 

Diskussionen kommer att leda fram till slutsatsen som besvarar huvudfrågan baserat på de 

analysområden som tagits fram utifrån de delfrågor som ställts i inledningen och med hjälp 

av den insamlade empirin. 

 

Sedan tre månader tillbaka arbetar nu Företaget lokalt med en eftermarknadsperson. Eftersom 

det är en ny-uppstartad avdelning, i ett företag där det framgår genom intervju 1-4 att det inte 

finns några standardiserade processer för hur garantihanteringen skall skötas och 

dokumenteras. Detta kan resultera i långa uppstartstider där en ny process måste framarbetas. 

Där ser författarna en stor fördel till att sälja bort hanteringen av garantiåtgärderna till 

förvaltningsbolaget som har en väl utarbetad rutin med fungerande tekniska system och en 

lång erfarenhet inom hantering av felanmälningar. 
 

Utifrån de fyra referensobjekt som har studerats gällande statistik på vilka typer av 

garantiåtgärder som uppkommer under garantitiden, framgår det att mer 50 % av de 

felanmälningar som kommer in ansvarar underentreprenörer för. Även stora delar av de 

byggrelaterade felen som uppstår är upphandlade och utförda av underentreprenörer. De 

byggrelaterade felen som Företaget ansvarar för visade sig vara mestadels justeringar av 

dörrar, anmärkning på fönster, sprickor i hörn/fogar, dessa typer av fel har 

förvaltningsbolaget all den kompetens som krävs för att åtgärda. Detta resulterar i att 

hanteringen till största del utgörs av samordning mellan underentreprenör, kund, leverantör 

och hantverkare, enligt intervju 4 så är det samordningen som tar den mesta tiden. 
 

I intervjuerna framkom det att vissa såg det som en utmaning att få de ansvariga 

underentreprenörerna att komma och åtgärda de felanmälningar som de var ansvariga för. 

Detta anser författarna skulle kunna bli svårigheter för förvaltningsbolaget då incitamenten 

saknas då det är Företaget som har upphandlat tjänsten. 
 

På frågan om vilken kompetens som krävs för att ta över garantihanteringen var 

produktionsledarna i intervju 1-4 helt överens om vikten att den eftermarknadsansvarige har 

tillgång till produktionsledningen på det projektet som eftermarknaden avser, vilket intervju 5 

motsäger då hon i liten till ingen utsträckning har haft kontakt med produktionsledningen, 

dock har hon använt sig av resurser inom organisationen. Författarna anser att en person med 

tidigare erfarenhet ifrån byggbranschen och kunskap i entreprenadjuridik, kan sätta sig in i ett 

projekt denne inte har varit delaktig i och därefter sköta garantihanteringen. Dock måste en 

tredjepart läsa in sig på hela projektet, gå igenom alla kontrakt, avtal och Allmänna 

föreskrifter för att kunna reda ut vem som är ansvarig, vilket tar mycket tid i anspråk. 
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Författarna anser dock att det går att ordna en rutin för hur ansvarssökandet bör gå till, som 

med tiden kommer minska handläggningstiden.  
 

Om förvaltningsbolaget har möjlighet att ta över garantihanteringen beror enligt författarna 

vilka möjligheter de ges från Företaget. Från förvaltningsbolagets sida finns både 

kompetensen och möjligheten, dock är det viktigt att Företaget redan i upphandling av sina 

underentreprenörer till det tilltänkta projektet, skriver in i avtalet att garantihanteringen 

kommer att tas över av förvaltningsbolaget. Detta för att en koppling skapas mellan 

förvaltningsbolaget och underentreprenören när eftermarknaden startar. 
 

Författarna anser att kundnöjdheten skulle påverkas till det positiva i och med att 

förvaltningsbolaget tar över garantihanteringen. Under intervjuerna framkom att kunden i 

detta fall hyresgästen/bostadsrättsägaren förväntar sig att ett anmält fel skall åtgärdas dagen 

efter. Förvaltningsbolaget arbetar med ledtider på högst 5 dagar efter det att ett fel har 

anmälts, i jämförelse med Företaget som inte har några bestämda ledtider, dock arbetar de 

utifrån prioritering där i vissa fall mindre fel får vänta tills garantibesiktning. Det alla 

intervjupersoner är ense om är hur viktig kommunikationen är till kund. Det vill säga att det 

ständigt skall föras en diskussion angående när felet förväntas avhjälpas och om ledtiderna är 

långa, vad dessa beror på. Detta kan enligt författarna styrka förvaltningsbolagets position då 

de arbetar med tekniska system där all hantering går att följa upp och återge hur hanteringen 

går till kunden när det frågas efter. 
 

För att kunna besvara huvudfrågan gjordes en kartläggning över hur mycket tid tjänstemännen 

lägger på garantihantering. Där upptäcktes en stor skillnad mellan de som arbetade med 

bostadsproduktion jämfört med kommersiell produktion, skillnaden upptäcktes genom 

intervjuer med produktionsledarna där tiden uppskattades som ett genomsnitt av deras tidigare 

projekt. Då tidsåtgången endast uppskattades, då den inte finns bokförd på garantikontot utan 

oftast placeras på nya pågående projektet, medför det en låg trovärdighet av resultatet 

gällande tidsåtgången.  

 

Om Företaget skulle outsourca garantihanteringen till ett förvaltningsbolag skulle den tid som 

då sparas kunna läggas i pågående projekt. Vilket kan resultera i att tid i slutskedet kan läggas 

på att åtgärda de uppkomna fel under produktion innan överlämnandet till kunden sker.  
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Att garantihanteringen kostar stora summor för Företaget i form av förlorad tid som skulle 

kunna läggas på producerande verksamhet, omarbeten, och kostnader kan stödjas av 

litteraturen Boverket (2007).  Enligt litteraturen Josephson & Hammarlund (1999) uppgår 

garantihanteringskostnaderna till ca 3-5 % av produktionskostnaden, vilket inte stämmer 

överens med det resultat som författarna kom fram till när kostnadsanalysen på de 4 

referensobjekten genomfördes för att se resultatet gå till kapitel 4.5. Detta kan härledas till 

den problematik enligt intervju 1-4 att kostnader för såväl material som tjänstmanna-tid inte 

bokförs på “rätt ställe” vilket gör härledningen av trovärdiga kostnader för garantihanteringen 

omöjlig i dagsläget. 
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6 SLUTSATSER 

Nedan kommer huvudfrågeställningen “Hur påverkar det Företaget utifrån tidsåtgång, 

kostnader och kundnöjdhet om ett förvaltningsbolag tar över hanteringen av 

garantiåtgärder?” att besvaras utifrån den analys som gjorts av empirin utifrån 

delfrågeställningarna. 
 

Utifrån analysen, införskaffad empiri och genomgång av tidigare studier inom området ser 

författarna att Företaget skulle göra en vinning i att outsourca garantihanteringen till en 

tredjepart. Utifrån parametrar som att kundnöjdheten kan öka då garantihanteringsprocessen 

blir mer tidseffektiv. På frågan om Företaget sparar tid som kan läggas på värdeskapande 

produktion är resultatet något oklart, då inga tillförlitliga siffror på den exakta arbetstiden 

finns registrerad utan det grundar sig i uppskattningar från intervju 1-5. Dock enligt 

uppskattning av nedlagd tid på garantihantering för bostadsproduktion ses en möjlighet att 

spara tid som kan användas i pågående produktion, samma möjlighet ses inte inom 

kommersiell produktion då dessa tider för garantihanteringen är betydligt mindre. Det går inte 

heller att se om det skulle vara lönsamt för Företaget att outsourca tjänsten utifrån 

garantikontot, då det enligt intervjuer framgår stor otydlighet vad som skall bokföras 

respektive vad som faktiskt bokförs på kontot. 
 

Författarna ser att förvaltningsbolaget är en passande kandidat till att hantera 

garantiåtgärderna utifrån kundnöjdhet och kompetens vid både bostadsproduktion och 

kommersiell produktion. Det kan härledas till Förvaltningsbolagets utarbetade 

felanmälningsrutiner och åtgärdsrutiner vilket ökar kundnöjdheten då de utför 

handläggningen på ett professionellt och erfaret sätt. Kompetensen för garantiåtgärder är av 

samma karaktär som förvaltningsarbetet Förvaltningsbolaget arbetar med dagligen. Det som 

framgått under studien är att samtliga beställare arbetar med olika system för hur 

felanmälningarna anmäls till entreprenören. Det ställer stora krav på Förvaltningsbolaget i 

deras flexibilitet i att kunna anpassa sig efter beställarens arbetssätt. 
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Skulle det visa sig vara lönsamt för företaget att outsourca garantihanteringen anser 

författarna att företaget och dess kunder skulle dra fördelar av ett sådant samarbete med ett 

förvaltningsbolag. Författarna ser även stora fördelar kopplade till Företagets möjligheter att 

förbättra sin produktion. Genom att mer tid kan läggas på pågående projekt ger detta 

produktionsledningen möjlighet att skapa sig tid under projektets gång för att motverka och 

avhjälpa fel under produktionsfasen och hindra att de interna felkostnaderna blir externa 

felkostnader och når kunden, vilket kan skada Företagets goodwill. 

 

Arbetet med garantiåtgärder är av största vikt för att inte förlora framtida intäkter i koppling 

till att kunden är missnöjd med hur hanteringen fungerat under garantitiden. Detta oberoende 

av vem som utför garantihanteringen.  

 

Den sista kontakten Företaget har med kunden, och den slutliga uppfattningen grundas till 

stor del på hur avslutet av tjänsten upplevs. Kunden kan vara nöjd med tjänsten fram till 

slutskedet, men hanteras sista delen av projektet på ett mindre tillfredställande sätt kan det 

påverka hela bilden av tjänsten och i förlängningen Företaget.  
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6.1 Rekommendationer till Företaget 

För att alternativet överhuvudtaget skall gå att genomföra måste Företaget utreda och ändra på 
sina rutiner för hur tjänstemannatiden registreras respektive för hur garantikontot handläggs. 
Detta för att kunna fastställa vad garantihanteringen faktiskt kostar Företaget. 
 

Våra rekommendationer till Företaget är uppdelade med ett första skede vilket kan resulterar i 
två alternativ. 
 

Första etappen 

• Företaget måste tillsätta tydliga rutiner för hur garantihanteringen skall bokföras, med 
avseende på arbetstid för tjänstemännen. 

• Tydliga riktlinjer att utifrån när slutbesiktningen är godkänd och avhjälpt skall alla 
kostnader bokföras på garantikontot.  

 

Utifrån första etappen kan det göras en bedömning om det är ekonomisk möjligt och på vilka 
avtal och incitament det bör genomföras outsourcing av garantihanteringen. 
 

Alternativ 1 

Utifrån om det lönar sig att förvaltningsbolaget tar över garantihantering har författarna 
följande rekommendationer. 

• Förvaltningsbolaget bör vara med i diskussionerna i upphandlingsskedet av projektet, 
för att det skall skrivas in i de avtal som sluts parterna emellan att garantihanteringen 
kommer att utföras av förvaltningsbolaget. 

• Förvaltningsbolaget skall närvara på slutbesiktningen för att erhålla möjlighet att sätta 
sig in i projektet som de skall förvalta, och möjlighet att presentera sig för kunden.  

• Vid överlämnandet av handlingar angående projektet rekommenderas att Företaget ser 
över de rutiner som finns för Företaget 1B. 

 
Alternativ 2 

Skulle det visa sig att det inte är lönsamt att outsourca garantihanteringen till 
förvaltningsbolaget ger författarna följande rekommendationer. 

• Företaget bör arbeta fram en standardiserad process för hur garantihanteringen skall 
utföras som skall följas av alla medarbetare, vilket underlättar om någon slutar eller 
blir frånvarande under en längre period.  
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6.2 Metodkritik 

För att frågeställningen skulle besvaras sågs intervjuer i kombination med kartläggning av 
kostnader och garantifel som det bästa metodvalet. Svagheterna med den valda metoden var 
att det inte gick att intervjua fler med erfarenhet av garantihanteringsarbete. Detta medförde 
att frågeställningen skulle besvaras endast på fyra personers uppskattning av nedlagd tid på 
garantiarbete. Eftersom författarna var tvungna att koppla intervjuerna till de referensobjekt 
som kartlades, blev utfallet att endast fyra referensobjekt kunde analyseras utifrån de totala 
garantikostnaderna. Styrkor med metoden anses vara att omkringliggande åsikter och tankar 
kring garantihanteringen lyftes fram under intervjuerna och detta gav en djupare vetskap 
gällande de fyra referensobjekten inför kostnadsanalysen och hur garantihanteringen sköts i 
sin helhet. 

Syftet med studien var se om det fanns en möjlighet för en tredjepart att ta över 
garantihanteringen från Företaget, vilket endast kunde uppfyllas delvis. Detta på grund av att 
Företaget inte hade tydliga rutiner för vilka typer av kostnader som skulle bokföras på 
garantikontot, vilket gjorde det svårt att kartlägga kostnaderna och nedlagd tjänstemannatid. 
Metodvalet var rätt för att kartlägga delsyftet som var att ta fram de processer som styr 
garantihanteringen i dagsläget. 

Med avseende på studiens validitet har faktumet att respondenterna hade den rätta 
erfarenheten d.v.s. att de har varit ansvariga för garantiarbetet. Detta medför att validiteten 
höjs. Studiens validitet hade dock kunnat bli bättre genom att ett större antal intervjuer 
gjordes och att kostnaderna för garantiarbetet och dess tidsåtgång fanns registrerat på 
garantikontona. 

Reliabiliteten är låg då studien är kvalitativ och den har inte ett syfte i att andra skall kunna 
återupprepa hela metoden och få samma resultat.  

 

6.3 Förslag till fortsatt utveckling 

• Att vidare från denna studie ta fram ett samarbetsavtal mellan ett entreprenadföretag 
och ett förvaltningsbolag, med utgång från incitament, ansvarsfördelning och vilken 
tidshorisont den skall sträcka sig mellan. 

• Ta fram en samlad rutin för beställare och entreprenadföretag hur felen under 
garantitiden skall anmälas och se över en teknisk rutin som hjälpmedel. 
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