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Abstract 

Purpose: For Swedish house manufacturers, communication shortages can occur both 

internally and externally, which can lead to a result that does not match customer 

expectations. This is because gaps are formed in communication and a "whispering 

game" occurs. There is a model called "Gap Model of Service Quality" which helps 

identify these gaps in organisations. The aim of this report is to use the "Gap Model of 

Service Quality" to develop a way of working to improve the management of customer 

requests for house manufacturers. 

Method: To reach the aim, literature studies, interviews and a focus group have been 

conducted. These have been done in cooperation with the house manufacturer 

Mjöbäcksvillan. 

Findings: Several improvements have been developed to improve Mjöbäcksvillan´s 

management of customer requests. The improvement proposals can be summed up to: 

develop the headquarters, educate the sellers and facilitate the seller´s work. 

Implications: In the report, concrete improvement proposals have been developed to 

avoid communication gaps at Mjöbäcksvillan. These improvements can be used by the 

company to improve its customer demand management, thereby increasing product 

quality and customer satisfaction. 

Limitations: Only one house manufacturer has been investigated, which means that the 

result is not generalizable for all companies in the trade. In addition, the company itself 

selected which customers would be interviewed, which could result in only the most 

satisfied customers being interviewed. 

Keywords: Customer requests, Gap Model of Service Quality, customer satisfaction, 

communication, house manufacturer 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: På svenska småhusföretag kan kommunikationsbrister uppstå både internt och 

externt vilket kan leda till ett resultat som ej överensstämmer med kundens 

förväntningar. Detta beror på att luckor bildas i kommunikationen och en slags 

"visklek" uppstår. Det finns en modell vid namn GAP-modellen, vilken hjälper till att 

identifiera dessa luckor i organisationer. Målet med arbetet är att med hjälp av GAP-

modellen ta fram ett arbetssätt för att förbättra hanteringen av kundönskemål hos 

småhustillverkare. 

Metod: För att besvara målet har litteraturstudie, intervjuer och en fokusgrupp utförts. 

Dessa har gjorts i samarbete med småhusföretaget Mjöbäcksvillan. 

Resultat: Ett antal förbättringsförslag har tagits fram för att förbättra Mjöbäcksvillans 

hantering av kundönskemål. Förbättringsförslagen kan sammanfattas till ”3 U” – 

utveckla huvudkontoret, utbilda säljarna och underlätta säljarens arbete.  

Konsekvenser: I arbetet har konkreta förbättringsförslag tagits fram för att undvika 

kommunikationsluckor på Mjöbäcksvillan. Dessa förbättringsförslag kan företaget 

använda sig av för att förbättra sin hantering av kundönskemål och därmed öka 

produktkvaliteten och kundnöjdheten. 

Begränsningar: Endast ett småhusföretag har undersökts, vilket leder till att resultatet 

ej är generaliserbart för alla företag i branschen. Dessutom valde företaget själva ut 

vilka kunder som skulle intervjuas, vilket kan leda till att endast de nöjdaste kunderna 

blev intervjuade. 

Nyckelord: Kundönskemål, GAP-modellen, kundtillfredsställelse, kommunikation, 

småhusföretag, småhustillverkare. 
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs arbetets bakgrund och problembeskrivning. Detta ligger till 

grund för dess mål och frågeformulering. Kapitlet tar även upp arbetes avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport har tagits fram av två studenter från programmet Byggnadsutformning 

med arkitektur (180 hp) på Jönköping University. Arbetet är resultatet av ett 

examensarbete (15 hp) och är skrivet i samarbete med företaget Mjöbäcksvillan. 

Svenska hustillverkare har de senaste åren upplevt en ökad efterfrågan på 

skräddarsydda hus som även kan framställas som modulhus (Bäckstrand och Engström, 

2016). Att fånga upp kundens alla önskningar kan vara svårt eftersom varje beställning 

blir unik och ändringar kan tillkomma även efter beställning. Brister i 

kommunikationen både internt och externt på företagen kan leda till ett resultat som ej 

överensstämmer med kundens önskemål (se Figur 1). 

 
Figur 1. En illustration av kommunikationsbrister vid tillverkningen av en gunga i ett 

träd, från kundens beställning till färdig produkt. (Bäckstrand & Engström, 2016)  

Under 1980-talet utvecklades en modell vid namn GAP-modellen. Modellens 

grundtanke är att lägga fokus på att upptäcka kritiska luckor som kan leda till avvikelser 

i kommunikationen mellan kund och företag (Ranglund, 2014). Enligt GAP-modellen 

kan fem olika luckor uppstå i kommunikationen mellan företag och kund (se Figur 2). 

Dessa luckor är: 

 GAP 1 - Fel tolkning av kundförväntningar. 

 GAP 2 - Fel servicestandard. 

 GAP 3 - Ej möjlighet att leverera utifrån förväntningarna. 

 GAP 4 - Löften om produkten hålls ej. 

 GAP 5 - Ej uppnådda förväntningar. 

GAP 5 kan beskrivas som summan av GAP 1–4 sett med kundernas ögon (Ranglund, 

2014). Genom att minska GAP 1–4 minskas även GAP 5 och hög servicekvalitet kan 

säkerställas (Susano, Jaca & Puga-Leal, 2014). 



Inledning 

2 

 Figur 2. GAP-modellen (Ranglund, 2014)  

Internt kan luckorna i kommunikationen uppstå på grund av bristande rutiner av hur 

förändringar till den ursprungliga planen ska dokumenteras (Björngrim, Laitila, 

Forsman och Bomark, 2012). Externt kan kommunikationen mellan arkitekten och 

husköparen också innebära problem. Samarbetet och kommunikationen mellan parterna 

måste vara effektiv så processen går i rätt riktning (Benko, 2014). 

1.2 Problembeskrivning 
Kunder till småhustillverkare är ofta aktiva och kreativa under köpprocessen (Benko, 

2014). Kunder överlag har ofta ett högre engagemang för köpet då produkten har ett 

högt pris (Mårtensson, 2013). Kunder med högt engagemang men med bristande 

erfarenheter skapar en speciell typ av köpprocess. I byggbranschen blir dessa 

köpprocesser även olika för varje köpare eftersom önskemålen varierar mellan varje 

kund. Detta ställer stora krav på kommunikationen mellan arkitekten och husköparen 

(Benko, 2014) och det är viktigt att skapa en god relation däremellan (Dahlén & Lange, 

2011).  

Vid hantering av kundönskemål kan problem uppstå vid bristande kommunikation 

inom företaget. Ett av problemen är att luckor bildas i kommunikationen som visas i 

Figur 1 ovan. Därmed uppstår en slags "visklek" vilket betyder att missuppfattningar 

lätt bildas i kedjan från säljare till produktion. För att företag ska fungera effektivt och 

med hög kundtillfredsställelse, måste dessa kundönskemål fångas upp och hanteras på 

ett korrekt sätt (Bäckstrand et. al., 2016). 
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Till följd av kommunikationsbristerna finns det ett behov av att utveckla en 

standardisering av hur kommunikationen ska hanteras inom småhusföretag (Forsman 

et. al., 2012). Det skulle behövas ett strukturerat arbetssätt som underlättar hanteringen 

av kundönskemål internt och externt (Bäckstrand et. al., 2016). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att med hjälp av GAP-modellen ta fram ett arbetssätt för att 

förbättra hanteringen av kundönskemål hos småhustillverkare.  

Målet har brutits upp i tre frågeställningar som besvaras i rapporten:  

1. Hur fångas kundönskemålen hos ett småhusföretag?  

2. Vilka problemfaktorer kan uppstå i kommunikationen mellan köpare och 

säljare? 

3.  Vilka problemfaktorer kan uppstå i kommunikationen internt på företaget? 

1.4 Avgränsningar 
I arbetet undersöks endast Mjöbäcksvillans hantering av kundönskemål. Ingen studie 

har gjorts av andra småhustillverkare i branschen. 

I arbetet har empiri samlats in från kunder, säljare och kontorsanställda på 

Mjöbäcksvillan. Däremot har ingen data samlats in från produktionen, leverantörer eller 

underentreprenörer.  

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd enligt följande: 

Kapitel 2 redogör projektets arbetsgång och genomförande samt ger en diskussion 

kring arbetets trovärdighet. 

Kapitel 3 sammanställer aktuella teorier som har använts för att besvara 

frågeställningarna samt vilken koppling som finns däremellan. Teorierna utgår ifrån 

GAP-modellen där varje GAP har ett eget stycke. 

Kapitel 4 innehåller den empiri som inhämtats för att besvara frågeställningarna. 

Intervjuer har utförts med säljare, kunder och kontorsanställda på Mjöbäcksvillan. 

Även en fokusgrupp har gjorts. 

Kapitel 5 analyserar den insamlade empirin och teorin, vilket resulterar i att 

frågeställningarna kan besvaras och målet uppnås. 

Kapitel 6 innehåller diskussion och slutsatser kring det utförda arbetet. Här presenteras 

även resultat- och metoddiskussionen som återkopplas till arbetets begränsningar. 

Slutligen redogörs slutsatser, rekommendationer och förslag till vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
I kapitlet beskrivs arbetsgång och genomförande för arbetet. Det ges också en 

diskussion kring dess trovärdhet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Problemet har undersökts med hjälp av kvalitativa metoder. Med kvalitativa metoder 

menas mjuka data (Ahrne et. al., 2011). Begreppet kvalitativa metoder kan beskrivas 

som "ett övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på intervjuer, 

observationer eller analys av texter som inte direkt utformas för att analyseras 

kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och verktyg." (ibid., s.11). Då 

frågeställningarna i detta arbete ej kan besvaras kvantitativt bedöms kvalitativa metoder 

vara en lämplig strategi för detta arbete. Under arbetets gång har data samlats in genom 

intervjuer, fokusgrupp samt litteraturstudie. Insamlad teori och empiri har strukturerats 

och analyserats utifrån GAP-modellen. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
Nedan följer den koppling som gjorts mellan valda metoder för datainsamling och 

frågeställningarna. En förklarande figur har gjorts som redovisar förhållandet mellan 

dessa (se Figur 3).  

Figur 3. Samband mellan metoder och frågeställningar.  

2.2.1 Frågeställning 1  

Hur fångas kundönskemålen hos ett småhusföretag?  

Frågeställningen har besvarats med hjälp av en litteraturstudie. Genom en 

litteraturstudie studeras människors föreställningar om hur samhället är och bör vara 

utformat. Genom att studera tidigare forskningsrapporter ges insikt i hur forskare anser 

att ett problem bör lösas (Ahrne et. al., 2011). Därför ansågs en litteraturstudie vara en 

passande metod för att besvara frågeställningen. 

Frågeställningen har utöver detta även besvarats med hjälp av intervjuer av tre säljare 

på Mjöbäcksvillans säljkontor i Göteborg samt en säljare på säljkontoret i Jönköping. 

Även tre kunder har intervjuats för att se deras perspektiv. Vid intervjuer kan personers 

upplevelser, erfarenheter och rutiner de använder sig av iakttas på ett smidigt sätt. Även 
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uppfattning av personers synvinkel på olika frågor kan uppmärksammas (Ahrne et. al., 

2011). Eftersom kunskap om företagets rutiner är en viktig förutsättning för att kunna 

besvara frågeställning 1 anses intervju vara en bra metod för detta. 

2.2.2 Frågeställning 2  

Vilka problemfaktorer kan uppstå i kommunikationen mellan köpare och säljare? 

Litteraturstudien har även använts för att besvara frågeställning 2. Dessutom har en 

fokusgrupp med kontorsanställda genomförts. I fokusgruppen medverkade fem 

kontorsanställda med rollerna bygglovsansvarig, rit- och konstruktionschef, 

försäljningschef, marknadsansvarig och kalkylerare. Fokusgruppen är en form av 

gruppintervju som ofta används i kvalitativa undersökningar. Denna metod används 

ofta i sammanhang som berör kommunikation (Justesen och Mik-Meyer, 2011), vilket 

gör att fokusgrupp lämpar sig bra i detta arbete. 

Enskilda intervjuer med dessa anställda samt företagets entreprenadchef och tre av 

Mjöbäcksvillans kunder har använts för att besvara frågeställningen. Detta för att få en 

mer heltäckande syn på företagets informationshantering. 

2.2.3 Frågeställning 3  

Vilka problemfaktorer kan uppstå i kommunikationen internt på företaget?  

Frågeställning 3 har besvarats med litteraturstudie, fokusgrupp samt intervju med 

säljare och kontorsanställda på Mjöbäcksvillan. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Nedan redovisas de metoder som valts för projektet närmare. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Genom en litteraturstudie studeras människors föreställningar om hur samhället är och 

bör vara utformat. Genom att studera tidigare forskningsrapporter ges insikt i hur 

forskare anser att ett problem bör lösas (Ahrne et. al., 2011). 

2.3.2 Intervju 
I arbetet används semistrukturerade intervjuer. Det innebär att frågorna kommer i en 

viss följd och ibland har följdfrågor. De har en kombination av fasta och öppna svar där 

respondenten kan ge sin syn på frågorna (Lantz, 2013). Detta är ett passande upplägg 

då intervjuerna ska leda till förståelse för hur företaget arbetar, vilket kräver både fasta 

och öppna svar. 

2.3.3 Fokusgrupp 
Att arbeta med fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor som 

under en begränsad tid får diskutera ett givet ämne med varandra. Gruppen leds 

av en samtalsledare – moderator – som initierar diskussionen och introducerar 

nya aspekter av ämnet i den mån det behövs. (Wibeck, 2010, s. 11) 

Det kan ofta vara en god idé att kombinera olika datainsamlingsmetoder. En 

kombination av individuella intervjuer och fokusgrupp kan ge intervjuaren en känsla 

för viktiga erfarenheter och ge förståelser som kan användas för att formulera frågorna 
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till fokusgruppen. På så sätt kommer så många erfarenheter och förståelser som möjligt 

till uttryck i fokusgruppens samtal. (Halkier, 2010) 

2.4 Arbetsgång 
Nedan visas hur arbetsgången har sett ut genom arbetet (se Figur 4).  

Figur 4. Schema över arbetsgång.  

Inledningsvis ägde ett möte rum med Mjöbäcksvillan. Här diskuterades hur de kunde 

bidra till arbetet samt vad som skulle undersökas. 

Därefter utfördes en litteraturstudie inom kommunikation hos företag. Särskilt fokus 

har lagts vid forskning kring GAP-modellen. Detta gav en ökad förståelse för hur långt 

forskningen har kommit i dagsläget samt fördjupad kunskap inom området. Vid 

litteratursökningen har databaser som Scopus, Science direct och Digitala 

Vetenskapliga Arkivet använts. Vanliga sökord var ”GAP-modellen”, 

”communication”, "expectation", "promises", "customer", "house manufacturer" och 

"Gap Model of Service Quality". 

Fortsättningsvis utfördes intervjuer och fokusgrupp. De medverkande säljarna och 

kontorsanställda valdes ut genom ett tidigt möte med Mjöbäcksvillan där lämpliga 

medverkande diskuterades fram. Kunder som var villiga att ställa upp på intervju tog 

Mjöbäcksvillan själva fram.  

För att få en bredd på intervjuerna intervjuades fyra olika säljare, alla med olika ålder 

och erfarenhet från två olika säljkontor. På huvudkontoret intervjuades anställda från 

avdelningarna bygglov, konstruktion, kalkyl, marknad, entreprenad och försäljning för 

att få en heltäckande syn på företagets åsikter. Till kundintervjuerna tilldelade 

Mjöbäcksvillan tre kunder som var villiga att ställa upp. 

Inför intervjuerna förbereddes frågor som formulerades utifrån GAP-modellen, dessa 

skickades ut till de medverkande i förväg så de kunde förbereda sig. Tre olika 

frågeformulär utformades, en till vardera kategorin av intervjuade (säljare, kunder och 

kontorsanställda). Först utfördes intervjuer med tre säljare i Göteborg, sedan med två 

av kunderna. Därefter ägde intervjuerna rum med de kontorsanställda, innan den sista 

kunden samt en säljare i Jönköping intervjuades. 

Intervjuerna spelades in och ena studenten ställde frågorna medan den andra antecknade 

svaren. Kundintervjuerna genomfördes över telefon medan resterande intervjuer skedde 

via möten. 
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Efter intervjuerna med de kontorsanställda utfördes fokusgruppen med dessa (med 

undantag från entreprenadchefen). Fokusgruppen utgick från GAP-modellen där varje 

GAP diskuterades mer ingående. De medverkande fick diskutera exempel på respektive 

GAP från deras arbetsplats, samt skriva ner hur GAP:en kunde minskas. Fokusgruppen 

pågick cirka två timmar. 

Efter att empirin samlats in började arbetet med att sammanställa denna. Intervjuerna 

skrevs ner ordagrant i bilagorna och dessa samt fokusgruppen sammanfattades i kapitel 

4. Empirin delades upp mellan de fem GAP:en i GAP-modellen. 

Sedan påbörjades arbetet med analys och resultat. Även analyskapitlet strukturerades 

efter respektive GAP i GAP-modellen. Slutligen har diskussion och slutsatser gjorts 

kring arbetet. 

2.5 Trovärdighet 
Med validitet menas att mäta det som är avsikten att mäta (Patel & Davidsson, 2011). I 

arbetet har validiteten säkerställts genom välformulerade frågor vid intervjuerna. 

Studier har gjorts i litteratur gällande hur intervjuer bör utföras, vilket gav kunskap i 

hur lämpliga frågor utformas. Även vid fokusgruppen har välformulerade frågor 

använts. Respondenterna valdes ut i samarbete med Mjöbäcksvillan där lämpliga säljare 

och kontorsanställda diskuterades fram och kunder tilldelades. Fyra säljare och sex 

kontorsanställda från olika avdelningar valdes ut för att få en heltäckande syn på hur 

företaget arbetar. Fem av de sex kontorsanställda medverkade i fokusgruppen. 

En god reliabilitet innebär att det finns tillförlitlighet i mätdata (ibid.). Reliabiliteten i 

arbetet stärks genom att ett flertal anställda har intervjuats. Samtliga intervjuade har 

inom respektive grupp tilldelas samma frågor. Detta ger ett stabilt och generaliserbart 

utslag. Intervjuerna och fokusgruppen spelades in, så att all information kunnat återges 

på ett korrekt vis samt kan återfinnas i efterhand.
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redovisas aktuella teorier som har använts för att besvara 

frågeställningarna samt vilken koppling som finns däremellan. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara frågeställningarna har kunskap om GAP-modellen använts. GAP-

modellen innehåller fem olika GAP, inom vilka det sökts aktuell forskning som berört 

arbetets frågeställningar. Nedan visas vilka GAP som har använts för att besvara 

respektive frågeställning (se Figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Samband mellan frågeställningar och GAP-modellen. 
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3.1.1 GAP-modellen 

Under 1980-talet utvecklades en modell vid namn GAP-modellen (Ranglund, 2014). 

Modellens grundtanke är att lägga fokus på att upptäcka kritiska luckor som kan leda 

till avvikelser i kommunikationen mellan kund och företag (se Figur 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 6. GAP-modellen (Ranglund, 2014)  

3.1.2 GAP 1 – Fel tolkning av kundförväntningar 
GAP 1 i modellen är knutet till företagets tolkning av kundens behov. Om GAP:et 

uppstår innebär det att företaget har tolkat kundens förväntningar fel (Ranglund, 2014). 

Anledning till att GAP 1 uppstår kan vara otillräcklig kunddialog, otillräcklig 

kommunikation, otillräcklig relationsfokus (ibid) eller för många nivåer inom företaget 

(Susano, Jaca & Puga-Leal, 2014). 

En viktig del för att kunna minska GAP:et är kunskap inom marknadskommunikation 

och relationsmarknadsföring: 

Marknadskommunikation 
En kunds köpprocess ter sig olika beroende på hur högt engagemang kunden lägger i 

sitt beslut (Mårtensson, 2013). Kunder till småhustillverkare är ofta aktiva och kreativa 

under köpprocessen (Benko, 2014). Kunder överlag har ofta ett högre engagemang för 

köpet då produkten har högt pris (Mårtensson, 2013). 

Vid komplexa och viktiga köpbeslut vill kunden inte bara gå på övertygande reklam, 

utan även få information från fler håll, som till exempel vänner, andra kunder, säljare 

eller internet innan ett beslut fattas. Vid högt engagemang hos kunden är intryck från 

butiksmiljöer samt säljaren vid stor vikt för det val som ska göras (Dahlén & Lange, 

2011). 
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Relationsmarknadsföring    

Relationsmarknadsföring är den typ av marknadsföring som bygger på relationer 

mellan säljare och kund (Amnéus, 2010). Här är det viktigt att skapa ett nätverk, där 

säljaren både pratar och lyssnar. En relation byggs då upp och kunden känner att 

säljaren går att lita på. Ett positivt klimat eftersträvas så att kunden inte kommer vilja 

bryta relationen. Sympatiska kännetecken från säljaren kan uppskattas av kunden och 

då kunden uppskattar säljaren kan säljaren lättare få ett ja från kunden (Mårtensson, 

2013). Personlig försäljning har en stor fördel, nämligen flexibiliteten och möjligheten 

att anpassa sig till kunden. En duktig säljare kan därmed skräddarsy kundens önskemål 

under samtalets gång (ibid). 

3.1.3 GAP 2 – Fel servicestandard 

GAP 2 är knutet till företagets definiering av servicestandarder som är menade att 

spegla kundens förväntningar. Om dessa inte överensstämmer, alltså om kundens 

förväntningar har gått företaget förbi (Ranglund, 2014) väljer företaget fel 

produktdesign och standard (Susano et. al., 2014). Det finns fyra anledningar till att 

GAP:et kan uppstå (Ranglund, 2014):  

Den första är vaga servicestandarder. Det innebär till exempel att det inte bestämts hur 

länge kunden ska behöva vänta för olika utfall i processen, alltså att det tar den tid som 

är nödvändig för att kunna behandla ärendet. Det är viktigt att sätta realistiska 

standarder för att de ska kunna nås upp till i praktiken. (ibid) 

Den andra är osystematiska tjänsteutvecklings- och tjänsteleveransprocesser. Det är 

viktigt med detaljerade processer för att säkra en effektiv produktion med hög kvalitet. 

(ibid) 

Den tredje är frånvarande kundfokus. Företaget behöver vara villig att tillsätta 

nödvändiga resurser, så som personal, teknologi och utrustning, för att kunna uppfylla 

de satta målen. (ibid) 

Den sista anledningen är att upplevelsen inte är utformad för att nå upp till kundens 

förväntningar och behov. Det kan vara att designen inte tillmötesgår behoven och 

förväntningarna eller att den inte är tillräckligt prioriterad. Vid köp av produkter kan 

företagets lokaler och byggnader påverka kundens upplevelse av tjänsten. Om de är 

slitna och gamla kan upplevelsen riktas åt ett visst håll. (ibid) 

3.1.4 GAP 3 – Ej möjlighet att leverera utifrån förväntningarna 

GAP 3 kretsar kring hur leverans av tjänster faktiskt sker. Om detta GAP uppstår kan 

kundens förväntningar varit för höga eller kvaliteten på den levererade varan för låg 

(Ranglund, 2014). Företaget kan därmed inte leverera produkten så den når upp till 

företagets satta standard (Susano et. al., 2014). Anledningar till att GAP:et uppstår kan 

vara tre olika faktorer (Ranglund, 2014): 

Den första kan vara felaktig personalpolitik, i form av felaktig rekrytering av 

medarbetare eller oklarheter i ansvar. Först och främst måste det garanteras att alla 

anställda arbetar utifrån samma standard. Sedan behöver de ha rätt kompetens och 
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erfarenhet, samt ha en tydlig ansvarsfördelning (ibid). Ändringar från originalritningar 

skapar extraarbete för samtliga parter i tillverkningskedjan. När dessa leder till fel i 

slutprodukten får säljaren ofta skulden för dessa. Företag måste ha en tydlig 

ansvarsfördelning för att felen samt felaktiga anklagelser ska minska (Benko, 2014). 

Den andra orsaken kan vara dimensionsfel i förhållande till kapacitet för att hantera 

efterfrågan. Det kan vara klokt av företag att tänka igenom bemanningssituationen och 

öka bemanningen vid vetskap om att arbetsmängden kommer öka. (Ranglund, 2014) 

Den sista anledningen är oklarheter kring kundernas roll. Serviceleveransen blir ofta 

felaktig om kunden inte bidrar som förväntat. Det finns ofta ett visst spelrum, men det 

är viktigt att företaget kommunicerar tydligt vad som ingår i tjänsten. (ibid) 

3.1.5 GAP 4 - Löften om produkten hålls ej 

GAP 4 är knutet till vad företagets löften skapar för förväntningar i den externa 

kommunikationen till kunderna. Ett GAP här innebär att det är skillnad mellan vad 

företaget lovar och vad som faktiskt levereras (Ranglund, 2014). Företag har då inte 

möjlighet att matcha kundens förväntningar av slutprodukten (Susano et. al., 2014). 

Anledningar till detta GAP kan vara: 

Otillräcklig intern kommunikation. De anställda måste känna till vad företaget 

kommunicerar externt (Ranglund, 2014). Det är viktigt att samarbetet och 

kommunikationen fungerar väl mellan samtliga aktörer på företaget för att 

kundförväntningarna ska uppnås. (Benko, 2014) 

En annan anledning kan vara otillräcklig styrning av kundförväntningar. All 

kommunikation från företaget bidrar till att styra kundernas förväntningar av tjänsten. 

Detta kan medvetet användas på företaget för att styra förväntningarna och förbereda 

kunderna på vad de bör bidra med i processen. Därmed blir dessa förväntningar 

realistiska. (Ranglund, 2014) 

Sista anledningen är att företaget lovar för mycket som inte kan hållas (ibid).   

3.1.6 GAP 5 – Ej uppnådda förväntningar 

GAP 5, eller "sanningens ögonblick", är GAP:et mellan kundernas förväntningar och 

upplevelsen av tjänsten. GAP:et kan beskrivas som summan av GAP 1–4 sett med 

kundernas ögon, har företaget lyckats tillmötesgå kundernas förväntningar?  I praktiken 

är det här som kvalitén på tjänsten avgörs. (Ranglund, 2014) 

Kvaliteten kan beskrivas som GAP:et mellan kundernas förväntningar och den faktiska 

erfarenheten av produkten. De flesta organisationer är angelägna att ge hög 

produktkvalitet men många misslyckas då de inte har en korrekt förståelse för vad 

kunderna förväntar sig av dem (Sommerville, Craig & Callaghan, 2012). Genom att 

organisationerna strävar efter att minska de övriga GAP:en minskas även GAP 5. 

Genom att förstå vilka faktorer som leder till varje GAP kan hög servicekvalitet 

säkerställas (Susano et. al. 2014). 
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3.2 Sammanfattning av valda teorier   
Nedanstående tabell (se Tabell 1) redogör sambandet mellan de olika teorierna och 

GAP:en i GAP-modellen. Samtliga teorier berör ett eller flera GAP och i tabellen 

redovisas vilka GAP de berör. 

Tabell 1. Tabell med samband mellan teorier och GAP-modellen. 
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4  Empiri 
Nedan visas den empiri som samlats in i arbetet genom intervjuer och fokusgrupp. Vid 

samtliga intervjuer ställdes frågor som formulerats utifrån GAP-modellen. Frågor och 

svar till dessa intervjuer återfinns i fulltext i Bilaga 1-3. Vid fokusgruppen utgick 

samtalet helt från GAP-modellen och de medverkande fick själva diskutera vilka GAP 

som de uppmärksammat på företaget. De fick även ge förslag på hur dessa kan minskas. 

En sammanställning av fokusgruppen återfinns i Bilaga 4. 

All empiri som redovisas i detta kapitel är respondenternas egna svar och åsikter. 

4.1 GAP 1 – Fel tolkning av kundförväntningar 
Utifrån GAP 1 har empiri samlats in från samtliga intervjuer och fokusgruppen.  

4.1.1 Intervju med säljare 
Nedan följer svaren från säljarna angående GAP 1. 

Säljprocessen 
När kunden bestämt sig för ett hus görs en kalkyl så de får ett ungefärligt pris. Sedan 

görs besök på tomten för att hjälpa till med placering av huset och se vad som behöver 

tänkas på. Eventuellt behöver kalkylen uppdateras efter besöket. Därefter skrivs ett 

avtal på 47 sidor som täcker alla tillval till huset och bygglov skickas in till aktuell 

kommun. Under bygglovstiden kan kunden fortsätta göra interiöra ändringar. När 

bygglovet är beviljat och alla ändringar gjorda skrivs det så kallade avropet på. Därmed 

får inga ytterligare ändringar göras och huset börjar produceras. 

Relationsförsäljning 
Samtliga säljare försöker medvetet skapa en god relation till kunderna. Två av dem 

menar att de först försöker sälja in sig själva, sedan är det lättare att komma till en affär. 

En av dem menar att det är 90 % personkemi och 10 % pris.  

Kommunikationsbrister mellan säljare och kund 
Två av säljarna nämner att språket kan leda till kommunikationsbrister vid 

försäljningen, till exempel när kunden inte kan svenska. Det kan även vara svårt för 

kunden att förstå att de inte får göra ändringar efter att avropet skrivits på. Två av 

säljarna nämner att deras kontrakt är enormt bra och pedagogiskt och därmed blir det 

inte så mycket missförstånd. 

För att förebygga kommunikationsbristerna föreslår en säljare att avtalet skulle kunna 

kortas ner till 40 sidor, det hade underlättat för kunden. 

Skillnad i hantering av First Choicehus, kataloghus och arkitektritade hus 
First Choice är en husserie som är framtagen för att vara enklare att hantera för samtliga 

parter. Där får inga ändringar göras i planlösningen och det är ett kortare avtal. 

Kataloghusen tar längre tid att sälja, det avtalet har 47 sidor. Kunden har oftast ett 

kataloghus som en mall, vilken de får ändra obegränsat. Vid rena arkitekthus är det lite 

mer komplicerat eftersom ritningarna behöver granskas noggrannare. 

Arkitektritningarna skickas till huvudkontoret som räknar på ett pris och skickar 

tillbaka dem med företagets standard. 

För de tre olika hustyperna uppstår det flest kommunikationsbrister vid kataloghus och 

arkitektritade hus menar en av säljarna. Två andra säljare menar att det är lika 
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mycket/lite i alla tre. Dock behövs otrolig tydlighet vid en arkitektritning menar den 

ena, så kunden vet vad som ingår i företagets standard och leveransdeklaration. 

Tre av säljarna önskar se en utveckling av First Choicehusen, till förslagsvis ett parhus 

eller fler valmöjligheter, exempelvis i form av kamin eller handdusch vid toalettstolen 

då vissa kunder efterfrågar detta. Tre av dem nämner också att kataloghusen borde bli 

fler. Idag finns 14 kataloghus medan konkurrenterna har fler. Med fler kataloghus 

behöver det inte göras lika mycket ändringar och det är lättare att sälja. 

4.1.2 Intervju med kunder 
Nedan följer svaren från kunderna angående GAP 1. 

Säljprocessen 
Kontakten med säljarna skedde via möten, telefon och mail. Under processens gång 

gjordes ändringar hos samtliga kunder, men i olika grad. Ändringarna meddelades via 

möten där kunden kunde skissa på ritningar eller via mail. Vid mail skickade säljaren 

över ritningar så kunden kunde godkänna ändringen. Samtliga kunder är nöjda med hur 

ändringarna fångades upp av företaget. 

Relationsförsäljning 
Samtliga kunder upplevde relationen till säljaren som mycket bra. 

Kommunikationsbrister mellan säljare och kund 
En kund upplevde inga kommunikationsbrister till dess att huset var färdigt, utan först 

efter slutbesiktningen. Kundens badrum fick besiktningsanmärkningar, vilka vid 

intervjun ännu inte blivit åtgärdade. De hade då bott fyra och en halv månad i huset. En 

annan kund nämner att det blev missförstånd då de inte uppfattat att det inte gick att 

ändra i planlösningen på ett First Choicehus. Därmed kunde de inte göra de justeringar 

de egentligen hade önskat. 

4.1.3 Intervju med kontorsanställda 
Nedan följer svaren från de kontorsanställda angående GAP 1. 

Missuppfattningar 
De flesta missuppfattningar som uppstår är över produkter som utgått eller som 

kunderna hittat på internet, alltså produkter som inte finns hos Mjöbäckvillans ordinarie 

leverantörer. Det kan även bli missförstånd vid tolkningar av ritningar eftersom kunden 

ibland uppfattar ritningarna fel. 

4.1.4 Fokusgrupp med kontorsanställda 
Nedan följer svaren från fokusgruppen angående GAP 1. 

Exempel på GAP 1 på företaget 
Vid relationsförsäljning påverkar säljarens erfarenhet ofta hur mycket det fokuseras på 

relationen i säljprocessen. En ny säljare fokuserar oftare på snabba affärer och får då 

inte med all information, vilket kan leda till missförstånd och missnöje. En erfaren 

säljare lägger ner mer tid, vilket lönar sig i slutändan. 

Alla säljare på företaget har provisionslön, vilket kan påverka hur de arbetar. En säljare 

med fast månadslön är mer trygg, medan en säljare med provisionslön måste sälja för 

att få inkomst.  
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Hur kan GAP 1 minskas? 
Det bör gå ut bättre information till säljarna, exempelvis utbilda dem när de börjar så 

de kommer in i hur företaget fungerar. Det är viktigt att säljarna har god kunskap om 

det de säljer. 

Leveransdeklarationen behöver uppdateras och förklaras på ett bra sätt så kunderna 

förstår. Det är viktigt att allt dokumenteras bättre i den och att alla överenskommelser 

är skriftliga. 

Avtalen behöver bli tydligare. Det handlar dels om hur säljaren fyller i avtalet. Det 

behöver även vara mer förklaring av de olika punkterna för att säljaren ska kunna 

förmedla innehållet till kunden. 

Man bör införa granskning av kontrakten. 

4.2 GAP 2 – Fel servicestandard 
Utifrån GAP 2 har empiri samlats in från samtliga intervjuer och fokusgruppen. 

4.2.1 Intervju med säljare 
Nedan följer svaren från säljarna angående GAP 2. 

Ändring av beställning 
Kunden ändrar nästan alltid sina önskemål under processens gång. Förr fick kunden 

ändra även under produktionstiden men idag har företaget systemet med avrop, vilket 

fungerar mycket bättre. 

Säljarna fångar upp ändringarna med hjälp av en orderbekräftelse där ändringen noteras 

och sedan skickas skriftligt till huvudkontoret. Orderbekräftelsen gäller före kontraktet. 

Två säljare säger att de föredrar att kunderna kommer till dem på ett möte så alla 

justeringar kan samlas in på samma gång. Även mailkontakt förekommer, men det 

kräver mer arbete. En av säljarna säger att han alltid skickar in alla ändringar på en gång 

till huvudkontoret, det är bättre än att skicka in flera enskilda. En annan säljare säger 

att han brukar be kunderna maila över listor på alla ändringar och frågor de har. Sedan 

skickar han tillbaka mailet med svar efter varje fråga. 

Instruktioner kring överlämning av ändringar 
Samtliga intervjuade överlämnar ändringar på samma vis. Godkända ritningar stämplas, 

ändringar markeras och anteckningar görs på ritningar som ska ändras och de stäms av 

med huvudkontoret så de är okej. Därefter ges ett pris, vilket stäms av med kunden som 

sedan signerar. Signerade ändringar skickas sedan till huvudkontoret på nytt. En säljare 

har en egen checklista som stäms av med kunden så allt är med innan avropet skrivs 

under. Samtliga säljare nämner att allt ska vara skriftligt och inga ändringar får göras 

efter avrop. 

Kommunikationsbrister med medarbetare 
Det finns en kommunikationsbrist mellan säljare och de som sänder ut leveranser. En 

säljare påpekar att han inte får information om vad som skickas ut till kunden, men det 

är till honom som kunden vänder sig om något inte levererats korrekt. Därmed kan 

säljaren inte besvara kundens frågor. Detta problem gäller även när övriga medarbetare 

varit i kontakt med kunden, då vill säljaren veta vad som sagts. 
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För att förebygga kommunikationsbristen föreslår säljaren att det skickas ett mail till 

honom när något har skickats eller sagts. Han föreslår också att företagets portal ska 

utvecklas genom att exempelvis börja skicka nyhetsbrev och införa sökmöjligheter för 

att hitta visningshus på ett smidigare sätt. 

Utveckling av företagets hantering av kundönskemål 
Säljarna anser att företagets kundönskemålhantering fungerar bra och smidigt. 

Företaget är flexibelt och tillmötesgående vilket gör att det fungerar bra. Men det finns 

smågrejer som kan förbättras. Offerterna skulle behöva bli bättre och enklare, med en 

mer komplex offertmall, nämner en säljare. En annan säljare önskar mer återkoppling 

när medarbetare talat med kunden och sagt eller lovat något.  

4.2.2 Intervju med kunder 
Samtliga kunder säger att entreprenaden tog den tid som de förväntat sig. 

4.2.3 Intervju med kontorsanställda 
Nedan följer svaren från de kontorsanställda angående GAP 2. 

Ändring av beställning 
Innan avrop ändrar sig kunden mycket tills de är helt nöjda. Ändringarna sker via 

orderbekräftelser som skickas till planeringsansvarig på huvudkontoret som meddelar 

berörda avdelningar. Vid avropet görs konstruktionsritningar och projektering för huset 

innan det skickas ut i produktion. Skulle kunderna vilja göra ändringar i det här läget 

så kostar det extra, de flesta kunderna låter då huset vara som det är för att slippa betala 

den extra summan. 

Instruktioner kring överlämning av ändringar 
De kontorsanställda hade skilda åsikter kring om det finns instruktioner för hur 

ändringarna ska överlämnas. Alla var dock eniga om att dessa ändringar sker skriftligt. 

Kommunikationsbrister med medarbetare  
Från säljarna kan skissunderlag och kontrakt ibland vara otydliga. På huvudkontoret 

kan kommunikationsbrister uppstå om underlag stannar i processen, att de senaste 

ändringarna av ritningar aldrig kommer till produktionen så de jobbar med fel 

revideringar. Företaget bör även förbättra sin dokumentation när misstag skett för att 

dessa inte ska återupprepas.  

4.2.4 Fokusgrupp med kontorsanställda 
Nedan följer svaren från fokusgruppen angående GAP 2. 

Exempel på GAP 2 på företaget 
Mjöbäcksvillan lämnar en trygghet till kunden, att huset ska produceras inom 36 

veckor. Håller de inte avtalstiden så får kunden vite. Dock får inte säljarna lova för 

mycket vad gäller tiden. Ibland är inte säljarna medvetna om att det är hög belastning 

på huvudkontoret och lovar därför att huset kan levereras tidigare än vad som är möjligt. 

Ett sätt att arbeta effektivare på företaget är att säljarna följer det flödesschema som är 

satt för ärendena och inte begär handlingar tidigare. Detta kan medföra att okompletta 

handlingar skickas in som behöver kompletteras i efterhand, vilket tar extra tid för 

huvudkontoret. 
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Kataloghusen skulle också kunna utvecklas. Ju fler hus kunden har att välja mellan, 

desto troligare är det att de hittar ett hus de uppskattar.  

Hur kan GAP 2 minskas? 
Genom mer personal och resurser skulle GAP:et kunna minskas. Katalogen och 

hemsidan skulle kunna utvecklas, VR-teknik och 3D-ritningar införas och en plattform 

kunna skapas som underlättar för kunderna.  

4.3 GAP 3 – Ej möjlighet att leverera utifrån förväntningarna 
Utifrån GAP 3 har empiri samlats in från intervjuer med säljare och kontorsanställda 

samt fokusgruppen. 

4.3.1 Intervju med säljare 
Nedan följer svaren från säljarna angående GAP 3. 

Hur ändringarna påverkar arbetet 
Ändringar i en beställning tar mycket tid för säljarna och kan även påverka deras fokus. 

De har många projekt i gång samtidigt och när det kommer in en ändring i ett ärende 

som de inte arbetat med på ett tag kan det ta tid för säljaren att fokusera tillbaka till 

aktuell beställning. 

4.3.2 Intervju med kontorsanställda 
Nedan följer svaren från de kontorsanställda angående GAP 3. 

Ansvarsfördelningen på företaget 
Det är en fri ansvarsfördelning på företaget och en platt organisation där alla tar eget 

ansvar. Företaget är uppdelat på olika avdelningar där varje avdelning har en egen chef. 

De flesta på företaget har arbetat där en längre tid och har lärt sig vem som ansvarar för 

vad. Däremot kan det vara svårt för ny personal att veta hur ansvarsfördelningen ser ut 

och vem de ska vända sig till. 

Hur ändringarna påverkar arbetet 
Alla på företaget som är i kontakt med ritningar, kontrakt och pris påverkas av 

kundernas ändringar. Det blir extrajobb då ritavdelningen får göra om ritningar, kalkyl 

får räkna om priset och säljarna får sitta ner med kunderna och prata igenom vad som 

ska ändras.  

Det är i nuläget mycket att göra på företaget men det går upp och ner i perioder. Två 

kontorsanställda nämnde att de ville lägga ner mer tid på sina projekt än vad de kunde 

för tillfället. 

4.3.3 Fokusgrupp med kontorsanställda 
Nedan följer svaren från fokusgruppen angående GAP 3. 

Exempel på oklarheter kring kundens roll 
Kunden har som byggherre mer ansvar än de tror. Kunden köper en totalentreprenad 

och tror då att de inte behöver göra någonting. Men de behöver skicka in 

bygglovsansökan, anmäla elanslutningar, ordna byggcontainer, meddela storlek på 

vattengångar in till fastigheten med mera. Det står i kontraktet vad de ska göra, men 

ofta vet de inte vad det handlar om eftersom de sällan har byggt ett hus innan. 
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Eventuellt marknadsförs husen för positivt, det står att de är nyckelfärdiga men det är 

de aldrig. Förvisso kan inte allt som inte ingår skrivas med i marknadsföringen, men 

det är fel att kalla husen nyckelfärdiga.  

Exempel på dimensionsfel i förhållande till kapacitet 
Ofta har företaget fler beställningar än vad de egentligen klarar av. Ibland kan säljarna 

dessutom stressa fram handlingar fast de egentligen inte behöver. Exempelvis att 

säljaren begär fram handlingar snabbt till ett startmöte fast byggstarten sker först några 

månader senare. 

En av företagets säljare säger alltid att det tar sex veckor att få fram handlingarna. Om 

det sedan tar kortare tid så gör det inget för varken kunden eller företaget. Om säljaren 

däremot säger tre veckor men det tar längre, då skapas ett irritationsmoment hos 

kunden. 

Exempel på oklarheter i ansvar 
Ibland sker oklarheter i vem som ansvarar för vad på företaget och vem som bör 

kontaktas vid vissa ärenden, men det har sällan påverkat slutprodukten. Om de som 

arbetar på huvudkontoret är osäkra så är nog säljarna och kunderna ännu osäkrare. 

De flesta anställda har arbetat på kontoret en lång tid och har fostrats in i hur företaget 

arbetar. De nyanställda formas sedan efter den avdelning de hamnar på. Det är en 

ganska fri ansvarsfördelning på företaget och allas arbetsuppgifter går in på varandras. 

Det uppstår ibland oklarheter i ansvar när specialprodukter beställs. Ibland säljs en 

produkt och den ritas in, men vem kollar upp att produkten faktiskt fungerar? Ett 

exempel nämns där en speciell duschvägg hade sålts men fästet hamnade mitt i ett 

fönster. Detta upptäcktes precis innan beställningen skulle gå iväg. De har 

kontrollfunktioner på företaget, så det ska alltid vara någon som upptäcker det, men här 

är det någon kontrollfunktion som saknats. 

Hur kan GAP 3 minskas? 
Det behövs mer personal och mer resurser på företaget. 

Det är viktigt att säljaren informerar kunden om vilket ansvar denne har och även 

förtydliga informationen då det krävs. 

4.4 GAP 4 - Löften om produkten hålls ej 
Utifrån GAP 4 har empiri samlats in från samtliga intervjuade och fokusgruppen. 

4.4.1 Intervju med säljare 
Nedan följer svaren från säljarna angående GAP 4. 

Löften till kunden 
Säljarna lär sig med åren vad som kan lovas och inte. Det är ett flexibelt företag så 

säljarna kan lova nästan vad som helst. Om kunden vill ha en speciell produkt går det 

att ordna, men det kan kosta mer. Det är då viktigt att dubbelkolla med huvudkontoret 

så produkten fungerar. En säljare säger att ibland måste sunt förnuft användas och 

undantag göras från vissa regler. Säljarna är noga med att inte lova mer än de kan stå 

för och alla nämner vikten i att skriva ned allt i avtalet som har lovats. 
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4.4.2 Intervju med kunder 
Nedan följer svaren från kunderna angående GAP 4. 

Löften från säljaren 
Ingen av kunderna upplever att företaget lovat mer än de kunnat hålla. Företaget har 

överträffat förväntningarna eftersom de varit flexibla, hjälpsamma och utfört det de 

lovat. 

4.4.3 Intervju med kontorsanställda 
Nedan följer svaren från de kontorsanställda angående GAP 4. 

Löften till kunden 
Beroende på vilket hus som kunden väljer har kunderna olika många valmöjligheter.  

Vid katalog- och arkitektritade hus har kunderna frihet att välja. Säljarna får lova 

kunderna nästan vad som helst, men de måste kolla med huvudkontoret om de är osäkra 

över något. Kunderna ska helst hålla sig till de leverantörer som företaget har avtal med 

och säljarna försöker styra kunderna till att välja det. Vill kunderna ha någon produkt 

som inte finns i Mjöbäcksvillans sortiment så kan det lösas. Antingen erbjuds en 

likvärdig produkt eller bättre, eller så införskaffas den produkt som kunden önskar. 

Även när det gäller material som inte bör rekommenderas så upplyser Mjöbäcksvillan 

kunderna om detta och försöker styra dem till att välja mer passande material. 

Vid First Choicehus får säljarna inte lova lika mycket. Inga ändringar får göras på 

planlösningen och valmöjligheterna är begränsade vid kök och badrumsinredning. 

4.4.4 Fokusgrupp med kontorsanställda 
Nedan följer svaren från fokusgruppen angående GAP 4. 

Enligt de medverkande har företaget minskat detta GAP mycket de senaste åren. Förr 

såldes det många produkter som sedan inte fungerade i praktiken. Nu mera kollas 

produkterna upp innan det går så långt. 

Exempel på otillräcklig styrning av förväntningar 
Ett exempel som nämns är en beställning där kunden ville ha OSB-skivor på alla 

väggar. Det färdiga huset hade dock inte OSB-skivor i badrummet eftersom det inte är 

tillåtet. De blev missnöjda med detta eftersom de inte blivit informerade om ändringen. 

Ofta räcker det att meddela kunden om att det behöver lösas på ett annat sätt istället, så 

blir de nöjda. Om något däremot ändras utan att kunden vet om det, då blir det irritation. 

Meningen med försäljning är att skapa höga förväntningar. För att locka kunderna 

måste höga förväntningar skapas, men när kontraktet skrivs måste de vara realistiska. 

Det nämns ett exempel om ett flerbostadshusprojekt som företaget har i Båstad som nu 

är ute till försäljning. Dock har ingen granskat arkitektens ritningar och de har inte 

bygglov än. De har skrivit i försäljningsbroschyren att det endast är en illustration, men 

i detta fall kommer slutprodukten bli ett helt annat hus än vad kunderna har bokat. 

Företaget borde ha granskat ritningarna och sökt bygglov för huset innan det gick ut till 

försäljning. 
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Exempel på bristfällig intern kommunikation och löften som ej kan hållas 
Ibland blir det överraskningar på huvudkontoret när säljaren lovat något som sedan inte 

hinns med, exempelvis inflyttning tidigare än möjligt. Företagets erfarna säljare har 

dock lärt sig med tiden att det aldrig lönar sig att överdriva verkligheten. De lämnar 

exempelvis inte ut ett prisförslag innan de suttit ner och pratat med kunden och fått en 

relation och ett förtroende hos denne. 

Hur kan GAP 4 minskas? 
Det är viktigt med tydlig information från säljaren till kunden samt att alla 

överenskommelser är skriftliga för att minska missförstånd. 

Vid större projekt (exempelvis flerbostadshus) är det viktigt att granska arkitektens 

ritningar innan försäljningen börjar. 

För att förebygga problemet med OSB-skivorna kan man lägga in information till 

säljarna i avtalet att OSB inte fungerar i badrum samt meddela kunden om ändringar 

som görs. 

4.5 GAP 5 – Ej uppnådda förväntningar 
Utifrån GAP 5 har empiri samlats in från samtliga intervjuade och fokusgruppen. 

4.5.1 Intervju med säljare 
Nedan följer svaren från säljarna angående GAP 5. 

Ej uppnådda förväntningar 
Det är mycket sällan som husen inte når upp till kundens förväntningar. Tydliga avtal 

och tydliga ritningar gör att det blir nöjda kunder. Det som skapar missnöje kan vara att 

själva monteringen av underleverantörerna gjorts fel, eller om kunden fått göra 

ändringar efter avropet. Dessutom kan besiktningsmannen tycka allt är okej enligt hans 

toleranser, men kunden är missnöjd ändå, enligt sina toleranser. Alla går nog inte få helt 

nöjda menar en säljare. 

4.5.2 Intervju med kunder 
Nedan följer svaren från kunderna angående GAP 5. 

Förväntningar 
Samtliga kunder tycker att huset levde upp till deras förväntningar. En kund upplever 

dock att eftermarknaden inte fungerat som den borde då bristerna i deras badrum vid 

intervjun ännu inte blivit åtgärdade. Kunden upplever att de var viktiga för företaget till 

dess att huset stod färdigt, men inte efter det. Kunden tycker att företaget bör fokusera 

mer på eftermarknaden. 

Missuppfattningar 
Samtliga intervjuade kunder anser att det inte blivit några missuppfattningar längs 

vägen.  
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4.5.3 Intervju med kontorsanställda 
Nedan följer svaren från de kontorsanställda angående GAP 5. 

Ej uppnådda förväntningar 
Respondenterna tror att nästan alla hus når upp till kundernas förväntningar. För vissa 

kunder kan dock smågrejer, som fel färg på en list, göra att de blir missnöjda med hela 

huset.  

Kunderna har några avstamp där de får se huset under byggnationen. Det är träff med 

elektriker och kakelsättare/målare samt förbesiktning. Vid dessa avstamp har kunden 

möjlighet att gå igenom huset och kan se om det är någonting som inte stämmer. 

Antingen åtgärdar Mjöbäcksvillan felen, annars görs en kompromiss med kunden för 

att lösa problemen. Tack vare dessa avstamp och förbesiktningen får Mjöbäcksvillans 

hus väldigt få besiktningsanmärkningar. 

4.5.4 Fokusgrupp med kontorsanställda  
Nedan följer svaren från fokusgruppen angående GAP 5. 

Exempel på GAP 5 på företaget 
Företagets slutbesiktningar är ofta utan anmärkningar och de har väldigt nöjda kunder 

enligt enkätundersökningar. Vissa kunder har varit mindre nöjda med någon del, men 

de har ändå varit nöjda med slutprodukten och velat rekommendera företaget till andra. 

De som är riktigt missnöjda svarar förmodligen inte på enkätundersökningen. 

Det nämns ett extremfall som slutade med att företaget stämdes. Kunden hade köpt ett 

hus innan där han var jättenöjd med resultatet. Säljaren började därför vid andra 

husköpet göra undantag från vissa regler eftersom första husbeställningen gick så bra 

och de nu lärt känna varandra. Detta medförde småfel som gjorde kunden missnöjd. 

Dessa fel uppstod på grund av att kunden fått ändra i sin beställning efter avropet. 

Avtalet var väldigt bra skrivet men kunden utnyttjade säljaren och gjorde ändringar för 

sent. När företagets rutiner och standarder frångås blir det ofta fel i slutprodukten. 

Det finns en brist vid reklamationer på företaget, i nuläget är det oklart vem som har 

ansvaret för reklamationer. Ofta är det smågrejer som Mjöbäcksvillan skulle kunna lösa 

snabbt men för kunden blir det ett stort problem om det inte följs upp. 

Ofta blir det mer problem på de hus som inte säljs med totalentreprenad. De fel som 

uppstår vid delad entreprenad faller ofta tillbaka på Mjöbäcksvillan, även om de inte 

har med felen att göra. 

Hur kan GAP 5 minskas? 
En reklamations- och eftermarknadsavdelning behövs på företaget. Dessutom bör 

företagets försäljningar till privatpersoner endast ske med totalentreprenad. 
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4.6 Sammanfattning av insamlad empiri 
Nedanstående tabell (se Tabell 2) redogör sambandet mellan den insamlade empirin 

och GAP:en i GAP-modellen. I tabellen redogörs viktiga områden som tagits upp inom 

respektive GAP och kryssen redovisar vilka respondenter som bidragit med empiri till 

de olika områdena. 

Tabell 2. Tabell med samband mellan empiri och GAP-modellen. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin och teorin, för att kunna besvara 

frågeställningarna och uppnå arbetets mål. 

5.1 Analys 
Nedan analyseras den insamlade empirin och teorin i förhållande till GAP-modellen.  

5.1.1 GAP 1 – Fel tolkning av kundförväntningar 
GAP 1 är knutet till företagets tolkning av kundens förväntningar. Om detta GAP 

uppstår innebär det att företaget har misstolkat vad kunden förväntar sig (Ranglund, 

2014). 

Samtliga säljare försöker medvetet skapa en god relation till kunden. Kundernas 

intervjusvar bekräftar detta genom att de är positiva till säljarnas bemötande. Genom 

de goda relationerna anpassar sig säljaren lättare till kundens önskemål. En duktig 

säljare kan därmed skräddarsy kundens önskemål under samtalets gång (Mårtensson, 

2013), vilket kan leda till färre missuppfattningar. Det kan dock bli missförstånd vid 

tolkningar av ritningar, ibland uppfattar kunden ritningen fel, nämner en 

kontorsanställd.  

Ett tillfälle då säljarna upplever svårigheter i kommunikationen är då kunden inte 

behärskar det svenska språket, de menar dock att deras kontrakt är pedagogiskt och 

därmed blir det inte så mycket missförstånd.  

Intervjuerna gav följande förbättringsförslag: 

 Utveckla First Choicehusen med fler tillvalsmöjligheter, exempelvis kamin och 

handdusch vid toaletten. 

 Fler kataloghus. Detta bidrar till färre ändringar och det blir lättare att sälja 

husen då kunden lättare hittar något de önskar.  

 Kortare avtal. 

Fokusgruppen gav följande förbättringsförslag: 

 Det bör ske en utbildning med nya säljare så de lär sig hur avtalen ska fyllas i 

och hur kunden bör bemötas. 

 Granskning bör ske av kontrakten, så de är korrekt ifyllda innan beställning. 

Både intervjuer och fokusgrupp gav följande förbättringsförslag: 

 Tydligare avtal samt leveransdeklaration. Detta för att förtydliga processen för 

både kunderna och företaget samt minska missuppfattningar. 

5.1.2 GAP 2 – Fel servicestandard 
GAP 2 är knutet till företagets definiering av servicestandarder som är menade att 

spegla kundens förväntningar. Om dessa inte överensstämmer, alltså om kundens 

förväntningar har gått företaget förbi (Ranglund, 2014) väljer företaget fel 

produktdesign och standard (Susano et. al., 2014). 

En styrka hos Mjöbäcksvillan är deras behandling av ändringar, har avropet skrivits på 

får inga ytterligare ändringar göras. Vill kunden göra det ändå får de betala en hög 



Analys och resultat 

24 

summa, vilket gör att få kunder gör dessa ändringar. Detta kan leda till färre fel på 

slutprodukten. 

Det är viktigt att sätta realistiska standarder för att de ska kunna uppnås i praktiken 

(Ranglund, 2014). Mjöbäcksvillan utlovar att produktionen ska ske inom 36 veckor, 

annars utbetalas vite till kunden. Detta ger kunden en trygghet på att huset kommer att 

färdigställas. Samtliga intervjuade kunder upplevde att företaget höll sig inom den 

utlovade tiden, vilket tyder på att det är en realistisk standard. 

Samtliga intervjuade säljare och kontorsanställda nämner vikten av att allt som sägs och 

lovas ska noteras skriftligt. Detta leder till att inget viktigt glöms bort inom projekten.  

Två av säljarna använde sig av nämnvärda metoder vid behandling av kundärenden. 

Den ena är noga med att träffa kunden på plats för att tillsammans gå igenom alla 

ändringar. Han sammanställer sedan ett dokument ihop med kunden där alla ändringar 

finns med, vilket sedan skickas till huvudkontoret. Den andra säljaren brukar be 

kunderna att samla alla sina frågor i ett mail och skicka till honom. Han skickar sedan 

tillbaka mailet med svar under respektive fråga. 

Det finns en kommunikationsbrist mellan säljare och de som sänder ut leveranser. En 

säljare påpekar att han inte får information om vad som skickas ut till kunden, men det 

är till honom som kunden vänder sig om något inte levererats korrekt. Därmed kan 

säljaren inte besvara kundens frågor. Detta problem gäller även när övriga medarbetare 

varit i kontakt med kunden, då vill säljaren veta vad som sagts. 

Intervjuerna gav följande förbättringsförslag: 

 Informera säljarna om huvudkontoret varit i kontakt med deras kunder och/eller 

skickat ut leveranser. Detta i form av ett kort mail om vad som sagts och gjorts. 

 Utveckla portalen, exempelvis möjlighet att skriva nyhetsbrev eller söka efter 

visningshus. 

 En mer komplex offertmall till säljarna så offerterna blir mer exakta och enklare 

att göra. 

 Bättre dokumentation när misstag sker för att dessa inte ska upprepas. 

 Tydlighet med revideringar, viktigt att alla har de senaste ritningarna.  

 Tydligare instruktioner till säljarna för hur de ska arbeta, exempelvis att de 

samlar alla ändringar i ett dokument och skickar till huvudkontoret. 

Fokusgruppen gav följande förbättringsförslag: 

 Anställa mer personal för att få tid att utveckla företagets arbetssätt. Exempelvis 

bör företaget utveckla katalogen och hemsidan, förkorta tiden för First 

Choicehus, skapa 3D-ritningar till kunden, införa VR-teknik samt skapa en 

plattform för kunderna. Organisationen bör tillsätta nödvändiga resurser, så som 

personal, teknologi och utrustning, för att kunna uppfylla de satta målen 

(Ranglund, 2014). 

 Tydligare instruktioner till säljarna för hur de ska arbeta, exempelvis att de bör 

göra tydligare skissunderlag och inte påskynda handlingar i onödan. 
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5.1.3 GAP 3 – Ej möjlighet att leverera utifrån förväntningarna 
GAP 3 kretsar kring hur leverans av tjänster faktiskt sker. Om detta GAP uppstår kan 

det bero på att kundens förväntningar varit för höga eller att kvaliteten på den levererade 

varan var för låg. (Ranglund, 2014) 

På Mjöbäcksvillan har kunden stort ansvar, ofta större än de tror. Det står i kontraktet 

vad de ska göra men ofta vet de inte vad det handlar om. De ska exempelvis skicka in 

bygglovsansökan och ordna byggcontainer. Ofta blir leveransen felaktig om kunden 

inte bidrar som förväntat (ibid). 

Samtliga säljare och kontorsanställda anser att de har mer arbete än vad de hinner med, 

bland annat tar ändringar av kundordrar mycket tid och påverkar deras fokus. 

Företag måste ha en tydlig ansvarsfördelning för att fel samt felaktiga anklagelser ska 

minska (Benko, 2014). Mjöbäcksvillan har en fri ansvarsfördelning mellan 

medarbetarna. De flesta anställda har arbetat på företaget länge och fostrats in i hur 

ansvarsfördelningen ser ut. Ibland kan det dock uppstå oklarheter om vem som ska 

kontaktas vid vissa frågor.  

För GAP 3 nämndes samtliga förbättringsförslag i fokusgruppen: 

 Det är viktigt att säljaren informerar kunden om dess ansvar och även förtydligar 

informationen då det krävs. 

 Marknadsför husen korrekt och undvik ordet nyckelfärdigt då det inte stämmer. 

 Säljarna bör inte skynda fram handlingar om det inte är stressigt till byggstart. 

Säg hellre att det tar sex veckor att få handlingarna till kunden än tre veckor. 

 Kontrollera produkter som beställs från utomstående leverantörer så de fungerar 

i praktiken. 

 Mer personal och resurser för att hinna med alla beställningar. 

5.1.4 GAP 4 - Löften om produkten hålls ej 
GAP 4 är knutet till vilka förväntningar som företagets löften skapar i den externa 

kommunikationen hos kunderna. Ett GAP här innebär att det är skillnad mellan vad 

företaget lovar och vad som faktiskt levereras. (Ranglund, 2014) 

Mjöbäcksvillans kunder har vid köp av kataloghus och arkitekthus frihet att välja. Detta 

innebär att de är flexibla mot kunden som kan få sitt hus nästan hur som helst, med 

vilka produkter de vill. Dock varnar de kunden om de ser orosmoment kring något 

material eller någon produkt. Kunderna upplevde också flexibiliteten och uppskattar 

denna. Företaget har blivit bättre på att hantera flexibiliteten de senaste åren, då 

produkter kontrolleras noggrannare så att de fungerar i praktiken innan de säljs.  

Fokusgruppen gav följande förbättringsförslag: 

 Meddela kunden om ändringar gjorts inne på kontoret. Det är viktigt att 

samarbetet och kommunikationen fungerar väl mellan samtliga aktörer på 

företaget för att kundförväntningarna ska uppnås (Benko, 2014). 

 Vid stora projekt (exempelvis flerbostadshus) måste arkitektens ritningar 

granskas innan de går till försäljning. 
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Både intervjuer och fokusgrupp gav följande förbättringsförslag: 

 Allt som lovas måste noteras skriftligt. 

5.1.5 GAP 5 – Ej uppnådda förväntningar 

GAP 5 är luckan mellan kundernas förväntningar och upplevelsen av tjänsten. GAP:et 

kan beskrivas som summan av GAP 1–4 sett med kundernas ögon (Ranglund, 2014). 

Genom att förstå vilka faktorer som leder till varje GAP kan hög servicekvalitet 

säkerställas (Susano et. al., 2014). 

Enligt Mjöbäcksvillans kundenkät har kundens förväntningar i de allra flesta fall 

uppnåtts. Detta beror bland annat på att kunden har möjlighet att kontrollera huset 

flertalet gånger under byggnationen, så allt är enligt deras önskemål. Dock kan vissa 

kunder påpeka småfel och utifrån det anse att hela huset är dåligt. 

Fokusgruppen och en säljare nämner ett visst fall där en missnöjd kund stämt företaget 

efteråt. Orsaken till detta var att kunden blivit tillåten att ändra sig i sena skeden samt 

fått frångå företagets vanliga rutiner/standard om hur huset skulle byggas. 

Fokusgruppen gav följande förbättringsförslag: 

 Försäljning till privatpersoner bör endast ske med totalentreprenad.  

Både intervjuer och fokusgrupp gav följande förbättringsförslag: 

 Införa en reklamations- och eftermarknadsavdelning för att kunna ta hand om 

fel som uppstått efter att huset blivit klart. 

 Tillåt inte ändringar efter avrop. 

5.2 Frågeställning 1 
Hur fångas kundönskemålen hos ett småhusföretag? 

 

Utifrån samtliga intervjuer har nedanstående figur skapats, som redovisar hur företagets 

säljprocess ser ut (se Figur 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Schema över företagets säljprocess. 

 

Företagets kundkontakt sker genom säljaren. Säljaren hjälper kunden att välja en 

husmodell och gör eventuella ändringar på denna. Därefter görs en kalkyl för ett 

ungefärligt pris på huset. Sedan besöks tomten för att välja husets placering samt 

uppmärksamma eventuella problemfaktorer. Ibland behöver kalkylen uppdateras efter 

besöket. Därefter skrivs ett avtal som täcker alla tillval till huset och bygglov skickas 
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in till aktuell kommun. Under bygglovstiden kan kunden fortsätta göra interiöra 

ändringar. När bygglovet är beviljat och alla ändringar gjorda skrivs avropet på. 

Därefter får inga ytterligare ändringar göras och huset börjar produceras. Säljaren 

samlar upp alla ändringar som görs innan avropet i orderbekräftelser och skickar dessa 

till huvudkontoret. 

5.3 Frågeställning 2 
Vilka problemfaktorer kan uppstå i kommunikationen mellan köpare och säljare? 

 

Följande externa problemfaktorer har uppmärksammats på företaget:  

 Problem då kunden inte behärskar svenska språket. 

 Oklarheter kring vad kundens ansvar är under byggprocessen, företaget 

annonserar husen som nyckelfärdiga vilket är felaktigt.  

 Oklarheter kring tolkning av ritningar, ibland uppfattar kunden ritningarna 

annorlunda än vad säljaren gör. 

 Säljaren känner sig ouppdaterad om kontoret varit i kontakt med kunden utan 

att informera säljaren om vad som sagts. 

 Avtalet är långt och det kan vara svårt för kunden att förstå allt. 

 Svårt för kunden att förstå att ändringar på First Choicehus ej är tillåtet. 

 Företaget har få kataloghus vilket medför många ändringar och extrajobb. 

 Om säljare bortser från regler och exempelvis gör ändringar efter avropet blir 

slutprodukten ofta fel. 

 Kunder vill ibland ha produkter som inte finns hos Mjöbäcksvillans ordinarie 

leverantörer. Säljaren får sälja dem ändå men det kan leda till problem och 

extrakostnader. 

 Om det blir problem med utomstående aktörer vid delad entreprenad faller 

kritiken ofta mot Mjöbäcksvillan, trots att de inte har med problemen att göra.   

5.4 Frågeställning 3 
Vilka problemfaktorer kan uppstå i kommunikationen internt på företaget? 

 

Följande interna problemfaktorer har uppmärksammats på företaget: 

 Kontrakten kan bli felaktigt ifyllda vilket kan leda till fel i slutprodukten.  

 Svårt för säljarna att hitta visningshus. 

 Ibland får inte alla parter del av de senaste revideringarna och huset byggs enligt 

ouppdaterade ritningar. 

 Brist på kontrollfunktioner för att se om specialprodukter som beställs fungerar 

i praktiken.  

 Säljare begär ibland fram handlingar tidigare än det behövs, vilket skapar stress 

i onödan. 

 Brist på dokumentation då misstag sker, så dessa återupprepas. 

 Vid stora projekt går husen ibland till försäljning innan företaget har granskat 

ritningarna och fått bygglov för dem. 

 Om huvudkontoret rättar till detaljer i kontraktet meddelas inte alltid detta till 

kunden, vilket kan skapa irritation.  

 Reklamationer från kunder fångas inte upp. 
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 Tid och personal saknas för att utveckla följande: 

o Katalogen och hemsidan. 

o Skapa 3D-ritningar. 

o Införa VR-teknik. 

o Skapa en plattform för kunderna.  

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att med hjälp av GAP-modellen ta fram ett arbetssätt för att 

förbättra hanteringen av kundönskemål hos småhustillverkare. 

Nedan följer förslag på vad företaget bör arbeta med för att förbättra sin hantering av 

kundönskemål. Förbättringsförslagen kan sammanfattas till ”3 U” – Utveckla 

huvudkontoret, utbilda säljarna och underlätta säljarens arbete. 

5.5.1 Utveckla huvudkontoret  
På huvudkontoret bör följande punkter tas upp: 

 Införa en reklamations- och eftermarknadsavdelning. 

 Försäljning till privatpersoner bör endast ske med totalentreprenad.  

 Införa granskning av kontrakten. 

 Kontrollera produkter som beställs från utomstående leverantörer, så de 

fungerar i praktiken. 

 Införa granskning av arkitektens ritningar vid stora projekt innan försäljning 

sker. 

 Se till att alla får de senaste ritningarna. 

 Dokumentera misstag. 

 Anställa mer personal och införskaffa mer resurser för att: 

o Utveckla katalogen och hemsidan 

o Skapa 3D-ritningar till kunden 

o Införa VR-teknik 

o Skapa en plattform för kunderna 

5.5.2 Utbilda säljarna 
Alla säljare bör få kunskap i hur företaget önskar att de ska arbeta, därför bör en 

utbildning ske för säljarna. Följande punkter bör säljarna informeras om: 

 Hur kunden bör bemötas. 

o Tydlig information om vad som ingår och ej i köpet. 

o Tydlig information om kundens ansvar. 

o Noggrann genomgång av avtalet. 

 Att ändringar efter avropet ej får tillåtas. 

 Hur avtalen bör fyllas i. 

 Att ändringar från en kund bör skickas i ett samlat dokument till huvudkontoret. 

 Att skissunderlag till huvudkontoret måste vara tydliga. 

 Att handlingar ej bör skyndas fram om det inte är nödvändigt. 

 Att allt som lovas måste noteras skriftligt. 
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5.5.3 Underlätta säljarens arbete 
För att underlätta säljarens arbete bör följande göras: 

 Skapa en mer komplex och tydlig offertmall. 

 Ta fram ett kortare och tydligare avtal. 

 Ta fram en tydligare leveransdeklaration. 

 Återkoppla till säljaren om någon på huvudkontoret varit i kontakt med kunden 

eller ändrat i en kundorder. 

 Utveckla First Choicehusen med fler tillvalsmöjligheter. 

 Ta fram fler kataloghus. 

 Utveckla portalen så säljarna kan söka efter visningshus lättare. 

5.5.4 Sammanfattning av koppling till målet 
Nedanstående figur ger en förenklad bild av de förbättringsförslag som tagits fram i 

arbetet (se Figur 8). Förbättringsförslagen kan sammanfattas till ”3 U” – Utveckla, 

utbilda och underlätta. Med detta menas att utveckling bör ske på huvudkontoret enligt 

avsnitt 5.5.3. Huvudkontoret bör utbilda säljarna i hur de önskas arbeta, vilket 

underlättar huvudkontorets arbete. Huvudkontoret bör i sin tur underlätta för säljarna 

genom de punkter som föreslås i avsnitt 5.5.2. 

 
Figur 8. Koppling mellan förbättringsförslag samt säljare och huvudkontor.
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel sammanfattas arbetets slutsatser och en diskussion görs kring resultatet 

och metoden. Kapitlet redogör arbetets begränsningar och slutligen redovisas förslag 

till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Arbetet har lett till ett antal konkreta förbättringsförslag till företaget. Om företaget tar 

till sig dessa, kommer kommunikationen samt hanteringen av kundönskemål kunna 

förbättras hos dem. Resultatet är därmed användbart för Mjöbäcksvillan och även för 

andra småhusföretag med liknande problem. 

Fokusgruppen gav möjlighet att diskutera företagets kommunikationsproblem direkt 

med de kontorsanställda, vilket gav en djupare förståelse för hur företaget arbetar. Innan 

fokusgruppen genomfördes var studenterna pålästa om GAP-modellen, så att samtalet 

kunde utgå från denna och med stöd i forskningen.  

Frågeställningarna har ändrats något under arbetets gång, dock har syftet i dem varit 

detsamma hela tiden. Målet har kunnat uppnås genom de formulerade 

frågeställningarna. 

Intervjufrågorna hade kunnat omformuleras något för att bättre stämma överens med 

den första versionen av frågeställningarna. Dock blev frågeställningarna mer knutna till 

målet efter justeringen och gav ett mer användbart resultat för företaget. 

6.2 Metoddiskussion 
Genom litteraturstudien har kunskap om GAP-modellen och respektive GAP 

införskaffats vilket har varit en grundsten för hela arbetet. Fokusgruppen har tillfört 

mycket till arbetet då den gav konkreta lösningsförslag på problem inom företaget 

knutet till respektive GAP. Svaren från intervjuerna har kunnat bekräfta denna 

information eftersom synen från fler parter har överensstämt. Metoderna har därmed 

varit väl valda för att kunna uppnå målet med arbetet.  

Innan datainsamlingen började gjordes litteraturstudier i hur intervjuer och 

fokusgrupper bör utföras. Välformulerade frågor ställdes utifrån GAP-modellen. 

Intervjuerna och samtalet med fokusgruppen spelades in vilket underlättade 

återgivningen av materialet. Dessa faktorer stärker arbetets validitet. Reliabiliteten 

stärks genom att samtliga intervjuade säljare, kunder och kontorsanställda har fått 

samma frågor inom respektive grupp. Sex kontorsanställda intervjuades och alla gav 

liknande svar, fyra olika säljare intervjuades i olika ålder och erfarenhet. Tre kunder 

intervjuades, av dessa hade två stycken köpt kataloghus och en köpt First Choicehus.  

Hela arbetet har skrivits i samarbete mellan båda studenterna, det vill säga att arbetet 

inte har delats upp. Detta har gjort att båda kunnat uppmärksamma fel i 

rapportformalian samt tillsammans kunna diskutera innehållet. Arbetet har planerats väl 

och på så sätt har tidsschemat hållits och stress undvikits. Mjöbäcksvillan har varit 

hjälpsamma och samarbetsvilliga vilket har underlättat mycket vid datainsamlingen. De 

tipsade om lämpliga säljare och kontorsanställda att intervjua samt tilldelade kunder 

som var villiga att ställa upp på intervju. De informerade respondenterna om arbetet 

innan studenterna själva tog kontakt med dem.  
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I efterhand insågs att ytterligare några avdelningar på företaget hade kunnat 

representeras för att tillföra fler perspektiv till intervjuerna och fokusgruppen. Dessa 

skulle kunna vara planeringsansvarig, inköpsansvarig, någon från produktionen samt 

en arbetsledare. Kunderna hade även kunnat väljas ut på ett mer slumpmässigt vis. I 

arbetet valdes dessa ut av företaget själva, vilket kan ha lett till att endast de nöjdaste 

kunderna blev valda. Dessutom blev endast tre kunder intervjuade, svaren hade 

eventuellt blivit annorlunda om fler hade intervjuats. 

6.3 Begränsningar 
Även då endast ett företag har undersökts, anses arbetet vara till nytta för andra 

småhusföretag då likande problem säkerligen kan återfinnas i branschen. Detta är dock 

inget som undersökts i detta arbete.  

Endast tre kunder intervjuades så resultatet kan eventuellt inte representera alla 

Mjöbäcksvillans kunder. Tre av de intervjuade säljarna arbetar på samma kontor vilket 

kan ha lett till att de format varandra och därmed har liknande åsikter. Dessutom kunde 

en av de kontorsanställda ej medverka vid fokusgruppen (entreprenadchefen). 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I företagets kommunikation kan luckor bildas och en slags ”visklek” därmed uppstå 

(Bäckstrand & Engström, 2016). I branschen efterfrågas även ett strukturerat arbetssätt 

som underlättar hanteringen av kundönskemål internt och externt hos småhusföretag. I 

detta arbete har konkreta förbättringsförslag tagits fram för att undvika 

kommunikationsluckor på ett företag i branschen.  Dessa förbättringsförslag kan 

företaget använda sig av för att förbättra sin hantering av kundönskemål och därmed 

öka produktkvaliteten och kundnöjdheten. 

Följande rekommendationer har arbetet resulterat i: 

 Utveckla huvudkontorets arbetssätt exempelvis i form av granskning av 

kontrakt, ritningar och nya produkter. 

 Utbilda säljarna i hur företaget önskar att de ska arbeta. 

 Underlätta för säljarna genom exempelvis tydligare arbetsunderlag och fler 

husmodeller.  

 Införa reklamations- och eftermarknadsavdelning. 

 Försäljning till privatpersoner bör endast ske med totalentreprenad.  

 Anställa mer personal och införskaffa mer resurser för att ha möjlighet att 

utveckla förbättringsförslagen. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det bör göras en undersökning där fler företag jämförs så de kan lära av varandra samt 

ett mer generaliserbart resultat tas fram.  

En undersökning där även de senare aktörerna i produktionskedjan inkluderas bör 

göras. Förslag på dessa aktörer är produktionen, leverantörer och underentreprenörer.  

Möjligheter kring användandet av BIM och VR-teknik hos småhusföretag kan 

undersökas. 
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Bilaga 1 – Intervjuer med säljare 
A-C: Säljare på Husknuten, Västra Frölunda 

D: Säljare i Jönköping 

1. Hur länge har du arbetat som säljare?  

A: 17 år  

B: 1,5 år  

C: 19 år på MEAB, 19 år som bilhandlare  

D: 1 år på MEAB, 1,5 år på annat husföretag, 15 år som säljare och säljchef innan 

2. Hur kommer du oftast i kontakt med kunderna?  

A-C: De kommer självmant till Husknuten i största utsträckning. Bekanta kan ha 

rekommenderat oss, de har varit inne på hemsidan eller bara går runt på området och ser något 

de gillar. Vi får även mail från MEAB som hänvisar kunder till oss. 

D: Hör av sig till oss ganska mycket, sen har vi lite visningar med öppet hus. Vi hyr ett hus av 

någon kund och annonserar ut visningen på Facebook och tidningar. En gång kom det 112 

familjer till en visning. Jag brukar göra en enkät där kunden får fylla i hur de hittar oss. Cirka 

70 – 80 % brukar se oss via Facebook. 

3. Berätta om säljprocessen.  

A: Varierar från kund till kund, det går sällan fort. De har ofta gått ett varv på Husknuten och 

hittat något de gillar. Först görs en kalkyl på vad priset kommer hamna på med de tillval som 

önskas. Sedan görs besök på tomten med en ”grundkille” och beräknar eventuella tillägg t.ex. 

sprängning eller fällning av träd och kalkylen uppdateras. Vi är en av de få som säljer på 

totalentreprenad. Om kalkylen accepteras tas ett avtal på 47 sidor fram som är ”världens bästa 

säljare”. Solklart och unikt med ett så heltäckande avtal. Går man igenom det med kunden 

finns sedan inga frågetecken.  

B: Det är enklare om de har en tomt från början, då kan man gå igenom vad de får bygga 

först. Går igenom husen och ser om det är något de gillar och eventuellt ritar om det. Tar fram 

priser som mailas till kunden. Om det är intressant åker man ut till tomten och kollar om det 

funkar på riktigt. Sen tar kunden ett beslut och kontrakt skrivs.  

C: Otroligt individuellt, jag har ingen plan. De ställer frågor som jag förklarar och samtalet 

hoppar mellan ämnen. Jag förklarar det viktigaste.   

D: De kommer hit och har en idé. Antingen har de en tomt eller så har de bara en idé om att 

de vill bygga. Sen får man försöka bena i det där, jag brukar säga att i början skjuter man 

hagel och i slutet ska man skjuta prick. Det brukar va brett i början och de ska ha största, 

dyraste, värsta huset. Sen brukar det sluta någonstans mitt emellan. Man får hjälpa dem att 

inse att de kanske inte behöver sådär stort. De är bara sugna på o köpa någonting, men jag tror 

det är viktigt att bygga förtroende och trygghet för varandra. Det är mycket pengar man 

investerar, det största man gör som privatperson, då vill man känna att den personen och det 

företaget är med oss och finns här för oss. Så jobbar jag med det. Och jag gör det lilla extra, 

ringer en extra gång, då tror jag man får mervärde. Enligt mina kunder är Mjöbäck är det enda 

företaget i branschen som åker ut och tittar på tomterna. Jag åker ut till tomten med kunden 

och tittar på väderstreck och hjälper dem placera huset. Det gör inte de andra. Man måste få 

en känsla för hur det ser ut. Vart ska lekplatsen ligga, vart ska barnen vara? Jag tror det är 

skitviktigt. Det är mitt sätt att sälja in det. 
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4. Försöker du medvetet skapa en god relation till kunden? Om ja, varför?  

A: Absolut, man försöker först sälja sig själv. Man har ett år ihop så det behöver funka. Skulle 

vilja påstå att det är 90 % personkemi och 10 % pris.  

B: Ja, man vill ju inte va otrevlig. En god relation kan ju inte skada.  

C: Nej! Jag brukar reta dem. Man ser om de har humor. Först får man sälja sig själv, sen kan 

man sälja vad som helst. Vissa vill inte handla av mig men andra gillar mig, jag fjäskar aldrig 

för dem. Ibland blir det kedjor där en kund sedan rekommenderat bekanta att handla av mig.  

D: Ja, det är mitt sätt att vara. Jag säljer nog inte så mycket på dem utan säger at såhär hade 

jag gjort, eller såhär tycker jag ni ska tänka. Sen får de välja. Alla ber att "får vi skriva 

kontrakt med dig?", jag vill att de ska komma till mig. Jag brukar säga att nu har jag lagt fram 

allt till er och nu kommer inte jag jaga er på 3-4 veckor, utan det är upp till er att ta beslutet. 

Man ska inte jaga in i en husaffär. Det är ju så dyrt, så det måste komma från dem. 

Jag började som säljare att sälja dammsugare, då var jag näst bäst i Sverige. Då jagade man in 

en försäljning, snabbt in med foten, spilla ut något på golvet och dammsuga upp. Det tror inte 

jag på när det gäller att sälja hus. Här får man backa ifrån och krama varandra istället liksom 

och gå vägen tillsammans. 1 år är man ju ihop med dem sen. Så det tror jag på, 

relationsförsäljning som det heter. 

5. Berätta om hur kundernas engagemang uttrycker sig? Hur varierar engagemanget 

från kund till kund?  

A: Varierar. Gillar engagerade kunder, fungerar inte om kunden vill ha allt serverat. Kunden 

får visa vad de vill ha och sedan kan jag styra dem åt rätt håll. MEAB ansvarar bara för huset 

men vi ger dem en checklista på vad de ska tänka på utöver det.  

B: De allra gladaste, där allt är perfekt där blir det ingenting av för de är likadana mot alla 

hussäljarna. Halvintresserade kan höra av sig senare och vara jättepositiva medan med de som 

tyckte allt var klockrent först blir det ingenting av. Har de sett huset så är det lättare att sälja 

än om de bara sett en bild.  

C: Otroligt varierande. Tråkigt när endast den ena i ett par bestämmer allt, det ska vara lite 

gemensamt tycker jag. Varje kund är unik. Nästan varje säljprocess händer det att det är något 

jag inte kan som jag måste ta reda på. 

D: Det är olika. De flesta gånger så är det en i familjen som är väldigt engagerad. Jag vill ofta 

att mina kunder gör en scrapbook, så jag också kan se deras hus visuellt. Då kan jag hjälpa 

dem, så de inte tar ett rum orange och ett lila, det harmonerar ju inte. Jag vill att de ska ha ett 

flyt i alla rum, så då säger jag det att använd pinterest, instagram, facebook och leta bilder. 

Gör en scrapbook. Det blir lättare att bygga hus då när vi ser det tillsammans. Sen kan jag 

råda dem och komma med nya grejer. Men detta gäller inte alla. Jag hade en kund nu som 

bara: nu har vi skrivit på, hejdå, tack, ses när huset är klart. Men de flesta är väldigt 

engagerade, och ofta tjejer. De ser detaljerna, killar ser mer på hur stommen och reglarna ser 

ut. 

Ibland ändrar kunderna sina önskemål efter att första beställningen når företaget.  

6. Hur ofta sker dessa ändringar hos er?  

A: Förr var det sämre system på Mjöbäck och vi lät kunderna göra ändringar i de sena 

skedena. Då blev det mycket fel och saker missades. Kunderna fick göra sena ändringar på 

vår bekostnad och det blev inte bra. Idag fungerar det otroligt mycket bättre. Vi har "ROPO 

och TOLO" (ritnings- och produceringsorder och tillverkningsorder). Kunden skriver på 

avtalet på 47 sidor, varav de två sista plockas bort. De sidorna kallas avrop och innehåller 

ROPO och TOLO. När sedan bygglovet gått igenom och alla ändringar gjorts från avtalet 

skrivs avropet på. Alla ändringar måste göras innan avropet skrivs på. På så sätt får man med 



   

 

3 

 

alla ändringar. Så jag har nästan inga samtal idag om ändringar, det är jättebra. Det minimerar 

risken för fel och det underlättar mitt och MEABs arbete.   

B: Alla hus nästan utom First Choice, annars nästan alltid. Vi försöker ta fram de stora 

kostnaderna så tidigt som möjligt, inför bygglovet. När vi säljer tar vi fram 

bygglovshandlingar som tar 2-3 veckor, sen ska de va inne hos kommunen i 10 drygt veckor, 

och under den tiden kan man fundera på och ändra på inrede.   

C: Alltid, även på First Choice  

D: Det klart det sker. Man gör ju reviderade ritningar och jag brukar säga att vi börjar på A 

och jag vill helst inte att vi går längre än D. För i så fall har vi kommit fel från början. Sen 

finns det undantag men oftast brukar de få 2-3 chanser på sig att rätta till det. I undantag 4 

(det blir D då). Ibland är det små detaljer, men ändringar sker hos nästan alla mina kunder 

någon gång. 

 

7. Hur fångar du upp dessa ändringar?  

A: Det får egentligen inte ske, men om en kund står på sig med t.ex. en blandare då får man 

skriva en s.k. orderbekräftelse tillsammans med kunden och skicka den till berörd avdelning 

på MEAB. Större ändringar så som planlösning går absolut inte, för allt står redan i 

produktion. Men jag har nästan inga ändringar idag och det är hur smidigt som helst.  

Tidigare i processen, innan avrop kan man däremot ändra och det sker hela tiden. Finns 

miljontals med alternativ och kunden är ju inte klar från början med hur de vill ha det. Efter 

att bygglovet skickats in sitter kunden tillsammans med mig och går igenom ändringarna. När 

bygglovet väl är klart sedan så skrivs ROPO och TOLO under. Något som kunderna tycker är 

positivt hos oss att vi tar med deras önskemål redan i första kalkylen så de får en slutsumma 

som är så nära sanningen som möjligt. Många andra tillverkare säger ”skriv under här så tar vi 

tillvalen sen” och det tycker många kunder är negativt. Sen finns det nog de som tycker det är 

omständligt också, att vi vill ha hela den här önskelistan att skriva in i vårt 47 sidiga avtal. Det 

råder delade meningar om vårt avtal bland säljarna också. Vissa är vana från andra husföretag 

att man har ett 4 sidor långt avtal, med snabba beslut så tar man tillvalen sen. Men ett husval 

är omständligt och med vårt avtal får man nöjdare kunder vill jag påstå.  

Hur fångar du upp ändringarna?  

Det bästa är om vi sitter ner och fångar upp alla justeringar på samma gång, men ibland får 

jag mail och då blir det lite mer jobb för mig. Men det är hur man styr kunderna också. Jag 

vill ofta få dem att komma hit.  

B: Vi har orderbekräftelser som vi fyller i, alltid det senaste i orderbekräftelsen som gäller 

framför kontraktet. Innan kontrakt kan man göra det enkelt, efter kontrakt måste allt skrivas i 

orderbekräftelser, annars blir det fel. Dessa ändringar får ske ända till avrop eller beställning 

av huset.         

C: De kommer till mig och jag tar alla ändringar här, sedan vidarebefordrar jag dem till 

respektive t.ex. ritavdelningen och kalkyl. Det är viktigt att de får svar på allt. Min filosofi är 

att "man ska va osams innan man gör affären istället för efteråt". 

D: Det klart att det är kul med ändringar. Någonstans är det ju deras hus, det måste man ju se 

hela resan. Man måste vara mån om dem att de får det de vill. Jag kan inte sälja in det åt dem 

utan de måste göra sitt val och tycka om det. Så jag tycker det är okej. Jag brukar be alla att 

skriva listor med frågor eller ändringar, så skriver jag svar. Jag skriver svar i rött direkt i 

mailet. Jag vänder tillbaka mailet med frågan för då glömmer man inte av vad man har frågat 

heller. Det är i snitt 600 val man ska göra när man köper ett hus. Men jag jobbar mycket med 

maillistor där jag vänder tillbaka mailen o svarar med röd eller blå text. 
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8. Hur meddelar du ändringarna till Mjöbäcks Entreprenad AB?  

  - Till vem?  

A: Jag skickar in alla ändringar på en gång, vilket är mycket bättre än att man skickar in 

hundra enskilda ändringar, vilket vissa gör.  

B: Antingen gör jag det själv så att det är med på en ritning eller i en kalkyl, om det är i ett 

tidigt skede, men är det efter kontrakt så är det orderbekräftelser som man går efter.   

C: Ritavdelning eller Kalkyl  

D: Med en ÄTA-blankett, eller orderbekräftelse som det heter på MEAB. Så fort kunden 

skriver OK att de vill köpa detta, så skriver vi en ÄTA-blankett och så får kunden skriva på 

och så skickar vi den till MEAB. Är det ändringar på ritningar får man skriva det till Susanne 

och det är i bild oftast.  

   

 - Hur? (Skriftligt eller muntligt?)  

A: Givetvis skriftligt. Muntligt existerar inte.   

B: -   

C: Alltid Skriftligt, kan meddela muntligt, exempelvis byte av ett fönster, men ska kunden ha 

det så skrivs en orderbekräftelse som kunden får skriva på som sedan skickas till Mjöbäck. 

Alla orderbekräftelser som görs dateras. 

D: - 

9. Finns det instruktioner kring hur överlämningen av ändringar ska ske?  

A: Ja, när vi gör avropet då ska alla ändringarna vara gjorda.  

B: Det vet jag inte, det har jag lärt mig av de här i så fall. Det ska vara med på papper annars 

blir det fel. Stämma av att det går att göra en ändring, få ett pris av Mjöbäck, stämma av med 

kunden, få det signerat och skicka ner till Mjöbäck, först när det är hos Mjöbäck så kommer 

det med.       

C: Japp, Godkända ritningar stämplas, ändringar markeras och anteckningar görs på ritningar 

som ska ändras. Efter ROPO och TOLO får inga ändringar ske. Som säljare har jag en egen 

checklista så att jag ser att allt är med, detta stäms av med kunden innan ROP och TOLO 

skrivs på av kunden.  

D: Nej, inte ändringar. Vid ny ritning har vi instruktion, då har vi skissunderlag. Men i övrigt 

för ändringar finns det inget. Ändringar får göras fram tills vi skrivit på tillverkningsordern. 

10. Hur påverkar ändringarna ditt arbete?  

A: Ändringar är aldrig roligt egentligen, men är det en kund som har svårt att bestämma sig 

kan man säga att vi kör på standard tills vidare men räkna med t.ex. 20000 kr extra för 

badrummet, så får vi jobba utifrån det. Men sen kommer den tunga processen medan ärendet 

är inne för bygglov (8-12 veckor), då kan man köra vidare med ändringarna och gå igenom 

tillvalen. När bygglovet är klart behöver tillvalen vara gjorda.  

B: Det kan va väldigt tidskrävande. Kan vara långa artikelnummer som är fel, produkter som 

har utgått som har valts. Inte så noga i tidigt skede, men vid tillverkning får inget bli fel, då 

blir det knas på riktigt.   

C: En kund kan ta otroligt mycket tid, men det är inga problem, det är det vi är till för. Efter 

avropet kan kunden inte ändra sig, men vi löser det också.  

D: Tiden. Från att skriva kontrakt nu till att kanske göra det om två veckor. Så det är tapp i 

tiden. Lite också fokuset. För då släpper man iväg det till MEAB och vänder huvudet åt andra 

hållet, sen efter två veckor får man något och: just det, vad är det här nu då? Därför använder 

jag samma mail och vänder det, det är för att påminna mig själv också vad frågan var 

egentligen. Om jag bara skriver ner svaren har jag ingen aning om vad frågan var. Man har ju 
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20-40 case igång samtidigt och då går det inte. När man släppt det till MEAB och inte jobbar 

med det på 2-3 veckor och istället jobbar med de andra 30-40, när det sen kommer tillbaka då 

är det hus, hus, hus i hela skallen och då är det svårt. Så det påverkar lite fokus och lite tid. 

11. Vad får du som säljare ”lova” till köparen, till exempel vilka produkter som får ingå 

i ett köp?  

A: Allt! Nej, men jag vet ju vad vi har för rutiner. Med åren har man lärt sig vad man kan och 

vad man inte kan. Lovar jag för mycket får jag problem senare. Jag lovar inte mer än vad 

MEAB kan stå upp för. Det som lovs ska in i ett avtal, så det finns inga muntliga avtal. 

MEAB har flexibilitet så vi kan lova i princip vad som. Vill kunden ha guldkranar så tar vi 

fram guldkranar, så det går att lov mycket. Men det är ju någon som ska betala det, det kan va 

värre.  

B: Jag får lova det jag kan lova. Det jag lovar vill jag ha på papper, Är något osäkert så säger 

jag det till kunden, "Jag skriver inte ner detta för det får jag inte lova, det får du ta med 

snickaren på plats under byggets gång" Allt annat som jag lovar har jag på papper. Är det 

något i produktväg så kollar jag upp det och återkommer med svar till kunden.      

C: Om kunden vill ha ett annat kök så säger vi att det inte går, i de allra flesta fall, men sen 

tycker jag att det måste finnas lite sunt bondförnuft i det hela. Jag hade en kund nyligen där vi 

gör en helentreprenad, och de vill inte ha något kök "det skaffar vi själva, ni får inte göra det", 

Inga som helst problem, då monterar ni det efteråt. Men då får det skrivas ner vad som inte 

ska göras. Vi har exempelvis massa dörrar men Mjöbäck är otroligt bra att fixa och dona, helt 

underbara att jobba med och hjälper till om vi eller de ställer till det.  

D: Produkter är de som står i kontraktet, eller leveransdeklarationen som det heter. Det är det 

jag kan lova, så här kommer det se ut huset. Här står klart och tydligt hur huset är. Sen kan jag 

lova att jag engagerar mig, men inte något förutom det som står uppskrivet i kontraktet eller i 

leveransdeklarationen. I så fall får man höra av sig till MEAB och meddela det. 

12. Berätta om när du missuppfattat kundens önskemål.  

A: Jag hade lovat kunden en stående hattprofil istället för vanlig lockpanel. Vi hade missat det 

i avtalet och första våningen på huset levererades ut. Kunden åkte ut och tittade och såg att det 

var fel profil. I kalkylen var det rätt, jag hade tagit betalt för en hattprofil men i avtalet stod 

det lockpanel. De fick då jobba stenhårt i fabriken och byggde om de övre delarna, samtidigt 

som en snickare fick bygga om det som redan levererats på plats. Jag fick sedan bekosta det 

hela. Jag gick plus/minus noll på den affären men kunden är supernöjd. Så jag ångrar inte en 

sekund att det blev på detta viset.  

B: Finns säkert 100ggr, kan vara fel genom telefon, man pratar inte om samma del på huset.   

C: Jag är nog lite övertydlig, jag skrämmer kunderna nästan, då får man inte mycket problem. 

Det sker oftast när jag skojar och folk tror jag menar allvar. 

D: Jag har inget case som jag kan sätta fingret på. Sen sitter det säkert kunder där ute som 

tänker att det ville ha ett gult handtag istället, men det är inget de sagt till mig. 

13. Hur ofta händer det att det färdiga huset inte når upp till kundens förväntningar?  

A: Väldigt sällan. Man har lärt sig med erfarenhet att går vi genom avtalet då vet de exakt vad 

de köper, då blir det inget bekymmer. Men sedan är det ju också någon som ska sätta ihop det 

hela. Den personen kan ju förstöra fina material och kunden blir inte nöjd för sådana 

anledningar. Kunden kan ofta rekommendera oss men tycker att arbetet är slarvigt utfört. Sen 

kan ju besiktningsmannen tycka det är okej. Det är inte helt hundra utfört men de följer de 

toleranser som finns. Men jag har nog 95 % nöjda kunder i alla fall och de sista 5 % går 

kanske inte få nöjda.  
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B: Osäker, jobbat i drygt ett år, men av de 10 hus jag har sålt så har alla varit jättenöjda och 

jag har själv varit med på slutbesiktning. Sällan fel med tydliga ritningar.  

C: Otroligt sällan, under mina år har vi haft två kunder som vi haft problem med, varav den 

ena hade jag sålt ett hus till innan, första gången inga problem andra gången blev det fel med 

arbetsledaren + att jag gjorde fel som lät kunden göra ändringar efter avrop. Utav alla de flera 

100 miljoner som jag har sålt för så är inte procenten så stor.  

D: Det har heller inte hänt någon gång hittills. Jo en gång har jag en trapp kom jag på nu. En 

trapp där räcket inte blev riktigt som de tänkt sig.  

14. Beskriv ett tillfälle då du lovat kunden något som sedan inte uppfyllts?  

A: En gång var det en balkong som en kund ville ha halvrund. Vi hade ritat in en halvrund 

men såg sedan att detta inte går att lösa. Då fick jag gå tillbaka och berätta det för kunden och 

de blev lite ledsna och besvikna.  

B: Finns tillfällen där jag trott att det går att göra på ett sätt men det visat sig att det inte 

funkar i praktiken. Exempelvis med en kamin som tidigare varit uppritad i ett hus men aldrig 

byggts, visade sig att skorstenen skulle komma rätt upp i en balk, men vi stod för kostnaden 

att bära om balken, eftersom att vi hade lovat det (så vi höll vad vi lovat ändå). .  

C: Förträngt, kan bli missförstånd med mark, men det står dundertydligt och jag förklarar det. 

Ibland vill inte kunden förstå, de tror att de får mer än de vill, men det har aldrig varit några 

problem.   

D: Nej jag har inget där heller, jag har tur där.  

15. Berätta om kommunikationsbrister som du stött på med kunder och/eller mellan 

medarbetare i produktionskedjan?  

 - Vilka brister har uppstått?  

A: Med kunder i så fall. Idag kommer det många kunder från andra länder som vill bygga och 

där kan det bli problem när de pratar annat språk. Men går man igenom avtalen sakta så går 

det ofta. Vårt material är pedagogiskt, man skulle kunna sälja till fullkomliga idioter om de 

håller sig till kataloghusen.  

B: Små missförstånd med kunder, med Mjöbäck kan det hända att det är något som ja inte 

förstår men då ber jag de förklara igen.   

C: Förträngt, men kanske att man säger till en kund "Nu går det inte att ändra", men att de 

velat göra ändringar ändå, men att man då fått säga att de inte får ändra (men det har de ju 

skrivit på papper) och det kan ha hänt några gånger, att man får säga nej, vi kan inte t.ex sätta 

in ett nytt fönster nu, det går men det kostar enorma pengar. Kontrollansvariga brukar säga att 

vi har enormt bra kontrakt med tydliga rumsbeskrivningar, normalt sätt inte stora problem 

efteråt, otroligt massa check-points genom affären. 

D: Jag har en kund där frun bara kunde arabiska, klart att det är jättesvårt att bygga kök med 

dem då. Han ska tolka åt henne, och så har han halvtaskigt språk och så ska vi... klart det blir 

svårt där. Nu har jag en kvinna som är 63 år gammal som inte vet riktigt vad hon egentligen 

vill. Hon vill ha ett hus men hon vet inte vilket hus. Jag tror jag har ritat 4 olika hus till henne 

nu. Där känner jag att vi inte har träffat varandra, jag ser inte hennes bilder i mig om man 

säger så. Ofta brukar jag få hjälp med Pinterest och de grejerna, men där gör jag inte det. Jag 

försöker verkligen lyssna på henne. Vi har till och med åkt ner till Susanne och de satt och 

försökte rita upp det huset. Men det blev inte som hon tänkte. Där kan jag känna ibland att 

man inte når kunden. 

I produktionskedjan, där kan det ibland vara. Jag har ju varit 1 år på Mjöbäcksvillan nu och 

här tycker jag leveranserna, där har jag inte någon koll på vad som går ut till kunden. Det kan 

jag ibland störa mig på. För kunden ringer ju till mig och säger att "vi har inte fått handtagen". 
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Jag vet ju inte ens om vi har skickat dem eller inte ens när de ska åka iväg. Där skulle jag vilja 

se litegrann att när de får avropet in till sig från kund eller snickare då skulle jag vilja veta att 

nu har de skickat iväg det. Lite bara ett pling att nu har det gått iväg. Bara ett mail, behöver 

inte vara ett samtal. Bara något enkelt att "nu går det här iväg". För alla snickare och alla 

kunderna ringer ju till en och säger att nu har det inte kommit... Där känner jag att jag vill 

veta, när de släpper ifrån något där vad som händer. Det gäller även kontrakt och leveranser. 

Och någon kund har varit i kontakt med någon utanför mig, t.ex. den kunden som var hos 

Susanne. Om de har mailat om något och sen kommer kunden till mig, då har inte jag någon 

aning. Det gör ju mig i dålig dager. Förtroendet att vi är en gående organisation försvinner 

tycker jag. 

 

16. Hur skulle problemen kunna förebyggas?  

A: Tydlighet i materialet. Avtalet är bra men det skulle kunna gå att trycka ihop det till 

kanske 40 sidor. Det hade underlättat mycket för kunden. Underlättar med internet så man kan 

se bild på produkterna.  

B: - 

C: - 

D: Med mail. Det är ju så enkelt att slänga iväg ett mail, tar tre sekunder. 

Sen tycker jag också, för vi har en portal. Portalen är stenåldern. Jag har ju jobbat med 

försäljning i snudd på hela mitt liv och haft olika affärssystem. Och vårat affärssystem är ju 

katastrof. Så den kan man göra mycket med tycker jag. Hitta nya sätt att använda den mer och 

att göra om den helt, så den blir aktuell. Där kan man ju skriva nyhetsbrev, man kan skriva 

vad som är på gång, och man kan söka visningshus. Jag menar, det finns ju de här husen vi 

har som standardhus, de finns ju runt om i Sverige. Men vi vet ju inte var de finns för det 

finns inte i vårt affärssystem. Där tror jag man kan underlätta för varann. När vi har en kund 

som vill se en Strömma, då kan man ju kolla med den säljaren som sålt det huset och han 

kollar med sin kund. Men nu vet vi inte ens vilken säljare det är vi ska kolla med eller 

någonting. Nu ska vi ringa till huvudkontoret, och de till säljaren och säljaren ska ringa till oss 

och det blir  så många processer. Så det blir väldigt knöligt och så glöms det av på vägen och 

blir ingenting av det. Så affärssystemet kan man göra mycket mer med, med kundkort och 

allting sånt. 

17. Beskriv skillnaden på hur du hanterar kundönskemål för First Choicehus, 

kataloghus med fler valmöjligheter eller arkitektritade hus?   

A: Först gången jag sålde FC tog det bara 40 minuter. Allt hade gåtts igenom och vi var helt 

klara. Med ett hus med 47 sidor i avtalet sitter vi i tre timmar och oftast ytterligare två efter 

det. Arkitekthusen är ytterligare mer komplicerade. De har ofta längre spec. på vad de vill ha, 

men annars är arkitekthusen och kataloghusen ganska lika varandra.  

B: First choice är enkla, där får vi inte lova eller ändra någonting, men det är ett bra koncept. 

Kataloghus det vara att "det där går inte göra egentligen, men vi kanske kan hitta en lösning" 

och då får man kolla upp det  och det kanske sker vid ett senare tillfälle. Man kan även 

kombinera där man sätter in en planlösning i ett hus man gillar. Försöker styra kunderna lite 

att välja ett kataloghus framför arkitektritat hus, så gör vi de ändringar de vill ha. Får vi en 

arkitektritning så skickar vi ner den till huvudkontoret och så räknar de på det och skickar 

tillbaka det med vår standard, inga större problem.       

C: Arkitektritningar får man gå igenom lite noggrannare och skicka ner till Mjöbäck och får 

ett pris, sen återkopplar jag till kunden men ger inget pris förrän de kommer hit, eftersom de 

inte har en aning om vad de får. Vad gäller våra hus är det lite lättare, där finns en 

leveransdeklaration och det går att ändra obegränsat på dem. First choice är otroligt lätt för 
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det går inte ändra något i planlösningen. Men där tar det lika lång tid att förklara för kunden 

att det inte går att ändra något i planlösningen för vår del, som det tar för oss att ändra i 

planlösningen, sen ändrar jag lite ändå. 

D: De som kommer och ska ha FC, de är ju FC-kunder helt enkelt. De har tight ekonomi, 

väldigt unga oftast, kanske fått 1-2 barn som skriker i barnvagnen, sitt första hus och precis på 

gränsen. De har växt ur sin trea inne i stan och så måste de hitta någonstans. Det är en solklar 

FC-kund. Snabbt, enkelt och billigt, så ska de va. Kataloghus är ju de flesta andra som 

kommer och har den som en mall. Sen svävar man därifrån. Sen blir det i slutändan ett 

arkitekthus. Detta till exempel är ett av våra kataloghus från början, men det går inte se ens. 

Så det börjar med ett kataloghus och sen blir det något liknande eller någonstans runt 

omkring. Så kataloghusen blir alltid arkitektritade, de blir special. Sen har vi rena arkitekthus 

också givetvis. Detta är ett tydligt exempel. De kommer bara in med en idé, att de vill sitta 

mot sjön och äta till exempel. Sen får Arkitektrådet göra hela grejen och bygga på hejvilt. Så 

det är ganska häftigt. Det är tre olika kategorier litegrann. FC är de som har tight ekonomi. De 

som kommer mot kataloghus är de med mittemellan-ekonomi och de som kommer in med 

helt fria ritade hus på ett block bara, de är en typ att jobba med också. Jag hade en kund som 

kom in och hade ritat ett hus som ett "L". Han kom in och sa att han skulle ha ingången här, 

på mitten. Garage här, kök här och sovavdelning här. Det var det han kom in med. Och det 

ska vara 350 m², en 1-plansvilla. Då får vi göra det. Vardagsrummet blev 90 m², det blev 

skitstort. Det står i Nässjö numera. Men vissa kommer in och "såhär ska det vara". Kostar 6 

miljoner, men såhär ska det  se ut, såhär vill jag göra. Så det är väldigt olika kunder.Det är 

plånboken mycket som styr. Och det märker man på kunden ganska snart var de är, hur brett 

man kan låta dem skjuta. 

 - Vid vilken av dessa uppstår det flest kommunikationsbrister?  

A: Det kan bli mer i kataloghus och arkitektritade hus. FC är ett superenkelt system, det är 

suveränt.  

B: - 

C: Lika mycket eller lika lite, jag ser ingen skillnad. I en arkitektritning får man vara otroligt 

tydlig. Utgå från vad som ingår i vår standard och vår leveransdeklaration och se till att 

kunden vet det.  

D: Nej, vi är här ute i början som jag säger, i tratten, i haglet eller så, och sen ska vi ner. Och 

jag säger det till alla att vi måste börja tratta. Vi måste hitta det huset du har råd med och vill 

ha.   

18. Hade det underlättat att utöka något av dessa utbud, i så fall vilket?  

A: Jag hade velat se fler FC, det är ett uppstyrt alternativ, ett komplement. Tror vi hade 

kunnat sälja fler hus om vi hade fler kataloghus. Hade vår huskatalog varit dubbelt så tjock 

och med bättre ritningar i hade det varit lättare för oss också. Med fler hus hade det varit bra 

mycket mindre ändringar. Detaljplaner gör ofta att vi måste rita om hus. Men hade vi haft 

samma hus i tre olika skepnader hade vi inte behövt rita om lika mycket. Desto fler modeller 

desto lättare är det att sälja.  

B: Kataloghus hade varit bra med lite fler av, exempelvis vinkelhus, som vi bara har ett av. 

First Choice är bra men går att utveckla.    

C: Jag är villig att ta fram ett parhus av First Choice, vi har jobbat lite med det, men det är 

inte färdigt än. Sen går det att utveckla First choice, vi lever i ett mångkulturellt samhälle och 

vi säljer mycket till muslimer där de vill ha en handdusch vid toalettstolen till exempel. 

D: Katalog. Vi har 14 kataloghus. På mitt förra husföretag hade vi 40. Lite snålt är det att ha 

14 kataloghus när vi är så pass stora tycker jag. 
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19. Hur skickar du kundens beställning vidare?  

A: Först skrivs avtalet och det skickas till MEAB. Sen sitter jag med kunden och skriver ner 

ev. ändringar och tillval. När det är klart skickar jag ROPO och TOLO tillsammans med alla 

ändringar via post till Ari på huvudkontoret. Sedan lägger de in det på leveransplan. Detta 

fungerar jättebra, jag tycker inte det behöver förbättras.  

B: Kontrakt kopieras, kopia till kund, originalet skickas till Mjöbäck, sedan inväntas 

bygglovshandlingar.    

C: Skriver kontrakt och skickar till Mjöbäck. 

D: På posten, skriver på avtal och skickar. Annars är det mail. Alla revideringar och så är 

mail.  

20. Hur ofta brukar du behöva förtydliga denna information i efterhand?  

A: Händer titt som tätt, man kan ha missat någon detalj. Om kunderna gör något avstamp från 

vårt vanliga förfarande brukar det behöva förtydligas.  

B: Inte så ofta, vi har bra kontrakt och mallar som är tydliga hur vi ska fylla i. Det svåra är hur 

man ska få till markarbeten med stödmurar när det inte är slät mark.   

C: Någon gång, att man missar, t.ex att man sätter två kryss, både träpanel och lockpanel, där 

går det igenom många kontrollstationer och man skickar kontraktet till kunden och kunden 

läser det.   

D: Alla gånger nästan. Nu gör jag så att jag ringer upp till dem och säger att nu har jag mailat 

till er. Läs igenom det, förstår ni det? Så gör man det samtidigt så kan man släppa det sen. Det 

gör jag nästan alltid. Då vet jag att jag är klar och kan gå på nästa. Det är ju så mycket val 

man kan göra på ett hus, därför finns det ingen mall man kan lägga för slipp ade här 

förtydligandena. Det går inte, det skulle vara en mall med hur mycket som helst. Ett avtal gör 

man ju på hela huset i princip. Det är 46 sidor där man kryssar i kryssrutor. Så det går inte. 

Jag önskar ibland att man haft en mall att kryssa i "såhär har jag tänkt" men jag tror inte det 

går för alla är så individuella, så anpassade för varje kund och önskemål.  

 - Vilken avdelning på Mjöbäcks Entreprenad AB har ni mest kontakt med?  

A: Inköp och kalkyl  

B: Pris, leverans, konstruktion och bygglov  

C: Kalkyl- och Ritavdelningen i stört utsträckning  

D: Susanne (bygglov) och de på ekonomi 

 - Hur sker kommunikationen? (Skriftligt eller muntligt?)  

A: Mail, inskannade skisser/ritningar. Även telefon.  

B: Störst del mail och samtal, mail vid enklare grejer och samtal vid med komplicerade 

frågor.  

C: Båda delar  

D: Båda delar 

 - Finns det instruktioner kring hur överlämnandet av en beställning ska ske?  

A:  Ja, på beställningarna finns det men inte på offerterna. Det har jag efterfrågat. En 

offertmall finns, men hade velat ha den mer komplex.  

B: Originalkontraktet ska postas till kontoret och sedan är det orderbekräftelser som skickas. 

Det ska vara ifyllt på rätt sätt men det finns en mall som man går efter.   

C: Ja, vi har ett kontrakt som Mjöbäck ska ha där allt ska vara ifyllt och en egenkontroll som 

ska fyllas i. Där är ett färdigt alternativ kan man säga.  

D: Ja, skissunderlaget.  

21. Hade du uppskattat att det sker en utveckling av hur företaget hanterar 

kundönskemål?  
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A: Nej, MEAB är så flexibla så tror inte vi behöver göra det. Offerter skulle behöva bli bättre 

och enklare, men annars är det rätt så bra.  

B: Det går säkert att göra men jag tycker att det fungerar jättebra och smidigt.  

C: Ja alltid, går aldrig lägga ner och tro att allting är bra. 

D: Nej jag vet inte... Det är vissa smågrejer som jag sagt under resan här. På något sätt är det 

ju så att Mjöbäck är ju ett familjärt bolag och vi vill få kunden att känna att det är ett familjärt 

företag. Kunderna kan ju ringa in till Mjöbäck och prata med nästan vilken avdelning de vill 

om de har frågor. Mjöbäck tar emot dem med öppen famn "vi löser det, inga problem". Och 

det diggar jag med Mjöbäck, därför jag bytt över till dem. Jag såg att det var ett mysigt 

företag. Det tycker jag är häftigt med dem. Sen däremot när de gör grejer med kunder i sina 

val, då vill jag gärna ha den informationen igen att "det har vi lovat, det har vi sagt". För där 

är det ibland den kommunikationen där jag känner att här blir jag förbigången igen och då har 

inte jag koll sen. Men i övrigt, världens bästa företag just nu, det kan jag säga tycker jag. 
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Bilaga 2 – Intervjuer med kunder 

1. När ungefär skedde första kontakten med Mjöbäcks Entreprenad AB? 

A: Augusti 2015 

B: Augusti 2015 

C: Augusti 2014, med HusArvid Fredrik Palm, efter det januari 15 som vi pratade med 

arkitekten 

2. När ungefär skedde slutbesiktning? 

A: 21 oktober -2016 

B: April 2016 

C: 7 oktober 2016 

3. Tog entreprenaden så lång tid som du förväntat dig? 

A: Ja, vi fick besked vid avtal om att det skulle ta 40 veckor och det höll sig till den tid de 

pratade om. Det som tog lång tid var innan slutavropet med alla tillval  

B: Ja 

C: Ja, det var exakt, de höll hela sin tidplan, och i början var det vi som var medvetet 

långsamma kan man säga, så det gjorde de verkligen 

4. Vilket typ av hus köptes? 

A: Newport 

B: First Choice 1,5 

C: 1,5 plans NewPort 

5. Hur skedde kommunikationen med Mjöbäcks Entreprenad AB? (Telefon, mail, möte 

o.s.v.) 

A: Kontakt med Magnus via telefon och mail, och även att han kom hem till oss innan vi hade 

skrivit avtal. Under byggtiden var det mesta via telefon och mail samt att vi va mycket ute på 

plats och pratade med snickarna.  

B: Vi gick in på Husarvid, för de säljer hus åt Mjöbäcksvillan, Så vi gick in på Husarvid där 

och pratade. Det var via telefon och mail också men första kontakten var att vi gick in och 

pratade med dem. 

C: Det var lite olika men mestadels var det säljaren på Mjöbäcksvillan som vi hade möten 

med och mail skulle jag nog säga men det är klart att vi hördes på telefon också, men framför 

allt möten och mail. Och sen har vi haft lite kontakt med några andra på Mjöbäcksvillan men 

då är det samma där, att man träffats kort eller mailat dem mest på sluttampen kan man säga 

att det kom in fler inblandade än säljaren.   

6. Gjordes några ändringar på ert hus jämfört med kataloghuset? 

 - Vilka? 

A: Inga större planändringar, vi har flyttat någon vägg. Flyttat mest väggar på ovanvåningen, 

nedervåningen är i sin helhet.  

B: Vi valde lite kakel och klinker och sånt, vad man säger att budgeten var, om det nu räknas 

in. Sen valde vi badkar istället i badrummet nere och spottar i köket.  

C: Förstorade våran groventré, byggde ut med ett burspråk, vi gjorde en utbyggnad på 

övervåningen och så flyttade vi plats på balkongen, istället för att den låg på baksidan så lade 

vi den på kortsidan.   
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- Hur fångades dessa av Mjöbäcks Entreprenad AB? 

A: Det var Magnus väldigt duktig med då vi träffades både hemma hos oss och på hans 

kontor, så vid mötena gjorde vi de ändringarna. 

B: Det var bra, inga problem. 

C: Jättebra, vi har verkligen inget att klaga på där, superbra. 

- Hur kommunicerades detta? (Telefon, mail, möte o.s.v.) 

A: Möten och mail, de skickade över ritningar så fick vi godkänna dem. 

B: Vi mailade infon, kakelsättaren fick den infon, tapetseraren fick sin info och elektrikern 

fick sin så vi hade kontakten med dem (Direktkontakt). 

C: Det var på möten som man hade då, med hjälp av ritningar: man hade en ritning och så satt 

man och kollade på den och ritade ut att ”nu vill vi ändra på det här” eller flytta det ihop med 

Mjöbäcksvillan.   

- Hur långt in i projektet skedde de? 

A: Fram till slutavropet 

B: När det var dags, runt halvvägs in i projektet, i Januari skulle jag tippa.  

C: Ett halvår in i projektet ungefär, i början av 2015 sådär.  

7. Vilka hade ni kontakt med på Mjöbäcks Entreprenad AB? 

A: Magnus Wennerholm i Göteborg, Byggprocess Lennart för mark och Lennart som är 

arbetsledare. 

B: Fredrik Palm på Husarvid, Mattias Bengtsson Mjöbäcksvillan, Lars Karlsson 

besiktningsman, Mona Lindqvist på kontoret som skickade ut ritningar och dyligt.  

C: Fredrik Palm (HusArvid), Ola, Lars Karlsson (Byggledare, på slutet), Mona Lindqvist, Sen 

på slutbesiktningen Mattias.   

8. Hur upplevdes er relation till säljaren? 

A: Mycket bra, jag skulle varmt rekommendera andra att ta hjälp av honom, han var kunnig 

och tillmötesgående. 

B: Bra tycker jag, det funkade bra med återkoppling, när vi ringde så ringde de alltid tillbaka. 

C: Jättebra, rakt igenom, verkligen 

- Hur upplevde ni säljarens intresse för er beställning? 

A: Väl, jag tyckte att han var inte på, men ändå med oss under hela säljprocessen, fram till att 

vi skrev avtal med Mjöbäcksvillan 

B: Bra, han kom med förslaget på det här huset så det var jättebra. 

C: Samma sak där, väldigt bra, han har vart insatt i alla frågeställningar som har funnits, han 

har kommit på efterbesök när huset var klart, kommit hem och kollat hur det blivit och sådär. 

Visat en välvilja, svarat på frågor och sådär, så det är tummen upp för det. 

- Hur behandlades era specifika önskemål? 

A: Bra, vi visste vad vi ville ha, så jag tror att vi var en ganska lätt kund att ha att göra med 

och vi hade ganska specifika krav och de tillmötessåg dem, så jag tycker att det har fungerat 

jättebra. 

B: Bra, vi gick igenom vad vi önskade, vilka golv som var bäst osv. Så det var bra 

C: Generellt sett skulle jag säga bra ändå även där, sen var det rätt så lösningsorienterat, 

framför allt avseende vårt bygglov som vi hade lite krångligheter där, som innebar att våran 

hustyp var högre än vad som var tillåtet enligt planen för hela området, men då fick vi 
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jättemycket hjälp, de var med oss på kommunen, och tog den kampen mot kommunen kan 

man säga, även med små mindre grejer, så de har varit hjälpsamma. Så det är bra. 

9. Vilka problem uppstod i kommunikationen mellan er och säljaren? 

A: Jag upplever att vi inte hade några problem fram till dess att huset var klart. Det är efter 

slutbesiktning som vi har haft synpunkter på kommunikationen. Besiktningsanmärkningar 

som inte åtgärdade trots att vi har bott här i fyra och en halv månad i huset. Jag har vid 

flertalet gånger varit i kontakt med både Magnus och Lennart om att vi har större skador i vårt 

badrum, men det är fortfarande ingen som har varit i kontakt med oss. Jag upplever också att 

när vi har fel och brister eller så som vi upptäckt, tog det väldigt lång tid innan de blev 

åtgärdade eller att vi fick kommunikation med främst med Lennart.  

B: Inga problem, men lite missförstånd från vår sida eftersom det var ett First Choice så gick 

det inte ändra på någonting men vi ville vända på övervåningen, men det gick ju inte då i och 

med att det var First Choice-modellen, så det hade vi väl missat lite.  

C: Tror faktiskt inte vi har haft några problem, det har funkat så (jäkla) smidigt, det låter 

konstigt kanske men jag kan inte komma på något så direkt.   

10. Hur blev resultatet av ert hus jämfört med era förväntningar? 

A: Vi är supernöjda, förutom då våra badrum som vi fortfarande inte har fått hjälp med att 

reklamera. I det stora hela är vi supernöjda, men det är de här små sakerna eftermarknaden 

som vi är besvikna på Mjöbäcksvillan, och där är det väl kommunikationen att ingen vill 

påtala fel och brister men ingen återkopplar till oss, och vi tycker att, vi har köpt en 

totalentreprenad för så många miljoner kronor och vi tycker att det känns att vi var viktiga för 

dem fram till att vi skrev avtal och under byggprocessen, men nu eftermarknaden, det är inte 

deras fokus och det är en jättestor brist hos Mjöbäcksvillan. Brister: Vi har vita kakelplattor 

som är missfärgade, främst i duschzonen när man duschar så blir de här gråa, så vi har enorma 

nyansskillnader på kaklet och att vi har både i badrummet där uppe och där nere, sprickor på 

två kakelplattor. Jag var i kontakt med Magnus den 12/1 och fortfarande har ingen varit i 

kontakt med oss. Annars fungerar det bra men det är ju tyvärr såhär att när det är något som är 

obekvämt (och det vet jag själv i mitt jobb) då drar man sig alltid för, det tar lång tid att göra 

det, men eftermarknaden är jätteviktig och det är något jag tycker att Mjöbäcksvillan ska 

lägga mer fokus på, att faktiskt hjälpa kunder även efter att huset är färdigt. För det är en 

synpunkt att tas med. 

B: Jättebra, det var efter förväntningarna, vi var där och kolla hela tiden och var införstådda 

med hur det skulle se ut. Så det var jättebra.  

C: Skulle säga att det motsvarade förväntningarna, Man har ändå rätt högt ställda 

förväntningar när man bygger nytt, även om allt har gått skitbra och man är supernöjd med 

det, så någonstans hade man ändå förväntat sig det med, men varken underpresterat eller 

överpresterat, det är några mindre elfel som vi hade när det var klart men i sammanhanget 

ingenting, nej jättebra.  

- Vad missuppfattades längs vägen? 

A: Faktiskt ingenting, jag tycker att vi hade en väldigt bra dialog med PB-bygg som var 

byggfirman som byggde huset, men det var nog också att vi var väldigt engagerade och var på 

plats ett flertal gånger och hade en dialog med snickarna. Och så fort det var någonting så 

ringde de till oss, vilket vi uppskattade så vi kunde lösa frågeställningar eller problem.  

B: Ingenting, mer än från vår sida (där innan). 

C: Lite placering när vi valde elen, då var det lite grejer som felplacerade kontakter enligt oss 
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då, och lite sådär, så elektrikern, det skulle va några grejer där som kanske inte blev exakt 

som vi hade tänkt det, inte dåligt på något sätt men hade vi gjort om det hade vi gjort det lite 

annorlunda. Och sen hade vi våra ritningar, en bra bit in i husbygget, innehöll lite fel i ena 

badrummet, och vi påpekade det vid ganska många tillfällen innan det rättades till, men det 

var inget som blev fel till slut. Men det är smågrejer egentligen.  

- Vilka förväntningar blev inte uppfyllda? 

A: - 

B: Inga, Det enda var att vi beställde ett garage som blev lite fördröjt eftersom man inte 

beställde från samma order. Inget fel, men tog lite längre tid.  

C: - 

11. Upplever ni att Mjöbäcks Entreprenad AB lovade något som de inte kunde hålla? 

A: Nej, de har levererat det vi har förväntat oss, eller det som har ingått i vårt avtal.  

B: Nej, det tycker jag inte, det var elen som var lite försenad till garaget men det fixade de ju 

så det var inga problem.   

C: Nej faktiskt inte, allting gick att lösa, som sagt, väldigt lösningsorienterade, så där tycker 

jag att de har överträffat förväntningarna faktiskt att de har varit så flexibla och hjälpsamma, 

och man har haft alla möjligheter att verkligen göra på det sättet som vi vill, inte inrutat att 

”nej det funkar såhär, ni kan inte gå utanför ramen” så att säga, utan de har gett oss alla 

möjligheter att göra på det sättet vi vill göra och även överträffat de förväntningarna också, så 

de har lovat precis det de sagt. Och även nu efteråt, man måste räkna med att det är lite 

småsaker som är fel eller att det är någon skråma på någon tapet så har de varit 

superhjälpsamma och kommit och fixat med det nu även efter att vi flyttat in och sådär också, 

så det är också jättebra, så det är kul.   
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Bilaga 3 - Intervjuer med kontorsanställda 
1. Vad är din arbetsuppgift på Mjöbäcks Entreprenad AB? 

A: Bygglovsansvarig  

B: Försäljningschef och har hand om våra säljare här på företaget 

C: Marknadsansvarig, allt som berör marknadsföring tar jag hand om. Både vad det gäller 

villor och projekt. Sen är jag någon slags IT-samordnare. Så jag håller i den biten också mot 

våra externa parter.  

D: Entreprenadchef och personalchef. Jobbar som projektledare på våra större projekt. Vi har 

ju hela bredden från enkel villa till stora projekt. 

E: Kalkylerare och lite säljstöd kan man säga, så jag prissätter alla hus, de mindre projekten 

vi gör då.  

F: Rit- och konstruktionschef  

2. Hur länge har du arbetat på Mjöbäcks Entreprenad AB? 

A: ca 25 år 

B: sedan 1988 

C: 7 år i september 

D: 9 år 

E: På Mjöbäcksvillan runt 15 år, men inte bara varit på kontoret, utan jag har även kört truck 

och varit i spikhallen också.  

F: Sedan 1997 

3. Hur får du information om en beställning? 

  - Från vem? 

A: Från säljaren om det är skisser eller från Ari om det är färdigt kontrakt 

B: Jag har oftast kontakt med byggherrar och vissa kunder och de kunder som kontaktar 

huvudkontoret försöker vi förmedla ut till våra säljare som är ute i landet, beroende på vilken 

region de är ifrån. Huvudkontoret tar oftast närområdet om det kommer in någon beställning 

eller förfrågan på ett hus. 

C: Den får jag aldrig. Inte just en specifik kund. Jag får information om att det kommit in ett 

visst antal beställningar. 

D: Oftast, i alla fall på våra egna projekt är jag ju med redan från början. Där har jag en 

beställarroll istället för entreprenör. Så då är jag med och beställer istället. Men vi har ju en 

del projekt där vi till exempel bygger lägenheter som är lite fler. Till exempel i Viared i Borås 

har vi byggt ett projekt med 28 lägenheter. Och där har det ju varit en försäljning och då har 

det ju gått genom en säljare och kommit in här. Och jag får del av den som en beställning. 

E: Jag får en förfrågan av säljarna som jag ska prissätta (ett hus)  

- I vilket format? (Muntligt eller skriftligt?) 

A: Skriftligt 

B: Från huvudkontoret oftast via mail, kunder via telefon  

C: Oftast muntligt via Ari. Han meddelar hur många beställningar som kommit in och var de 

ska byggas. Men eftersom jag inte jobbar med den biten så får jag inte så mycket information 

om det. Jag behöver inte det heller. 

D: - 

E: Det skickar de oftast på mail, någon enstaka skickar det på vanlig snigelpost, för att 

kunderna inte vill ha det i dataformat, men oftast är det mail. Ibland kan det vara över telefon, 



2 
 

men då är det om det är någon liten grej, för ibland så gäller det inte hela huset utan bara 

någon liten ändring.  

F: Oftast via Ari, som tar emot kontrakt och tar emot orderbekräftelser och den biten, så det är 

därigenom det ska gå, så det blir på rätt väg. Skriftligt alltid när det är större grejer, vid 

smågrejer är det lätt att det kan hamna vid sidan men annars är det alltid skriftligt. 

- Vart vänder du dig när något är otydligt och du har frågor angående en beställning? 

A: Säljaren eller säljansvarig (Fredrik) 

B: Tillbaka till kunden oftast via telefon och tar kontakt med den så man får känna på kunden 

– vad det är för efterfrågan han vill ha och just för att kunna få kontakt då, oftast är ju mail bra 

men du får inte den här personkänslan på kunden och då är det alltid bra att ringa upp kunden. 

C: - 

D: I första hand säljarna. Det är ju säljarna som har sålt projektet och det är ju de som vet vad 

som lovats och inte lovats. Så det är ju de som man i första hand pratar med då. 

E: Beror lite på vad det gäller, men antingen är det ritavdelningen eller inköpsavdelningen, 

det är de jag brukar gå till oftast, eller till entreprenadavdelningen om det är något som är 

oklart i utförandet.  

F: Säljaren  

4. Hur skickar du informationen om en beställning vidare? 

A: Via mail 

B: Den tar jag in och så skriver oftast jag ett prisförslag eller en prisoffert till kunden, oftast 

brukar man lägga ritningsskisser tillsammans med en offertförfrågan och ett pris till kunden. 

C: - 

D: Jag brukar använda mycket mail och så sparar jag all min mail. Det är i första hand den 

kommunikation som jag använder. Som personalchef här så håller vi information tillsammans 

med vår VD. Så har vi information både i tillverkningen och här på kontoret. Där går vi 

igenom aktuella projekt som vi håller på med. Både våra egna och lite av de större projekten. 

Och kanske någon enstaka villa som vi visar också.  

E: Jag svarar oftast alla säljarna med mail, eller direkt över telefon. 

F: Antingen via mail, eller skriftligen, lägger vidare orderbekräftelsen till den som är berörd 

och skriver vem det är till.  

5. Finns det instruktioner om hur överlämningen ska ske? 

A: Nej, det gör det inte. Det är ingen som bestämt, det är väl jag som bestämt i så fall. 

B: Ja vi har idag ett forum där vi har lagt in information till våra säljare, hur de ska jobba, om 

säljarna har en kund tar de oftast kontakt med Claes och får ett pris, och sen har vi 

offertmallar som våra säljare använder för att föra prisförslaget vidare, förtydliga i 

prisförslaget vad som ingår, och där finns ju då ritningsskiss, prisförslag och så man kan 

kryssa i - som man skickar med, så det finns ett bra underlag, och där i detta så har vi ett 

kompendium, som man antingen kan överlämna till kunden, många säljare vill att kunden 

kommer till de för att de ska överlämna detta för att sen också gå igenom det. Och detta är 

också för att knyta upp och känna på kunden och få lite tätare band mellan dem så man får en 

mer personlig kontakt med säljaren.        

C: - 

D: Instruktioner tror jag inte det finns. Det är ju ett kontrakt, och vi har ganska tydliga 

kontrakt där allting som lovas, det ska inte vara någonting som är vid sidan om muntligt eller 

sådär, utan allt ska vara skriftligt allt som man lovar. Det är jätteviktigt. Speciellt när man 
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jobbar med konsumenter så är det jätteviktigt att allt är skriftligt, så det inte är något som 

faller vid sidan. Det ska stå på pappret och det ska vara lätt att förstå för den som tar över och 

som ska bygga det. 

E: Nej, det har man inte utan det är sunt förnuft bara, skicka så tydligt underlag som möjligt 

till säljarna, så att de förstår vad som ingår och inte ingår och vad som kan vara problem, då 

det finns ju ingen manual så för det.    

F: Ja, orderbekräftelsen och sånt ska alltid komma till Ari, som sätter in de i pärmar och delar 

ut de till vem det är som ska ha dem och vem det berör, skriver alltid bak vem han har lämnat 

till, så att man alltid kan efterfölja vem som har fått den.    

6. Vilka frågor får du från de du skickat information till? 

A: Inte så ofta jag får så jättemånga frågor, men ja det kan ju bli lite frågor om det är en skiss 

som är otydlig. Då kan det bli följdfrågor på den. Men då blir det ofta att de frågar säljaren 

eller kunden direkt. Jag försöker så att underlaget är något så när tydligt när de får det, så det 

inte ska bli frågor. 

B: Oftast är det "Vad är det som ingår?" och ibland kan det vara lite otydligt för kunderna, 

oftast vet ju säljaren allting som ingår vid överlämnandet av en prisoffert, oftast hänvisar vi då 

till en leveransdeklaration. För kunderna idag är det svårt att tyda en sådan 

leveransdeklaration, vad som då ingår och hur det ser ut. Men det finns en grund i botten men 

sen har kunderna möjlighet att välja vad de vill ha, och då får man prissätta det sen.   

C: - 

D: Jag vet inte… Det är i så fall säljaren som vet vad som är sålt, men man får ju kolla vad 

som står i kontraktet och tolka det kontraktet som finns. Vi bygger enligt kontraktet, och 

skulle det vara otydligt så får man ju kontakta köparen. Om säljaren inte vet får ju säljaren 

kontakta köparen och fråga om det är något som är otydligt. Men det är som sagt viktigt att 

allt är nedtecknat på papper, och det tycker jag vi är duktiga på. Vi har bra och tydliga 

kontrakt.  

E: Nej det kan ju vara allt möjligt, vad som ingår, vad som inte ingår, det kan ju vara lite 

otydligt ändå kanske. Och det kan ju ändra sig, så säljaren får ett pris på ett hus och så 

kommer säljaren tillbaka med ett helt annat hus fast det är till samma kund. Det tidigare 

kanske var för dyrt, eller så fick de syn på något annat, så de kan ju ändra så att det blir något 

helt annat. Så det är väldigt blandat. 

F: Oftast inte jättemycket frågor, det brukar funka rätt så bra, står det i orderbekräftelsen 

brukar det oftast vara lättare grejer, de ska vara utredda när kontraktet är skrivet i princip. Så 

inte så stora grejer, kan vara smågrejer ibland. 

7. Beskriv ansvarsfördelningen på företaget, d.v.s. vem som ansvarar för vad? 

A: VD - Julia, Ekonomi – Tomas Lindkvist, Säljansvarig – Fredrik Johansson, 

Marknadsansvarig – Mattias Bengtsson, Entreprenad och personalansvarig – Magnus 

Ivarsson, Ritchef – Rikard, Inköp – Martin Andersson, Produktionen - Tomas Börjesson. 

Tycker du det är tydligt vem du ska vända dig till om du har frågor? 

Ja, det tycker jag. Rikard är ju min närmaste chef så det blir ju han. Och är det oklarheter 

kring skisser och uppritade hus, då är det ju Fredrik. Fast först frågar man kanske säljaren och 

sen kan man gå vidare med Fredrik och man känner att man inte får de svaren man vill ha. 

B: Julia är VD sen har vi chefer för varje avdelning. Ritavdelningen har en chef, Produktionen 

har en chef, Försäljning och marknad har en chef, Och sen har vi entreprenad som har en chef, 

sen har han en småhuschef som har hand om våra villor. Och var vi Operativ Ledningsmöte 

var tredje månad, där vi går igenom cheferna tillsammans med VD:n.   
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C: Vi har avdelningschefer, och jag jobbar ju på marknad/försäljning så Fredrik är ju ansvarig 

för försäljningen av villor och jag marknadsansvarig. Sen har vi Entreprenadavdelningen och 

ja, alla de olika avdelningarna. Så det är ju uppdelat på avdelningar. Det är inte toppstyrt här 

utan det är en platt organisation. Alla tar ju mycket eget ansvar och gör sina arbetsuppgifter 

och mycket mer. 

Anser du att det är en tydlig fördelning så du vet vart du ska vända dig? 

Jo men det är det. Absolut, inga konstigheter.  

D: Vi är ett ganska fritt företag här. Vi har ingen ansvarig- och befogenhetsbeskrivning, 

ingenting sådant egentligen. Det är väl många som efterfrågat det egentligen men det är nog 

något som vår ledning inte vill ha, kan man nog säga. Utan vi jobbar väl mer efter frihet under 

ansvar. Vi tar väl det ansvaret vi känner att vi har befogenhet att ta. Nu eftersom jag är chef så 

har jag väl lite större ansvar men jag tror alla tar det ansvar man tror att man har. Det funkar 

faktiskt ganska bra, fast vi inte har något nertecknat.  

Anser du att det är tydligt vem som ansvarar för vad, om man har frågor angående en viss 

grej, vem man ska vända sig till? 

 Jag tycker väl det är ganska tydligt. Sen det här att jag skriver på räkningar och kontrakt och 

sådär, det är kanske lite otydligt. Jag kan ju skriva på fakturor som är på 5 miljoner, men sen 

kanske jag inte har rätt att skriva på en faktura som är på 100 kr ibland. Så det varierar väldigt 

stort. Men det är ju också inom de projekten jag håller på med och ibland handlar det om 

väldigt mycket pengar.  

E: Julia är VD, Thomas är ekonomichef, Magnus är entreprenadchef och personalchef, 

Mattias är projektledare, Fredrik är säljchef, Martin Andersson som är inköpschef, Rikard 

som är ritchef. Och sen hjälps vi åt. 

Anser du att det är en tydlig fördelning så du vet vart du ska vända dig? 

Nej inte alltid, men man vet på ett ungefär vad alla håller på med, men det tar ett tag att lära 

sig. Men det känns som om alla hjälps åt, det är inte så att det finns skarpa gränser att "den 

gör si" och "den gör så", utan vi hjälps åt att lösa problemen.  

F: Uppdelningen är så att det är en för entreprenad, rit och konstruktion har egentligen allt 

med det som har med rit och konstruktion att göra, allt ifrån bygglov till färdiga skisser till 

arbetsritningar. Det går genom de personerna som det berör. Entreprenad tar sin bit, allt som 

rör entreprenad, de lägger sig oftast inte i ritningar eller kontraktskrivningar i den 

bemärkelsen.   

Finns det några oklarheter om vem som ansvarar för vad? 

Nej det tycker jag inte, alla har jobbat här så pass länge så de vet vad som är deras del 

egentligen i kedjan vad som berör de. Det kan vara en del saker när det kommer nya grejer 

som när vi bygger hus nere i Skåne och det blir gaspannor istället för vanliga pannor, då blir 

det "vem har hand om inkopplingen", men det är de grejerna så oftast brukar det inte vara 

något större.    

Ibland ändrar kunderna sina önskemål efter att första beställningen når företaget. 

8. Hur ofta sker dessa ändringar hos er? 

A: Svårt att säga hur ofta, men det är ofta. Och de får ju det, även om de har gjort en 

beställning och skrivit på ett avtal så får de ju ändra fram till att de avropar huset. Så det är ju 

många som inte ens tänker igenom många val innan, utan de vet att de kan bestämma det 

under tiden. Så det blir ofta ändringar. 

B:  Rätt så ofta faktiskt, vi har ju ett system, där vi försöker knyta upp kunden med ett avtal, 

för att sedan gå vidare med detta avtalet, och då kan man börja arbeta med kunden, men så har 
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vi ett förfarande från det att man skrivit avtal tills man avropar huset, och däremellan kan det 

ske mycket ändringar, och ju mer ändringar man får med däremellan (från avtal till avrop) ju 

mindre fel anser vi att det blir därefter. När man har avropat huset därefter ska man inte göra 

några ändringar och därifrån börjar vi projektera också. Blir det ändringar därefter kan jag 

uppfatta att det blir mer fel eller att det kommer in till mig eller att man missat med 

beställningar och sådana saker. Vi har en deadline och därefter får man inte göra några 

ändringar, gör kunden ändringar där så kostar det en peng, och då styr man kunden. De gamla 

säljarna, eller de som varit med länge har rätt så bra koll på detta, för oftast blir det när nya 

säljare kommer in, innan de har kommit in i vår organisation så kan de tappa något som går 

över och vi löser det men det är lätt hänt att det bli någonting man missar, och då står man där 

med till exempel en duschblandare som skulle vara en badkarsblandare och då sitter de fel på 

väggen. Men vi försöker ha så lite som möjligt efter att man avropat huset. 

C: Väldigt ofta. Vi har ju den här devisen ”Frihet att välja” så vi sätter ju inga större 

begränsningar. Då innebär det ju att när avtalet skrivs så har de gjort sina val. Men de har ju 

möjlighet att ändra fram tills ROPO som vi kallar det. Och det sker ju jätteofta. Och då gör de 

det på en ÄTA eller en orderbekräftelse som säljaren lämnar in här och Ari granskar. Så det är 

ju jätteofta, är det. 

D: Tror det sker ganska ofta faktiskt, att det sker förändringar efter att de skrivit på kontraktet. 

Det är samma sak där, jätteviktigt att det är nedtecknat så det blir tydligt vad som gäller.  

E: Ja det är ju som sagt var de här när kunderna ändrar på husen, de får ett utgångspris och 

sen vill de kanske lägga till någon vinkel, eller bredda, eller höja och sänka, så det är ganska 

vanligt att man får räkna varje hus en två tre gånger i alla fall, jag räknar ju inte varje hus så 

direkt, men man får komplettera.  

F: Sällan, mer sällan nu än vad de gjorde förut, det tas en kostnad på det nu och den verkar 

inte kunderna tycka om den kostnaden så då är det inte lika roligt att byta smågrejer när det 

kostar 7000 kr varje gång, så nu har vi blivit av med ganska mycket sånt.   

9. Hur får du reda på ändringarna? 

A: Ofta via mail eller orderbekräftelse. Det ska komma en orderbekräftelse på ändringar som 

kostar i alla fall.  

B: Oftast är det kunderna som frågar hur man kan göra, och då försöker man få in det med en 

orderbekräftelse. Händer det ändringar därefter så får jag inte reda på det så ofta, utan de går 

då via ritkontoret som får information att det inte sitter och då kan det vara från snickaren på 

plats eller rörläggaren som ställer frågan till ritkontoret.   

C: Det får jag inte och jag behöver det inte heller. 

D: Nu tar ju inte jag del av alla villor och så där, men de projekten som jag jobbar med så är 

ju jag en del av dem som bestämmer om ändringar. Och även om det är så att man jobbar med 

en extern beställare så är det under våra byggmöten då så vi tar det på byggmötena då. Det är 

kanske det som skiljer sig mest från de flesta som jobbar inom MEAB. De flesta jobbar med 

villor, enbart. Jag och några till jobbar med projekten så jag är väl lite emellan där kan man 

säga. 

E: Det är ju säljarna som skickar, så de hör av sig att "Nu vill de göra si eller så".  

F: Antingen genom säljaren eller genom Ari. 

10. Finns det instruktioner kring hur överlämningen av ändringar ska ske? 

A: Det är ju då orderbekräftelse, det ska komma på en orderbekräftelse.  

B: Ja det kan man säga, överlämningen av ändringar ska ske via orderbekräftelse för att det 

ska gå fram till hela organisationen, Orderbekräftelsen kommer in här och då sitter Ari och 
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fördelar dessa till varje berörd part, så de får den informationen. Så när säljaren gör en 

orderbekräftelse så ska den skrivas på av både säljaren och köparen (byggherren), och sen ska 

den in här på huvudkontoret där den då innan prissatts här av oss, och sen då när den kommer 

in så ska den då fördelas ut. Men oftast är det såhär att man ska knyta ihop säcken och sen gör 

man avropet och då är den alltid med, och sen när vi börjar projektera huset, då får den som 

gör konstruktion- och VVS-ritningar den informationen innan, och är det då så att man gör en 

orderbekräftelse därefter så får man göra ett tillägg till de som gör de ritningarna och det är 

oftast Ari som ger den informationen (om det kommer efter själva avropet) 

C: Ja det gör det. Jag kan inte de instruktionerna jättebra. Men vi kallar ju det för 

orderbekräftelse. Säljaren skriver ner vad de gör för förändringar. Om det är ett avdragspris 

eller tillvalspris. Kunden ska skriva på och sen ska det lämnas in här och så ska det granskas. 

Det är Ari som granskar det. Beroende på vilka nya val de gör så kan det påverka 

entreprenaderna, om man har rätt att göra tidstillägg och sådana grejer. Det är vad jag vet om 

det.  

D: Inte instruktioner direkt, men allting ska ju skrivas ner och det ska skrivas ner som en 

komplettering till kontraktet. På det sättet så måste allt skrivas ner och dokumenteras 

skriftligen. På det sättet är det väldigt tydligt. Sen kan det ju vara saker som sker ute på 

arbetsplatsen men då är det ju mer mellan elektrikern och kunden eller kakelsättaren och 

kunden och sådär. Men det som vi har att göra med det ska vara skriftligt. 

E: Nej detta är ju innan huset är kontrakterat, så då är ju frågan fri om man säger så. Utan de 

gör väl det som känns smidigast för de, antingen skickar de ett mail eller så ringer de, det 

beror lite på vilken tid på dygnet som frågan kommer från kunden. Men det där nätet är ju lite 

oroväckande, vilken inslagskraft det har, man kan ju hitta allt möjligt konstigt som man helst 

inte vill sälja, för man har inte en aning om vad det är för produkt, om de håller i två år eller 

ett år, eller om det nu skulle hända någonting, så vi försöker styra. Så egentligen ska man nog 

kunna få vad man vill, men vi försöker motarbeta det lite.  

Händer det ofta att kunderna vill ha något annorlunda än era leverantörer? 

Ja, ganska ofta, oftast är det golv eller något badkar.  

F: Ja, likadant som tidigare att Ari lämnar alltid ut skriftligen, så det kommer ut en lapp till 

respektive person som berörs. 

11. Hur påverkar ändringarna ditt arbete? 

A:  Då blir det mer att göra. Så det kan bli lite merjobb. 

B: Man får sätta sig ner med kunden igen och gå igenom alla ändringar som de vill göra, så 

det blir ju ett merjobb med kunden, men det är ju också en förmån för kunden, att de känner 

att de kan göra ändringarna, att de inte är låsta till avtalet, utan att de kan ändra och att de i 

slutändan då får det hus som är deras drömhus. Många säger att de har möjlighet att ändra och 

göra precis som de vill och, och det är ju vårt måtto här på Mjöbäcks, att man kan ändra fram 

till dess att man gör ett avrop och sen ska det bli kundens drömhus. Men att det påverkar mig 

det är ju mitt och säljarnas jobb, att ta hand om kunderna och känna att de kan göra saker och 

ting.            

C: Inte någonting 

D: Ändringar ställer ju alltid till det. Ibland har det varit att vi haft en ändring och sen har det 

kommit en ändring på ändringen på ändringen... Då är det jättesvårt att veta vad det är som 

gäller. Det är ju tydligare om man bara har kontraktet att följa. Sen kommer det ändring på 

den och den, och då är det jättesvårt att veta vad som gäller. Då måste man verkligen ha koll. 

Så att så få ändringar som möjligt. Det är bättre att ha ett väldigt tydligt kontrakt från början 
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och så komplett som möjligt, så man får färre ändringar. Men det är alltid svårt. 

E: Det är ju mitt jobb så det är ju det jag ska prissätta.  

F: Större ändringar tar ju mycket tid, det gör det, men det är inte ofta det är det. Kan hända 

ibland om det är bygglov som inte går igenom, som sent skede när någon överklagar att "du 

får inte ha denna takhöjden" eller något sånt, då kan det ju ställa till med mycket. Men annars 

är det inte ofta, oftast är det att de byter färg på teglet eller den biten.  

12. Vad får säljaren ”lova” till köparen, till exempel vilka produkter som får ingå i ett 

köp? 

A: De får lova allt. Såklart det kanske finns vissa extremgrejer som de inte får, men annars får 

de köpa det mesta.  

B: Vi har möjlighet att göra nästan vad som helst efter kundens önskemål, men de får och ska 

alltid prata med huvudkontoret om de är osäkra att vi inte klarar det eller så, och då 

återkopplar vi till säljarna och skriver det (exempelvis golvvärme på övervåningen) "Då måste 

ni reservera er, att så och så är det" och förklara övertydligt mot kunderna att vi reserverar oss 

mot vissa saker, annars är vi inte låsta vid något speciellt så, utan vi försöker lösa alla 

situationer, men vi måste upplysa kunden om det är något som inte vi tycker är bra och då 

måste vi vara övertydliga.       

C: Det är helt beroende på vilken produkt de säljer. Om det är våra kataloghus så är det ju 

frihet att välja och då kan de ju lova i princip vad som helst. Men helst ska det ju vara från 

våra etablerade leverantörer som vi har avtal med. I vissa fall så kan man frångå det och de 

kan ta om de hittat någonting från nätet och de inte är från våra leverantörer. Men då försöker 

vi ju helt enkelt lösa det. Men helst ska det ju vara från våra leverantörer. Sen har vi ju First 

Choice, där får de ju inte lova någonting. Där har vi ju härifrån satt upp att kunden får göra de 

här valen, ingenting annat om inte vi tillåter det. Där har vi ju gått så långt att i agentavtalet 

med säljaren står det att ni får inte lova någonting som inte vi har godkänt. Man får ju inte 

ändra planlösningen eller någonting. Så det är stor skillnad mellan vanliga villabiten och First 

Choice 

D: Det kan man fråga sig. Nej, men i princip så kan säljaren nästan lova vad som helst känns 

det som ibland. Bara de betalar bra för det. Men problemet är att vi har ett antal leverantörer 

som vi vet det funkar bra med. Kommer det in andra produkter och andra leverantörer som 

inte vi vet fungerar, då har man inte så stor påverkansmöjlighet om det skulle krångla. Så jag 

och många här vill ju att det bara är från de här leverantörerna som vi köper produkterna och 

inte tar in massa andra. Oftast, kan jag nog säga, att det blir problem när man tar in andra 

leverantörer. Både för att kanske vi inte är vana att arbeta med produkten och vi har kanske 

inte samma påverkansmöjlighet om det skulle bli krångel som sagt. Så det är fördel att 

använda de leverantörer som vi är vana att arbeta med. 

 Är det ofta det sker att det är andra leverantörer? 

 Ja det sker nog ganska ofta. I mer eller mindre omfattning. Ibland sker det i väldigt hög 

omfattning och det är där det brukar bli problem också. Sen kan man ju förstå att folk som 

köper ett nytt hus vill ha det utifrån sina önskemål, sina drömmar. Det är ju det vi egentligen 

bygger, vi bygger ju en drömmare och folk kanske köper ett nytt hus en gång per liv och då 

vill man ju verkligen få det så som man verkligen vill ha det. Vi kanske blir intvingade att 

använda den blandaren från Svedbergs eller den luckan från Vedum. Men ur vår aspekt är det 

enklast att bara bygga samma sak egentligen. Det finns ju tillverkare som inte erbjuder nästan 

några tillval alls och för deras del är det ju jättelätt att bygga. Men vi erbjuder betydligt 

mycket mer möjlighet att välja och därmed lite svårighet också i det. 
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E: Vi säljer väl på "frihet att välja" så allting ska väl egentligen vara tillåtet. Sen så försöker 

vi ju styra det, så att vi använder de leverantörer som vi har avtal med. 

F: Vi har ju litegrann "frihet att välja" sen får de ju välja vad som helst förutsatt att vi kan 

göra det, utföra det på ett bra sätt. De brukar inte få göra såna val, i så fall får de göra det 

efteråt, det kan vara produkter som vi anser dåliga de funkar inte, vi har provat de och de 

funkar inte och då säger vi att det inte går oftast. Annars är det rätt så stor valfrihet på dem. 

13. Berätta om när du missuppfattat kundens önskemål. 

A: Det har jag säkert gjort men jag kunde inte komma på något så direkt. Jag har ju inte så 

mycket kontakt direkt med kunden. Vi har ju kontakt med säljaren och sen har säljaren 

kontakt med kunden. Så kan ju säkert ha blivit missförstånd i första skedet. När man gör 

skisser så blir det absolut inte alltid som de har tänkt sig direkt. Jag kan inte komma på något 

separat fall, men då jobbar man ju så att de får ett första förslag och sen kan de utifrån det 

göra ändringar om det är något som inte är som de tänkt sig. Då kan vi ändra och rita om och 

så. Så det är väl det jag kan säga om det i så fall. Att man ofta skickar fram och tillbaks innan 

man når kundens önskemål helt. 

B: Man har fått en vara som inte vi kan få tag på, och man kan inte få fram den här hos oss, 

men då brukar vi lösa det så att man försöker erbjuda en likvärdig produkt eller bättre, och det 

kan var typ en vitvara som inte vi får tag på, på grund av att den finns ute på marknaden som 

typ bara Netonnet eller Elgiganten säljer, men den kan inte vi få tag i, för att det har ett 

specialpris på detta. Och då kan det vara så att kunden sagt att den vill ha den för att de sett 

den ute på marknaden, men så kan inte vi få tag i den för ett vettigt inköpspris, så då erbjuder 

vi kunden en likvärdig produkt eller bättre. Och detta hände faktiskt redan i förra veckan, och 

då var det så att Mona gick ut och frågade kunden via ett mail om detta var värt och om de 

godtog det och de svarade ja. Säger de nej i ett sådant läge får man försöka lösa det ändå. Men 

då gör vi så att vi får gå in och köpa den varan och leverera den, men då tjänar man inte så 

mycket pengar på den. Oftast brukar det inte vara några problem och man löser det för varje 

tillfälle beroende på vad det är för dignitet på den.          

C: Det har jag aldrig gjort. 

D: Det vet jag inte om det hänt. Det har det säkert gjort men ingen så direkt sak som jag kan 

berätta. 

E: Jag får ju inte reda på alla kundönskemål direkt om man säger, så oftast är det att man ger 

de ett på Mjöbäcks standard, Så jag har nog aldrig varit med om någon missuppfattning så för 

min del, vad jag kan komma på.  

F: Det kan vara lite utseendemässigt som en del kan tycka att de skulle varit olika, det är olika 

uppfattningar egentligen. Kunderna kanske inte ser ritningarna på samma sätt som en annan 

som har sett ritningar i 20 år. För en annan är det ju självklart men för en kund som inte sett 

det någon gång är det inte lika självklart. Så de kan ha en annan uppfattning att de trodde att 

det skulle se ut så . Men ritningarna blir bättre och bättre, vi är mer noggranna att lägga in om 

det är dubbla vindskivor så lägger vi in dubbla vindskivor på ritningen. Så det är såna där 

smådetaljer som en del fastnar i annars är det inga större grejer. 

14. Hur ofta händer det att det färdiga huset inte når upp till kundens förväntningar? 

A: Det vet inte jag, men vi har ju en enkät som kunderna får fylla i. Så det finns nog statistik 

på det men jag vet ingenting om det. Det händer säkert men jag tror inte det är så ofta.  

B: Inte ofta, Vi brukar ha vissa avstamp för kunden, där man förhoppningsvis i ett tidigare 

skede kan få information om någonting inte är bra. Och det kan typ vara när kunden ska träffa 

elektrikern, då får de komma in i huset (om de får för arbetsledaren) en del gå dit ändå fast de 
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inte får göra det, det beror ju på arbetsmiljön, att obehöriga inte ska vara på arbetsplatsen för 

saker kan hända. Men man har avstamp när de träffar elektriker så går de igenom huset och då 

ser de hur väggar och skivor är uppsatta. Och är det då så att kunden uppmärksammar att "den 

väggen ska inte vara där" då kommer ju det upp i ett tidigt skede, och då informerar de ju 

oftast arbetsledaren att "nu är det ett fel". och då kan man i det läget ta det i ett tidigare 

stadium än att man  ser det när slutbesiktning och allting är klart. Sen har vi ett skede när 

kunderna ska träffa kakelsättare och målaren för att välja tapeter och sådant, och då kommer 

de ju ofta in i ett skede lite senare, och då är det ju mer gjort på huset, men då har de ju också 

den möjligheten att se att "nu är det något som är galet här" att trappan inte stämmer eller 

liknande. Och då får man ju den informationen innan deadline/slutbesiktning. och då har man 

ju möjlighet att antingen lösa det eller så får man informera kunden att nu löser man inte detta 

(om vi tar trappan till exempel) då tar den fyra veckor och då hinner inte vi komma in, och då 

tar man den diskussionen i ett tidigare skede än ta ett beslut, och då är det oftast mycket 

svårare. Sen har vi då en förbesiktning där kunderna får vara med och gå med vår småhuschef 

eller arbetsledare och då får de säga sina synpunkter på byggnationen och då är ju huset klart 

med kakel, klinkers och allting. Och då har man möjlighet att släcka det som de anser som 

"besiktningsanmärkningar" (eller deras synpunkter), Och sen har man slutbesiktning efter det 

med en opartisk person som gör sin professionella bedömning på huset. Och därefter får vi ett 

intyg på hur huset har varit, och oftast idag har vi väldigt få besiktningsanmärkningar på oss, 

tack vare att vi har den här kedjan från början till slut.            

C: Det är väldigt, väldigt sällan. Det var oftare förr, om man tar några år tillbaks så var det 

oftare. Men för, vad kan det vara, 2 år sedan införde vi en ny rutin som vi kallar för 

förbesiktning. Så två veckor innan slutbesiktning så gör vi en egen besiktning av huset. Och 

skulle det vara något så åtgärdar ju vi det innan slutbesiktningen. Så på slutbesiktningsdagen 

är det nästan alltid nollat i protokollet nu för tiden. Så det funkar riktigt bra. Vi når oftast 

kundens förväntningar helt enkelt. 

D:  Det händer väl ganska ofta. Inte så att det är i stort, men jag tror det kan vara småsaker. 

En del kan hänga upp sig på att det är fel färg på lister eller så. Det kan vara småsaker som 

kunden kan hänga upp sig på och därmed tycker de att allt är katastrof i hela huset. Men sen 

kan det vara betydligt mer, det är så otroligt mycket som kan gå fel egentligen när man 

erbjuder totalentreprenad som vi gör. Vi måste ta ansvar för vårt eget arbete, våra 

underentreprenörers arbete, våra leverantörers arbete och allt detta ska följa alla regelverk och 

liknande så det är otroligt komplext egentligen att bygga på totalentreprenader. Och att 

kunderna ska bli riktigt nöjda med det också. Men de allra, allra flest blir otroligt nöjda och vi 

brukar se till att de blir nöjda om inte annat. Men visst, det händer ganska ofta också att de 

inte blir 100 % nöjda. Blir de inte 100 % nöjda får vi i första hand se till att vi gjort allt enligt 

det kontraktet vi har och att vi gjort det enligt besiktningsanmärkningarna, gjort vad 

besiktningsmannen säger. Sen ibland finns det ju sådana som inte är nöjda ändå, fast vi gjort 

allt enligt kontraktet och vi har ingen besiktningsanmärkning. Men de kanske har en högre 

nivå på noggrannhet, det finns ju ändå vissa toleranser inom byggbranschen men en del är 

otroligt petiga och extremt känsliga för om det till exempel är lite repor i parketten eller något 

märke i glas eller väggar eller så där. Det finns ju vissa toleranser men får ha men en del har 

sina egna toleranser kan man säga. 

E: Det vet jag inte så men vad man har förstått så är det väldigt ovanligt att det inte blir som 

de tänkt sig. Men just i hur resultaten blir det har jag inte någon stor inblick i av vad kunderna 

tycker är okej och inte. Men vi har ju väldigt få anmärkningar på våra besiktningar för 

tillfället.  
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F: Mycket sällan, oftast märks det i ett tidigare skede om det är någonting som de tycker att 

det är något som inte riktigt är som vi tänkt oss, så då brukar det styras upp innan det går till 

det sista. Det är väldigt få fall där det går vidare någonstans för att kunden inte är nöjd med 

det som presenterats och det de har fått. Och sen är det en skillnad också, vi har ett långt 

kontrakt där det står väldigt utförligt vad det är och vad det innebär, så oftast finns det ju svart 

på vitt vad de har köpt. De har inte köpt granitgolv utan de har köpt trägolv 14mm och det står 

i kontraktet. Så är säljaren någorlunda noga och berättar vad det är så ska det inte vara så 

mycket frågetecken, och jag tycker att det har minskat mycket med i och med att vi har ett bra 

kontraktsunderlag.   

15. Berätta om kommunikationsbrister som du stött på mellan medarbetare i 

produktionskedjan? 

  - Vilka brister har uppstått? 

A: Kan vara otydligt i skissunderlaget som jag får från säljaren, eller i kontraktet. Mellan mig 

och säljare då i så fall så kan det bli, som jag tycker det, lite otydligt. 

B: Oftast är det rätt så öppna diskussioner här, vi jobbar ju rätt så nära varandra. Oftast är det 

så att om någon uppdagar någonting så kommer de ju in till mig eller tvärt om, om man ser att 

det är någonting som inte stämmer och då tillsammans löser man ju den uppkomna 

situationen. Det kan ju vara målaren som säger att en vara har utgått, och då måste man hitta 

något nytt och då tar man det rätt så snabbt. Det är ju bra att man löser det snabbt,  men det är 

ju den interna kommunikationen. Sen kan det ju vara bristfälligt från säljarnas del där de inte 

har informerat på ett klart och tydligt sätt i avtalen. Ett exempel är att vi har en säljare som 

hade på ett otydligt sätt skrivit i avtalet att paneltyp skulle vara "enligt ritning", och då har vi 

en som kontrollerar detta och återkopplar till säljaren med att fråga vad som menas med detta 

och då svarar säljaren "liggande sverigepanel" men han hade inte återkopplat till kunden i det 

här fallet, och då blev det så att huset gick ut med liggande sverigepanel på hela huset men 

enligt kund så skulle det vara liggande sverigepanel och stående sverigepanel på 

övervåningen. Och då blev det ju ett fel, och där står man ju mot kunden och har inga 

möjligheter men säljaren har ju gjort ett fel. Och där kanske man ska vara tydligare från våran 

del att man på ett skriftligt sätt är mer övertydlig jäntemot säljaren som informerar mot 

Mjöbäck. Men vi fick ju lösa det, oftast så löser vi det med prisavdrag för att få kunden nöjd, 

och så får man dela kostnaden med säljaren.                   

C: Det stöter man ju på. Absolut, men när och vilka vet jag inte så mycket. Ofta tror jag att 

det är om det uppstår ett fel någonstans, kanske främst ute på en byggplats. Då kommuniceras 

det in hit och åtgärdas men sen därefter tror jag det uppstår en brist. Jag är inte helt hundra 

men jag tror att det kan vara så att det inte dokumenteras ordentligt. Så det är lätt att samma 

misstag upprepas. Så tror jag det kan vara. Det kanske har blivit mycket bättre också, men jag 

vet att det var den diskussionen för något år sedan. 

D:  Det som är är väl egentligen att det är otroligt viktigt att om det har gjorts ändringar, att 

alla får reda på de ändringarna så att det inte är någon byggare som sitter med fel ritningar 

eller inte fått den sista ändringen som gjorts. Då bygger man ju på fel underlag. Så det är 

otroligt viktigt att alla får del av den information som finns. Nu jobbar vi ju både med att de 

får ut det i pappersformat i pärmar, men även med Dropbox så att alla får ut senaste ritningar 

och ändringarna och kontrakten på Dropbox. Så det är otroligt viktigt att man har rätt 

underlag, annars är det inte lätt att göra rätt. 

E: Det känns som en del information stannar på vissa avdelningar så att det inte går hela 

vägen, så man gör samma fel många gånger, men det är la tidsbrist. Så det är väl det som är 
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den stora akilleshälen här.  

F: Åter igen där att folk kan se sina egna grejer för hur de tror att det ska bli, men det är också 

väldigt sällan här, för funkar det ända från kontraktsbiten, om det är ett bra kontrakt blir det 

precis som det är tänkt. Ett luddigt kontrakt med mycket frågeställningar som kan bli 

frågetecken på så tolkar ju folk det ibland till sin fördel. Men det är inte så mycket faktiskt.       

- Hur har dessa lösts? 

A: Antingen ringer och frågar eller mailar. Eventuellt får de komplettera med en 

orderbekräftelse. Sen kan jag även fråga han som kalkylerar husen, han vet ju ofta vad som 

ska ingå. Så jag går ofta ner till Claes och frågar så kan vi kanske reda ut det ihop. Det blir ju 

mycket forska ibland, man får kolla lite. 

B: -  

C: - 

D: - 

E: - 

16. Hur ofta påverkar dessa brister tiden som du avsatt för arbetet? 

A: Det klart att det tar lite mer tid gör det ju. Samtidigt är ju ett hus ganska komplicerat så det 

är ju kanske svårt att få med allting direkt. Men det klart, det tar ju lite mer tid. Och det kan 

bli lite rörigt. 

B: Nu löste vi det genom att kunden tog den panelen som sitter på och det blir ju mer jobb här 

inne kan man säga, som tar tid, man får sätta sig ner och jobba med ett fel istället för att driva 

frågor som till exempel nya kunder och den här biten, men annars nej, det hör ju till att man 

ska försöka lösa problem och givetvis ju mindre problem man har ju mer kan man jobba med 

annat. Men man måste ju ha en organisation, säljer man 200 hus så blir det oftast något 

problem under tidens gång, eller under byggnationens gång och det hör ju till att man försöker 

lösa det på ett så smidigt sätt som möjligt, och det gör vi oftast. Oftast har vi väldigt nöjda 

kunder men det har ju uppkommit såna kunder som inte är nöjda heller, men det är ju så.  

C: Ingenting. 

D: Svårt att säga, allt egentligen som jag gör handlar ju om kommunikation. Det är ju inga här 

i alla fall som står och håller i hammaren själv utan det handlar ju om att förmedla hur det ska 

göras och hur det ska byggas. Så det är ju hela tiden egentligen en kommunikation för att man 

ska nå i mål. Men kommunikationsbrister är nog, svårt att säga men, det är nog ganska ofta 

ändå som det händer. 

E: För min del är jag inte så drabbad av det.  

F: Det tar ju lite tid, för det är ju alltid någon som måste kolla upp. Just en sån sak tar kanske 

inte så mycket, men när några stycken i veckan så går ju några timmar lätt, för att veta vilken 

typ av kamin som de har beställt. Så det tar ju tid, det gör det. Säg att man lägger kanske en 

timme i veckan, det är i alla fall vad jag gör på just den biten. 

17. Hur ofta känner du att får fler beställningar än du hinner med? 

A: Det går upp och ner, men just nu är det ofta kan man ju säga. Det är väldigt hårt tryck just 

nu. Nu har vi mycket förfrågningar. Jag tror alla känner lite så, men sen kan det vara en period 

som det är lite mindre. Men nu så är det ganska ofta. 

B: Nu för tillfället har vi väldigt mycket att göra, och tack vare att vi har växt så, så kommer 

det in fler förfrågningar, och det känns idag som om man inte hinner med riktigt alla och får 

slutförandet på ett professionellt sätt. Så nu är arbetsbördan rätt så hög här, och då blir det 
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kanske så att man tappar någon på grund av att man inte hinner lägga ner den här fokusen på 

varje kund.    

C: Aldrig, eftersom jag inte får några beställningar.  

Om vi säger jobb överlag då, att du har mer jobb än du hinner med? 

 Ja… sista året jobbar jag ju mest med våra större projekt. Vi rullar ju ut nya projekt hela 

tiden. Så där känner jag ju att där finns det ont om tid. Det är inte alltid som projektansvariga 

och så förstår hur lång tid det tar för oss på marknad att ta fram försäljningsunderlag och så. 

Så där uppstår det tidsbrist. 

D:  Just nu har vi ju otroligt mycket att göra så det är ju hela tiden att man har det på sig att 

man inte hinner med. Och det tror jag det är många som känner här också. Man har så otroligt 

mycket att göra nu så man har inte grepp på det egentligen.  

E: Det går lite upp och ner, för tillfället hinner vi med bra, men nu får jag hjälp också, men 

för en två tre år sedan då kunde det ta upp till en månad innan jag kunde lämna pris på ett hus 

vi hade sålt och då var det inte jätteroligt, men för tillfället går det bra. 

E: - 

F: Jag får nog mer beställningar, jag hade velat lägga mer tid egentligen på de objekten som 

man har, känner att man lägger lite för lite tid egentligen emot vad man skulle kunna kanske 

för att få en bättre. Nu oftast inte på hussidan utan på objektssidan. Men annars så har det 

funkat bra än så länge. Nu går vi för högtryck men folk lär sig vad som går och inte.  

18. Vilken del i processen anser du att flest problem uppstår? 

A: Det att det är lite dåligt skissunderlag från vissa säljare. Ibland kan det vara någon som 

bara ringer och säger att ”kan du göra de och de ändringarna på den ritningen”. Då brukar jag 

säga att ”nej, jag behöver detta på mail”. Så ingenting på telefon helst. Men säljarna är ju lite 

stressade och så tänker de att det går fortare att ringa och säga det. Så det är ju i så fall lite 

dåligt skissunderlag ibland.  

B: Jag vill inte säga att just "där" uppstår det ett problem, utan det är lite varstans. Det känns 

som vi har ganska bra koll på våra orderbekräftelser, och får fram informationen. Men ska jag 

sätta fingret på något problem som uppstår mer så är det när produktionen går utanför våra 

väggar, att vi köper in en produktion någon annanstans. Då kan det uppkomma fel, många 

som hjälper oss att producera väggar och såna saker de har ju gjort det innan, men där kan det 

förekomma att det därifrån glöms material som skickas ut, och oftast är det då när det är 

produktion utanför våra väggar.  

C:  Det vet jag faktiskt inte. 

D: Egentligen från början så är det ju när man säljer. Det kan ju vara alltså... på slutet får man 

ju (här på entreprenadavdelningen som jag är ansvarig för) lösa alla problem som man har 

lovat. Och jag kan väl tycka att det är i slutet och ute på byggena som problemen är men de 

skapas ju egentligen genom att man kanske ibland har lite otydliga kontrakt eller olika 

förväntningar på vad som ska göras och så. Och oftast kan man nog säga att man har lovat för 

mycket då, att man har för mycket med i kontraktet. Det är ju också det här när man plockar 

in andra leverantörer som ställer till det. Och det är ju egentligen om man säger, vår säljsida 

skyldiga till. För de kan vara otroligt att de vill sälja och då kan man gå med på för mycket 

saker ibland. Det är ju lättare att sälja om man säger att man fixar allting.  

E: Jag vet inte men jag antar att det är den där ritavdelningen. Just när det ska specas och sånt 

där händer det att det fattas en del. Men sen vet ju inte jag om det är vanligare på något annat 

ställe, jag hör ju inte allt.  

F: Kontraktsidan tror jag. Bra kontrakt - väldigt nöjda kunder oftast, så det är det det handlar 
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om. Finishen på husen blir alltid bra i slutändan. Så det är det det handlar om tror jag, att 

kontraktsidan får bra kontrakt, underlättar för alla parter egentligen, det blir mindre oklarheter 

för säljarna och mindre oklarheter för köparna speciellt. 

19. Hur skulle problemen kunna förebyggas? 

A: Att de gör tydligare skisser. Jag har en liten beställningslista som jag vill att de fyller i, 

med olika önskemål i skisskedet. Och det är ju inte alltid att de fyller i de, utan då får man 

alltid påminna om det. Men sen ibland glömmer jag också bort det att de inte har fyllt i det, 

och börjar man greja med det och sen kommer man på att ”nej, man har ju glömt den där 

listan”. Då är det ju en själv som inte kommit ihåg att be om den heller. Men man tycker att 

man inte ska behöva be om den utan det ska de ju bara fylla i automatiskt. Så om man har 

mycket att göra kan det ju lätt bli att man glömmer bort det, så börjar man med något och 

kommer på sen att det är mycket uppgifter man saknar.  

B: Man skulle kunna bygga en mycket större spikhall så att man har all produktion här inne, 

men det är inte försvarbart eftersom tillverkningen går upp och ner och då måste man kunna 

anpassa sin produktion och då tar vi hjälp med utomstående som hjälper oss att producera. 

Men kanske mer tydlig information som går ut till de som ska producera som ritningar och 

sektioner som visar hur saker och ting ska se ut.    

C: Det är ju bättre kommunikation, dokumentation. Framför allt dokumentation tror jag. Att 

man kommenterar vad som hänt och hur man åtgärdar det för att det inte ska upprepa sig. Där 

tror jag vi kan bli mycket bättre. 

D: Jag tror att när vi begränsar valmöjligheterna och håller oss till ganska få leverantörer som 

vi jobbat med mycket. Och likadant att vi inte släpper in, för ibland vill de till exempel göra 

kakelarbetena själva eller göra köket själva eller sådär, och då blir det nästan alltid fel på 

något sätt. Det är alltid saker som vi får ställa i ordning i efterhand. Men jag tror att man ska 

hålla sig till få leverantörer och inte plocka in för många andra leverantörer. 

E: Det är väl den mänskliga faktorn, så jag vet inte, om man kanske skulle granska varandras 

ritningar och sånt men det är ju tid som inte finns, och jag vet inte om det hade blivit bättre 

heller, det är väldigt svårt att säga.   

F: Bra tid till att gå igenom kontraktskrivning med kund, säljaren får ta den tiden som det tar 

för att få kunden införstådd med vad det är han köper. Plus att han skriver oklarheter som kan 

tolkas på två sätt, om det är någon panel som antingen kan vara stående eller liggande så ska 

det stå tydligt att den ska vara stående på de ytorna som är tänkt. Tid och genomgång.  

20. Beskriv skillnaden på hur du hanterar kundönskemål för First Choicehus, 

kataloghus med fler valmöjligheter eller arkitektritade hus?  

A: FC får de ju inte göra nästan några val som påverkar bygglovsavdelningen. Så där är det ju 

väldigt enkel hantering. Kataloghus, där är det ju lite mer. De får ju göra egentligen vilka 

ändringar de vill även på kataloghusen. Så ibland kan de ju se helt annorlunda ut. Men om de 

bara gör lite få ändringar då är det ju inte jättemycket jobb med ett kataloghus heller, utan då 

kanske man bara flyttar på några fönster eller så. Arkitektritade hus, då är det ju mer att man 

måste granska dem. Jag granskar ju mycket. Är det ett specialritat hus som vi ska rita upp då 

är det ju mer jobb med att rita upp det, då behöver vi ju rita upp det från början. Om de 

kommer med en ritning från en arkitekt som vi ska använda rätt av, då får vi ju kolla igenom 

att den fungerar, och konstruktionsmässigt med vår produktion och sådär. Så det blir ju mest 

jobb med de arkitektritade husen. De är oftast krångligare också. 

B: First Choice-husen är ju ett lättare koncept som man har tagit fram här, där kunderna skulle 

få en bra produkt, med hög standard men de får inte göra några ändringar i 
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konstruktionsritningar, plan och fasader. De har ett litet mindre urval eller val på hur köket 

ska se ut, de får inte ändra kökets uppställning, men de får ändra luckor och sånt som inte 

påverkar ritningarna. Och sen gick vi in med det projektet för att det skulle vara lättare för 

säljarna att snabbt skriva avtal med sådana här kunder, och då tog vi fram ett färdigskrivet 

avtal där vi hänvisade till en leveransdeklaration som var rätt så utförlig med vad som ingick 

ifrån oss. Och sen tog vi fram tre husmodeller på detta First Choice och det var en 1-plans, 

1,5:a och 2-plans. Och så gick vi ut med de och de har funkat bra, det ha varit ett koncept i vår 

organisation där vi kände att det gav merförsäljning. 

Sen har vi kataloghusen som är sådana att man lägger fram ett förslag till kunderna, sen ifrån 

kataloghusen kan jag säga att nästan varje hus ändras efter kundens önskemål, så där flyttar 

man väggar. Till skillnad från First Choice där du inte får göra något, här har du alla 

möjligheter att ändra i våra kataloghus, och skapa det huset som du själv vill ha. Och under 

den här tidens gång när kunden ändrar fram och tillbaka så får de ju prisinformation från oss 

om vad saker kostar i ändringar, och sen knyter de ihop de här kataloghusen som ändras till 

ett avtal som för oss är väldigt många sidor, där det framgår då vad som ska ingå så att vi kan 

göra ritningar och projektera det efter det som funkar, men det är ett längre förfarande om 

man jämför med First Choice. Och sen har vi då arkitektritade hus, man kan säga att alla våra 

hus som  vi har är nästan arkitektritade fast det är ett kataloghus, ofta så går de upp hit till 

huvudkontoret och de ritar om det efter hur kunderna vill ha, eller så kommer det från ett 

arkitektkontor som kommer med ideér, och från dessa arkitektritade husen skapar vi om de så 

att de passar i vår organisation. Så jag kan säga att kataloghus eller arkitektritade hus det är 

samma sak, men så har vi då First Choice som är ett komplement för att komma ner i pris och 

få ett snabbt avslut. Kataloghusen och arkitekthus får vi jobba väldigt mycket med inom vår 

organisation, innan det blir en färdig produkt, First Choice är ett mycket lättare förfarande, 

som är förarbetat, så det är i stort sätt bara att föra det vidare och skicka ut det, så det är 

skillnaden på dem.                 

C: Jag får ju inte de önskemålen, men som jag sa tidigare så är ju First Choice ett låst 

koncept. Kunden får göra ett antal val men väldigt begränsat, som inte påverkar priset. 

Kataloghus och arkitektritade hus så är det ju bara att köra. Fritt val. Betala vad det kostar, 

och så mycket som möjligt. Så det är ju skillnaden. 

D:  FC är ju ett koncept där man har begränsat med möjligheter att välja och där är det ju 

betydligt mycket enklare, det blir mycket tydligare. Där blir det inte alls så många 

kommunikationsbrister. Så där funkar det otroligt bra. Sen tror inte jag att alla våra kunder 

skulle kunna jobba med det, de hade inte accepterat FC. Många av våra kunder vill kunna 

välja själva och de vill inte ha standardvillorna utan lite mer speciella och betala lite extra. Så 

det hade säkert inte funkat på alla. Men kommunikationen är ju mycket tydligare vid FC-

husen. Likadant har jag varit med och skapat ett koncept som heter Kombo och där är det 

också mycket tydligare vad som ingår och hur det ska se ut osv. Så det är lite åt det hållet som 

FC. 

E: First Choice, det har jag ju prissatt en gång så det är ju det som gäller, jag gör ju inget mer 

med den om man säger så. Sen kataloghus har jag också prissatt en gång, sen justeras det ju 

lite när det kommer nya priser så det är ju samma som arkitekthus om man ska ändra 

någonting, så de är jag mer involverad i. Men just First Choice så är det ju klockrent, där gå 

det ju inte ändra något, så det är ju väldigt bra.  

F: Det är stor skillnad där egentligen, First Choice har vi nästan ingenting, det är ju jättelätt 

hantering – så de igenom egentligen bara. Vid kataloghus är det ju oftast ingen som tar ett rent 

kataloghus utan oftast gör man ju någon förändring på det och då går det ju igenom som de 
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vanliga. Arkitekthus är ju värst oftast, det har nog stor del i att de kunderna förväntar sig 

något annat, de lägger väldigt mycket pengar och har en annan syn på hur det ska vara, de har 

nog en tendens till att tro att man kan göra vad som. Men det läggs ner väldigt mycket tid på 

de.  

 - Vid vilken av dessa uppstår det flest kommunikationsbrister? 

A: Det är väl arkitektritade hus, de mer specialhusen. Det finns ju mer källor till att det kan bli 

otydligheter eller så. 

C: Det borde ju vara kataloghus eftersom där är det ju fritt. Men samtidigt kan jag ju säga att, 

det är ju ingen kommunikationsbrist vid FC, men våra säljare är ju alltid säljare. De vill ju 

sälja så mycket som möjligt och så. Trots att vi har begränsningar så kommer det ju hela tiden 

frågor att kan jag inte få sälja på det och det och det… Men det får de ju inte göra. Men vet 

inte om det är en kommunikationsbrist egentligen, jag tror inte det. Vi har varit ganska tydliga 

egentligen. Det är mer att de vill sälja. 

B: I så fall kataloghusen och arkitektritade hus.  

D: - 

E: Det måste ju vara arkitekthusen och kataloghusen, de andra ska ju inte ändras på, men så 

finns det ju vissa som gör lite grejer ändå naturligtvis.  

F: Det är la arkitekthus. Det är en annan typ an kund också oftast, de har ofta sett något i en 

katalog någonstans och så vill de ha ett exakt likadant, men det finns inte i Sverige och man 

får inte bygga så. Så det är oftast där det är plus att arkitekterna har ofta ganska dålig koll på 

vad som gäller med regler, de ritar in en cirkel i badrummen och tror att det räcker och sen när 

de bygger så stämmer inte tillgänglighetskraven ändå. Så det är där det är jobbigt med den 

biten.      

21. Hade det underlättat att utöka något av dessa utbud, i så fall vilket? 

A: Bara FC! Nejdå, men det blir ju mindre jobb för alla med FC. Och troligtvis större 

möjlighet att allt blir enligt kundens önskemål också för det är inte så mycket val att göra. Så 

då har de inte förväntningar på så mycket olika saker. 

B: Vi håller på idag med våra avtal som vi har för kataloghus och arkitektritade hus, det är ju 

rätt så gammalt och har hängt med i många år, men vi håller på att titta på nya avtal för att 

underlätta här inne, och där sitter vi nu en grupp idag  för att hitta eventuella brister i ett avtal, 

men vi kom nog fram till sist här att våra avtal ändå är rätt så bra, för de ger informationen till 

oss här inne som ska arbeta med det, på ett bra sätt. Men att vi på något sätt ska utöka det på 

ett smidigare sätt så det inte bli ett första skede med kunden, att de får se ett avtal med väldigt 

mycket frågor, utan att man istället försöker knyta upp kunden för att sedan gå över till en 

ÄTA med ändringar och tillägg för kunderna, så att man sitter i skede nummer två och går 

igenom, så vi tittar litegrann på det, men det är ju givetvis ju tydligare det är i avtalet, desto 

bättre blir det i slutändan tror jag.      

C: Vi jobbar ju hela tiden med det. Kataloghus ändrar vi ju, standard och tillval ändrar vi ju 

varje år i stort sett. Lägger till nya produkter och så. På FC hade det inte skadat att vi 

utvecklade konceptet och vi jobbar med det hela tiden att man utvecklar konceptet. Då tittar 

man ju på utbudet. Lägger till nya produktval och bland annat till exempel får man alltid från 

säljare och kunder när det gäller FC att ”kan vi få köpa en kamin?”. Det har vi sagt nej till 

men nu börjar vi släppa det. För nu blir det mer och mer kaminer så nu kanske vi plockar in 

det i sortimentet för FC. Och garage. 

D:  Ja det hade det säkert gjort. Kanske hade behövt fler FC-hus. 

E: Ja First Choice kan man ju utveckla och göra fler modeller, men sen vet jag inte vad 
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Mjöbäck vill, bara mata ut massa såna hus? Det får vi väl se vad som bestäms.   

F: Fler First Chioce för min del, de är väldigt lätta för vår avdelning, man lägger ner mycket 

tid i början på de men sen flyter de på väldigt bra. Oftast är de rätt så bra för de lämnar vi 

även ner till tillverkningen så de går igenom och kollar så att det funkar för deras del, och då 

blir det bra hela vägen. Arkitektritade hus är det ofta väldigt mycket som får sättas på plats, 

det är mycket panel som får sättas på plats oftast, de vill inte ha midjeband, så då drar det med 

sig väldigt mycket som ska utföras på plats, och då ska du ha logistiken med allt material som 

ska ut, och ställningar. Så hade man sluppit dem så hade det vart kul, men å andra sidan så är 

de rätt roliga att jobba med när de kommer in, lite mer utmaning.            

22. Hade du uppskattat att det sker en utveckling av hur företaget hanterar 

kundönskemål? 

A: Det är ju mer det här att det ska vara tydligt så man förstår vad de menar. På skissen från 

början och att man får informationen på mail eller papper, inte på telefon. Men sen blir inte 

jag så mycket påverkad av om kunden får välja fritt bland olika materialval eller 

badrumsutrustning och så, det påverkar ju inte bygglovsavdelningen egentligen så mycket. Så 

det är tydligare skisser och tydligare underlag, så löser vi det. 

B: Ja det hade jag absolut gjort, man kan alltid bli bättre och förbättra och underlätta.  

C: Ja det är alltid bra med utveckling, så absolut. 

D: Den är ju väldigt hög idag tycker jag, vår hantering av kundönskemål. Däremot hur vi 

hanterar reklamationer och så i efterhand skulle vi säkert kunna bli mycket bättre på tror jag. 

E: Ja det är klart att det hade varit uppskattat givetvis, men sen hur man gör, om man ska låsa 

det mer? Att det är vissa paket man får köpa som i bilvaruhandeln, som att "vill du ha tonade 

rutor, så måste du ha det här och det här också". Och det kanske är bra, jag vet faktiskt inte, 

men det hade varit roligt att utveckla något sätt. Men i och med att vi har "frihet att välja" så 

är det inte så styrt att man kan göra bara begränsade val utan man kan ju göra vad man vill. 

F:  Ja, jag tror det lite grann att få någon som kommer in och har hand mer i första läget, vad 

de väljer, se så att det funkar, så det inte visar sig i ett senare skede att det inte fungerar. Sen 

är det egentligen kanske mer på reklamationssidan som skulle behövas någon som verkligen 

sitter med reklamation. Det är de två bitarna, annars tycker jag att det funkar bra allting 

faktiskt.  
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Bilaga 4 – Fokusgrupp med kontorsanställda 

Exempel på GAP 1  

Vad gäller relationsförsäljning menar de medverkande att det ofta beror på säljarens 

erfarenhet hur mycket det fokuseras på relationer i säljprocessen. En ny säljare fokuserar 

oftare på att snabbt sälja och får inte med alla fakta vilket kan leda till missförstånd och 

missnöje. En erfaren säljare tar den extra tiden för han vet att han får tillbaka det i slutet ändå.  

Alla säljare på företaget går på provision. De medverkande tror att detta påverkar hur de 

arbetar. En säljare utan provision är mer trygg, medan en säljare på provision måste sälja för 

att få inkomst. Därmed blir det snabbare affärer och fler hus sålda. Försäljningschefen säger 

att en säljare i husbranschen dock har svårt att klara sig med enbart snabba affärer. Då blir det 

mycket efterarbete som ändå kommer ikapp dem. Med tiden lär sig säljarna detta. Inte alla, 

men de flesta.  

Hur kan GAP 1 minskas?  

Tre av de medverkande nämner att det bör gå ut bättre information till säljarna. Ett exempel 

är att utbilda säljarna när de börjar så de kommer in i hur det fungerar på företaget. Viktigt att 

säljarna har god kunskap om det de säljer.     

Säljchefen och marknadsansvarig poängterar att leveransdeklarationen behöver uppdateras 

och förklaras på ett bra sätt så kunderna förstår. Det är viktigt att allt dokumenteras bättre i 

den. Marknadsansvarig nämner även vikten av att alla överenskommelser är skriftliga, aldrig 

några muntliga.  

Alla är eniga om att avtalen behöver bli tydligare. Det handlar dels om hur säljaren fyller i 

avtalet, att de kryssar rätt. Det behöver även vara mer förklaring av de olika punkterna för att 

säljaren ska kunna förmedla innehållet till kunden. Vissa säljare förespråkar, enligt de 

medverkande, ett kortare avtal så man kan göra snabb affär och sedan göra alla tillval senare. 

Säljchefen säger att de suttit och tittat på detta men kommit fram till att det är bättre att ha det 

som de har nu, med ett stort heltäckande avtal, men man skulle kunna ha ett annat upplägg på 

det.  

Ritchefen föreslår att man bör införa granskning av kontrakten.  

Exempel på GAP 2  

I vissa fall tror kunderna att de ska får ritningar snabbare än de kan få, men det behöver inte 

vara orealistiskt mot vad säljarna lovat utan det kan bara vara att Mjöbäcksvillan har mycket 

att göra. Det beror på vilken belastning man har i organisationen. Är belastningen hög så ökar 

tiden för en ritning och få ut ett pris till kunden, har man mindre att göra så går det fortare. 

Mjöbäcksvillan lämnar en trygghet till kunden, att håller de inte avtalstiden som de lovat på 

36 veckor så får kunden vite, så därför måste företaget uppfylla det kravet, annars kostar det 

dem pengar, så det sätter lite press på dem. Efter avrop får kunden till 99% det de vill ha. 

Ibland kan säljaren lova att "ja huset kommer ut" och så kommer de in hit och ser att det är 

hög belastning, och ser att man inte kan få ut det. Då har man lovat kunden något som man 

inte kan hålla, och då blir det ett irritationsmoment för kunden, när säljaren berättar att "Nej 

vi kan inte få ut ditt hus innan semestern, vi måste vänta till september", men man lär sig att 

inte lova för mycket för det kommer tillbaka till en. Som säljare följer man kunden hela 
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vägen till slutbesiktning och blir inte slutbesiktningen bra så kommer kunden att följa efter 

säljaren.    

Effektivare sätt går säkert att arbeta på instämmer alla med, men det är svårt att veta vad det 

är de kan förbättra. Själva grundstrukturen har vi rätt väl strukturerad om vad som ska göras, 

men så fort det ändras, det är då det blir mer komplicerat.  

Vi har ett visst antal veckor från att vi har sålt huset, det har kommit upp på listan och ska ut, 

i vecka 20, då ska kunden ha samrådshandlingar, och då har vi 15 arbetsdagar att ta fram 

dem, då händer det ibland att säljare tar en tidigare tid, och då hinner vi oftast inte få fram 

alla handlingar, och så åker de till kommunen och så går det inte igenom där, utan det ska 

kompletteras med handlingar efteråt, och då blir det ytterligare en grej som avdelningen som 

har hand om det måste hålla koll på att det ska skickas extra handlingar och det blir ett 

väldans duttande och det tar ju tid. Allt som kommer in extra utöver som man inte räknat 

med, tar tid och äter upp mycket tid från annat. Så följer det flödesschemat som det är sagt 

egentligen, de husen rinner igenom bra.   

Det här med tjänsteutveckling, om vi tar First Chioce, det går på samma avtalstid som en 

arkitektritad villa som är hur komplicerad som helst. Och det är på grund av att man inte här 

inne effektiviserat den kanske. Den kanske ska ha en annan line och på det sättet hade man 

fått ut mer First Chioce till en kortare tid och mer pengar in i företaget, snabbare in i 

företaget. Men här kör man i samma grej för att det har funkat och man vågar inte göra 

effektivisering för då faller det utanför ramarna emot vad de brukar göra. Där hade man 

kanske för företagets del kunnat hitta en bättre effektivitet på just ett sånt koncept. Jag tror att 

problemet är att arbetsbelastningen är så pass hög på alla avdelningar så att man ändå inte 

hinner sätta sig ner och ta tag i det. Det är så få veckor man tjänar på det egentligen så därför 

tror jag att man inte tagit tag i det. Det man tjänar på är ritningstiden, den drabbar inte 

avropet, så istället för att ha 36 veckors avtal skulle man kunna ha 31. Men i produktionen, 

om man hade haft en extra line så hade man kunnat säga att istället för 8-10 veckor så skulle 

det kunna ta 2 veckor. Man kan ju producera sånt i förväg, eftersom det är samma väggar 

hela tiden, man kan ju ha ett lager med färdiga väggar. Det finns ju säkert sätt att effektivisera 

detta men det finns inte tid att hinna tänka igenom detta. Nu är man inriktad och fokuserad på 

att köra efter avtalet är det som gäller, och det jobbar alla efter idag. 

Vi har för få husmodeller i vår katalog, valmöjlighet skapar försäljning. Så ju fler hus att 

välja på, desto lättare att få en kund att välja just våra hus. Men om man går på företag som 

massproducerar, t.ex. Älvsbyhus, de har inte många hus, utan där är det priset som är 

styrande. Men ofta så har kunderna redan kollat ut ett hus de vill ha, de kan hitta det på nätet, 

tror att kataloghus är lite utarbetat idag och på siten har vi mycket fler hus än vad vi har i 

katalogen. Det är inte ofta vi säljer ur katalogen utan oftast är det visningshus om det är ett 

bra visningshus, men katalog kan vara en inspiration till att välja Mjöbäcksvillan.   

Hur kan GAP 2 minskas?  

Vi har kort byggtid, jämfört med många andra husföretag, ta t.ex. Västkuststugan, de tar över 

ett år. Och det där med upplevelsen, katalog och site, det är klart att det finns jättemycket vi 

skulle kunna göra, vi testade ju VR innan, det finns jättemycket vi kan utveckla men åter igen 

så faller det på tidsbrist. Gapet kan minskas genom att anställa fler. 3D-ritningar har vi börjat 

med. Vi försöker alltid uppfylla kundens önskemål, så länge det funkar konstruktionsmässigt.   
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Det behövs även mer personal och mer resurser för att utveckla katalog, hemsida, ta fram mer 

tydliga ritningar i 3D, skapa en plattform för kunder och göra det lättare för dem. Införa olika 

tider för olika objekt skulle också minska GAP:et, (nu är det samma tid för ett stort, special, 

bostadsprojekt som ett First Choice).  

Exempel på GAP 3  

Kunden har som byggherre mycket ansvar, större än de tror. De kan till exempel glömma att 

skicka tillbaka och godkänna till Vedum att "det här köket vill jag ha", nämner 

bygglovsansvarig. Ibland dröjer detta lång tid och när säljaren då ringer och påminner så vet 

de inte om att de ska göra det.   

Kunden köper en totalentreprenad och tror då att de inte behöver göra någonting, säger 

ritchefen. Men de behöver skicka in bygglovsansökan, anmäla elanslutningar, ordna 

byggcontainer, meddela storlek på vattengångar in till fastigheten osv. Det står i kontraktet 

vad de ska göra, men ofta vet de inte vad det handlar om. De kanske aldrig har byggt ett hus 

innan.  

Bygglovsansvarig påpekar att husen kanske marknadsförs för positivt. Det står att de är 

nyckelfärdiga, men det är de aldrig. Man kan förvisso inte skriva med i broschyrerna allt som 

inte ingår, påpekar marknadsansvarig men håller med om att det är fel att kalla husen 

nyckelfärdiga. Försäljningschefen säger också att det är farligt att säga att företaget har en 

nyckelfärdig totalentreprenad. Vissa säljare säljer med vissa av sakerna, säger 

marknadsansvarig. De tar extra betalt och ordnar därmed byggcontainer och liknande. 

Försäljningschefen menar att det är farligt att göra på det viset.  

Det är ofta att företaget har fler beställningar än vad de egentligen klarar av.   

Försäljningschefen nämner ett exempel. En säljare ringde till honom och behövde få fram 

handlingar till ett startmöte inom 15 arbetsdagar. 15 arbetsdagar är företagets minimitid för 

framtagning av dessa handlingar. Handlingarna blev inte färdiga i tid till mötet så de kom att 

behöva kompletteras i efterhand. Det visade sig sedan att huset inte skulle levereras för än om 

cirka fem månader. Det hade därför inte varit bråttom med handlingarna utan startmötet hade 

kunnat ges senare, utan någon inverkan på byggnationen. Säljaren hade inte behövt begära 

handlingarna så snabbt. Det blev bara extra belastning hos huvudkontoret.  

En av företagets säljare säger alltid att det tar sex veckor att få fram handlingarna. Om det 

sedan tar kortare tid så gör det inget för varken kunden eller företaget. Om säljaren däremot 

säger tre veckor men det tar längre tid, då skapas ett irritationsmoment hos kunden, menar 

försäljningschefen.  

Ritchefen och bygglovsansvarig säger att det sällan är oklarheter i ansvar så att saker faller 

mellan stolarna. Kalkyleraren däremot menar att det händer ofta. De är dock överens om att 

det alltid blir löst innan huset levereras. Marknadsansvarig säger att han kan uppleva 

oklarheter i vem man ska vända sig till med vissa ärenden. Om han, som arbetar på 

huvudkontoret är osäker så är nog säljarna och kunderna ännu osäkrare, menar han. 

Bygglovsansvarig berättar att när kunder ringt och bett henne om samrådshandlingar har hon 

blivit osäker på vem hon ska koppla kunden vidare till.  

Försäljningschefen berättar att de flesta anställda har arbetat på kontoret en lång tid och har 

fostrats in i hur företaget arbetar. De nyanställda formas sedan efter det på den avdelning de 
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hamnar. Ritchefen påpekar även att det är en ganska fri ansvarsfördelning på företaget. Om 

någon får en fråga så svarar man om man kan, även om det inte är ens huvudområde. Allas 

arbetsuppgifter går in på varandras, menar bygglovsansvarig.  

Bygglovsansvarig ger exempel på oklarheter i ansvar när specialprodukter beställs. Ibland 

säljs en produkt och den ritas in, men vem kollar upp att produkten faktiskt fungerar? Hon 

nämner ett exempel där en speciell duschvägg hade sålts men fästet hamnade mitt i ett 

fönster. Detta upptäcktes precis innan beställningen skulle gå iväg. Bygglovsansvarig föreslår 

att det är säljarens ansvar att se så det fungerar. Försäljningschefen menar att detta inte är 

säljarens uppgift. Ritchefen menar att man inte heller kan sälja vad som helst som säljare, 

vilket försäljningschefen håller med om. Marknadsansvarig berättar att de har 

kontrollfunktioner på företaget, så det alltid är någon som upptäcker det, men här är det 

någon kontrollfunktion som saknats.    

Hur kan GAP 3 minskas?  

Tre av de medverkande menar att det behövs mer personal och mer resurser på företaget.  

Tre stycken nämner även vikten av att säljaren informerar kunden om vilket ansvar denna har 

och även förtydliga informationen då det krävs.  

Exempel på GAP 4  

Ritchefen anser att företaget kunnat minska detta GAP mycket de senaste åren. Förr såldes 

det många produkter som sedan inte fungerade i praktiken. Nu mera kollas produkterna upp 

innan det går så långt.  

Ett exempel som nämns är en beställning där kunden ville ha OSB-skivor på alla väggar. 

Säljaren skrev in det i avtalet, men väl på kontoret ändrade de skivorna i badrummet eftersom 

det inte är tillåtet med OSB i badrum. När kunden besökte byggplatsen såg de att det inte var 

OSB och blev missnöjda med detta eftersom de inte blivit informerade om ändringen. De 

medverkande i gruppen anser att det inte är säljarens ansvar att veta att OSB ej fungerar i 

badrum, utan det är huvudkontorets ansvar att meddela säljaren om det. Då kan säljaren i sin 

tur meddela kunden. Ofta räcker det att meddela kunden om att det behöver lösas på ett annat 

sätt istället, så blir de nöjda. Om man däremot ändrar något utan att kunden vet om det, då 

blir det irritation.  

Försäljningschefen nämner även att det kan bli felaktigt styrda förväntningar om huset säljs 

med delad entreprenad. Kunden har läst på hemsidan och i katalogen om tryggheten med en 

totalentreprenad, men upplever inte den när de bygger huset på delad entreprenad. Det kan 

falla tillbaka på företaget, menar försäljningschefen, vilket bottnar i otillräcklig 

kommunikation mellan säljare och kund.  

Marknadsansvarig utvecklar med att meningen med försäljning är att skapa höga 

förväntningar. Ritchefen säger att man måste skilja på olika förväntningar. För att locka 

kunderna måste höga förväntningar skapas, men när kontraktet skrivs måste de vara 

realistiska. De nämner ett exempel om ett flerbostadshusprojekt de har i Båstad. Där har 

arkitekten ritat ett ”jätteflådigt” flerbostadshus som nu är ute till försäljning. Dock har ingen 

granskat om huset går att bygga och de har inte bygglov än. De har skrivit i broschyren att det 

endast är en illustration, men i detta fall skulle slutprodukten bli ett helt annat hus än vad 
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kunderna har bokat. Marknadsansvarig medger att de borde granskat huset och sökt bygglov 

innan det gick ut till försäljning.  

Marknadsansvarig nämner att det finns många projekt som säljs som de internt anställda på 

företaget inte känner till. Bygglovsansvarig nämner att det ibland blir överraskningar när 

säljaren lovat något som sedan inte hinns med. Exempelvis inflyttning i maj, men det blir i 

september, nämner kalkyleraren. Företagets erfarna säljare har med tiden lärt sig att ge 

rimliga löften och lämnar exempelvis inte ut ett prisförslag innan de suttit ner och pratat med 

kunden och fått en relation med dem och ett förtroende hos kunden.  

Hur kan GAP 4 minskas?  

Samtliga medverkande nämner vikten av tydlig information från säljaren till kunden. Detta 

för att minska missförstånd. Försäljningschefen samt marknads- och bygglovsansvarig 

nämner vikten av att alla överenskommelser är skriftliga.  

Marknadsansvarig säger att det vid större projekt är viktigt att granska arkitektens ritningar 

innan försäljningen börjar.  

För att förebygga problemet med OSB-skivorna kan man lägga in information till säljarna i 

avtalet att OSB inte fungerar i badrum.  

Exempel på GAP 5  

Svaret på GAP 5 är väl egentligen att vi har väldigt nöjda kunder, slutbesiktningar som är 

utan anmärkningar, nollade och kanonbra. Och framför allt väldigt nöjda kunder, vi ser ju det 

på våra enkätundersökningar, där en fråga är om de kan rekommendera oss för vänner och 

bekanta, och på dessa sju åren som jag har jobbat här så är det bara en som sagt att de inte 

kan rekommendera oss. Vissa kunder har kanske varit mindre nöjda med någon del, men vid 

slutprodukten har de ändå varit nöjda och känt att de kan rekommendera oss till andra.   

Om vi tar de här extremfallen, (de har ju förmodligen inte svarat på enkäten), där är ett 

praktexempel på hur det kan bli. Han hade köpt ett hus innan och var jättenöjd med säljaren 

och det funkade bra med entreprenadavdelningen och han var nöjd med hela den processen. 

Och han kommer tillbaka och ska köpa ett hus till. På grund av att säljaren känner honom 

sedan innan så tullar han på vissa saker, som "det gick ju bra innan, vi kanske är lite mer 

kompisar nu". Han drar det lite längre än vad våra stopp är, och det går inte bra. Vi bygger ett 

hus enigt avtal, huset uppförs men kunden är inte nöjd. Fönster och så är inget fel från oss. 

Det är ett jättetydligt exempel egentligen, det kunde inte bli tydligare, han har fått fönster 

efter vad som står i avtalet/kontraktet, exakt de fönstren som han har köpt, de finns med på en 

ritning, där det t.o.m. är inskissat en figur som står framför fönstret, som är 1,80 

(normallängdsperson) och det är ju mer än vad som är standardbrukligt att man sätter in, och 

den visar att takfönstret är här uppe och fortsätter upp, det är där det är placerat på planritning 

och fasadritning, och så säger han "jag ser inte ut och kan se havet". Men det är inte bara det, 

det är ventilation och centraldammsugaren. Ventilationen är inte nerdragen i källaren, men i 

vårat avtal står det klart och tydligt att vi endast ska projektera för VA. Det står klart och 

tydligt, men vi hade skickat med ritningar för att projektera ventilationen, för det skulle vi 

göra, men det skulle inte ingå från oss ner i källaren. Så det är lite ovisst där, och så kör 

säljaren sitt race, det inte kommer ut i tid, han drar in målningen i vår entreprenad, det skrivs 

en orderbekräftelse efter avrop, som egentligen inte ska hända, kunden tycker att det blir för 

dyrt, vi drar tillbaka detta och det går några veckor. Avtalet är jättebra skrivet, klart och 
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tydligt, säljaren kan detta, han är en av de bästa på att skriva avtal. Det har inte funkat lika bra 

mellan entreprenadavdelningen och den här kunden. Det skar sig, varav det blev 

aggressioner, och av detta är det inte en nöjd kund, han ser allting till sin egen fördel "vad 

kan jag tjäna mer pengar på" ju mer fel vi gör, desto mer kan han få behålla. 

Besiktningsprotokollet stod att det inte får innehålla någonting, jag tror att det inte alls var 

mycket pengar, där står man idag. Men vi har fått en stämning på oss ifrån han. Och vi har 

svarat honom på den här stämningen vad vi tycker. Fönstren byter säljaren för han har lovat 

honom det, och han gör den delen själv så det har inte vi med att göra. Kunden har egentligen 

utnyttjat säljaren hela tiden, hela tiden gjort ändringar för sent, tog bort målningen, han skulle 

göra det själv tills det till slut visade sig att han inte kunde hitta det billigare någon 

annanstans, och då ville han ha tillbaka målningen i entreprenaden igen och då sa 

entreprenaden "nej vi hinner inte det nu". Snickarna hade satt upp alla lister som de brukar 

göra, men det skulle de absolut inte göra för hans målare skulle in och tapetsera. Och det blir 

fel när det går ifrån våra rutiner och vår standard och då kan det bli tokigt. Men detta är ett 

rätt så klockrent exempel på vad som händer när man går utanför boxen. Säljaren gjorde detta 

för att vara snäll, men ju tydligare det är och ju rakare det är desto bättre blir det, om man 

börjar tulla på grejerna då kommer de här felen, och de hamnar ofta tillbaka som en nackdel 

för företaget/organisationen. Men de som är riktigt missnöjda svarar förmodligen inte på 

enkätundersökningen, jag vet inte hur många procent det är som svarar.   

En av kunderna som vi intervjuade var missnöjd med eftermarknaden med reklamation, att 

hon inte fått någon återkoppling där:  

Vi hade faktiskt uppe på operativa ledningsmötet angående reklamationsansvarig, just nu är 

det lite svävande vem som har den biten. Just den här kunden sa säljaren att hon var jättenöjd 

men när vi pratade med henne så var hon inte det, hon sa att "jag kanske inte är rätt kund att 

intervjua" men jag sa att "det är du nog ändå" och samma dag så hörde hon av sig och 

försökte få detta åtgärdat men det har inte hänt någonting än. Detta gick till ansvarig för 

underentreprenör och sen har det stoppat där. Egentligen är det bara en bagatell att lösa så är 

kunden nöjd sen, det ska inte behöva dras länge så att det blir en stämningsansökan.  

Vi behöver någon som följer upp detta och ser till att det blir åtgärdat.   

Ofta så är det smågrejer som för Mjöbäcks skulle kunna lösas jättesnabbt men för kunden blir 

det ett jätteproblem, hela huset blir skit av det. Så där är vi ju dåliga helt enkelt.            

Hur kan GAP 5 minskas?  

Reklamations- och eftermarknadsavdelning. Tydlighet i avtal och komplettera med 

reklamationsavdelning. Men det är viktigt att ta hand om eftermarknaden och sköta den på ett 

snyggt sätt annars så faller det tillbaka på att ett hus som har varit hur bra som helst blir inte 

bra och kan bli en missnöjd kund, så det spelar ingen roll hur bra besiktningen går om inte en 

sådan sak blir åtgärdad. Oftast är det ett större problem bland dem som inte är entreprenader. 

För där är det att kunden tror att de kan ringa till Mjöbäck och fråga om allting och så har vi 

inte med det att göra. Oftast är det sista utvägen för dem att få någonting, då faller det tillbaka 

på byggsatsen, och kunden säger "men ni måste ju vara rädda om ert namn" men så har vi 

inte ansvaret för den. Vi fick en sådan kundenkät för något år sedan, där kunden hade skrivit 

fem på allting, men så kom man till arbetsledning, och så stod det noll där, och så stod det 

"arbetsledaren tog absolut inget ansvar". Men så kollade vi upp detta och så var det en 

material-leverans, så vi hade ingenting med det att göra utan de hade ju köpt in det själva. 
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Ofta kan man ju se granskning och såna program där det är hus som gått åt pipan, och då är 

det ju ofta inte några entreprenadföretag, utan då har de köpt det själva, det är 

underleverantörer som gått i konkurs. Därför tycker jag att vi ska ha totalentreprenader på 

alla våra projekt, eller bara sälja First Chioce, eller inte sälja några byggsatser. Vi ska vara 

väldigt glada att det inte sålts många byggsatser i Stockholm, för det hade varit en otrolig 

påfrestning för alla, Nu sålde vi fem stycken, och på en har det varit gnällgrejer hela tiden.   

Reklamationsavdelning, reklamations- och eftermarknadsavdelning saknas eller sköts inte 

direkt, sluta sälja material-leveranser.   

Vi sålde fem hus förra året till Stockholm, Västkuststugan sålde nittio, av dem var det mycket 

stugor också, de är fem säljare uppe i Stockholm. Av dem var 58 riktiga villor, 1/9 av dem 

var totalentreprenader där uppe. De ser idag att under 2017 kommer detta gå ner till 1/5 (öka 

till 1/5 med totalentreprenader) för det går inte. Säljaren där får inte sälja om inte snickaren 

kan ta det, för kan inte snickaren ta det så förlängs byggtiden. Så de har knutit upp sina delar 

med det och då är det en annan sak. Det är så jag vill att det ska vara i Nyköping, och nu 

börjar det bli så där, de blir duktigare och duktigare, nästa steg är Stockholm. 

Sluta med material-leveranser till privatpersoner.  
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