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Abstract 

In most industries, competition is hard, the construction industry is no exception. One way of 

standing strong in the market is finding other means of competition than the traditional: price 

and quality. This master thesis aims at investigating the importance of the aftermarket for 

contractors and property owners. The thesis is written together with the construction company 

Zengun, whose intention is to improve its management of the aftermarket. The study has been 

conducted exploratively with focus on the relationship between the contractor and the property 

owner in the time after completion of a building project. Interviews have been conducted with 

representatives from four of Stockholm's major commercial property owners and 

representatives from two construction companies. The thesis starts with theories of service 

marketing, relationship management theory and organizational theory which are subsequently 

analyzed and discussed. 

 

The study shows that the aftermarket in the construction industry does not work satisfactorily 

and efficiently. This view is shared by representatives from both property owners and 

construction companies. The contractor does not spend a lot of time and energy on the 

aftermarket, even though it is the aftermarket that constitutes the majority of a building's 

technical service life. One reason for this is the difficulty for the contractor to see the 

profitability in aftermarket investments. Aftermarket-related work take place at the expense of 

the production of new projects, where new production is prioritized. To succeed in the 

aftermarket, it is important to understand what long-term benefits it can provide. With a separate 

aftermarket organization, the contractor eliminates the conflict of interest between production 

in projects and aftermarket-related jobs. The separate aftermarket organization creates the 

conditions for other units of construction companies to become more profitable. In addition, 

there is an opportunity to strengthen the relationship with the property owner and its facility 

management unit which can generate new projects. In order for the aftermarket organization to 

work, it requires that certain factors, conditions and risks be taken into account. If this is 

considered and the contractor can change their approach and organization in the aftermarket, it 

can be made more effective and adding value for both construction companies and property 

owners. 
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Sammanfattning 

Inom de flesta industrier är konkurrensen hård, byggindustrin är inget undantag. Ett sätt att stå 

sig stark på marknaden är att finna andra konkurrensmedel än de traditionella: pris och kvalitet. 

Detta examensarbete syftar att undersöka eftermarknadens betydelse för entreprenadbolag och 

fastighetsägare. Examensarbetet är skrivet tillsammans med byggentreprenören Zengun vars 

avsikt är att förbättra sin hantering av eftermarknaden. Med hjälp av Zenguns beställare har 

studien genomförts explorativt med fokus på relationen mellan entreprenören och 

fastighetsägaren under tiden efter ett byggprojekts färdigställande. Intervjuer har genomförts 

med representanter från Stockholms fyra större fastighetsägare och representanter från två 

byggentreprenörer. Studien tar avstamp i teorier om servicemarknadsföring, kund-

leverantörsrelationer och organisationsteori för att på ett akademiskt sätt analyseras och 

diskuteras genom empiriska data.  

 

Studien visar att eftermarknaden inom byggbranschen inte fungerar på ett tillfredställande och 

effektivt sätt. Det synsättet delas av representanter från både fastighetsägare och 

entreprenadbolag. Byggentreprenörer lägger ned lite tid och energi på eftermarknaden trots att 

det är eftermarknaden som utgör majoriteten av en byggnads livslängd. En anledning till det är 

svårigheterna för entreprenörer att se lönsamhet i investeringar på eftermarknaden. 

Eftermarknadsrelaterade arbeten uppfattas ske på bekostnad av produktionen av nya projekt, 

där produktionens framdrift prioriteras. För att lyckas på eftermarknaden är det viktigt att förstå 

vilka långsiktiga fördelar den kan ge. Med en separat organisation för eftermarknaden tar 

entreprenören bort intressekonflikten mellan produktion i projekt och eftermarknadsrelaterade 

arbeten. Den separata eftermarknadsorganisationen skapar förutsättningar för andra enheter hos 

entreprenadbolag att bli mer lönsamma. Dessutom uppstår en möjlighet att stärka relationen till 

fastighetsägaren och dess förvaltning vilket kan generera nya uppdrag. För att 

eftermarknadsorganisationen ska fungera krävs det att vissa faktorer, förutsättningar och risker 

tas i beaktande. Om hänsyn tas till detta och företag kan ändra sitt synsätt och organisation 

kring eftermarknaden kan den göras mer effektiv och värdeskapande för både 

byggentreprenadbolag och fastighetsägare. 
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1 Inledning 

I kapitlet inledning presenteras bakgrunden till syftet med arbetet. Frågeställningen 

presenteras och klargörs. Kapitlet avslutas med avgränsningar för arbetet följt av ett 

förtydligande till begrepp som används i studien  

Foto: Roman Mitrofanov 
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1.1 Bakgrund 

Inom de flesta industrier är konkurrensen hård, byggindustrin är inget undantag. För att stå sig 

stark på marknaden är det av stor vikt att finna andra konkurrensmedel än pris och kvalitet, 

vilket är det som traditionellt används (Gummesson, 1999). Eftermarknad är den 

marknadssektor som hanterar kunder som redan har köpt en vara eller en tjänst. Cohen et al. 

(2006) beskriver att många företag inte förstår fördelarna som eftermarknaden kan innebära 

utan ser den som något nödvändigt ont. Enligt Grönroos (2008) är det viktigt för alla företag att 

hjälpa kunden att nyttja produkten på bästa sätt och samtidigt skapa en uppfattning av företaget 

som en ärlig och seriös utvecklingspartner. För att möjliggöra detta behöver ett förtroende 

mellan kunden och företaget byggas upp. 

 

Eftermarknaden för entreprenörer inom byggindustrin fokuserar på garantiärenden och hur man 

genom kvalitetsförbättringar kan minimera dem (Daebes & Yilmaz, 2017). Ett garantiärende 

avser ett fel eller en brist som uppstår efter ett projekts slut och inom en del som omfattas av en 

garanti. Efter ett fastighetsprojekts slut kommer en eftermarknad som är mer omfattande än 

själva garantitiden. Eftermarknaden innehåller utöver garantiåtagande tilläggsarbeten, 

hyresgästanpassningar och andra servicerelaterade arbeten. Hos entreprenadbolag upplevs 

eftermarknaden som en belastning som stjäl tid från nya projekt. Det synsättet är relaterat till 

de garantiåtaganden som kommer efter ett avslutat projekt. Några entreprenadbolag har skapat 

separata byggserviceenheter, vars syfte är att hantera eftermarknaden, dock så används de mest 

frekvent och effektivt inom bostadsbyggande. För kommersiella fastigheter är hanteringen av 

garantiärenden och andra eftermarknadsrelaterade arbeten ofta personberoende och sker utan 

systematik. Det genererar bland annat långa åtgärdstider, stressig arbetsmiljö och svag 

återkoppling. Ur fastighetsägarens perspektiv leder dagens hantering av eftermarknaden till 

merarbete och en osäkerhet för dess förvaltning, som påverkar den långsiktiga relationen med 

entreprenören. 

 

Josephson & Lindström (2011) hävdar att byggbranschen, i likhet med andra branscher, 

behöver utvidga sina konkurrensmedel. De belyser att kvalitetsbrister är ett problem för 

byggbranschen och något som kostar mycket pengar. Enligt Boverket (2007) uppgår den 

sammanlagda kostnaden för fel och brister för nyproducerade bostäder, efter ibruktagandet, till 

1,3 miljarder kronor årligen. Genom att höja kvaliteten och reducera mängden brister ökar 

företag sin lönsamhet och konkurrenskraft. Exempelvis menar Grönroos (2007) att kvalitet är 

en förutsättning för att skapa sig konkurrensfördelar. Att endast fokusera på garantiärenden och 

kvalitetsförbättringar ger dock inte en heltäckande bild av eftermarknaden. Att arbeta med 

kvalitetsförbättringar är en del av eftermarknaden men inte nödvändigtvis det enda 

konkurrensmedlet (Hallström & Jönsson, 1991). Med en effektiv helhetshantering av 

eftermarknaden kan företag stärka sin konkurrenskraft och lönsamhet (Saccani, et al., 2005). 

 

Som en förutsättning för att leverera en helhetshantering av eftermarknaden framhåller 

Hallström & Jönsson (1991) vikten av att skapa en separat organisation för eftermarknaden. 

För att eftermarknadsorganisationen ska vara framgångsrik är det viktigt att den ses som en del 

av företagets kärnverksamhet och ges samma utrymme (Oliva & Kallenberg, 2003). Även den 
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strategi och det perspektiv som företaget har för sin verksamhet kan ge konkurrensfördelar. 

Genom att se sin organisation utifrån ett serviceperspektiv avser företaget att erbjuda sin kund 

mer än bara kärnprodukten. Organisationer som har ett serviceperspektiv har en tro på att värdet 

för dess kunder inte enbart ligger i den produkt som man levererar utan att ett mervärde skapas 

i relationer och interaktioner mellan kund och leverantör (Grönroos, 2007). 

 

Daebes & Yilmaz (2017) har presenterat lösningar för att öka kvaliteten och därigenom 

minimera antalet felanmälningar för avslutade projekt. Däremot saknas det forskning som tar 

ett helhetsgrepp om eftermarknaden inom kommersiella fastigheter. Med avstamp i teori inom 

organisation och relation kring eftermarknaden ämnar detta arbete undersöka hur de kan 

appliceras för entreprenadbolag.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka eftermarknadens betydelse för relationen mellan 

entreprenadbolag och fastighetsägare och vilka krav den ställer på entreprenadbolags 

organisation. Målet med studien är att presentera vad en eftermarknadsorganisation ska 

fokusera på för att effektivt hantera eftermarknaden och att föreslå en utformning av 

organisationen.  

1.3 Frågeställningar 

• Vad finns det för fördelar och nackdelar för ett byggentreprenadbolag att satsa på 

eftermarknaden och vad ger det för fördelar och nackdelar för kunden? 

 

• Hur kan en eftermarknadsorganisation utformas för att ta till vara på entreprenören och 

beställarens behov? 

 

Frågeställningarna har utformats dels för att utforska ämnet från ett akademiskt perspektiv men 

även för att bistå entreprenadföretaget Zengun med kunskap om hur en 

eftermarknadsorganisation kan utformas, utifrån ett organisations- och relationsperspektiv, för 

att stärka dess konkurrensfördelar och bidra till lönsamhet för entreprenören. 

1.4 Zengun AB 

Det här examensarbetet är skrivet tillsammans med entreprenadföretaget Zengun AB. Zengun 

har ca 100 medarbetare och omsätter över 1 miljard kronor. Zenguns vision är att bli en drivande 

kraft inom utvecklingen av byggbranschen och man arbetar målmedvetet för att skapa och 

bibehålla långsiktiga affärsrelationer. ”Med en spännande blandning av erfarenhet, ny kunskap 

och hunger vill vi möta och överträffa deras kunders förväntningar” (Zengun, 2017). 

 

Eftermarknaden handlar till stor del av att kunna skapa och bibehålla de affärsrelationer som 

Zengun strävar efter. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att implementera en 

eftermarknadsorganisation.  

 

Zengun AB har från starten 2009 tagit stora steg mot att bli ett av de ledande 

byggentreprenörbolagen i Stockholm. Ursprungligen var byggservice och mindre renoverings- 
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och tillbyggnadsarbeten en hörnsten i verksamheten. Idag har Zengun AB expanderat och har 

flera projekt i hundramiljonersklassen. För att även fortsättningsvis vara framgångsrika ser de 

ett behov av att effektivisera och strukturera hanteringen av eftermarknaden.  

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till den svenska byggindustrin och dess eftermarknad inom segmentet 

kommersiella fastigheter. Med kommersiella fastigheter menas allt som inte är bostäder. 

Studien kommer att fokuseras till kontorsbyggnader vilket medför att arbetet är begränsat till 

en mindre del av byggsektorn och inte representativt för hela byggbranschen. Respondenterna 

i denna studie arbetar uteslutande i Stockholm. Fastighetsägarrespondenterna arbetar hos större 

fastighetsägare och entreprenörsrespondenterna arbetar i Stockholm med omnejd.   

1.6 Begrepp 

 

Eftermarknad Marknad för service och underhåll, reservdelar, tilläggsförsäljning, 

utbildning med mera till följd av tidigare försäljning av kapitalvaror och 

industriella produkter. I denna studie syftar eftermarknaden på tiden och 

arbeten som utförs efter överlämnandet av ett projekt. 

 

Projekt En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst. Temporär 

avser att projektet har en viss varaktighet med en start och ett slut. 

Projektet avslutas när garantitiden har löpt ut. 

 

Överlämnande Vid ett projekts slut överlämnar entreprenören den färdigställda 

anläggningen eller byggnaden till fastighetsägaren. 

 

Fastighetsägare Är beställare och ägare av projektet 

Entreprenör Är den utförande och producerande parten i projektet. Definieras som 

den som åtar sig att utföra arbeten eller leveranser på entreprenad. 

 

Tilläggsarbeten Tillkommande arbeten efter ett slutfört projekt 

Garantitid Tid efter ett projekts överlämnande där entreprenören har ett 

garantiåtagande mot fastighetsägaren. För kommersiella fastigheter är 

det normalt fem år. 

 

Internfakturering Utförda arbeten som faktureras mellan olika enheter inom ett och samma 

företag. 

 

Ramavtal Ett ramavtal är ett avtal mellan fastighetsägaren och en eller flera 

upphandlade leverantörer av varor eller tjänster. Det görs för att fastställa 

villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. 
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2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen ligger till grund för examensarbetets empiri, analys och 

diskussion. Den teoretiska referensramen behandlar eftermarknad, servicemarknadsföring, 

relation, lönsamhet, kvalitet och organisation. Kapitlet har som uppgift att ge läsaren en 

teoretisk grund utifrån tidigare vetenskap och ge en inblick i de begrepp som behandlas inom 

forskningen. Den teoretiska referensramen har inhämtats genom studier av artiklar, böcker och 

rapporter. 

  

Foto: Roman Mitrofanov 
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2.1 Eftermarknad 

En eftermarknad innebär inte enbart att sälja reservdelar. Upprättas en effektiv eftermarknad 

finns en möjlighet att erbjuda en helhetslösning. Helhetslösningen har serviceperspektivet i 

fokus och ämnar skapa en god image och en lojalitet till varumärket. En effektiv eftermarknad 

kan vara mycket lönsam för företag (Cohen, et al., 2006). En effektiv eftermarknad ämnar dels 

till att finna kostnadsreducerande och intäktsbringande åtgärder men även till att skapa 

långsiktiga relationer med kunden (Parmbro, 2004).  

 

Eftermarknaden ses av en del företag som ett krav istället för att se den potential som 

affärsområdet kan skapa, även fast det är känt för att vara svårhanterat (Cohen, et al., 2006). 

Enligt Neely (2008) erhåller tillverkande företag med serviceperspektiv dock högre intäkter än 

de företag som inte gör det, men generellt genererar de lägre vinst. Även om ett företag gör 

stora investeringar på eftermarknaden är det inte säkert att den fungerar bra och att företaget 

kan dra nytta av dess fördelar.  Den företeelsen benämns som service-paradoxen och förklaras 

även av Gebauer et al (2005), som påstår att när tillverkande företag utökar sin 

serviceverksamhet och gör väsentliga investeringar leder det till högre kostnader men genererar 

inte den förväntade högre avkastningen. Det finns dock mer än intäkter att gå miste om genom 

att realisera en eftermarknadsorganisation som inte fungerar. I längden kan det skada företagets 

rykte och upparbetade kundrelationer. Det kan i förlängningen påverka den långsiktiga 

lönsamheten (Cohen, et al., 2006). Vidare hävdar Cohen et al. (2006) att investeringar på 

eftermarknaden som medför en effektivisering bidrar till ökad lönsamhet och en stärkt relation 

till sina kunder.  

2.2 Servicemarknadsföring 

Enligt Grönroos (2007) finns det för varje företag olika strategiska perspektiv för den produkt 

som företaget erbjuder. Företagets perspektiv beror på vad de erbjuder sina kunder och vad de 

anser är viktigt för att vara framgångsrik på sin marknad. Företag vars strategiska perspektiv är 

ett serviceperspektiv arbetar för att skapa mervärde för sina kunder. Med ett serviceperspektiv 

är det inte tillräckligt att bara leverera företagets kärnprodukt för att stå sig i konkurrensen. Det 

är flera komponenter som är avgörande: service, kärnprodukt, information, personlig kontakt 

och andra kundrelationskomponenter kombinerat som levererar helheten för kunden, ett totalt 

serviceerbjudande. 

 

Grönroos (2007) beskriver att oavsett om ett företag traditionellt kategoriserar sig själva inom 

service- eller tillverkningsindustrin är deras kärnprodukt oftast bara en grogrund till 

utvecklingsmöjlighet för att skapa sig en konkurrensfördel, men ingen garanti. Kärnprodukter 

blir prisjämförda och det är priset som leder till beställningar. Genom att utveckla 

kärnprodukten till ett serviceerbjudande som inkluderar värdeökande, både fakturerbara och 

icke fakturerbara, tjänster stärker man sin konkurrenskraft. I takt med att kunderna ställer högre 

krav krävs helhetslösningar av företaget. Genom att se sin verksamhet med ett serviceperspektiv 

arbetar företaget för att skapa mervärde för sina kunder. Det är först när företaget kategoriserar 

sig som serviceföretag de kan konkurrera genom andra faktorer än pris (Grönroos, 2008). 
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2.3 Relationen till kunden 

Grönroos (2007) konstaterar att kvalitet oftast är en förutsättning för att skapa sig 

konkurrensfördelar. För att kunna omvandla kvaliteten till en konkurrensfördel krävs det dock 

inte bara att företaget levererar kvalitet, det ska vara rätt sorts kvalitet. Det är därför av stor vikt 

för företag att utröna vad som är kvalitet för kunden, hur den ska levereras och uppnås. För att 

skapa en känsla av kvalitet hos kunden krävs det något mer än det som kunden beställde. 

 

Det värdet som kunden erhåller skapas inte nödvändigtvis i en ”fabrik”, utan även genom en 

god relation. Prahalad & Ramaswamy (2004) menar att med ett relationsperspektiv skapas 

värdet dels när kunden använder produkten eller tjänsten men även vid interaktioner mellan 

kund och leverantör. Grönroos (2007) belyser att genom tillämpning av relationsperspektivet 

kan företag skapa förutsättningar för att stärka sin konkurrenskraft. För företag med ett 

serviceperspektiv är relationen med kunderna en avgörande faktor.  

 

Enligt Grönroos (2007) har en relation inte skapats bara för att en kund köper något av en 

leverantör. Om samma kund vid upprepade tillfällen köper av samma leverantör kan en relation 

ha skapats, men inte nödvändigtvis. Vid ett köp kan priset vara den avgörande faktorn. Om 

någon annan erbjuder samma vara eller tjänst väljer kunden denne istället. Det finns även andra 

faktorer som gör att en kund är knuten till ett företag, t ex geografiskt läge. Dessa anknytningar 

skapar inte nödvändigtvis en relation med kund eftersom att kunden försvinner om 

anknytningarna försvinner. Därför är det viktigt att ha en annan syn på vad en relation är. 

Relationen handlar, utöver köpbeteende, om en känsla hos kunden. Det handlar om att hitta ett 

sätt att skapa en positiv känsla hos kunden som stärker relationen och knyter kunden närmare 

företaget. Tillit, lojalitet och ömsesidiga fördelar är nyckelord för en långsiktigt god relation. 

En god relation bygger på att det skapas mervärde för de deltagande parterna. Gwinner et al. 

(1998) konstaterar att fördelarna för kunden i en relation kan vara av tre typer: förtroende, 

sociala och specialbehandling. Även Lane et al. (1996) belyser viket av förtroende inom en 

relation och menar att det blir en form av försäkring för kunden som skapar trygghet. 

2.4 Lönsamhet i att satsa på relationer och kvalitet 

Cohen et al. (2006) hävdar att kunder, i regel, inte vill betala extra för förbättrad service och 

starkare relation. De betalar för kärnprodukten. Många företag upplever att förbättrad 

servicekvalitet inte lönar sig (Gebauer, et al., 2005). Anledningen till detta är att det finns en 

tro att den ökade kvaliteten kostar mer än vad den ger i form av ökade intäkter och nya 

affärsområden. Satsningar på kvalitet upplevs ge minskad produktivitet och det har inte 

företagen råd med. Det antagandet menar Grönroos (2007) är inkorrekt och beror på en felaktig 

förståelse av relationen mellan kvalitet och produktivitet. Satsningar på ökad kvalitet leder 

oftast till ökad lönsamhet. Det handlar om att kunna definiera relationen mellan förbättrad 

kvalitet och produktivitet, genom att göra det kan man se styrkorna som förbättrad kvalitet ger 

i form av en effektivare produktion, nöjdare anställda och ökad lönsamhet. ”Det är inte 

kvaliteten som kostar utan det är bristen på kvalitet som gör det” (Grönroos, 2007). Enligt 

Venetis et al. (2004) handlar det, för företag, om att bevisa styrkan i god relation och högre 

servicenivå. Företag behöver visa att långsiktiga kostnader av service är viktigare i 
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beslutsfattningen än den initiala investeringskostnaden. Vidare menar Venetis et al. (2004) att 

satsningar på ökad service i förlängningen kan leda till kostnadsreduceringar, förenklat arbete 

och ökad trygghet. För att investeringar i service ska vara lönsamma krävs det att företaget har 

en tanke kring hur den interna organisationen ska hantera kunderna (Hallström & Jönsson, 

1991).   

2.5 Organisation och struktur för eftermarknaden 

Boverket (2007) betonar att en bra eftermarknad är beroende av organisatoriska faktorer och att 

en väl fungerande organisation kan skapa en god och långsiktig relation med beställaren. För 

att ta ett tydligare grepp om eftermarknaden och möjliggöra en effektivisering av den finns det 

verktyg som entreprenadbolag kan använda sig av för att skapa en väl fungerande organisation. 

 

Enligt Chevalier (2010) bör företag, som ämnar att förbättra sin prestationsförmåga, tydliggöra 

vart man befinner sig idag och vart man strävar. Det skapar en möjlighet att identifiera avståndet 

och med det som utgångspunkt finna verktyg för att överbrygga det gapet (Chevalier, 2010). 

Som ett första steg är det därför lämpligt att organisationen genomför en GAP-analys. En GAP-

analys för eftermarknad kan delas in i två delar, intern och extern (Hallström & Jönsson, 1991). 

Extern eftermarknad omfattar omvärlden, det vill säga det som ligger utanför företaget. Det kan 

vara kunder, andra intressenter i samhället och konkurrenter. Den interna eftermarknaden 

handlar om eftermarknadshanteringen inom företaget. GAP-analysen för den externa 

eftermarknaden görs lämpligen genom en kundundersökning. Kundundersökningen måste 

behandla kundens erfarenheter och förväntningar. Den syftar till att belysa företagets bra och 

dåliga sidor och ska skapa en bild av var de står idag och vad som måste förbättras. Det ger en 

möjlighet att lägga in åtgärder i rätt ordningsföljd med betoning på det mest aktuella. På samma 

sätt bör företaget genomföra en GAP-analys för den interna eftermarknaden men istället för att 

genomföra kundundersökningar gör man en undersökning internt. När företaget har identifierat 

avståndet mellan var man befinner sig idag, och var man vill vara enligt den egna organisationen 

och var man bör vara enligt omvärldsanalysen kan företaget ta fram strategiska mål för att nå 

dit (Chevalier, 2010). Även de strategiska målen för eftermarknadsorganisationen delas upp i 

interna och externa mål (Hallström & Jönsson, 1991).  

 

De externa målen behandlar hur företaget ska motsvara kundens förväntningar. Hallström & 

Jönsson (1991) menar att oavsett vilka externa mål som företaget har för 

eftermarknadsorganisationen krävs det att den är kundorienterad. Detta för att den arbetar nära 

och i direkt kontakt med kunden. Att vara kundorienterad innebär bland annat att vårda 

kundrelationen och här blir uppföljning och återkoppling nyckelord. Vidare belyser Hallström 

& Jönsson (1991) vikten av att återkopplingen är konsekvent och att den dokumenteras. Genom 

att ha en strategi för hur information ska förmedlas och dokumenteras möjliggörs uppföljning 

och missförstånd undviks. En kontaktperson för eftermarknad har till sin främsta uppgift att 

behålla och utveckla kundsamarbetet. Därför beror kontaktpersonens och företagets möjligheter 

att nå detta mål på vilka känslor kontaktsättet skapar (Hallström & Jönsson, 1991). 

 

De interna målen handlar om hur eftermarknadsorganisationen ska vara konstruerad för att 

uppnå de strategiska målen. Genom att ta fram en eftermarknadsplan nås de interna målen. Vid 
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framtagande av eftermarknadsplanen finns det några grundläggande faktorer som bör 

säkerställas. Den person som avses leda eftermarknadsorganisationen bör vara med i företagets 

ledningsgrupp, detta för att stärka eftermarknadsorganisationen status i företaget. Ett problem 

som Hallström & Jönsson (1991) identifierat är att det inom eftermarknadsorganisationer ofta 

är ”en god” yrkesman som utses till eftermarknadschef med brister i kunskap och förmåga när 

det gäller relationer, planering, ekonomi och ledarskap vilket kan ge dåliga resultat. För att 

eftermarknadsorganisationen ska fungera tillfredställande krävs det att den är flexibel och 

lyhörd. Därför är utveckling och utbildning av medarbetare viktigt och det ger också mer 

motiverade medarbetare.  

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Enligt Cohen et al. (2006) ämnar en effektiv eftermarknad erbjuda helhetslösningar till 

företagets kunder. Genom att leverera en helhet skapas förutsättningar för att öka lönsamheten 

och stärka relationen mellan företag och kunden. Grönroos (2007) menar att ett steg för att 

kunna leverera en helhetslösning är att se sitt företag ur ett serviceperspektiv. Det är först när 

ett företag ser sig med ett serviceperspektiv som det kan konkurrera med andra faktorer än pris. 

Relationen med kunden har stort fokus företag med ett serviceperspektiv. Vidare belyser 

Grönroos (2008) att kvalitet oftast är en förutsättning för att kunna utveckla sitt 

serviceerbjudande. Med investeringar i utökad service kan företag öka sin långsiktiga 

lönsamhet genom stärkta relationer och kostnadsreduceringar (Venetis & Ghauri, 2004). 

 

För att satsningar på eftermarknaden ska fungera krävs det att företaget har en fungerande 

organisation med tydliga mål (Hallström & Jönsson, 1991). Genom att göra en GAP-analys 

skapar sig företaget en uppfattning om vart de befinner sig idag och vart man strävar och kan 

då planera hur målen ska nås (Chevalier, 2010). Hallström & Jönsson (1991) menar att de 

medarbetare som ingår i en eftermarknadsorganisation måste vara kundorienterade då de 

jobbar nära kunden. För att undvika missförstånd belyser Hallström & Jönsson (1991) vikten 

av att ha en struktur för information, kommunikation och dokumentation. En väl fungerande 

organisation för eftermarknaden skapar förutsättningar för en god och långsiktig relation med 

kunden (Boverket, 2007). 

 

Frågeställningarna och den teoretiska referensramen ligger till grund för den metod som 

presenteras i nästa kapitel. 
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3 Metod 

Metodkapitlet avser att beskriva författarnas val av vetenskaplig metod, hur datainsamlingen 

har genomförts och som avslutning kritik och reflektioner. Detta för att ge en bakgrund till vald 

metod och stärka arbetets validitet. 

  

Foto: Roman Mitrofanov 
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3.1 Forskningsansats 

Inom vetenskapen talas det om två olika ansatser för en studie: induktiv och deduktiv 

forskningsansats. Induktion innebär att man drar allmänna generella slutsatser utifrån empiriska 

fakta (Thurén, 2007). Induktion utgår från individuella fall och menar till att sambanden som 

förekommer är generella. Den deduktiva ansatsen innebär att olika antaganden baseras på teori 

för att på så sätt få fram en hypotes som sedan prövas mot empirin (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Bryman och Bell (2007) skriver om ett alternativ till dessa två ansatser. Genom att 

angripa studien från ett abduktivt synsätt ges möjligheten att hoppa mellan teori och empiri för 

att efter hand komma fram till en slutsats. 

 

Examensarbetet är skrivet utifrån en abduktiv ansats då tidigare forskning inom eftermarknaden 

i byggbranschen är begränsad. Den abduktiva ansatsen ger forskarna utrymme att få fram en 

relevant teoretisk referensram som behandlar olika aspekter av området genom att växla mellan 

teori och empiri. Abduktion ger forskarna möjlighet att välja den bästa förklaringen genom att 

undersöka den mest lämpliga teorin men även att göra tolkningar av den empiri som erhålls 

genom intervjuerna. Abduktion kräver en viss försiktighet då empirin kan ge ytterligare 

perspektiv till den teoretiska referensramen. Det medför att forskningen ska ske öppensinnat 

och mottagligt för att undvika att vara bunden till den teori som lästs in via litteraturstudien 

(Bryman & Bell, 2007).  

3.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod avser att förklara de fenomen som observeras på en djupare nivå och 

identifiera typiska drag och egenskaper. Enligt Widerberg (2002) behandlar den kvalitativa 

metoden frågor som ”vad betyder det här?” och ”vad handlar detta om?” medan den kvantitativa 

metoden svarar på frågor som ”hur vanligt är det här?” och ”vilka samband finns det?”. 

Motiveringen till den valda metoden är att fokus ligger på att tolka och förstå verkligenheten 

utifrån de empiriska data forskarna samlar in. Det stämmer överens med Bryman och Bells 

(2007) syn på den kvalitativa metoden. En fördel för forskarna med den kvalitativa metoden är 

att forskningen kan initieras med en öppen process så att frågeställningen och syftet kan ändras 

allteftersom kunskapen växer (Bryman & Bell, 2007) . 

3.3 Litteraturstudie 

Inledningsvis i processen för examensarbetet genomfördes en litteraturstudie som undersökte 

det existerande forskningsmaterialet. Genom granskningen skapades en förståelse av hur 

kunskapen inom vårt ämne och dess begränsningar ser ut idag (Saunders, et al., 2009). 

Litteraturen har i förstahand sökts på internet och de internetbaserade plattformarna som Primo 

och Google Scholar. De sökord som använts är: eftermarknad, organisation, relation, 

servicemarknadsföring, relationsteori, garanti, kvalitet. 

 

Enligt Saunders et al (2009) är en viktig del av litteratursökningen att kritiskt granska den 

litteratur som inhämtats. Detta för att skapa en grund för examensarbetet. Trovärdigheten har 

utvärderats genom granskning av antal citeringar och vilken utgivare som har använts. 
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3.4 Intervjuer 

3.4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Enligt Kallio et al. (2016)  avser en kvalitativ metod att finna en modell som beskriver ett 

sammanhang eller fenomen i omvärlden. Vi avser att utifrån beställarens perspektiv skapa en 

förståelse för hur de ser på eftermarknaden. För att samla in kvalitativa data om hur beställare 

ser på eftermarknad har vi utfört intervjuer.  

 

Den intervjuform som har använts för insamling av kvalitativa data är semistrukturerad. En 

semistrukturerad intervju innebär att man förbereder intervjufrågorna men att man under 

intervjun inte låser sig till dem utan tillåter följdfrågor och sidospår under intervjun (Kallio, et 

al., 2016). Metoden skapar en mångfald i informationsinsamlingen och tillåter en flexibilitet 

vid intervjuerna (Wood, et al., 2016). De semistrukturerade intervjuerna gav oss möjlighet att 

skapa en relation och få förståelse för beställarens ståndpunkt. 

3.4.2 Urval av respondenter 

Urvalet av företag för studien grundades på Zengun AB:s tidigare utförda projekt. Studiens 

avgränsningar medförde att urvalet av beställare baserades på storlek och affärsmodell. 

Vasakronan, AMF Fastigheter, Bonnier Fastigheter och Hufvudstaden är stora ägare av 

kommersiella fastigheter. Zengun AB har utfört projekt för dessa fastighetsägare och då syftet 

är att undersöka eftermarknaden från ett relationsperspektiv var det viktigt att det fanns en 

relation till de nämnda företagen. Externa aktörer som hyresgäster och underentreprenörer har 

inte använts som intervjuunderlag eftersom studien är begränsad i tid och i första hand fokuserar 

på relationen till den beställande parten. 

 

I studien har sex stycken semistrukturerade intervjuer genomförts med representanter från fyra 

stycken stora fastighetsägare. Intervjuerna utfördes med tekniska förvaltare, projektledare och 

projektchefer. Utöver intervjuer med representanter från fastighetsägare har intervjuer med två 

av de anställda på Zengun som idag hanterar eftermarknadsärenden genomförts. Dessutom har 

intervjuer genomförts med ledande personer hos två olika entreprenörer, varav en arbetar på 

Zengun. För att få information som är relevant för studien har respondenternas befattningar 

varit sådana att de har haft nära samarbeten med entreprenören och är beroende av en väl 

fungerande eftermarknad.  Detta för att få en bredd på den empiriska data som samlats in. Detta 

kallas för strategiskt urval och syftar till att välja intervjuobjekt som besitter specifik 

information eller erfarenhet som är relevant för studien (Bryman & Bell, 2007). 

3.4.3 Arbetsgång och sammanställning av intervjuer 

Ur ett etiskt perspektiv används inte de namn på respondenterna som har deltagit under 

intervjuerna som har genomförts. Det som redovisas är arbetstitel och arbetsgivare för att 

kunna tolka den informationen som ges under intervjuerna. 

 

Initialt kontaktades respondenterna via e-post. E-posten innehöll en presentation av forskarna, 

förklaring av studien och varför respondenten var intressant för ämnet. Vid ett visat intresse 

från respondenten skickades en sammanfattning av förslaget forskningsområde och ett urval av 
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intervjufrågorna. E-posten innehöll även en förklaring till vilken etisk ståndpunkt forskarna 

utgick från i form av anonymitet, en indikation på hur länge intervjun skulle hålla på och en 

förfrågan om det fanns möjlighet att spela in intervjun. Det förklarades också att författarna var 

de enda som skulle ha tillgång till det inspelade materialet. Nedan presenteras den intervjuguide 

författarna utgick från vid de semistrukturerade intervjuerna. Hela intervjuguiden inkluderat 

alla frågor ställda till respondenterna finns i bilaga 1. 

 

Intervjun inleddes med information om respondenten. Respondenten uppgav namn, titel på 

företaget, arbetsbeskrivning och en kort bakgrundsbeskrivning. Efter det beskrev forskarna 

bakgrunden och syftet till studien. Frågorna som ställdes under intervjun behandlade 

eftermarknaden under tidiga skeden, före produktionen, under produktionen och avslutande 

fasen i produktionen. Sedan ställdes frågor om hur eftermarknaden behandlas efter 

överlämnande av projektet. De frågorna behandlade kontakten och relationen med utförande 

entreprenör, tilläggsarbeten, uppföljning och eftermarknaden i helhet. 

 

Intervjuerna hade en genomsnittlig längd på en och en halv timma och hölls uteslutande på 

respondenternas arbetsplats. Efter sex stycken intervjuer uppnådde forskarna mättnad, vilket 

innebär att ingen ny information uppkommer från respondenten utifrån intervjuguiden (Bryman 

& Bell, 2007). Intervjuerna transkriberades med en färgkodning vilket underlättade analysen 

då forskarna enkelt kunde urskilja vilken data som kom från vilken respondent. I tabell 2 

presenteras intervjurespondenterna med deras respektive arbetstitel. 

 
Tabell 1. Redovisning av intervjurespondenter 

Respondent Titel Datum 

Fastighetsägare A Tekniskförvaltare 2018-02-06 

Fastighetsägare B Fastighetsutvecklare teknik 2018-03-06 

Fastighetsägare C Projektchef 2018-03-19 

Fastighetsägare D Projektledare 2018-03-27 

Entreprenör A vVD 2018-03-21 

Entreprenör A Yrkesarbetare 2018-03-27 

Entreprenör B VD 2018-04-10 

3.5 Metodkritik 

Vid kvalitativa metoder ska författarna vara medvetna om att deras närvarande kan påverka 

respondenterna. Situationen kan förändras beroende på hur författarna har ställt frågan eller om 

de har uttryckt åsikter (Bryman & Bell, 2007).  

3.5.1 Validitet  

Validiteten syftar till att det forskaren undersöker, observerar eller mäter verkligen är det som 

studeras. Validiteten bedöms utifrån författarnas erfarenheter (Ghuari & Gronhaug, 2010). Det 

empiriska materialet har tolkats av författarna och utifrån dessa har slutsatser om förutsättningar 

dragits.  
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3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att undersökningen, observationen eller mätningen är tillförlitlig. Bryman 

och Bell (2007) menar att reliabilitet syftar till att studien ska få samma resultat om den skulle 

genomföras igen. Forskarna anser att de respondenter som använts för studien är de som är bäst 

lämpade att svara på frågor kring eftermarknaden. De undersökningar som har genomförts anser 

forskarna vara relevanta för studien. Dock ändras människans beteende utifrån sociala samspel 

(Ghuari & Gronhaug, 2010) vilket medför att det med säkerhet inte kan styrkas att resultatet 

skulle stå sig vid en ny intervju av andra forskare. Detta begränsar reliabiliteten. Forskarna 

skickade ut frågeformuläret en tid innan intervjun ägde rum. Detta gav respondenten tid att 

tänka igenom svar till frågorna därav har de inte påverkats avsevärt av forskarna. 
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4 Empiri 

Empirin presenterar insamlade data från de genomförda intervjuerna. Respondenterna arbetar 

både hos entreprenörer och hos fastighetsägare. 

  

Foto: Roman Mitrofanov 
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4.1 Eftermarknadens betydelse för relationer och lönsamhet 

Gemensamt belyste alla de intervjuade att om eftertanke och energi läggs på eftermarknaden 

kan entreprenören underlätta både sitt eget och fastighetsägarens arbete. Det skapar 

förutsättningar för entreprenören att stärka relationen till beställaren och det ger i sin tur 

entreprenören en konkurrensfördel gentemot dess konkurrenter när det gäller tilläggsarbeten i 

fastigheten och nya projekt för den berörda fastighetsägaren. En del av fastighetsägarna 

upplever att entreprenörer ser eftermarknaden som något nödvändigt ont och hävdar att den 

entreprenör som förmedlar en annan uppfattning genast skapat sig en fördel. 

4.1.1 Relationsbyggande 

Att ha en god relation med den entreprenör som utför arbeten oavsett om det är under projekt 

eller på eftermarknaden är något som är av stor vikt för flera fastighetsägare. Grunden till att 

etablera en god kontakt handlar om att bygga upp tillit och ett förtroende. Saknas det kommer 

det fort att skapa problem för båda parterna. En av fastighetsägarna berättar att de använder sig 

av svarta listor där man som entreprenör inte vill hamna. Återfinns man på en sådan lista 

kommer man inte att få utföra några arbeten åt fastighetsägaren. När eftermarknaden fungerar 

bra genererar det en god relation som bygger tillit och förtroende. Som ett exempel på de 

fördelar en god relation, som bygger på tillit och förtroende, kan innebära nämner en 

fastighetsägare att garantibesiktningar kan hanteras utan att blanda in besiktningsmän. 

 

Relationen mellan fastighetsägare och beställare byggs kontinuerligt och eftermarknaden är 

absolut inget undantag. En fastighetsägare förklarar att eftermarknaden kan vara den sista 

kontakten fastighetsägaren kommer ihåg. En entreprenör framhåller att en fastighet, under sin 

livstid, enbart är under projektstatus en kort tid. Merparten av fastighetens livslängd består av 

förvaltning och med det sagt även under eftermarknad. 

 

Flera fastighetsägare beskriver att relationen inte byggs genom att leverera den högsta 

kvaliteten utan det är viktigare att hantera eftermarknaden på ett professionellt och effektivt 

sätt. En fastighetsägare berättar: ”Inga projekt är felfria, det är genom hanteringen av felen som 

relationen byggs”. I slutet av ett projekt påbörjas arbeten för den kommande eftermarknaden. 

Entreprenörerna beskriver att det innebär ett överlämnande till de inom den egna organisationen 

som ska ombesörja eftermarknaden, om en sådan organisation finns. Även fastighetsägarna 

förklarar att det innebär en överlämning från deras projektorganisation till deras förvaltning. 

Slutskedet blir viktigt då det för fastighetsägarnas projektorganisation blir det sista intrycket de 

bär mer sig i relationen med entreprenören. För fastighetsägarnas förvaltningsorganisation är 

det första intrycket som man ska börja bygga en relation på.  

 

VD för ett entreprenadbolag menar att relationsbyggandet som sker under eftermarknaden är 

av stor vikt speciellt när det gäller större hyresgäster hos fastighetsägarna. Många gånger har 

de större hyresgästerna ett inflytande på fastighetsägarna och kan påverka vilka de vill ha som 

utförande entreprenör vid eventuella tilläggsarbeten. 
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4.1.2 Eftermarknaden och anbud för nya projekt 

Hos de intervjuade fastighetsägarna varierar uppfattningen om vikten av 

eftermarknadshanteringen vid granskning av anbud. En av fastighetsägarna menar att: ”Vid ett 

anbud är det endast det faktiska genomförandet av projektet som granskas. Detta i form av 

tidplan, ekonomi och praktiskt genomförande. Där är eftermarknaden inte aktuell”. En annan 

menar att tryggheten som en eftermarknadsorganisation kan framkalla i och med vetskapen att 

de är kvar i projektet ”efter sista spiken är inslagen” skulle i ett anbudsskede vara en 

framgångsfaktor då beställare för kommersiella fastigheter sällan går på lägsta pris vid en 

upphandling utan ser till helheten. Samtliga av de intervjuade fastighetsägarna enas i är att 

tidigare relationer är väldigt avgörande vid valet av entreprenören och att hanteringen av 

eftermarknaden är en del av den relationen. 

 

En entreprenör har fått indikationer, från fastighetsägare, att presentationen av en 

eftermarknadsorganisation är en faktor som tas i beaktande vid granskning av anbud. Vidare 

beskrivs det att projektchefer hos fastighetsägare som har en bakgrund inom förvaltningen i 

större utsträckning ser hanteringen av eftermarknaden som viktig än de som inte har det. Som 

entreprenör är det svårt att veta vilka hos fastighetsägaren som är delaktiga i granskningen av 

anbud och deras eventuella bakgrund inom förvaltningen. Det är därför dumt att chansa på att 

utelämna eftermarknaden även om det hos vissa inte ses som nödvändigt. 

4.2 Organisation och struktur 

4.2.1 Förberedelser inför eftermarknaden 

Flera av de intervjuade beskriver att det under ett projekts gång finns en mötesserie med 

fastighetsägaren, konsulter och entreprenören som delvis är relaterade till eftermarknaden. 

Dessa mötesserier behandlar frågor som systemval, ritningshantering, eventuella 

tilläggsarbeten, framdrift och ekonomi. Det absolut viktigaste vid dessa möten är att det 

dokumenteras vad som beslutades för att ha möjlighet att följa upp. Då dessa beslut kommer att 

ha konsekvenser för den kommande eftermarknaden. En av fastighetsägarna påpekar att:  

”Människor har en förmåga att glömma bort vad som har sagts”. Vidare beskrivs att utan 

dokumentation riskeras dubbelarbete och att ingen tar ansvar för fel som uppdagats.  

 

Vid ett projekts slutskede sker en överlämning mellan entreprenören och fastighetsägaren. 

Fastighetsägarna upplever att det är en fas som är stressig för entreprenören och att det ofta 

forceras. Det kan leda till att vissa förberedelser inför den kommande eftermarknaden blir 

lidande. Som exempel på detta nämner en fastighetsägares projektchef drift- och 

underhållspärmarna som lämnas över i samband med slutbesiktningen. De är i många fall 

bristfälliga och redogör inte på ett tillfredställande sätt för hur drift och underhåll ska ske. 

 

”Tänk dig som att du köper en bil, det ska vara som en instruktionsbok. Om något går sönder 

så ska en förvaltare lätt kunna slå upp den sidan i pärmen och förstå hur den trasiga delen ska 

bytas ut eller vem de ska kontakta.” 
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Problem med bristfälliga drift- och underhållspärmar uppdagas dock först en tid efter 

överlämnandet och då är det för sent att åtgärda. Det lämnar en dålig eftersmak hos beställarens 

förvaltning och kan generera merarbete. Det merarbetet berör även den utförande entreprenören 

då frågetecken inom förvaltningen kräver svar från dem. Fastighetsägarna belyser även vikten 

av att det tydligt framgår vad som faktiskt är garanti och vad som inte är det.  

4.2.2 Rutiner under eftermarknaden 

Den kontakt som sker mellan entreprenör och fastighetsägaren på eftermarknaden under 

garantitiden är till stor del relaterad till garantiärenden och hanteringen av dem. 

Fastighetsägarna beskriver att när ett fel uppdagats görs en felanmälan, oavsett om det är ett 

garantiärende eller inte. Samtliga fastighetsägare har ett digitalt system för hantering av 

felanmälan. De beskriver att fördelarna med att ha en digital hantering är enkelheten att spåra 

fel och dess status, föra statistik över vanligt förekommande fel och se tidsåtgång för 

avhjälpande. Även båda entreprenörerna påpekar att ett digitaliserat system där man kan följa 

upp ärendehanteringen skulle minska antalet anmälningar som faller mellan stolarna. Det skulle 

även minska åtgärdstiderna och underlätta återkopplingen på ett effektivt sätt. En av 

fastighetsägarna menar dock att om alla felanmälningar skulle dokumenteras digitalt skulle det 

bli allt för tidskrävande men samtidigt finns en risk i att informationen blir personligt knuten. I 

det digitala systemet som fastighetsägarna använder kan de markera fel som garantiärende. Vid 

garantiärenden genererar felanmälan ett automail till entreprenören. En av fastighetsägarna 

beskriver dock att rapporteringen till entreprenören om felanmälan inte alltid går via det 

autogenererade mailet. Vissa förvaltare använder inte systemet fullt ut utan ringer eller mailar 

separat istället.  

 

Respondenterna är eniga om att vid ett projekts slutfas sker en omstrukturering av resurser hos 

entreprenören, där delar av entreprenörens projektmedarbetare flyttas till nya projekt. 

Att det sker en viss omorganisering är något som fastighetsägarna har förståelse för. Det viktiga 

är att det finns kvar eller tillkommer medarbetare som kan fortsätta förbereda inför 

eftermarknaden. Fastighetsägarna berättar att det finns en variation i vem hos entreprenören 

som kontaktas vid fel och brister på eftermarknaden. Vidare beskriver de att den största 

anledningen till det är att det vanligtvis inte finns någon uttalad kontaktperson hos 

entreprenören. När det inte finns en uttalad kontaktperson sker kontakten i regel med den forna 

projekt- eller platschefen hos entreprenören. Fastighetsägarna beskriver att om det inte finns en 

uttalad kontaktväg kommer det att skapa problem för deras förvaltning. VD för en entreprenör 

instämmer i att det är viktigt att upprätta en kontaktlista redan i slutskedet av ett projekt för att 

underlätta kontakten och öka tydligheten i vem som ska kontaktas i händelse av ett fel 

 

Fastighetsägarna berättar att dålig respons kan leda till att förvaltningen låter bli att kontakta 

entreprenören för att lösa problem. När det sker har entreprenören brustit i sitt åtagande, 

dessutom blir det svårt för entreprenören att förbättra sin organisation då fel och brister aldrig 

kommer till deras kännedom. Att använda projekt- eller platschefen som kontaktperson kan 

innebära en fördel då den personen är väl insatt i projektet och byggnaden. Tyvärr upplever en 

del fastighetsägare att de personerna ofta är upptagna i andra projekt och prioriterar 

produktionen före hantering av garantiärenden, då den oftast är under stor tidspress. Av den 
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anledningen skulle det vara mer lämpligt att en annan person som har och tar sig tid för 

eftermarknaden. För att det ska fungera krävs det att den personen är väl insatt i projektet och 

att denne på ett eller annat sätt har varit delaktig under projektets gång. En fastighetsägare 

beskriver att: 

 

”Det värsta som finns är att man får numret till en person hos entreprenören och när den 

personen svara på andra sidan så har han eller hon ingen aning om projektet och hur det har 

varit under projektets gång” 

 

En entreprenör förklarar att vanligtvis kommer felanmälan in till den tidigare platschefen eller 

arbetsledaren för projektet. Den personen ombesörjer sedan anmälan och kontaktar en 

yrkesarbetare, underentreprenör eller leverantör för att åtgärda felet. Vidare beskriver 

entreprenören att när en felanmälan inkommer utförs ingen speciell rutin för att kontrollera om 

felanmälan är ett garantiärende, det bygger på att den som tar emot felanmälan har kunskap att 

bedöma det. Den som sedan åtgärdar felet utgår från det som denne fått som uppgift. Samtliga 

respondenter ser en problematik att hanteringen av felanmälan är personberoende. Om 

felanmälan är knuten till en viss person hos entreprenören stannar avhjälpandet av om den 

personen av någon anledning inte finns på plats. En yrkesarbetare hos entreprenören beskriver 

problematiken med att göra avhjälpandet personberoende ”Det gick inte att vara sjuk eller att 

gå på semester, då hamnade allt på hög”. 

 

Några av fastighetsägarna beskriver att de skulle uppskatta om entreprenören visar engagemang 

även efter projektets slut, det skapar en känsla av att de är omhändertagna. Det är dessutom ett 

ypperligt tillfälle att på ett smidigt sätt se över både åtgärder relaterade till garanti men också 

potentiella tilläggsarbeten. Det blir också ett sätt att bibehålla kontakten och relationen. När 

fastighetsägaren byter personal blir det ett sätt att etablera en ny relation med den som tagit 

över. Flera fastighetsägare beskriver att de strävar efter att skapa långsiktiga relationer. Det är 

som entreprenör viktigt att följa upp och kontakta fastighetsägaren efter utfört arbete oavsett 

om det är felavhjälpning eller tilläggsarbete hjälper till att stärka den långsiktiga relationen.  

 

En fastighetsägare belyser vikten av att en spontan kontakt ska upplevas som förutsättningslös. 

Om kontakten skapar en känsla av att entreprenören ska prata med ”rätt” person för att vara 

strategisk gör den mer skada än nytta. Den spontana kontakten bör vänta till dess att 

fastighetsägaren och deras hyresgäster har kommit in ordentligt i de nya lokalerna. Direkt efter 

överlämnandet och en tid efter är de fullt upptagna med att starta igång sina respektive 

verksamheter och har inte hunnit reflektera över lokalerna utformning och funktion. 

 

Sammantaget är det viktigt för fastighetsägarna att entreprenören levererar en helhet. När 

förvaltningen rapporterar ett fel som täcks av garanti bör de kunna förvänta sig att entreprenören 

hanterar och åtgärdar felet därefter. Ett avslutat projekt kommer alltid att generera en viss 

mängd fel, det har fastighetsägarna förståelse för. Det viktigaste för fastighetsägarna är att felen 

avhjälps på ett smidigt sätt, det är viktigare än antalen fel. Hyresgästen är kundens kund för 

entreprenören och det är viktigt att hyresgästens verksamhet alltid ska rulla, därför är 

responstiden en avgörande faktor. Om ett fel uppdagas och åtgärdas på ett professionellt sätt 
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kan det paradoxalt nog skapa en starkare relation mellan fastighetsägaren och entreprenören än 

om felet aldrig uppstått.  

4.3 Separat organisation 

Vid vissa tillfällen då en felanmälan har gjorts dröjer det för lång tid innan entreprenören 

åtgärdar eller återkopplar. Detta kan bero på att entreprenören i vissa fall prioriterar nya 

projektet framför hanteringen av garantiärenden. Majoriteten av fastighetsägarna menar att 

entreprenören borde kunna anpassa sin organisation och resurssättning för att hantera både nya 

projekt och sina garantiåtaganden på det gamla. 

 

Fastighetsägarna har en uppfattning om att många entreprenadbolag tror att deras arbete är klart 

efter slutbesiktningen och glömmer bort eftermarknaden och de åtaganden som finns där. 

Entreprenadbolags projektorganisation flyttar många gånger en viss del av organisationen redan 

innan överlämnandet. En entreprenör förklarar att om projektorganisationen flyttar till ett nytt 

projekt med samma beställare som det tidigare kan hanteringen av eftermarknaden fungera 

någorlunda tillfredställande, även om det inte är optimalt. Vidare förklaras att använda samma 

organisation som driver projekt och som ska hantera eftermarknadsrelaterade ärenden ger 

entreprenören svårigheter att prestera. Det skapar en stress och en känsla av att vara otillräckliga 

hos entreprenörens projektmedarbetare. En separat organisation skulle ta bort den stressen och 

skapa förutsättningar för dem helt fokusera på att driva produktion. Det skulle bidra till att ge 

fastighetsägaren och dess förvaltning den service på eftermarknaden som de förtjänar. 

 

Från fastighetsägarnas sida skulle en separat organisation som har tid och är dedikerad för 

eftermarknad ha potential att göra eftermarknaden mer effektiv och på ett bättre sätt vara rustad 

för den typen av jobb. ”En separat organisation skulle förkorta ledtider och göra avhjälpandet 

av fel mer effektivt”.  

4.3.1 Organisatoriska förutsättningar hos entreprenadbolag 

vVD hos en entreprenör hävdar att hantering av garantiärenden och utförande av tilläggsarbeten 

är resurskrävande i förhållande till vad man tjänar på dem. De intervjuade entreprenörerna 

menar att en separat organisation som ska hantera eftermarknaden måste få utrymme och en 

förståelse från moderbolaget att den inte kommer att vara den mest lönsamma enheten. Enheten 

kommer dock att skapa förutsättningar för andra enheter att vara lönsamma genom att ge 

fastighetsägare god service. Detta leder till en starkare relation. Vikten av en stark relation 

beskrivs av vVD hos en entreprenör på följande sätt:   

 

”De små jobben är nödvändiga för att skapa en god relation med förvaltaren. När denne sen 

blir projektchef, vem tar han med sig? Jo, den som han tidigare haft kontakt och har en bra 

relation med” 

 

Både de intervjuade fastighetsägarna och entreprenörerna enas i att en separat organisation som 

ska ta över efter projektorganisationen måste ha förståelse för projektet och varit delaktigt i det. 

De som ska ta över måste ges förutsättningar för att kunna hantera eftermarknaden och då 

behöver de veta vad projektet var och varför det blev som det blev. Entreprenörerna menar att, 
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om en egen eftermarknadsorganisation ska ta över krävs det att den finns med i bakgrunden 

under projektets gång och innan överlämnandet fasas in för att del knyta relationer till 

fastighetsägaren men också för att ges tid att förstå projektet innan den helt tar vid efter 

överlämnandet.  

 

För att en organisation ska fungera och kunna verka på egen hand menar entreprenörerna att 

det krävs att den har ett kontinuerligt flöde med arbeten. Idag hanteras eftermarknadsärenden 

hos entreprenörerna av enheter som inte enbart hanterar eftermarknadsarbeten. Det medför att 

entreprenörerna tvingas tacka nej till mindre servicejobb då det inte finns tillräckligt med 

resurser för de typerna av arbeten. Att teckna ramavtal med fastighetsägare för 

eftermarknadsarbeten är ett sätt att säkra mängden jobb. Oavsett om det handlar om att teckna 

ramavtal eller att tacka ja till mindre jobb krävs det att personalresurser för att hantera det.  

 

En yrkesarbetare hos entreprenören förklarar att: ”Vi hoppar mellan att både vara i projekt och 

i förvaltningen, vilket inte är önskvärt då det behöver hanteras på olika sätt tex kan man inte ha 

samma kläder eller använda samma verktyg utan att rengöra dem innan man utför ett 

förvaltningsjobb!”. Att utföra arbete inom förvaltning kräver att verktyg och kläder är rena, det 

går inte att gå direkt från produktion till förvaltning utan att byta om och rengöra verktygen. 

Att ständigt göra rent verktyg är inte effektivt eller hållbart. Därför menar entreprenörerna att 

eftermarknadsorganisationen behöver ha egna verktyg och en egen lokal att utgå ifrån. Det 

krävs också servicebilar eftersom att platserna för eftermarknadsarbeten varierar. 

4.3.2  Personliga förutsättningar 

Bland de intervjuade råder det en enighet om att det är stora skillnader på att utföra arbete i en 

projektmiljö kontra i en förvaltningsmiljö. En entreprenör belyser att arbeten som utförs inom 

förvaltningen måste ges mycket större lyhördhet och förståelse då det oftast är pågående 

verksamhet i dess direkta närhet. Som yrkesarbetare inom eftermarknad måste man tycka om 

de begränsningar som det innebär. Den som ska arbeta med eftermarknad och inom förvaltning 

bör arbeta merparten av sin tid med just det. Det går inte att arbeta på samma offensiva sätt när 

man utför arbeten inom förvaltningen som det gör då man utför arbeten i en projektmiljö. En 

av entreprenörerna menar också att alla personer är inte lämpade att utföra arbeten inom 

förvaltningen och vice versa: ”Det finns Gipskatter som mäter arbete i kvm gipsat och de som 

vill slipa karm med ettans sandpapper till det att det är absolut fogfritt”.  

 

Entreprenörerna menar att det finns allt för många projektmänniskor hos entreprenadbolag som 

hela tid strävar större och mot mer komplicerade projekt. För att vara lyckosam inom både 

förvaltning och i projekt behövs det en mix av personlighetstyper. Den som ska utföra arbeten 

inom förvaltningen behöver vara innovativ, kundorienterad och ha ett bra bemötande gentemot 

fastighetsägare och deras hyresgäster. En entreprenör beskriver att: ” För att jobba med service 

måste man vara rumsren och vara lite MacGyver”. För fastighetsägarna är det viktigt att den 

som utför ett arbete inom förvaltningen har social kompetens och ett bra bemötande, det är 

många gånger viktigare än att arbetet blir utfört snabbt. 
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4.3.3 Nackdelar med en separat eftermarknadsorganisation 

Under intervjuerna har det framgått att goda relationer är en nyckelfaktor för att vara lyckosam 

som entreprenör. En relation som byggs upp i det stora projektet skapar förutsättningar för att 

även ha en bra relation på eftermarknaden. Några av de intervjuade fastighetsägarna ser en fara 

i att ha en separat organisation för eftermarknaden i stora bolag. Det kan finnas en risk att den 

organisationen har egna ekonomiska incitament och en drivkraft att prestera goda resultat. Den 

drivkraften kan göra att den separata eftermarknadsorganisationen kan förstöra relationen 

mellan fastighetsägaren. Som exempel nämner en projektchef hos fastighetsägaren att om den 

separata organisationen ser till att tjäna 50 000kr extra på ett utfört arbete inom förvaltningen 

gynnar det den interna ekonomin men det kan skada relation mellan moderbolaget och 

fastighetsägaren. Det kan leda till att stora projekt på långt mycket större summor uteblir.  

 

vVD för en entreprenör beskriver att en organisation som separeras från moderbolaget kan 

skapa en känsla av utanförskap hos medarbetarna inom den organisationen. Det kan leda till att 

deras prestationer försämras. Det är därför viktigt att den separata organisationen inkluderas på 

ett naturligt sätt i moderbolaget och är en del av gemensamma aktiviteter, ledningsmöten och 

eventuella nyhetsbrev. 

 

En separat eftermarknadsorganisation som utför garantiärenden åt moderbolaget fakturerar 

internt för de utförda arbetena. VD hos en entreprenör belyser att internfakturering kan skapa 

problem för en separat organisation som utför både byggservice- och garantiarbeten. Den 

summa som eftermarknadsorganisationen får fakturera moderbolaget kommer att styra den 

prioriteringen som de gör. Är internfaktureringen knapp kommer den separata organisationen 

att prioritera byggservicearbeten och då tappar den sitt syfte. 
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5 Analys och diskussion  

I analys- och diskussionskapitlet förklaras och diskuteras empirin utifrån teori och metod. 

Detta görs för att skapa underlag till de rekommendationer och slutsatsen som examensarbetet 

mynnar ut i. 

  

Foto: Roman Mitrofanov 



  

24 

 

5.1 Eftermarknadens betydelse för relationer och lönsamhet 

För att besvara den första frågeställningen, ”Vad finns det för fördelar och nackdelar för ett 

byggentreprenadbolag att satsa på eftermarknaden och vad ger det för fördelar och nackdelar 

för kunden” har författarna analyserat empiri med stöd i den teoretiska referensramen. 

5.1.1 Relationsbyggande 

Parmbro (2004) menar att en viktig del i att ha en effektiv eftermarknad är att den skapar 

förutsättningar för långsiktiga relationer med kunden. Parmbro får medhåll från flera av de 

intervjuade fastighetsägarna, relationen med entreprenören av stor vikt för fastighetsägaren 

både inom projektet och under eftermarknaden. Vidare beskriver fastighetsägarna att 

eftermarknaden ofta är den senaste kontakten och erfarenheten som fastighetsägaren har av 

entreprenören, det gör att den kan bli den avgörande pusselbiten i relationsbyggandet. Som 

ytterligare bevis på att eftermarknaden är viktig konstaterar en entreprenör att en fastighet 

endast är projektställd en bråkdel av dess livslängd. Det gör att eftermarknaden blir en viktig 

plattform för relationen med fastighetsägaren. 

 

Enligt Grönroos (2007) handlar en relation om en känsla hos kunden, den känslan ska vara 

något som stärker relationen mellan företaget och dess kund. Enligt Gwinner et al. (1998) ska 

känslan hos kunden vara en känsla av mervärde. Det i sin tur ökar förtroendet och tilliten hos 

kunden och stärker därmed relationen. Förtroende och tillit är något en fastighetsägare nämner 

som en grundförutsättning till att etablera en god relation. Saknas förtroende och tillit kommer 

det att skapa en distans mellan entreprenören och fastighetsägaren. Det kan leda till att 

entreprenören granskas på ett hårdare sätt, vilket kommer att bidra till mer administrativt arbete 

både för entreprenör och fastighetsägare. När förtroende och tillit finns kan man effektivisera 

hanteringen av eftermarknaden och inblandandet av externa personer.  

 

Att arbeta med och inom eftermarknaden kräver omsorg och lyhördhet. Att göra betydande 

investeringar på eftermarknaden kan vara till företagets nackdel om satsningarna inte fokuseras 

till att effektivisera eftermarknadsarbeten och på så sätt ge mervärde för kunden. Cohen et al. 

(2006) menar att om eftermarknaden inte hanteras på ett tillfredställande sätt kan det i längden 

skada företagets ryckte och tidigare upparbetade relationer med kunden. Det finns 

fastighetsägare som använder sig av ”svarta listor” över entreprenörer som missköter sina 

åtaganden. Enligt denna fastighetsägare är det, efter ett företag har hamnat på en sådan lista, 

svårt att arbeta upp det förtroendet som krävs för att få nya kontrakt. 

 

I ett relationsperspektiv ligger värdet inte enbart i den vara eller tjänst som de köpt, värdet ligger 

också i relationen mellan kunden och dess leverantör. Genom att anamma ett 

relationsperspektiv kan företaget konkurrera med andra medel än vad det annars skulle kunna 

göra. Flera av fastighetsägarna konstaterar att relationen är en avgörande faktor vid val av 

entreprenör till nya projekt. Vidare beskriver flera fastighetsägare att relationen inte byggs 

genom att leverera den högsta kvaliteten utan det är viktigare att hantera eftermarknaden på ett 

professionellt och effektivt sätt. Det synsättet skiljer sig mot Grönroos (2007) konstaterande att 

kvalitet är en förutsättning för att skapa sig konkurrensfördelar. Det finns inga projekt som är 
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felfria. För att vara en framgångsrik entreprenör är det viktigare att fokusera på hanteringen av 

fel och brister i projekt än att försöka bygga helt felfritt då det är en utopi. Även fast ett felfritt 

projekt skulle vara nåbart finns det en typ av serviceparadox som myntades av McCollough and 

Bharadwaj 1992. Den går under namnet ”service recovery paradox” och förklaras av Krishna 

et al. (2014) med att en kund sägs ha en bättre uppfattning av ett företag efter det att företaget 

har korrigerat ett problem med sin vara eller tjänst jämfört med hur hen skulle ha känt om varan 

eller tjänsten som tillhandahållits inte hade varit defekt. Resonemanget har sitt ursprung i att en 

framgångsrik förbättring av en defekt vara eller tjänst leder till ett ökat förtroende. 

5.1.2 Lönsamhet 

Inom byggbranschen finns det en inneboende känsla av att eftermarknaden är något nödvändigt 

ont. Det synsättet är inte byggbranschen ensam om, enligt Cohen et al. (2006) är det många 

branscher som ser på eftermarknaden på det sättet. Vidare menar Cohen et al. (2006) att 

eftermarknaden är svår att hantera men att företag istället borde fokusera på de fördelar som det 

affärsområdet kan erbjuda. Vid de genomförda intervjuerna har det framkommit att varken 

entreprenörer eller fastighetsägare tycker att eftermarknaden fungerar bra och att det är något 

som ligger långt ner i prioriteringsordningen. En av anledningarna är svårigheten att se 

lönsamheten i det. Det är något som kostar pengar och stjäl tid. Från fastighetsägarnas sida är 

hanteringen av garantiärenden något som ingår i entreprenörens åtagande och de ser gärna att 

entreprenören utvecklar och förbättrar sin hantering men det är ingenting som de ska bekosta. 

Den initiala inställningen hos entreprenörer är att de i regel är obenägna att lägga resurser på 

att hantera eftermarknaden då det antas ske på bekostnad av intäkter från pågående produktion. 

Att se investeringar på eftermarknaden som en begränsning menar Grönroos (2007) är fel. Det 

beror på en felaktig relation mellan kvalitet och produktivitet. Han menar att satsa på kvalitet 

medför att ett företag får en bättre effektivitet i sin organisation och blir mer lönsam. En av 

anledningarna till att entreprenörerna ser eftermarknaden som en begränsning av produktionen 

är att de personer som idag hanterar eftermarknaden parallellt arbetar inom produktion. Det 

medför att produktionen blir lidande så fort det uppkommer ett problem på ett projekt som 

produktionen har färdigställt. Som nämnts tidigare är det en tjänsteman som blir kontaktad i 

händelse av fel. Den personen är ofta av stor vikt för produktionen på plats och är därav mindre 

benägen att utföra eftermarknadsåtaganden på annan plats. 

 

Gebauer et al (2005) beskriver en annan service-paradox, när företag gör investeringar i att 

förbättra sin service och att det leder till högre kostnader men inte genererar den förväntade 

högre avkastningen. Att se på eftermarknaden i enlighet med Gebauer et al (2005) stämmer bra 

överens med hur byggbranschen ser på den idag. Grönroos (2007) belyser att det inte går att 

relatera investeringen till en direkt avkastning. Det finns däremot synergieffekter i att göra 

kvalitetsförbättringar som kommer att generera en indirekt avkastning. För entreprenören krävs 

det att man ändrar synsätt på vad eftermarknaden innebär för företaget. Ser man till den direkta 

lönsamheten är satsningar på eftermarknaden inte nödvändigtvis lika lönsam som byggprojekt. 

Det finns däremot effekter av att ha en effektivare hantering som indirekt kan generera bättre 

lönsamhet. Ett exempel på det är att frigöra personer inom projektorganisationen från 

eftermarknadsarbeten vilket medför att de kan fokusera på projekt som är under produktion. Att 

avsätta resurser på att förbättra eftermarknaden kan leda till en närmare relation med 
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fastighetsägaren och dess förvaltning. Det skapar också förutsättningar för framtida 

tilläggsarbeten men även nya projekt. Dessa tilläggsarbeten behöver nödvändigtvis inte i sig 

vara lönsamma men det gör att man finns kvar i fastighetsägarens medvetande och det kommer 

att inverka vid anbudsbedömning då relationen till entreprenören ofta är en viktig parameter. 

För fastighetsägaren och dess förvaltning innebär en effektivisering av eftermarknaden att deras 

arbete underlättas vilket gör att de kan fokusera på sina huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Fastigheters livslängd varierar. Med en effektiv eftermarknad skapas förutsättningar för att 

förlänga fastighetens livslängd, då den blir mer kontinuerligt underhållen. Venetis et al. (2004) 

menar att, för företag som vill investera i eftermarknaden, handlar om att bevisa styrkan i att 

stärka relationen med kunden och att det i förlängningen kommer att leda till 

kostnadsreduceringar och förenklar arbetet. Den styrkan kan företrädelsevis utföras i en extern 

kundundersökning vilket Hallström & Jönsson (1991) påpekar är ett av stegen som ska göras i 

skapandet av en eftermarknadsorganisation. 

Sammantaget kan vi konstatera att byggbranschen inte ser någon direkt lönsamhet i att satsa på 

eftermarknaden men både entreprenörer och fastighetsägare är eniga i att en effektivare 

eftermarknad behövs och skulle underlätta för projektverksamheten och stärka relationen. Både 

entreprenörer och fastighetsägare menar att relationen är det viktigaste vid genomförande av 

projekt och under eftermarknaden, det är dessutom ofta en bidragande faktor vid 

anbudsgranskning. 

5.2 Organisation och struktur 

För att besvara på den andra frågeställningen ”Hur kan en eftermarknadsorganisation 

utformas för att ta till vara på entreprenören och beställarens behov?” har författarna 

analyserat empirin med stöd i den teoretiska referensramen. 

5.2.1 Hantering av eftermarknaden 

I en rapport av Boverket (2007) konstateras att en bra eftermarknad är beroende av 

organisatoriska faktorer. Idag saknar många företag inom byggbranschen en tydlig struktur och 

en tydlig organisation som enbart sköter hanteringen av eftermarknaden. Fastighetsägarna 

beskriver att det finns en stor variation i hur entreprenörer hanterar eftermarknaden. 

Sammantaget sker kontakten med någon ur den forna projektorganisationen, vanligen med en 

arbetsledare, produktions- eller projektchef. Det finns fördelar med att ha kontakt med någon 

som varit delaktig inom projektet då denne har kunskaper om byggnaden och dess system. 

Nackdelen är att den kontakten ofta är upptagen med andra projekt och prioriterar produktion 

framför eftermarknaden i tidigare projekt.  

 

Grönroos (2007) menar att företag som ser sin verksamhet med ett serviceperspektiv har 

möjlighet att konkurrera med andra kvaliteter än pris. Serviceperspektivet innebär att företaget 

arbetar med att skapa mervärde för sina kunder utöver den kärnprodukt som företaget erbjuder. 

För ett entreprenadbolag kan produktionsfasen i projektet ses som den primära kärnprodukten, 

till kärnprodukten kommer sedan en garanti. Även om garantin är en del av kärnprodukten är 

sättet som företaget väljer att behandla den en möjlighet till att skapa mervärde ur ett 

serviceperspektiv. En av entreprenörerna hävdar att många entreprenadbolag tror att deras 
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arbete är slut efter överlämnandet och att hanteringen av eftermarknaden faller i glömska. Den 

uppfattningen återfinns också hos fastighetsägare som upplever att entreprenören lämnar 

projektet när sista spiken är islagen. 

 

För fastighetsägare är det viktigt att en entreprenör kan leverera en helhet och inte bara sin 

kärnprodukt. När det kommer till eftermarknaden innebär det att fastighetsägaren ska kunna 

förvänta sig att ett fel som innefattas av garanti ska bli avhjälpt, det ingår i entreprenörens 

åtagande. Det finns en förväntan av att kärnprodukten är av en viss kvalitet men det är inte 

mängden fel som är avgörande i hur fastighetsägaren uppfattar entreprenören utan det är sättet 

som entreprenören hanterar felen på. Grönroos (2007) menar att genom att utveckla sin 

kärnprodukt till ett serviceerbjudande stärker man sin konkurrenskraft. Ett serviceerbjudande 

inkluderar att ge sin kund en helhetslösning. I ett serviceerbjudande är det flertalet komponenter 

som är avgörande: service, kärnprodukt, information och personlig kontakt. Dessa kombinerat 

levererar helheten för kunden och ger ett totalt serviceerbjudande. 

5.2.2 Kommunikation och dokumentation 

Att arbeta aktivt med eftermarknaden ställer vissa krav på det företaget som väljer den 

inriktningen. Hallström & Jönsson (1991) nämner bland annat uppföljning och återkoppling 

som viktiga faktorer för en eftermarknadsorganisation. En punkt där det ofta brister för 

eftermarknaden i byggbranschen är i kommunikationen mellan fastighetsägaren och 

entreprenören. Då det sällan finns en tydlig kontaktperson hos entreprenören skapas det 

problem för fastighetsägarens förvaltning, de får dålig respons och återkoppling. Vidare 

beskriver några av fastighetsägarna att åtgärdade fel inte blir återkopplade till fastighetsägarens 

förvaltningsorganisation. Dokumentationen kring åtgärder rörande eftermarknaden är många 

gånger eftersatt hos entreprenören. Ett problem med bristfällig dokumentation är att hanteringen 

av eftermarknaden blir personberoende. Hallström & Jönsson (1991) menar att företag måste 

ha en strategi för hur förmedlingen av informationen ska ske, dokumenteras och följas upp. 

Återkopplingen mot fastighetsägarna måste vara konsekvent och dokumenteras vilket gynnar 

uppföljning och missförstånd undviks. 

 

I dagsläget är det bara fastighetsägarna som har ett digitaliserat system för hantering av 

felanmälningar från sina hyresgäster. Ett sådant system menar Gummesson (1999) är ett sätt att 

samla det individuella kapitalet och omvandla till strukturellt kapital. Det strukturella kapitalet 

finns i företagets kultur och kan användas som material för nyanställda. En aspekt som 

fastighetsägarna tar upp är att drift- och underhållspärmarna från entreprenörernas sida kan 

göras på ett bättre sätt. Om entreprenörerna skulle ha tillgång till samma digitala system som 

fastighetsägarna finns en potential att både hanteringen av eftermarknadsarbeten och drift- och 

underhållspärmarna kan hanteras på ett bättre och mer effektivt sätt.  

 

Många gånger hanteras idag eftermarknaden alltså av en enskild individ hos entreprenören. 

Detta medför att behandlingen blir personberoende. Den typen av kunskap kallar Gummesson 

(1999) individuellt kapital. Det individuella kapitalet kallas även inbäddad kunskap. Det finns 

dock en del av den individuella kunskapen som är personligt bunden, migratorisk kunskap. En 

stor del av företagets tillgång ligger i dess individuella kapital. Ett företag med stor del 
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migratorisk kunskap är mer sårbart än ett som, via digitala processer, har omvandlat den 

kunskapen till strukturellt. Det finns därav ytterligare en vinning att hantera 

eftermarknadsfrågor via ett digitalt system. 

5.2.3 Personliga förutsättningar 

De personliga egenskaperna som krävs skiljer sig mellan medarbetare inom produktionen och 

de som ska jobba med eftermarknad. Vid arbeten med eftermarknad är det viktigt att vara 

kundorienterad då arbetet utförs nära kunden (Hallström & Jönsson, 1991). Den personliga 

kontakten med kunden är lika viktig som den faktiska produkten eller tjänsten. Det handlar om 

att skapa en känsla av förtroende och visa att företaget bryr sig om kundens verksamhet 

(Gummesson, 1999). De intervjuade är eniga om att det finns en skillnad mellan produktion 

och förvaltning. Det ställer vissa krav på den personen som arbetar med eftermarknad. Att 

utföra jobb inom förvaltningen innebär vissa begränsningar då det ofta sker samtidigt som 

hyresgästens verksamhet är pågående. Den som arbetar med eftermarknad måste tycka om den 

begränsningen och vara lösningsorienterad. De fysiska påfrestningarna som arbeten inom 

eftermarknaden innebär är inte lika stora som de inom projekt. Istället för god fysik är det viktigt 

att medarbetare inom eftermarknad har social kompetens. För en fastighetsägare är det 

viktigaste att deras hyresgäster är nöjda. En fastighetsägare blir bedömd utifrån hyresgästens 

nöjdhet i delar som åtgärdstid för fel och brister och kundbemötande. Det har i sin tur indirekt 

påverkan på fastighetsägarens lönsamhet. En koppling finns därav mellan hur entreprenören 

sköter sin eftermarknad och fastighetsägarens lönsamhet. Även om kopplingen är svag finns 

det en påverkan direkt och indirekt utifrån hur entreprenören bemöter fastighetsägarens kunder 

när det utförs ett eftermarknadsarbete. Därav är personligheten för eftermarknadsmedarbetarna 

en av nyckelfaktorerna för att en eftermarknadsorganisation ska fungera väl. 

5.2.4 Separat eftermarknadsorganisation 

Genom att ha en särskild eftermarknadsorganisation kan entreprenören på ett mer effektivt sätt 

skapa en god och långsiktig relation med beställaren (Boverket, 2007). Ett problem som har 

uppdagats under intervjuserien är att många entreprenörer tror att deras arbete är färdigt vid 

överlämnandet. Detta är inte fallet då entreprenören fortfarande har en garanti som löper över 

fem år. Under denna garanti är entreprenören ansvarig för de fel och brister som uppkommer 

och kan därigenom, vid en god hantering, finnas kvar i fastighetsägarens närhet och på så sätt 

kunna tillgodogöra sig de eventuella tilläggsarbeten som uppkommer.   En fastighetsägare anser 

att en separat eftermarknadsorganisation skulle på ett bättre sätt kunna rusta sig för sådan 

arbeten då eftermarknadsmedarbetarna enbart skulle arbeta med dessa typer av frågor. Hen får 

medhåll från en annan fastighetsägare som påstår att det skulle förkorta ledtider och göra 

avhjälpandet av fel mer effektivt.  

 

En entreprenör menar att det är viktigt att inkludera den separata eftermarknadsorganisationen 

i moderbolaget. Om inte finns det en risk att skapa ett utanförskap vilket kan leda till försämrad 

prestationsförmåga. Hen får stöd av Hallström och Jönsson (1991) som belyser vikten av att ge 

eftermarknadsorganisationen samma status som andra enheter inom företaget. Idag kan vi se en 

skillnad på både entreprenörens och fastighetsägarens eftermarknadsorganisationer. 

Fastighetsägarens förvaltningsorganisation sitter sällan tillsammans med projektorganisationen 
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och entreprenörens produktionspersonal är idag även deras eftermarknadsorganisation. Hos 

fastighetsägaren sitter förvaltningsorganisationen ute i fastigheterna, vilket är en fördel då deras 

arbeten utförs på den platsen. Enligt Hallström och Jönsson (1991) finns det en vinning i att 

motverka utanförskapet och känslan av vi och dem som lätt skapas om olika delar av företaget 

sitter på olika platser. Lokaliseringsskillnader kan vara svårt att motverka då det finns större 

vinningar i vart de olika organisationerna har sin lokal.  

 

En viktig del som behandlas både i den teoretiska referensramen och som framförts i empirin 

är att om en separat eftermarknadsorganisation ska utvecklas från grunden, eller effektivisera 

en befintlig sådan, är det avgörande för framtiden att moderbolaget har förståelse för att den 

organisationen inte kommer att vara den mest lönsamma enheten men den kommer att skapa 

förutsättningar för andra enheter att vara mer lönsamma. Den insikten är en nyckelfaktor för att 

ge eftermarknadsorganisationen det utrymme som krävs för att successivt växa mot en mer 

effektiv organisation. Det finns ett citat från en entreprenör ”ska man äta kött får man gnaga 

ben ibland”. Den inställningen är vital för alla inblandade i eftermarknadsorganisationen.  

 

Både de intervjuade fastighetsägarna och entreprenörerna är eniga om att en separat 

organisation som ska ta över efter produktionsenheten måste ha förståelse för projektet och ha 

varit delaktigt i det. Entreprenörerna menar att, om en egen eftermarknadsorganisation ska ta 

över krävs det att den finns med i bakgrunden under projektets gång och innan överlämnandet 

fasas in för att del knyta relationer till fastighetsägaren men också för att ges tid att förstå 

projektet innan den helt tar vid efter överlämnandet.  
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6 Slutsats och rekommendationer 

I det sista kapitlet presenterar författarna slutsatser och rekommendationer till arbetets 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med att ge förslag på fortsatta studier inom området. 

Foto: Roman Mitrofanov 
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Efter att ha analyserat och diskuterat vår empiri kan vi konstatera att eftermarknaden inom 

byggbranschen inte fungerar på ett tillfredställande och effektivt sätt. Det synsättet delas av 

representanter från både fastighetsägare och entreprenadbolag. Det läggs ned väldigt lite tid och 

energi på eftermarknaden trots att det är eftermarknaden som dominerar rent tidsmässigt. En 

fastighet är endast projektställd en bråkdel av sin livstid. Genom att ändra synsätt och 

organisation kring eftermarknaden kan den göras mer effektiv och värdeskapande. 

6.1 Frågeställning 1 – Fördelar och nackdelar 

Vad finns det för fördelar och nackdelar för ett byggentreprenadbolag att satsa på 

eftermarknaden och vad ger det för fördelar och nackdelar för kunden? 

 

Att lägga ner resurser på att förbättra eftermarknaden kan innebära stora fördelar för både 

entreprenadbolag och fastighetsägare. Nedan listas de fördelar och eventuella nackdelar som 

satsningar på eftermarknaden innebär. 

 

+ Effektivare hantering, snabbare respons och avhjälpande. 

Som fastighetsägare är det viktigt att felanmälningar får ett snabbt och smärtfritt 

avhjälpande. Entreprenadbolag som gör investeringar på eftermarknaden skapar 

förutsättningar för att erbjuda en effektiv hantering. 

 

+ Grogrund till tilläggsarbeten och nya projekt 

När eftermarknaden fungerar bra är det en grogrund till tilläggsarbeten och nya projekt. 

Fastighetsägarens förvaltning får en positiv känsla av entreprenören som kan generera 

nya arbeten. 

 

+ Relationsbyggande 

En mer effektiv hantering av eftermarknaden gör att fastighetsägarens tillit och 

förtroende för entreprenören stärks och med det även relationen. 

 

+ Trygghet för fastighetsägare att det kommer att fungera även efter projektet. 

Att som fastighetsägare veta om att eftermarknaden, efter ett projekt, kommer att 

hanteras professionellt skapar trygghet och förtroende. 

 

+ Helhetslösning 

Med en effektiv och aktiv hantering av eftermarknaden kan entreprenadbolag erbjuda 

fastighetsägare en helhetslösning som inkluderar både projekt och service under 

fastighetens förvaltning. Genom en aktiv eftermarknad kan fastighetsägare minimera 

risken för stora skador på fastigheten då den servas kontinuerligt. Det leder till att 

fastighetens livslängd ökar vilket bidrar till både ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.  
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+ Bättre prioritering ”rätt man på rätt plats” 

Genom att resurssätta på ett smartare sätt kan de medarbetare som är duktiga på att 

arbeta i projekt fokusera på det och de som är lagda åt servicehållet fokusera på det. Det 

gör att entreprenörens projekt får ett bättre flyt och att eftermarknaden kan hanteras mer 

effektivt. Projektchefer och arbetsledare frigörs från eftermarknadsrelaterade arbeten. 

Arbeten inom eftermarknaden är vanligtvis inte lika fysiskt krävande som de i projekt 

och kraven på framdrift är inte lika stora. Det skapar förutsättningar för personer med 

nedsatt fysiskförmåga, på grund av ålder, att stanna kvar i sitt yrke. Det är dock viktigt 

att ha en mångfald av medarbetare inom eftermarknad med varierad ålder och etnicitet.  

 

- Lönsamhet 

För entreprenören kan det vara svårt att se en direkt lönsamhet kopplad till de tidiga 

investeringarna i eftermarknaden. Det kan göra att det blir svårt att motivera en 

investering för ledningsgruppen. Det är viktigt att motivera de långsiktiga fördelarna 

som investeringen kan innebära. 

 

- Ekonomiska incitament 

En separat organisation för eftermarknaden kan missgynna den stora organisationen om 

den separata organisation har egna ekonomiska incitament som gör att den tar 

kortsiktiga ekonomiska beslut. Det är viktigt att den separata organisationen förstår sin 

roll hos moderbolaget och inte har samma avkastningskrav som övriga enheter. 

 

- Interfakturering 

En separat organisation som ska hantera garantiärenden och andra byggservice 

relaterade arbeten kan generera bekymmer vid internfakturering. Internfaktureringen 

måste vara väl avvägd. Är den inte det kommer det uppstå en intressekonflikt inom den 

separata organisationen i hur prioriteringen av arbeten görs. 
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6.2 Frågeställning 2 – Utformning av eftermarknadsorganisation 

Hur kan en eftermarknadsorganisation utformas för att ta till vara på entreprenören och 

beställarens behov? 

 

För att få en så bra hantering av eftermarknaden som möjligt rekommenderar vi 

entreprenadbolag att separera eftermarknaden och dess organisation från övriga enheter inom 

företaget. Med en separat organisation skapar entreprenören förutsättningar för att har en mer 

effektiv och värdeskapande hantering av eftermarknaden. För att den separata organisationen 

ska fungera krävs det att vissa faktorer, förutsättningar och fallgropar tas i beaktande. Dessa 

beskrivs nedan. 

 

• Den separata organisationen bör ägna sig enbart åt eftermarknadsrelaterade arbeten och 

ska vara skild från de organisationer som driver renodlade projekt. 

 

• Eftermarknadsorganisationen behöver ges utrymme inom moderbolaget för att kunna 

verka på ett bra sätt. Det innebär att samtliga inom företaget accepterar och respekterar 

det arbete som den utför. Eftermarknadsorganisationens syfte är att effektivisera 

eftermarknaden och frigöra andra enheter från den. 

 

• För att få en smidig övergång mellan projektorganisation och 

eftermarknadsorganisation hos entreprenören bör eftermarknadsorganisationen fasas in 

några månader innan projektets överlämnande. På så vis tillförs 

eftermarknadsorganisationen viktig kunskap om projektet innan den tar över. I figur 1 

nedan beskrivs när det bör ske. 

• De krav på lönsamhet som eftermarknadsorganisationen har måste vara anpassade till 

eftermarknadens begränsningar. Återigen så ska eftermarknadsorganisationen främst 

ses som en organisation som möjliggör för andra enheter att vara framgångsrika. 

 

• Det är skillnad att arbeta inom förvaltning och i projekt. De medarbetarna som arbetar 

med eftermarknad måste vara kundorienterade och lyhörda. Eftermarknadsarbeten sker 

ofta med pågående verksamhet i dess direkta närhet. Det medför en viss begränsning i 

när och hur arbete kan utföras. Som medarbetare inom en eftermarknadsorganisation 

måste man vara införstådd och gilla den begränsningen som det innebär.  

Figur 1. De gröna pilarna visar projektets faser samt när entreprenörens 
eftermarknadsorganisation tar vid. Den blåa pilen beskriver överlämningen mellan 
fastighetsägarens projektorganisation och förvaltning. 
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• Att utföra arbeten på eftermarknaden ställer krav på renlighet och flexibilitet. En 

organisation som ska hantera eftermarknaden måste ha egna lokaler med 

förvaringsutrymme för egna verktyg och servicebilar.  

 

I figur 2 nedan följer ett förslag till hur organisationen kring eftermarknaden bör vara uppbyggd. 

 

 

 

6.3 Övriga slutsatser – digital ärendehantering 

De flesta fastighetsägare använder sig av digitalt ärendehanteringssystem för eftermarknaden. 

Hos entreprenörerna är det den person som angetts som kontaktperson för eftermarknaden är 

den som förväntas hantera felanmälan. Det finns ingen digitalhantering för felanmälningar hos 

entreprenören. Det medför stora problem och gör avhjälpandet av felanmälningar 

individberoende. För att undvika missförstånd, underlätta avhjälpandet, möjliggöra spårning av 

fel, se status för fel, föra statistik och möjliggöra uppföljning behövs det ett digitalt system.  

 

När felanmälan inkommer från fastighetsägaren ska den gå till en allmän mail, som flera 

medarbetare hos entreprenören har tillgång till. Det inkomna mailet registreras sedan i det valda 

ärendehanteringssystemet. Att göra på det viset kommer att innebära ett visst administrativt 

arbete men fördelarna med att göra felanmälningen digital överväger den administrationen. 

  

Figur 3. Organisationsschema eftermarknad 
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6.4 Vidare forskning 

Vid intervjuer och under analys och diskussion av empirin har det dykt upp ett antal sidospår. 

Dessa sidospår har gett uppslag till potentiella ämnen för vidare forskning inom området 

eftermarknad för byggbranschen. Nedan presenteras förslag till vidare forskning. 

 

• BIM är ett område som det forskats mycket kring de senaste åren. Genom att ha en 

modell över det som byggts och möjlighet att gå in på komponentnivå kan 

garantiåtaganden och andra eftermarknadsrelaterade åtgärder hanteras på ett enklare och 

mer effektivt sätt. Hur kan BIM användas och appliceras för att hantera eftermarknaden 

i framtiden? Vilka möjligheter och eventuella begränsningar innebär det? 

 

• Kunskapsåterföring är ett sätt att utveckla och dra lärdom av tidigare projekt. Vi har 

märkt att överlämnandet är en kritisk punkt där mycket av kunskapen från projektet är 

personberoende. Hur kan man, med hjälp av kunskapsåterföring, motverka att 

projektorganisationens kunskap om ett projekt blir individberoende? 

 

• Hur arbetar entreprenadbolag med eftermarknaden inom bostadsbyggandet? Vilka 

likheter och skillnader finns det mellan eftermarknaden för bostäder och kommersiella 

fastigheter? Vilka metoder eller parametrar i eftermarknaden för bostäder kan användas 

för att utveckla hanteringen av eftermarknaden för kommersiella fastigheter och vice 

versa? 
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7.2 Figurförteckning 

 

Figur 1 

Figur beskrivande ett projekts faser och när den föreslagna eftermarknadsorganisationen ska ta 

vid, konstruerad av författarna (2018) 

 

Figur 2 

Figuren beskriver en föreslagen organisationsstruktur för den föreslagna 

eftermarknadsorganisationen, konstruerad av författarna (2018) 

 

7.3 Tabellförteckning 

 

Tabell 1 

Redovisning av intervjurespondenter 
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8 Bilaga 

Intervjuguide 

 

Om intervjurespondenten 

 

Namn: 

  

Titel:  

 

Arbetsbeskrivning:  

 

Antal projekt:  

 

Bakgrund: 

 

Bakgrund till studie 

 

• Hur kan eftermarknaden effektiviseras för att det ska blir bra för både beställare och 

entreprenörer?  

 

• Med eftermarknad så menar vi de tilläggsarbeten som kan uppstå under en begränsad 

tid efter projektets färdigställande.  

 

Vad är det som avgör vem som får dessa arbeten?  

 

• Hur stärks relationen mellan entreprenör och beställare? 

 

Eftermarknaden 

 

Före produktion (tidiga skeden) 

 

• Hur är ni inblandad i tidiga skeden? 

 

• Görs det några förberedelser inför eftermarknaden? 

 

• Finns det möten som berör eftermarknaden? 

 

• Är entreprenörens hantering av eftermarknaden något som vägs in vid granskning av 

anbud?  
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• Är tidigare relationer viktiga? 

 

• Hur skapas bra relationer? 

 

Under produktion 

• Hur är ni inblandad under produktionen? 

 

• Görs det några förberedelser inför eftermarknaden? 

 

• Finns det möten som berör eftermarknaden? 

 

• När involveras du? 

 

Avslutningsfasen (Överlämnande) 

 

• Hur är ni inblandad under avslutningsfasen? 

 

• Kontaktpersoner under avslutningsfasen och eftermarknaden? 

 

• Hur går överlämnandet till? 

 

• Drift- och Underhållspärmar, besiktning, osv - vad kan man ha mer för att säkerställa 

dokumenteringen? 

 

• Vad är viktigast för att ni som kund ska känna er nöjda? 

 

• Hur skulle man kunna göra överlämnandet bättre? 

 

Efter överlämnande 

 

Kontakt/Relation med utförande entreprenör 

 

• Kontaktpersoner hos beställare och entreprenör?  

 

• Hur sker kontakten? 

 

• Respons? 

 

• Vad är viktigt för er? 

 

• Hur närvarande är utförande entreprenör? Är det lagom, för mycket, för lite? 
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Hyresgäst 

 

• Vad är viktigt för hyresgästerna? 

 

• Om något brister vad är de vanligaste orsakerna till det? 

 

 

Tilläggsarbeten 

 

• Vilka gör dessa? 

 

• Utförande entreprenör eller annan? 

 

• Hur går den upphandlingen till? 

 

• Ramavtal? 

 

• Vilka typer av arbeten ingår i er egna förvaltning? 

 

• Vad gör ni själva? Ordinarie underhåll? 

 

• När är det aktuellt att ta in en entreprenör? 

 

• Vad avgör vilka som får de jobben? 

 

• Görs det några rekommendationer? 

 

Nya HGA inom fem år efter projektslut 

 

• Hur ofta sker det? 

 

• Vad beror det på? 

 

• Vilka genomför dessa arbeten? 

 

• Hur sker urvalet av utförare? 

 

Uppföljning 

 

• Utförs det någon utvärdering? 

 

• Utförs det någon kundundersökning? 
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Helhet 

 

• Vad är eftermarknad för dig? 

 

• Vad är det som skapar ett lyckat projekt? 
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