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Sammanfattning

I början av 1990-talet förändrades byggmarknadens spelregler. Byggbranschen har tidigare 

påverkats av statens inblandning och präglats av låg konkurrens. Men så gick Sverige med i 

EU, vilket medfört en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, arbetskraft, tjänster och 

kapital mellan medlemsländerna. Det har gjort att utländska företag och byggarbetare har 

kunnat etablera sig i Sverige. Men det har inneburit att de små- och medelstora byggföretagen 

utsatts för en hårdare konkurrens eftersom de inte har kunnat hålla lika låga priser som de 

utländska företagen. Vinnaren av detta är naturligtvis köparen av byggprojekt. För att kunna 

möta den nya konkurrenssituationen måste därför de små byggföretagen finna nya 

marknadsstrategier.

Syftet med undersökningen är att genom jämförande studier se vilka marknadsstrategiska 

förutsättningar det finns för svenska små- och medelstora byggföretag. Tre fallstudier av små-

och medelstora byggföretag ingår i uppsatsen. För att bättre kunna belysa byggföretagens 

möjligheter har vi också tagit med kundens synpunkter. Detta har gjorts genom en 

enkätundersökning som sedan kompletterats med telefonintervjuer med sex 

bostadsrättsföreningar.

Teoridelen belyser olika faktorer som är viktiga för företags överlevnad. Den inleds med ett 

perspektivval. Antingen kan ett företag välja att använda sig av den klassiska ”marketing 

mix” där tonvikten är att ge lägsta pris genom hård konkurrens eller kan företaget utveckla 

långsiktiga relationer, nätverk och samspel med kunden. I uppsatsen har vi valt det senare 

perspektivet som kallas relationsmarknadsföring. Ett påtagligt resultat visar på vikten av god 

kundservice då detta leder till bra referenser. Bra referenser är mycket betydelsefulla för att få 

nya kunder och nya uppdrag i byggbranschen.

Slutsatsen är att företag bör arbeta med och förbättra graden av kundservice för att ge 

kunderna mervärde då denna marknadsföringsstrategi leder till lojala kunder som också ger 

företaget ett gott renommé. Det behöver de små- och medelstora byggföretagen för sin 

överlevnad! 
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1. Bakgrund

I det här avsnittet ges en överblick över byggbranschens utveckling och framtida utmaningar 

som små- och medelstora byggföretag kan tänkas stå inför.

Nya konkurrenter från utlandet håller låga priser 

I början av 1990-talet förändrades byggmarknadens spelregler. Den viktigaste orsaken till 

detta var att Sverige den 1 januari 1995 blev medlem av den Europeiska Unionen, EU. EU 

innebär en gemensam marknad för medlemsländerna, med fri rörlighet för varor, arbetskraft, 

tjänster och kapital.1 Ytterligare en viktig förändring skedde den 1 maj 2004 då EU 

utvidgades med ytterligare tio nya medlemsländer från det forna Östeuropa. Sedan dess har 

andelen utländsk arbetskraft och utländska företag ökat märkbart. I storleksordningen 6 000 –

7000 byggnadsarbetare och hantverkare från dessa länder har varit verksamma i Sverige 

under perioden juni 2004 – juni 2005. Det motsvarar ungefär 10 procent av det totala antalet 

yrkesverksamma.2 Vinnaren av detta är naturligtvis köparen av byggprojekt. De utländska 

företagen betalar lägre löner än vad svenska byggarbetare får. Detta leder därför till att de 

utländska företaget kan erbjuda kunderna lägre priser.3 Denna konkurrens påverkar de små-

och medelstora företagen som huvudsakligen är inriktade på ROT-marknaden (reparation, 

ombyggnad och tillbyggnad).4 Undersökningar visar att de utländska aktörerna bara anlitas 

med någon enstaka procent men att finns indikatorer på att de ökar.5 EU:s avreglering har 

medfört att utländska företag och byggarbetare etablerat sig inom Sverige vilket framförallt 

slagit mot de små byggföretagen då de inte kan hålla lika låga priser som de utländska 

konkurrenterna.

Statens inblandning i byggbranschen 

Bostadsmarknaden har sedan länge ansetts vara i behov av många och kraftfulla politiska 

åtgärder, då alla invånare behöver en bostad. Uppstår det problem med bostadsmarknaden blir 

det liv i både massmedier och riksdagshus! Under 1960-talet skulle det på grund av 

bostadsbristen byggas en miljon bostäder. För att kunna genomföra detta subventionerade 

                                                
1 Allgårdh, Olof & Norberg, Sven. (2004). EU och EG-rätten. s 258 ff
2 Konkurrensverket. (2005). Konkurrensen inom Sverige 2005. s 80
3 Dusing, Pär. (2004). 800 nya byggjobb i Västsverige. Göteborgsposten.
4 Konkurrensverket. (2000). Konkurrensen i Sverige under 90-talet - problem och förslag.  s 177
5 Sveriges Byggindustrier. (2005). ROT-avdrag och svartarbete i hushållssektorn. ss 18 - 19



7

regeringen byggandet genom generösa räntebidrag. Subventionerna för byggande har sedan 

fortsatt, vilket innebär att staten på detta sätt ökar utbudet på bostäder i samhället. 6 Detta har 

fått till konsekvens att byggbranschen präglas av svag konkurrens, bristande effektivitet, låg 

teknikutveckling och höga byggkostnader.7 För byggföretagen medförde statens satsningar på 

miljonprogrammet, till ett storskaligt byggande som gynnade framväxten av stora 

byggföretag.8 Då statens inblandning fortgått under mycket lång tid har detta fått 

konsekvenser för företagens verksamhet vilket kan vara svårt att frigöra sig ifrån. Det har 

också gynnat framväxten av stora byggföretag på bekostnad av de små- och medelstora 

byggföretagen. 

Byggföretagens kontaktnät förändras

Inom byggbranschen är det vanligt att byggföretaget som åtagit sig ett byggprojekt i sin tur 

måste anlita olika underentreprenörer. Det kan bero på att byggföretaget inte har tillräckligt 

många anställda för att genomföra arbetet helt på egen hand. På så sätt kan små byggföretag 

få uppdrag av stora byggföretag. Dessutom kan byggföretaget behöva anlita specialistföretag 

för vvs- eller elinstallationer. Det innebär att det finns firmor som har ett annat byggföretag 

som kund och inte den ”riktiga” slutkunden.9 De stora byggföretagen använder sig alltmer av 

underentreprenörer. Men de underentreprenörer de anlitar är ofta utländska företrädesvis från 

Polen och Tyskland. De är eftertraktade ibland för att de har en specialkompetens, men ibland 

för att de drar fördelar av lägre skatter i hemlandet och att de kan hålla lägre priser. För polska 

företag är löneläget en stor drivkraft, medan tyskarna söker sig till nya marknader eftersom de 

befinner sig i en lågkonjunktur.10 I byggbranschen är det vanligt att samarbeta med andra 

byggföretag för att kunna åta sig stora projekt, men då de stora byggföretagen allt oftare 

anlitar utländska underentreprenörer får de små byggföretagen allt färre uppdrag genom 

dem.

                                                
6 Persson, Mats. (2004). Bostadspolitiken. ss 308 - 313
7 Näringsdepartementet. (2000). Från byggsekt till byggsektor. ss 4 - 6
8 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. (2002). "Skärpning gubbar! s 15
9 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. (2002). "Skärpning gubbar! s 98
10 Håkansson, Mats. Få nya skånska byggjobb trots byggboom. Sveriges Radio.
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Bostadsrättsföreningar är nya kunder 

Beställaren av byggarbeten har förändrats under de senaste 20 – 30 åren. De allmännyttiga 

bostadsbolagen bygger inte längre i egen regi, utan har gått över till att förvalta bostäder. 

Bostadsföretagen förlorade därmed den kunskap om byggande som krävs, för att med ett gott 

resultat upphandla byggentreprenader. Dessutom uppförs alltfler nybyggda fastigheter som 

bostadsrätter. En bostadsrättsförening är sammansatt av enskilda konsumenter med för 

allmänheten genomsnittliga kunskaper om byggteknik, entreprenadjuridik och ekonomi. I 

praktiken kan det leda till att byggföretaget på en gång är både byggherre och 

byggentreprenör.11 Bostadsrättsomvandlingen har tagit fart i Stockholms innerstad 1999 då 

den borgerliga majoriteten lät de hyresgäster som ville köpa loss sina fastigheter från de 

kommunägda bostadsbolagen.12 Många bostadsrättsföreningar är dock medlemmar i en 

riksorganisation för att få hjälp med administration och rådgivning. HSB och Riksbyggen är 

kooperativa organisationer medan SBC, är en organisation för privata 

bostadsrättsföreningar.13 En växande kundgrupp är bostadsrättsföreningar som genom en 

förändrad politik äger alltfler fastigheter, men de är ovana köpare av kostsamma 

byggprojekt. 

Av ovan framgår att byggbranschen är stadd i förändring. Marknaden utsätts för en allt större 

utländsk konkurrens och jämte det faktum att statens inblandning i byggbranschen minskat, 

leder detta till problem för de små byggbolagen. Dessutom har uppdragsgivarna för nya jobb 

ändrats, allt färre uppdrag kommer från de stora byggbolagen istället finns alltfler 

bostadsrättsföreningar som möjliga kunder, men de är ovana beställare. 

1.1 Problemdiskussion

Byggbranschen präglas idag av internationalisering, vilket medfört stor konkurrens. 

Traditionellt har de små företagen fått uppdrag av de större byggföretagen. Nu väljer istället 

de stora byggföretagen att samarbeta med utländska företag då dessa är billigare. 

                                                
11 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. (2002). "Skärpning gubbar! ss 15 - 16
12 Nilsson, Annika. (2002). Omvandlingen till borätter: Miljarder i vinst vid försäljning. Dagens Nyheter.
13 Konsumentverket. (2005). Köpa bostadsrätt.  
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Detta gör att de små inhemska byggföretagen måste söka nya vägar. De små byggföretagen är 

vana att arbeta åt de större byggföretagen, men inte så vana att arbeta direkt mot slutkunden.

Kunderna har åtskilliga alternativ när de ska anlita ett byggföretag. 

För att kunna möta den nya konkurrenssituationen måste således de små byggföretagen 

handla efter nya principer, det vill säga efter kundernas och marknadens krav. Företagens sätt 

att agera på marknaden är dock färgat av att byggbranschen tidigare till viss del har styrts 

politiskt. Detta kan naturligtvis försvåra en situationsanpassning.

Som framgår omges byggbranschen av stor konkurrens både mellan inhemska och utländska 

byggföretag. Utan att urskilja sig på marknaden kommer de mindre byggföretagen inte att 

överleva i den hårdnade konkurrensen. De mindre byggföretagen kan inte hålla lika låga 

priser som de utländska konkurrenterna. Om de småbyggföretagen inte söker nya 

konkurrensmedel kommer detta på sikt att leda till att de svenska små och medelstora 

byggföretagen går under.

1.2 Problemformulering

Utifrån den problemdiskussion som förts ovan har ett problem betonats. Vi har kommit fram 

till följande fråga för att belysa problemet:

Vilka faktorer är viktiga för små och medelstora byggföretags överlevnad på den förändrade 

marknaden?

1.3 Syfte

Syftet med denna undersökning är att genom jämförande studier se vilka marknadsstrategiska 

förutsättningar det finns för svenska små- och medelstora byggföretag.

1.4 Perspektiv

Denna undersökning har utbytet mellan företag och kund som utgångspunkt. Men då det är 

företagen som äger problemet i undersökningen, kommer vi därför att fokusera oss mer på 

företagsperspektivet i uppsatsen.
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1.5 Definitioner

Vi har valt att använda SCB:s definition av små- och medelstora företag. Små företag har 

färre än 50 anställda och medelstora har mellan 50 och 249 anställda.14

Med byggherre avses den som för egen räkning utför eller låter utföra ett byggnadsarbete, 

eller enklare uttryckt den som är beställare av ett uppdrag.

Den som utför en entreprenad står i direkt avtalsförhållande med beställaren. Det förekommer 

olika entreprenadformer t ex totalentreprenad som betyder att ett företag åtar sig hela projektet 

medan delad entreprenad betyder att två eller flera entreprenörer står i direkt avtalsförhållande 

till beställaren.15

                                                
14 Statistiska Centralbyrån SCB. Utlandsägda företag
15 Teknik och samhälle. Malmö högskola. Byggekonomiska termer
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2. Metod

Det här kapitlet behandlar den vetenskapliga inriktning som använts i uppsatsen. För att 

kunna ge svar på studiens syfte, motiverar vi val av forskningsstrategi och forskningsansats 

som angreppssätt, urval och datainsamlingsmetoder. I slutet av kapitlet tar vi dessutom upp 

validitet och reliabilitet samt källkritik av insamlat data.

2.1 Forskningsstrategi

Denna uppsats bygger på fallstudier av tre små- och medelstora byggföretag. Vi har även 

utfört en mindre enkätundersökning samt telefonintervjuer med sex bostadsrättföreningar, 

detta för att få ett kundperspektiv. Telefonkontakt för med sig några av de direkta 

interaktionsmöjligheter som associeras med intervjuer ansikte mot ansikte. Även om man går 

miste om den visuella kontakten så finns det personliga inslaget kvar, på samma sätt som 

tvåvägskommunikationen mellan forskaren och respondenten. 16

En fallstudies målsättning är att belysa det generella genom att undersöka det enskilda.

Genom att använda sig av fallstudier kan man genom att studera det enskilda fallet skaffa sig 

insikter som inte skulle ha kommit fram om man använt en undersökningsstrategi som 

försökte täcka ett stort antal enheter.17

En vanlig kvalitativ forskningsstrategi är att använda sig av fallstudier. Fallstudier handlar om 

att samla in mycket data om ett avgränsat fall. En fallstudie kan dessutom bestå av flera fall. 

Genom en jämförelse kan man då få fram det unika i de olika fallen, liksom att det också 

bidrar till att skärpa blicken för likheter och olikheter.18  Det vanligaste sättet att samla in 

kvantitativa data är genom frågeformulär som utformas i linje med forskningsfrågorna.19

                                                
16 Johannessen & Tufte (2003) s 16
17 Denscombe (2000) s 41
18 Johannessen & Tufte (2003) ss 56 -  57
19 Johannessen & Tufte (2003) s 148
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2.2 Forskningsansats

I denna uppsats använder vi oss av en deduktiv ansats. Med detta menas att undersökningen 

utgår ifrån befintliga teorier och leder till empirin då generella påståenden alltså teorier, testas 

mot empirin. Detta innebär en avledning, eller deduktion, från det generella till det konkreta.20

2.2.1 Angreppssätt

Undersökningarna i denna uppsats har genomförts med kvalitativa metoder. Ett kvalitativt 

angreppssätt passar bättre än en kvantitativt då vår uppsats grundar sig mycket på 

uppfattningar och mjuka värden och sålunda är svårt att uttrycka i siffror.

I kvantitativa ansatser arbetar forskaren med ”hård” data där fakta mäts genom 

räkneoperationer. I kvalitativa ansatser arbetar däremot forskaren med ”mjuk” data där 

uppgifterna finns i textform som måste bearbetas och tolkas.21

För att kunna tolka de intervjuer och enkäter som presenterats i empirin har vi valt ut ett antal 

kritiska variabler som vi kommer att mäta.

2.2.2 Urval

Denna undersökning har avgränsats till små och medelstora byggföretag i Storstockholm. Vi 

har valt ut ett medelstort och två små företag varav det ena är ett enmansföretag. För att kunna 

belysa byggföretagens möjligheter bättre har vi också velat få med kundens perspektiv. 

Därför har vi kontaktat sex bostadsrättsföreningar i Storstockholm som svarat på en enkät 

kompletterad med telefonintervju. Bostadsrättsföreningarna har under de senaste åren anlitat 

byggföretag för skilda uppdrag. Fallstudierna och enkätundersökningen har genomförts under 

december månad år 2006.

Kvalitativa undersökningar har som avsikt att få ihop mycket information om ett begränsat 

antal fall. Ett sätt att göra urval är med maximal variation i fråga om viktiga kännetecken för 

                                                
20 Johannessen & Tufte (2003) s 35
21 Johannessen & Tufte (2003) s 69
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att få fram en varierad information om olika typer av fall. 22 Vi har gjort ett subjektivt urval. 

När man medvetet plockar fram urvalet för undersökningen kallas detta för att man gör ett 

subjektivt urval.23

2.2.3 Datainsamlingsmetoder

När man utför en undersökning brukar man dela in datainsamlingen i primärdata och 

sekundärdata. Tillgänglig data som är framtagen av tidigare forskare eller branschanalytiker 

som till exempel litteratur, tidskrifter och internetsidor är sekundärdata. Sekundärdata är alltså 

andrahandsinformation. Primärdata samlar man däremot in själv till exempel via intervjuer. 24

Båda dessa två datasamlingsmetoder kommer att ligga till grund för vår uppsats då vi 

använder oss av litteratur, Internet såväl som intervjuer med representanter för respektive 

företag samt bostadsföreningar. 

2.3 Validitet och reliabilitet

2.3.1 Validitet

En viktig fråga är hur bra eller hur relevant data representerar fenomenet. Validiteten anger 

hur säkert ett mätinstrument mäter det man avser att mäta. 25

Vi har i uppsatsen använt oss av tre fallstudier av små- och medelstora byggföretag och en 

liten enkätundersökning av sex bostadsrättsföreningar. Med så få studieobjekt är möjligheten 

till generaliserbarhet begränsad. 

2.3.2 Reliabilitet

En grundläggande fråga i all forskning är datas tillförlitlighet eller med andra ord reliabilitet. 

Reliabiliteten avser undersökningens data, vilka data som används, insamlingssätten och hur 

                                                
22 Johannessen & Tufte (2003) ss 83 - 85
23

 Denscombe (2000) s 41
24 Patel & Davidsson (1994) s 56
25 Denscombe (2000) s 283
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de bearbetas. Hög reliabilitet har datat om undersökningen kan upprepas vid olika tidpunkter 

eller genomföras av olika forskare och trots detta komma fram till samma resultat.26

Fallstudien i vår undersökning har gjorts med personer, med antingen höga positioner eller 

som är väl insatta i företagets verksamhet. Enkätundersökningen av bostadsrättsföreningar har 

ställts till personer i föreningarnas styrelse och var därför väl insatta. Vi vill hävda att 

undersökningens insamlingssätt och bearbetning har hög tillförlitlighet medan datat har låg 

reliabilitet då urvalsgruppen har varit så liten.

2.4 Källkritik

Denna undersökning är utformad som en kvalitativ fallstudie där ett antal personer 

representerar företagen och bostadsrättsföreningarna. Den här typen av undersökning kan 

medföra ett antal inslag av fel vilket kan resultera i felaktiga slutsatser. 

Ett fel som kan uppstå är så kallade respondentfel där den intervjuade inte kan, alternativt inte 

vill, delge rätt information. Detta kan resultera i att respondenten svarar felaktigt eller med, 

mer eller mindre kvalificerade, gissningar. Fel kan även uppstå till följd av missförstånd eller 

oklarheter. Fel av denna typ är svårt att komma tillrätta med men för att minimera riskerna har 

intervjuerna bestått av övergripande frågor där respondenten själv får lägga ut sina 

förklarningar.27

Vidare finns det problem med att vi enbart talat med ett fåtal personer på företaget och 

bostadsrättsföreningen. Det kan vara så att den aktuella personens åsikter och uppfattningar 

skiljer sig stort från övriga inom företaget. För att minska dessa problem har studien enbart 

gjorts på personer högt upp i organisationen. Dessa personer har genom sitt ansvarsområde en 

bredare kunskap och inblick i företaget eller bostadsrättsföreningen som helhet.

                                                
26 Denscombe (2000) s 28
27 Denscombe (2000) s 135



15

3. Teorier

I detta avsnitt presenteras först val av perspektiv och därefter de teorier som är relevanta för 

uppsatsen och som ligger inom ramen för problemområdet. Teorierna åskådliggörs sedan i 

en teoretisk syntes. Teoridelen mynnar allra sist ut i en teoretisk referensram.

3.1 Motiv till perspektivval

Inom marknadsföringen finns det två huvudsakliga inriktningar nämligen 

transaktionsmarknads- och relationsmarknadsperspektiven. De anger skilda inställningar till 

hur ett företag bäst marknadsför sig. Antingen kan ett företag välja att använda sig av 

marketing mix där tonvikten är att ge lägsta pris genom hård konkurrens eller så kan företaget 

utveckla långsiktiga relationer, nätverk och interaktion med kunderna.28

3.1.1 Transaktionsmarknadsperspektivet 

Inom transaktionsmarknadsföringen ses försäljningen som en engångshändelse. När köpet är 

gjort är kontakten avslutad, säljaren har inget intresse av att bygga upp någon lojalitet med 

köparen.29

Konkurrensens betydelse mellan olika företag betonas inom traditionell marknadsföring. Här 

konkurrerar man med hjälp av marknadsföringsmixen som skapas genom att blanda de fyra 

P:na: pris, produkt, plats och promotion. Marknadsföringsmixen består av allt det som 

företaget kan göra för att påverka efterfrågan av deras produkt.

I transaktionsmarknadsföringen säger således det faktum att man gjort affärer med en kund 

ingenting om sannolikheten att göra affärer igen, inte ens om man gjort många affärer. Lägsta 

pris är det som förenar köpare och säljare.30

Byggbranschen befinner sig i en ny konkurrenssituation där de utländska företagen kan 

erbjuda lägre priser. De små byggföretagen måste i så fall sänka sina priser för att vara 

                                                
28 Gummesson (2006) s 350
29 Gummesson (2006) ss 31-32
30 Gummesson (2006) ss 31-32
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konkurrenskraftiga. Då detta inte är aktuellt väljer vi att inte gå vidare med 

transaktionsmarknadsföringsperspektivet i denna uppsats. De inhemska byggföretagen måste 

istället hitta andra medel att konkurrera med.

3.1.2 Relationsmarknadsföringsperspektivet

Om värdeskapande sker genom interaktion och långsiktiga relationer till kunderna samt att 

säljaren kan ge bättre erbjudanden än vad kunden har förväntat sig använder företaget sig av 

ett relationsperspektiv. Relationsmarknadsföring bygger på ett relationsbyggande mellan 

säljare och köpare.

Syftet med relationsmarknadsföring är att skapa en relation mellan kunden och företaget som 

inte endast bygger på exempelvis ett bra pris. Till skillnad från transaktionsmarknadsföring 

som bygger på ett bytesperspektiv och har ett utbyte mot pengar eller motsvarande som 

utgångspunkt bygger relationsmarknadsföring på ett relationsperspektiv, där samverkan 

mellan kund och säljare är förutsättningen för att skapa ett värde för de båda.31 Relationen är 

följaktligen det centrala och tillsammans med kunden skapas ett mervärde.32

Detta synsätt och tillhörande teorier har således stor betydelse för hur byggföretagen ska 

kunna behålla och dra till sig nya potentiella kunder och på så sätt skapa konkurrenskraft då 

de inte har möjlighet att konkurrera genom prispress. Av detta skäl har vi i denna uppsats valt 

relationsmarknadsföringsperspektivet.

3.2 Våra teoretiska utgångspunkter

Byggbranschen befinner sig i förändring genom den ökande konkurrensen. För de små 

byggföretagen är det viktigt att följa med utvecklingen för att även i framtiden vara 

lönsamma. Spänningar i omvärlden ligger utanför företagets kontroll men ger drivkraft för 

nyskapande och överlevnad. I teorin om nyskapande betonas att det viktigaste för ett 

marknadsorienterat företag är kunskapen om kunderna som uppnås genom dialog och 

förmågan att tillgodose deras problem. 

                                                
31 Grönroos (1996) s 15
32 Gummesson (2006) s 36
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Förutsättningen för nyskapande är dock företagens förmåga till förändring. I teorin om 

dominerande idéer poängteras att företag präglas av sitt idésystem med värderingar, normer, 

begrepp och antaganden. Idésystemet är dessutom är resultatet av företagets historia, vilket 

försvårar en förändring till nya villkor på marknaden. Hur företagsledningen går tillväga för 

att ändra verksamheten beror på de dominerande idéerna och på hur man uppfattar företagets 

situation. Detta är särskilt viktigt för företag inom byggsektorn som traditionellt påverkats av 

politiskt inblandning som begränsat den naturliga konkurrensen.

För byggföretagen är det viktigt att känna till konsumenternas köpbeteende för att utforma 

sina försäljningsstrategier på rätt sätt och för att överleva. En bostadsrättsförening som 

behöver göra en stor investering i fastigheten, som exempelvis ett stambyte, tar en betydande 

ekonomisk risk. I teorin om involvering framhävs att köp som kräver mycket kapital också 

ger höginvolverade kunder. Därför engagerar sig kunden i hög grad, genom att söka 

information och skapa en uppfattning om produkten, för att reducera graden av risk före köp. 

Det leder även till att konsumenten inte är särskilt priskänslig till skillnad från låginvolverade 

köp. 

För ett litet byggföretag är det viktigt att förstå att kunden ofta ser kärnerbjudandet som en 

lösning på ett problem, medan servicen som tillkommer ses som ett mervärde. I teorin om 

mervärde framgår att företagen ofta hjälper sina kunder att skapa värde genom olika grad av 

kundservice. God service till bostadsrättsföreningarna fungerar alltså som mervärde utöver 

kärntjänsten i ett erbjudande. Den hårdnande konkurrensen har gjort att små byggföretag 

måste tänka om och försöka erbjuda ett mervärde för att överleva. För företaget handlar det 

om att erbjuda en produkt eller tjänst som är bättre än vad kunden har förväntat sig. Detta 

skapar ett positivt intryck hos kunden.

I byggbranschen är det vanligt att arbeta i tillsammans med andra byggföretag för att kunna 

genomföra större byggprojekt. I teorin om värdeskapande nätverk belyses hur olika företag 

kan samarbeta för att skapa mervärde till kunden.

En nöjd kund är en av de mest effektiva marknadsföringsmetoderna för företag. Det 

synliggörs i teorin om word-of-mouth. Kunder använder ofta rekommendationer från vänner 

och bekanta för att stärka sina köpbeslut, de känns mer pålitliga än ett reklambudskap. För 
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små byggföretag som inte har råd att lägga ut mycket pengar på traditionell reklam är goda 

referenser från tidigare kunder förutsättningen för nya kunder. Positiva referenser ger således 

överlevnad. Av detta förstår man hur viktigt det är för byggföretagen att se till slutkunden, i 

detta fall bostadsrättsföreningen, och inte bara till byggföretagets kund, som kanske är ett 

större byggföretag. Det är bostadsrättsföreningarna som skapar jobb för byggföretagen, inte 

andra byggföretag.

3.2.1 Nyskapande

Skapande och utnyttjande av spänningar

Spänningar fungerar i hög grad som en nödvändig förutsättning för nyskapande. Normann 

anser att spänningar kan skapa motivation för att påbörja en förändring men de kan också 

ange målet med förändringen. I ett företags utvecklingscykel kan hanteringen av spänningar ta 

sig olika uttryck. För att få igång en tillväxtprocess är spänningar nödvändiga, medan de i 

mogna stadier, när företaget uppnått dominans, inte är önskvärda. 

Figur 3.2-1 Spänningens orsaker och funktioner

Det är företagets karaktär och den yttre miljön som avgör vilka utvecklingssituationer som ett 

företag kan hamna i. Ett företags tillväxt förorsakas dels av naturliga drivkrafter i 

omgivningen och dels av problem inom företaget med att definiera om affärsidén. Spänningen 

kan sedan skapa en motivation till förändring.

Naturliga drivkrafter

I omvärlden finns drivkrafter som ligger utanför företagets kontroll. En företagsledning har 

ofta en oförmåga att analysera orsakerna till att en viss situation har uppstått eller felbedömt 

situationen. För en framgångsrik företagsledning i ett växande företag är det viktigt att ha 

överblick över drivkrafterna och att följa med de naturliga drivkrafterna i omvärlden.
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Förekomsten av olika former av barriärer och restriktioner i omvärlden är den vanligaste 

orsaken till att företaget hindras att utvecklas. Barriärerna kan handla om knappa 

naturresurser; juridiska, sociala eller kulturella restriktioner. Tillväxt styrs också av olika 

sorters beroendeförhållanden, som exempelvis mellan olika delkomponenter i ett större 

system. En annan typ av drivkraft är störningar och variationer som förekommer i en 

ekonomi. Variationer mellan hög- och lågkonjunktur kan orsaka att företag söker sig till en 

annan verksamhet för att utjämna variationer i efterfrågan. Maktförhållanden i omgivningen

kan också bidra till tillväxt; via tullar och restriktioner från samhällets sida och genom att det 

dominerande företaget straffar det mindre om dennes konkurrens blir alltför stor.33

Normann menar att för ett marknadsorienterat företag är den viktigaste byggstenen kunskapen 

om kunderna samt förmågan att tillgodose deras problem. I den yttre miljön sker en 

kunskapsutveckling som hänger samman med en ökad förmåga att handskas med allt större 

”helheter” och allt komplexare beroendeförhållanden med kunderna. Den naturliga 

drivkraften för sådan tillväxt hos marknadsorienterade företag har karaktären av en 

kundcentrerad systemutveckling.34

Egenskaper hos individer och i företagets idésystem 

Spänningar kan också ha sitt ursprung inne i företaget, enligt Normann. En ledares höga 

ambitionsnivå hänger ofta ihop med djupt personliga förhållanden hos ledaren. Då 

medarbetarna inte på samma sätt upplever någon misfit mellan ambition och prestation ger 

det inte dem någon motivation till förändring.

Spänningar förekommer också inom de dominerande idéerna, då olika grupper inom företaget 

tolkar företagets situation på olika sätt och förespråkar olika strategier. Detta kan bero på att 

det finns personer med olika utbildning och bakgrund i gruppen av signifikanta aktörer. 

Teorin om att någon form av spänning mellan två eller flera föreställningsramar gynnar 

tillväxt är mycket gammal och väl belyst. Men förekomsten av spänningar i ett företag är 

absolut ingen garanti för att ett nyskapande kan ske. Troligtvis är förlamande konflikter ett 

lika vanligt resultat.35

                                                
33 Normann (1975) ss 71 - 76
34 Normann (1975) ss 85 - 87
35 Normann (1975) ss 138 - 139
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Konsten att fortplanta spänningar och skapa drivkrafter till växt

Någon form av kris eller problem är ofta nödvändigt för att sätta igång ett växtförlopp. De 

naturliga drivkrafterna kan sägas ”skjuta på bakifrån” men sedan behövs drivkrafter som 

”drar” projektet genom olika hinder och motstånd. En skicklig företagsledare lyckas 

vanligtvis att utnyttja potentiella entreprenörsegenskaper hos sina medarbetare och skapa 

drivkrafter av deras önskan att växa som personer, deras kreativitet eller deras vilja att göra 

karriär.

Här nedanför följer en sammanfattning hur företagsledningen kan hantera spänningar för att 

skapa drivkrafter för tillväxtprocessen:

1. Sökande efter misfits, konflikter och obalanser i företagets omgivning eller inom 

företaget. Eventuellt i kombination med:

2. Skapande av spänningar och misfits

3. Spänningar fortplantas till signifikanta aktörer och synliggörs i organisationsstrukturen 

så att visioner kan uppstå och konkreta åtgärder vidtas.

4. Spänningen exploateras.36

Teorins relevans: 

Då de små byggföretagen alltmer söker sig till nya kundsegment kräver det nya 

förhållningssätt gentemot kunden. För att tillfredställa kundernas förväntningar och krav 

behövs det en ömsesidig dialog. Denna undersökning avser att mäta om inlärningen är enkel 

eller dubbelriktad.

3.2.2 Dominerande idésystem

Enligt Normann finns det i varje organisation värderingar, normer, begrepp och antaganden 

som man kan kalla för idésystemet. Det omfattar mer eller mindre medvetna uppfattningar om 

företagets roll och mål, åsikter om vad för slags organisatorisk struktur som är lämplig för att 

uppnå detta, föreställningar om vad som utgör en effektiv ledarstil osv. 37

                                                
36 Normann (1975) ss 141 - 142
37 Normann (1975) ss 30 - 33
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Figur 3.2-2 Dominerande idésystem

Alla idéer i ett företag kan inte ha inflytande över hur företaget fungerar eller kommer att 

utformas. Det förekommer därför en ”kamp” om vilka idéer som skall accepteras och vara 

vägledande för företaget. Denna kamp är inte bara en intellektuell process, utan ett resultat av 

maktspel och politik. Vinnarna i denna kamp kan sägas vara företagets dominerande idéer.

Vidare anser Normann att det i företag finns signifikanta aktörer, det är personer med 

tillräcklig makt och inflytande för att kunna påverka de dominerande idéerna. Vanligtvis är 

det inte fler än fem personer i ett företag som besitter en sådan makt.

De dominerande idéerna existerar också som resultat av en historisk produkt och som en 

avspegling av aktörernas personliga situation. Det är detta som försvårar en förändring eller 

en situationsanpassning av de dominerande idéerna.

Figur 3.2-3 Föreställningsram för tolkning av företags utvecklingsproblem

Den organisatoriska strukturen är företagsledningens verktyg för att kunna påverka 

utvecklingen av verksamheten. Normann menar att hur företagsledningen går tillväga beror 

på de dominerande idéerna och på hur man uppfattar företagets situation. 
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Företagsledningen kan misslyckas genom att man misstolkar den aktuella situationen i miljön, 

de dominerande idéerna kan vara bristfälliga eller så saknar man de rätta verktygen trots rätt 

diagnos.

Det kan förekomma icke-överensstämmelse eller ”misfits” mellan;

– Idésystemet och (utvecklings) situationen

– Idésystemet och den organisatoriska strukturen

– Olika delar av idésystemet

– Olika delar av den organisatoriska strukturen

Den vanliga taktiken om man upptäcker misfits är att göra förändringar i 

organisationsstrukturen, så att strukturen överensstämmer med utvecklingssituationen. Detta 

är dock otillräckligt enligt Norrman. Han menar, att om det finns en misfit mellan företagets 

dominerande idéer och dess utvecklingssituation, så leder det till andra misfits som därför i 

första hand måste elimineras om man önskar få bestående förändringar. 38

Teorins relevans: 

Då byggsektorn sedan lång tid tillbaka starkt präglats av detta traditionella tänkande kan man 

på goda skäl anta att detta påverkar företagens sätt att agera på marknaden idag. Då företagen 

måste anpassa sig efter nya förhållanden måste de vara i ständig utveckling. Denna 

undersökning avser att mäta om inlärningen är enkel eller dubbelriktad. Är företagets 

dominerande idéer för starka kan dessa hämma företagets utveckling och lärande.

3.2.3 Involveringsteorin

I involveringsteorin tittar man på graden av kundengagemang, om hur pass engagerad 

konsumenten är antingen i själva produkten eller under köpprocessen. En kund kan vara mer 

eller mindre engagerad i en produkt och detta är viktigt att veta för att företaget ska kunna 

anpassa marknadsföringen efter detta. Enligt Fill finns det två typer av involvering, hög och 

låg involvering.

                                                
38 Normann (1975) ss 30 - 33
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Den ena är låginvolveringsprocessen som avser lågprisprodukter vilka kännetecknas av 

begränsad och passiv informationssökning. Konsumenter stimuleras av att prova på en 

produkt genom en kombination av pris, förpackning, försäljningsplats och reklam. Under 

denna köpprocess kommer attityden till produkten/företaget efter köpet då kunden redan har 

testat objektet. Är kunden nöjd återkommer han/hon, de låginvolverande objekten får däremot 

svårt att skapa lojala kunder.

Den andra processen är hög involvering som uppstår när en konsument genomför ett planerat 

köp som är av hög personlig relevans och som även representerar en hög grad av risk. Risk 

kan vara av finansiell karaktär. Det finns även en form av risk som bygger på omgivningens 

uppfattning om köpet. Därför ägnar konsumenten en hel del tid åt att söka information och 

skapa en uppfattning om produkten för att reducera graden av risk före köp. Den 

höginvolverade konsumenten är inte heller särskilt priskänslig.39

De olika egenskaperna som man sammankopplar med involveringskonceptet kan studeras i 

tre faser: 

Figur 3.2-4 Faser av individuell involvering och utveckling av attityd

                                                
39 Fill (2002) ss 96-99
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Den första fasen rör graden av involvering som varierar beroende på faktorer i omgivningen.

Det kan gälla olika personligheter, deras värderingar och förväntningar. Men också syftet med 

köpet, om individen har en egen direkt erfarenhet av produkten eller indirekt sådan. Dessutom 

är drivkraften till köpet viktigt, uppstod en önskan att köpa därför att man läst en annons eller 

skedde det via en vän?

Fas två karaktäriseras av tre huvudfaktorer. Graden av personlig relevans återspeglas i 

intensiteten av involveringen. Är det viktigaste fokus på varan eller på annonseringen 

runtikring produkten? Är engagemanget tillfälligt eller är det långsiktigt genom någon form 

av lojalitet, åtagande eller intresse?

Fas tre avser det gensvar som konsumenter visar som konsekvens av den uppkomna 

involveringen. Hur informationen hanteras och tidsåtgången för detta leder till att attityder 

formas antingen före köp (hög involvering) eller efter köp (låg involvering).

Teorins relevans:

Då renovering av fastighet är en kostsam affär blir kunden högt involverad. Eftersom de små 

byggföretagen har svårt att konkurrera med låga priser är det fördelaktigt för dem att 

kunderna blir så engagerade som möjligt. Ju mer engagerade kunderna är, desto minde 

priskänsliga är de. Denna undersökning avser att mäta graden av involvering.

3.2.4 Mervärde

Affärslogiken är stadd i förändring. Istället för att som tidigare bara sälja sina produkter eller 

tjänster hjälper numera företagen sina kunder att skapa värde.40 Kunden ser ofta 

kärnerbjudandet som en lösning på ett problem eller ett behov och servicen som tillkommer 

vid köpet ses som ett mervärde.41 För företaget handlar det om att erbjuda en produkt eller 

tjänst som är bättre än vad kunden har förväntat sig. Detta skapar ett positivt intryck för 

kunden och denne kommer då att återanvända företagets produkter.

                                                
40 Fill (2002) s 36
41 Normann (2000) s 75
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God service till kunder innebär ett högre värde om priset inte stiger i proportion. God service 

kan därför fungera som tilläggsvärde eller mervärde till kärntjänsten eller till en 

varukomponent som utgör kärnan i ett varuproducerandeföretags erbjudande.42

Normann menar att det finns en hävstångseffekt som går ut på att man utreder och skapar 

olika möjligheter av hur olika parter kan dra nytta av sina resurser på ett bättre sätt. Detta 

gäller även resurser hos möjliga underleverantörer och partner. Mervärde produceras genom 

att man effektiviserar tid och genom att man gör produkten och tjänsten tätare i tid och rum. 

Idag har fler och fler företag upptäckt att man inte längre konkurrerar om kundens pengar utan 

om kundens tid. Genom att skapa och spara tid får man bättre förutsättningar för att både 

skapa och behålla kundrelationer. 43

Om en kund inte tas väl hand om, d v s leveranser är otillförlitliga, reklamationer sköts 

långsamt och dåligt, kvaliteten i kärntjänsten är ojämn, kärntjänsten eller varan 

svårtillgängliga o s v, är tilläggsvärdet negativt. Sådant negativt värde förorsakat av bristande 

eller medelmåttig service skadar det värde för kunden som den tekniska lösningen i 

kärntjänsten eller varan står för.

Den tekniska kvaliteten som tjänstepaketet innebär eller den tekniska lösning som en vara 

utgör representerar ett grundvärde för kunden. Service utöver detta d v s service kring en vara 

och den funktionella kvaliteten av tjänsteproduktionsprocessen ska tillföra ett positivt 

mervärde. Detta får inte suddas ut eller direkt förstörs av negativa värdeupplevelser 

förorsakade av det sätt på vilket tjänsten utförs. T ex just-in-time leveranssystem erbjuds 

kunderna för att dessa ska kunna lite på att leveranstiderna håller och därigenom minska på 

det kapital de binder i lagret. 44

Teorins relevans:

Alltfler utländska företag har genom EU:s avreglering etablerat sig inom Sverige. De 

utländska företagens inträde på den svenska byggmarknaden slår hårt mot de mindre 

byggföretagen då de inte kan hålla lika låga priser som de utländska konkurrenterna. Därför 

                                                
42 Grönroos (1996) s 119
43 Normann & Ramirez (1994) ss 89-92
44 Normann & Ramirez (1994) ss 119-123
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måste de små byggföretagen finna andra konkurrensmedel som att skapa mervärde till sina 

slutkunder. Denna undersökning avser att mäta graden av kundservice.

3.2.5 Värdeskapande nätverk

Ett nätverk består av aktörer som är förbundna därför att de utför komplementära eller 

konkurrerande industriella aktiviteter, vilket innebär att vissa resurser förädlas genom att 

andra förbrukas. Nätverket har tre dimensioner och tre typer av bindningar: aktörer, aktiviteter 

och resurser som var och en är beroende av de båda andra.

Aktörer kan avse ett enskilt företag eller grupper av företag. Aktörerna försöker öka sin 

kontroll eller makt i nätverket. Det som kännetecknar aktörerna är att de kontrollerar resurser 

och utför aktiviteter. Resurser är heterogena, mänskliga och fysiska och ömsesidigt beroende. 

De kontrolleras av aktörerna och deras värde bestäms av de aktiviteter de används i. 

Aktiviteter inkluderar transformeringen, transaktionen, aktivitetscykler och 

transaktionskedjor. De utförs av aktörer och då förbrukas vissa resurser för att andra skall 

kunna förädlas.45

En försörjningskedja består av aktörer som befinner sig i ett visst beroendeförhållande till 

varandra. En aktör tillhandahåller varor och den nästföljande tar emot dem. Man kan se på 

detta flöde ”inifrån-och-ut” alltså med utgångspunkt från det egna företaget som befinner sig 

någonstans i kedjan, i relation med bara sin leverantör och sin kund. 

På grund av den förändring som sker i omvärlden finns det i stället ett behov av ett breddat 

synsätt. Det innebär att man istället ser på försörjningskedjan ”utifrån-och-in”. Genom denna 

helhetssyn betonas slutkundens roll.46 Detta gör att alla parter som faktiskt är inblandade i hur 

slutkonsumenten upplever produkten inte nödvändigtvis har någon kontakt mellan varandra. 

När flera aktörer agerar tillsammans skapas en samproduktion. Detta kan leda till högre värde 

än om var och en skulle arbeta själva. 47

                                                
45 Gadde & Håkansson (1998) ss 111 - 112 
46 Mattsson (2002) ss 56 - 60
47 Normann & Ramirez (1994) ss 53-54
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Teorins relevans: 

Traditionellt har de små företagen fått uppdrag av de större byggföretagen. Nu väljer istället 

de stora byggföretagen att samarbeta med utländska företag då dessa är billigare. De små 

byggföretagen är vana att arbeta i nätverk mot de större byggföretagen och på så sätt skapa 

mervärde. Man måste nu fokusera på slutkunden. Av ovanstående skäl går vi inte vidare med 

denna teori i analysdelen.

3.2.6 Word-of-mouth

Word-of-mouth är en av de mest effektiva marknadsföringsmetoderna. Det går i stort sett ut 

på personlig rekommendation. För företaget är positiv word-of-mouth viktigt. De flesta 

personer litar i allmänhet i högre grad på vänner och bekanta än på reklam och annonsering. 

Att fråga en bekant istället för att själv söka efter information är även ett lättare 

tillvägagångssätt. Kunder använder således rekommendationer för att stärka sina köpbeslut, 

då oberoende rekommendationer känns mer pålitliga än reklambudskap

rd-of-mouth uppstår i interaktionen mellan företaget och dess omvärld. Den avser information 

som sprids utan företagets påverkan, mellan kunder och mellan personer som inte har någon 

kontakt med företaget.48

Kommunikationen mellan kunder och framför allt mellan kunder och potentiella kunder är av 

stort intresse i ett marknadsförings- och kommunikationssammanhang. Positiv sådan skapar 

nämligen positiva word-of-mouth effekter, vilket ofta med storslagkraft bidrar till företagets 

totala kommunikation. Positiva referenser kan även härigenom nå fram till potentiella kunder 

och stödja kommunikationen och hela marknadsföringen.49

Teorins relevans:

Genom att erbjuda kunden mer än förväntat värde skapar företaget ett positivt intryck. En 

nöjd kund som ger goda referenser skapar möjligheter till nya kunder. Undersökningen avser 

att mäta vikten av goda referenser.

                                                
48 Kotler, Armstrong, Saunders & Wong (1999) s 768
49 Grönroos & Rubinstein (1986) s 9
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Företag

 Nyskapande
 Dominerande idéer

 Involveringsteori
 Mervärde

 Word-of-mouth

3.3 Teoretisk syntes

Händelser i omgivningen som ökad utländsk konkurrens, färre uppdrag från de stora 

byggbolagen och det faktum att statens inblandning i byggbranschen minskat leder till 

problem för de små byggbolagen. Men dessa företeelser kan också ses som en drivkraft till 

förändring och nyskapande för företaget. Om en förändring av företaget kan ske beror på 

företagets dominerande idéer som kan hämma eller följa med utvecklingen i omvärlden. 

Långsiktig

överlevnad  

Omvärld

 Marketing mix

Priskonkurrens
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För att uppnå långsiktig överlevnad är det viktigt att småföretagen förstår betydelsen av att 

utveckla långsiktiga och djupa relationer med kunderna och inte bara ser ett uppdrag 

kortsiktigt där lägsta pris är det viktigaste konkurrensmedlet. Det är betydelsefullt att förstå att 

en högt involverad kund inte är lika priskänslig som en låginvolverad. Ett bra utfört arbetet 

skapar mervärde till kunden och en nöjd kund ger i sin tur bra rekommendationer till nya 

kunder för företaget. Företaget uppnår långsiktig överlevnad.



30

3.4 Teoretisk referensram

Syftet med denna undersökning är att genom jämförande studier se vilka marknadsstrategiska 

förutsättningar det finns för svenska små- och medelstora byggföretag.

Med följande variabler har studien utförts; enkel- eller dubbelriktad inlärning, 

involveringsgrad, grad av kundservice samt referenser. Samtliga oberoende variabler påverkar 

den beroende variabeln, överlevnad. 

Teori Oberoende variabeln x (orsak) Beroende variabeln y (verkan)

Nyskapande 

Dominerande idéer
Enkel- eller dubbelriktad 

inlärning
Involvering Involveringsgrad

Mervärde Grad av kundservice

Word-of-mouth (Goda) Referenser

Överlevnad

Uppsatsens första variabel: Enkel- eller dubbelriktad inlärning

Vi har valt att mäta nyskapande och dominerande idéer med hjälp av enkel- eller dubbelriktad 

inlärning. För en organisation är det viktigt att ha förmågan att kunna utveckla och förnya sig 

för att kunna möta de utmaningar en föränderlig omgivning innebär.50 Det är viktigt för ett 

företags lärande och utveckling att kunskapen om kunderna uppnås genom dialog och inte 

genom rutin tro sig veta vad kunden vill ha. Med denna variabel vill vi mäta graden av 

återkoppling till kunden det vill säga om företaget använder sig av enkel- eller dubbelriktad 

inlärning. Vid dubbelriktad inlärning ökar möjligheterna till överlevnad.

Uppsatsens andra variabel: Involveringsgrad

I involveringsteorin tittar man på graden av kundengagemang, om hur pass engagerad 

konsumenten är antingen i själva produkten eller under köpprocessen. En kund kan vara mer 

eller mindre engagerad i en produkt. Då bostadsrättsföreningarnas köp innebär en stor 

ekonomisk risk borde de vara högt involverade i köpprocessen. Med denna variabel vill vi 
                                                
50 Morgan (1999) s 131
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undersöka hur pass involverade bostadsrättsföreningarna är. Låginvolverade kunder är 

troligtvis mest intresserade av ett lågt pris. Om kunderna är höginvolverade så är de inte så 

priskänsliga vilket ökar företagens möjligheter till överlevnad.

Uppsatsens tredje variabel: Grad av kundservice

Det handlar om att erbjuda en produkt eller tjänst som är bättre än vad kunden har förväntat 

sig. Då detta skapar ett positivt intryck för kunden och denne kommer då att återanvända 

företagets produkter. God service till kunder innebär ett högre värde om priset inte stiger i 

proportion. God service kan därför fungera som tilläggsvärde eller mervärde till kärntjänsten. 

Med denna variabel vill vi mäta graden av kundservice då vi tror att en hög grad av 

kundservice ökar företagets möjlighet till överlevnad.

Uppsatsens fjärde variabel: Referenser

En av de mest effektiva formerna av marknadsföring är personliga rekommendationer. De 

flesta personer litar i allmänhet i högre grad på vänner och bekanta än på reklam och 

annonsering. Att fråga en bekant istället för att själv söka efter information är både ett 

billigare och enklare tillvägagångssätt. Kunder använder således rekommendationer för att 

stärka sina köpbeslut, då oberoende rekommendationer känns mer pålitliga än reklambudskap

För företaget är därför positiv word-of-mouth väldigt viktigt. Med variabeln referenser vill vi 

mäta hur pass avgörande dessa är för företagets överlevnad.



32

4. Empiri

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska material. Kapitlet börjar med en 

sammanställning av intervjuerna med byggföretagen och därefter följer en sammanställning 

av enkätundersökningen med bostadsrättsföreningarna. På företagens begäran är de 

anonyma.

4.1 Sammanställning av intervjuer med byggföretag 

Sammanställningen följer samma ordning som frågorna redovisas i frågeformuläret.

4.1.1 Företag A51

Företag A är ett medelstort byggföretag som grundades 1979. Firman har 45 anställda. 

Företagets huvudsakliga inriktning är renoveringar och ombyggnader av befintliga fastigheter 

i Storstockholm. De har vanligtvis inte privatpersoner som kunder då konsumentköplagen 

bara skyddar konsumenterna det vill säga inte är till företagets fördel. Företaget föredrar att 

arbeta med juridiska personer och då gäller köplagen som inte är till någon parts fördel. 

Företaget har god lönsamhet.

Företagets marknadsföring sker genom mervärde, alltså genom att skapa bra kundrelationer, 

menar respondenten. På företagets hemsida sker marknadsföringen genom att visa upp 

referensobjekt, alltså tidigare uppdrag. Respondenten menar att företagets marknadsföring är 

samma sak som deras referenslista. De lägger lite pengar på skyltning, de sätter upp skyltar på 

byggarbetsplatsen men det är egentligen bara för att varuleverantörerna skall kunna hitta till 

dem.

Företaget kommer i kontakt med nya kunder genom att de rekommenderas av tidigare kunder, 

bra referenser är mervärde. Respondenten menar att för bostadsrättsföreningar är det viktigt

med bra referenser när de väljer ut byggföretag. På detta sätt har företaget klarat sig i många 

år och fått stora jobb. Dessutom måste företaget naturligtvis också vara trovärdigt.

                                                
51 Intervju med Henry Larsson
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Företaget anser att det viktigaste i kontakten med kunderna är att skapa bra kundrelationer 

genom att uppfylla kundernas mål, deras villkor exempelvis ekonomiska sådana och att 

dessutom göra det med ett gott bemötande.

Respondenten anser att bostadsrättsföreningarnas engagemang kan vara mycket skiftande. 

Bostadsrättsföreningen som vill få ett uppdrag utfört, måste alltid anlita en konsult t ex från 

SBC eller HSB, detta eftersom de avtal företaget skriver inte gäller enligt 

konsumentköplagen. SBC eller motsvarande har en byggledare som upprättar avtal och som 

övervakar produktionen och som är med på de fortlöpande byggmötena. På dessa byggmöten 

är också styrelseordföranden från bostadsrättsföreningen med. 

Respondenten tror att det kunder allra högst värdesätter är en bra dialog. Företagets 

trovärdighet ligger just i att hålla en bra dialog. Men i grunden är det dock priset som är 

viktigast för kunden. Bostadsrättsföreningens styrelse vill ha ett lågt pris som de kan försvara 

inför de boende. Då kan det ju vara taktiskt att ge ett lågt pris i anbudet, men en professionell 

beställare ser igenom detta och förstår att det viktigaste är slutpriset. Detta eftersom det i 

anbudet ingår reservationer för oförutsedda saker. Därför är det inte lätt att utvärdera ett 

anbud.  

Vidare jämför respondenten med hur det var för 20 till 30 år sedan, då var det mer 

handskakning, nu lämnar man ett pris. Marknaden bevakas på ett helt annat sätt nu än förr. 

Det förekom mer personliga överenskommelser då, idag är det mer juridik. 

Företaget hävdar att de ger en hög grad av kundservice och att de anpassar sig mycket efter 

kunderna. De ser det som mycket viktigt att uppfylla kundernas mål eftersom företaget på 

detta sätt får en bra relation med dem. Mervärde för kunden skapar företaget genom en bra 

kunddialog.

Det viktigaste konkurrensmedlet anser respondenten är deras referenslista. De märker inte av 

konkurrensen från utländska byggföretag. De utländska företagen är inte många, tänk på 

problemen det utländska byggföretaget i Vaxholm hade. Det som istället förekommer är att 

företag köper in utländsk arbetskraft.
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Företaget anpassar sig mycket efter kunderna genom att vara aktiva och nyskapande. Det är 

dessutom viktigt att ta till sig nya metoder, nytt material och nya maskiner. Respondenten 

menar vidare att med tanke på svängningar i marknaden så finns det i vart fall en fördel med 

lågkonjunkturer. Det är att företaget måste se över verksamheten och skära ner på kostnader 

och se till att vara så effektiva som möjligt.

4.1.2 Företag B52

Företag B är ett litet byggföretag som grundades 1989, de har 11 anställda. Firman åtar sig de 

flesta uppdrag däribland renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader av fastigheter. De åtar 

sig inte uppdrag från privatpersoner. Företaget har god lönsamhet.

Företaget marknadsför sig genom ett annonsblad i en tidning. Företaget har dessutom en 

hemsida där man lägger ut sina referenser, alltså tidigare uppdrag. Men respondenten uppgav 

att det trots allt oftast är kunderna som kontaktar dem. Företaget kommer i kontakt med nya 

kunder genom referenser men de flesta kunder företaget har är alltså gamla kunder.

Det viktigaste i kontakten med kunderna är att kunden blir nöjd, det är A och O. 

Kundkontakten är det absolut viktigaste i och med att det är det företaget lever på. Det beror 

på att det oftast är tidigare kunder som kommer med nya uppdrag.

Respondenten anser att bostadsrättsföreningarnas engagemang är relativt lågt, kunden har 

ingen detaljkunskap, de anlitar företaget för vårt kunnande. Strikt avtalsmässigt arbetar de 

alltid via ett annat byggbolag när uppdragsgivaren är en bostadsrättsförening. Men 

naturligtvis är de ansvariga för sin del av utförandet. Bostadsrättsföreningarna i sin tur anlitar 

en konsult som räknar ut vad som behövs. 

Respondenten menar att det kunder värdesätter högst är att de uppfyller vad som är 

överenskommet. Den egna personalen är mycket betydelsefull eftersom de är ansiktet utåt, 

berättar respondenten vidare. En del firmor tar åt sig jobb som de inte kan, de går dit och 

”syns”, men på det sättet förstör man ett företags rykte. Det är också mycket viktigt att hålla 

                                                
52 Intervju med Jan Hasselgren
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tidsplanen. Klarar företaget inte det, tar de in folk utifrån för att lösa problemet, även om det 

kan bli kostsamt.

Företaget ger en hög grad av kundservice eftersom företaget uppfyller kundernas krav och 

genom företagets tillgänglighet och kunnande. Företaget skapar mervärde för kunden genom 

att de uppfyller vad som är överenskommet.

Det viktigaste konkurrensmedlet för företaget är att ha en bra kundkontakt liksom att 

företagets personal har ett bra kunnande samt att företaget håller tidsplanen. 

Företaget upplever ingen konkurrens från utländska byggföretag. Det finns seriösa och 

oseriösa företag, menar respondenten. Man kan komma hit och tjäna pengar genom att ta ut 

ett lågt pris, går något fel så sticker de. Då kan kunden inte sen anlita ett seriöst företag som 

”fixar” till resten. Det ställer inget företag upp på eftersom de då blir de ansvariga för om 

något går fel. Det här känner ”alla” till så därför anlitar kunderna enbart seriösa företag.

Företaget låter personalen gå på utbildning för att motivera dem att upprätthålla och förbättra 

kvalitetsmedvetandet som är en viktig tradition inom företaget. Företaget har dessutom en 

bred erfarenhet av skilda uppdrag inom olika områden men de har även utfört omfattande 

arbeten i andra länder vilket givit dem en stor kunskap om olika kunders krav och behov. På 

så sätt menar respondenten att företaget anpassar sig efter marknadens krav. 

4.1.3 Företag C53

Företag C är ett enmansföretag som grundades 2003. Firman utför snickeriarbeten och åtar sig 

jobb åt både privatpersoner och företag inom företrädesvis Storstockholm. För byggjobb som 

kräver flera byggare anlitar företaget underentreprenörer. Företaget har låg lönsamhet.

Respondenten menar att han inte har någon direkt marknadsföring av företaget. Företaget har

ingen hemsida på Internet. Nya kunder får firman via kontakter.

                                                
53 Stefan Andersson
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Det viktigaste i kontakten med kunderna är att firman vet vad kunderna vill ha. Företaget är 

flexibelt och uppdragen avser ofta jobb som snabbt behöver utföras. Respondenten anser att 

dessa önskemål alltid kommer att vara i fokus hos kunden.

Firman uppfattar bostadsrättsföreningarnas engagemang som ganska lågt därför att ett lågt 

pris är det mest viktiga för kunderna. De vill inte ha något trassel men även tidsfaktorn är 

viktig.

Respondenten tror att det kunder värderar högst är att jobbet kan utföras snabbt och billigt. 

Firman ger den grad av kundservice som kunderna kan förvänta sig, varken mer eller mindre, 

med tanke på det låga priset. Vidare anser respondenten att mervärde sker genom lågt pris och 

snabbhet.

Det viktigaste konkurrensmedlet anser respondenten är företagets låga pris. Konkurrensen 

från utländska byggentreprenörer är kännbar och den påverkar lönsamheten.

Firman har inte förändrat sig efter marknadens krav, men respondenten menar att firman bara 

funnits under några år. Respondenten har funderat på att göra någon förändring för att 

förbättra ekonomin i bolaget.
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4.2 Sammanställning av enkätundersökning med 

bostadsrättsföreningar

En enkätundersökning har genomförts bland bostadsrättsföreningar som nyligen anlitat ett 

litet byggföretag för renovering av fastighet. Totalt har sex bostadsrättsföreningar tillfrågats. 

De tillfrågade har ingått i bostadsrättsföreningens styrelse.

Sammanställningen följer samma ordning som frågorna i enkäten.

Tre bostadsrättsföreningar angav att uppdraget avsåg stambyte, en att det gällde 

fasadrenovering och två att det gällde vindsrenovering.

Byggprojektens tidslängd har varierat ifrån sex månader till som längst 18 månader. Det är 

alltså inga små uppdrag som bostadsrättsföreningarna har investerat i.

Avseende hur bostadsrättsföreningarna fått kännedom om byggföretagen, har tre uppgivit att 

de fått rekommendationer från vänner eller dylikt, en förening var personligt bekant med 

byggbolaget och två föreningar har anlitat SCB eller annan organisation för hjälp.

Samtliga respondenter har svarat att de fick den första kontakten med företaget på eget 

initiativ. Två av föreningarna uppgav att det viktigaste kriteriet för att välja ut ett byggföretag 

varit priset, medan fyra ansåg att goda rekommendationer varit avgörande. Samtliga 

respondenter har uppgivit att de lagt ner medel eller mycket tid på informationssökning om 

renovering och om potentiella byggföretag.

Det bostadsrättsföreningarna värderade högst under själva renoveringen var bra service, 

dialog och tillmötesgående. Medan det som uppfattades som mindre bra under renoveringen 

var brist på information och förseningar.

På frågan vad bostadsrättsföreningarna värderade mest efter att hela uppdraget genomförts 

visade det sig att det fortfarande var service, dialog och tillmötesgående men även kvalitén på 

arbetet var viktigt. Däremot menade några av respondenterna att deras förväntningar inte 

uppfyllts. Det respondenterna ansåg var mindre bra efter att hela uppdraget genomförts, 
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framgick det att fyra respondenter var nöjda medan två var missnöjda. Missnöjet berodde till 

största delen på förseningar, pris och brist på kundservice. 

Bostadsrättsföreningarna har angivit ganska olika svar om de ansåg att byggföretaget anpassat 

sig efter deras önskemål, tre respondenter svarade ja, en svarade delvis och två respondenter 

svarade nej. 

Flertalet av respondenternas uppgav att deras bild av företaget förblivit oförändrad. Någon har 

svarat att bilden av företaget förändrats till det bättre och en respondent menade på att bilden 

av byggföretaget försämrats efter renoveringen.

På frågan om respondenterna kan tänka sig att anlita byggföretaget igen för andra uppdrag, 

svarade tre av respondenterna ja, en var tveksam och två respondenter svarade nej på frågan.

På sista frågan om respondenterna kan tänka sig att rekommendera byggföretaget till andra, 

svarade fyra respondenter ja, en var tveksam och en respondent svarade nej.
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5. Analys

Analysen har gjorts utifrån uppsatsens insamlade empiri och ställts mot uppsatsens teori med 

hjälp av variablerna i den teoretiska referensramen.

5.1 Enkel- eller dubbelriktad inlärning 

Med variabeln enkel- eller dubbelriktad inlärning har vi mätt graden av återkoppling till 

kunden, det vill säga om byggföretaget använder sig av enkel- eller dubbelriktad inlärning.

5.1.1 Byggföretagen

Företag A menar att det kunderna värderar högst är en bra dialog dessutom hävdar företaget 

att de anpassar sig mycket efter kunderna genom att vara både aktiva och nyskapande. De 

håller sig också a-jour om nya metoder, material och maskiner. 

Företag B anser att de genom sin breda erfarenhet av skilda uppdrag inom olika områden har 

fått en stor kunskap om olika kunders krav. De är alltså mycket öppna för en dialog med 

kunderna. Men företaget menar också att kunderna inte har någon detaljkunskap om det 

företaget utför utan anlitar dem för deras kunnande. 

Företag C anser att de vet vad kunderna vill ha. Firman anser att det centrala är att vara 

flexibel och att snabbt kunna utföra jobben. Företaget har dock problem med lönsamheten.

Vår uppfattning är att både företag A och B använder sig av dubbelriktad inlärning, de 

värderar en bra dialog med kunderna och är dessutom öppna för förändringar av nya 

arbetsmetoder. Däremot anser företag C att de vet vad kunderna vill ha och vi tolkar detta 

som att de inte värdesätter en dialog med kunderna och att de därmed använder sig av 

enkelinriktad inlärning.

5.1.2 Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättföreningarna uppger att de värderar dialog som ett av de viktigaste kriterierna 

under själva renoveringen. Det visade sig dock att flera av respondenterna inte kände sig helt 

nöjda med vare sig servicen eller dialogen till företaget. Vi tolkar detta som att byggföretagen 

kan tro sig veta vad kunderna vill ha men så är inte alltid fallet.
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5.2 Involveringsgrad

Med variabeln involveringsgrad har vi undersökt hur pass involverade kunderna är, dels 

utifrån byggföretagens uppfattning och dels av bostadsrättsföreningarnas uppfattning.

5.2.1 Byggföretagen

Företag A anser att bostadsrättsföreningens engagemang kan vara skiftande. Vill 

bostadsrättsföreningen få ett uppdrag utfört måste de alltid anlita en konsult eftersom de avtal 

företaget skriver, inte gäller enligt konsumentköplagen. 

Företag B arbetar aldrig direkt mot en bostadsrättsförening utan alltid via ett större 

byggföretag. Men naturligtvis har de ansvaret för sin del i byggprojektet. De uppfattar det 

som att kunderna litar på dem och överlåter på dem att genomföra uppdraget. 

Företag C menar att kunderna tycker att priset är väldigt viktigt i köpprocessen. Låga 

kostnader är det mest avgörande för kunden men även snabbheten är viktig. 

Vi tolkar detta som att företag A anser att kundernas grad av involvering kan skifta mycket. 

Medan både företag B och C bedömer kundernas involvering som lågt, dock av skilda skäl. 

Företag B menar att kunderna överlåter arbetet åt dem, för att de är okunniga medan företag C 

anser att det beror på det låga priset och att jobbet snabbt skall vara utfört. 

5.2.2 Bostadsrättsföreningar

På en av frågorna i enkätundersökningen fick respondenterna svara på frågan om deras bild av 

företaget förändrats i och med renoveringen. Det framgick att det föreligger skilda meningar. 

Någon hade en oförändrad bild av företaget, någon menade att bilden blivit bättre och någon 

menade att bilden av företaget försämrats i och med renoveringen.

På frågan om hur mycket tid respondenterna lagt ner på att aktivt söka information om 

renovering och om potentiella byggföretag svarade samtliga respondenter att de lagt ner 

medel eller mycket tid på informationssökning. Bostadsrättsföreningarna menar att de i de 

flesta fall lagt ner medel eller mycket tid på informationssökning. Flera av respondenterna 

prioriterar kundservice före pris. Vår tolkning är att respondenterna är höginvolverade.
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5.3 Grad av kundservice

Med variabeln ”grad av kundservice” har vi mätt företagens servicenivå. 

5.3.1 Byggföretagen

Företaget A menar att de ger en hög grad av kundservice och att de anpassar sig mycket efter 

kunderna eftersom de på detta sätt får en bra relation med kunden. 

Företag B anser att kunderna allra högst värdesätter deras tillgänglighet och att de uppfyller 

vad som är överenskommet. Den egna personalen är mycket betydelsefull eftersom de är 

ansiktet utåt. Företaget lägger stor vikt i att hålla tidsplanen eftersom det annars kan leda till 

en mindre nöjd kund. 

Företag C anser att de ger kundservice utifrån vad kunderna kan förvänta sig, men inte mer än 

så med tanke på det låga priset. 

Vi tolkar detta som att företag A och B ger en hög grad av kundservice då de anpassar sig 

mycket efter kunderna för att få en bra relation med dem och genom att de uppfyller det som 

är överenskommet med kunderna. Likaså lägger de stor vikt i att hålla tidsplanen. Företag C 

tror vi däremot inte ger den kundservice kunderna förväntat sig. Detta mot bakgrund av det 

låga priset.

5.3.2 Bostadsrättsföreningar

Av en av frågorna i enkäten framgick det att en av de saker respondenterna värderade högst 

efter att hela uppdraget genomförts var dialog och tillmötesgående men även kvalitén på 

arbetet. Dessa saker prioriterades högre än lågt pris.Vi tolkar det som att kunderna betraktar 

kundservice som mycket viktigt.

5.4 Referenser

Med variabeln referenser har vi mätt hur pass avgörande dessa är för företagets överlevnad. 
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5.4.1 Byggföretagen

Företag A tycker att referenser är mycket betydelsefulla för företaget, eftersom det är 

mervärde. Med hjälp av goda referenser får man nya kunder. På detta sätt har företaget klarat 

sig i många år och fått stora jobb. Företagets marknadsföring i övrigt är mycket begränsad 

men på deras hemsida visar man upp sina referensobjekt.

Företag B menar att det faktum att kunden blir nöjd är A och O då företagets överlevnad beror 

på kundkontakten. Tidigare kunder blir ofta stadiga kunder. På företagets hemsida refererar 

man till tidigare uppdrag. 

Företag C får nya uppdrag via kontakter, men nämner inte tidigare referenser. 

Vi uppfattar det som att referenser är av största vikt för företag A och B. Detta tolkar vi som 

att de är medvetna om att referenser är viktiga för deras överlevnad. Med hjälp av goda 

referenser får man nya kunder. På företagets hemsidor är det en självklarhet att referera till 

tidigare uppdrag. Företag C uppger att de får nya uppdrag via kontakter. Vi tycker dock inte 

att det verkar som att referenser är så viktiga för dem. 

5.4.2 Bostadsrättsföreningar

Gällande hur respondenterna fått kännedom om byggföretagen svarade de flesta att de fått 

rekommendationer från vänner eller dylikt. Fyra av respondenterna menade att byggföretagets 

referenser varit avgörande vid val av byggföretag medan två menade att priset kom i första 

hand. 

De flesta bostadsrättsföreningarna uppger att de fått kännedom om byggföretagen genom 

rekommendationer. Dessutom hävdade mer än hälften av föreningarna att byggföretagets 

referenser varit avgörande vid val av företag. Detta anser vi visar hur betydelsefulla goda 

rekommendationer är för byggföretagens överlevnad.
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6. Resultat

I det här kapitlet presenteras uppsatsens resultat som baseras på analysen och skall svara på 

uppsatsens syfte.

Syftet med denna undersökning är att genom jämförande studier se vilka marknadsstrategiska 

förutsättningar det finns för svenska små- och medelstora byggföretag.

Uppsatsens första variabel: Enkel- eller dubbelinriktad inlärning

Med denna variabel har vi mätt graden av återkoppling till kunden det vill säga om företaget 

använder sig av enkel- eller dubbelriktad inlärning. Vid dubbelriktad inlärning ökar 

möjligheterna till överlevnad. 

Resultaten på den undersökta variabeln ger inget entydigt besked. Företagen tycker att de 

värderar en bra dialog med kunderna, de använder alltså dubbelriktad inlärning. Medan 

bostadsrättsföreningarna däremot inte kände sig helt nöjda med vare sig servicen eller 

dialogen till företaget vilket kan tyda på en enkelinriktad inlärning.

Uppsatsens andra variabel: Involveringsgrad

Med denna variabel har vi mätt hur pass involverade bostadsrättsföreningarna är. Om 

kunderna är höginvolverade så är de inte så priskänsliga vilket ökar företagens möjligheter till 

överlevnad. 

Resultaten på den undersökta variabeln visar att kunderna är högt involverade vilket är 

mycket betydelsefullt för de små- och medelstora företagen.

Uppsatsens tredje variabel: Grad av kundservice

Med variabel ”grad av kundservice” har vi mätt nivån av kundservice då vi tror att en hög 

grad av kundservice ökar företagets möjlighet till överlevnad.

Resultaten på den undersökta variabeln visar att byggföretagen, med ett undantag, ger en hög 

servicegrad vilket leder till nöjda kunder. God serviceförmåga ger företagen överlevnad. 
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Uppsatsens fjärde variabel: Referenser

Med variabeln referenser har vi mätt hur pass avgörande positiva referenser är för företagets 

överlevnad. 

Resultaten på den undersökta variabeln visar att två av de tre företagen anger att goda 

referenser är mycket viktiga för deras överlevnad. Det tredje företaget som inte betonar vikten 

av referenser har dålig lönsamhet. Av de sex tillfrågade bostadsrättsföreningarna menade fyra 

av dem att byggföretagets referenser varit avgörande vid val av byggföretag. Av detta drar vi 

slutsatsen att bra referenser är mycket viktiga för små- och medelstora byggföretags 

överlevnad eftersom de får nya kunder och uppdrag på detta sätt.

I uppsatsens studie har det framkommit att det finns följande förutsättningar för 

följande marknadsstrategier för svenska små- och medelstora byggföretag:

– förutsättningar för dialog med kunderna för nyskapande

– förutsättningar att arbeta med höginvolverade kunder istället för låginvolverade

– förutsättningar för byggföretagen att få nöjda kunder genom att ge en hög grad av 

kundservice

– förutsättningar att få nya kunder och uppdrag genom nöjda kunder 

Dessa förutsättningar ger företagen goda möjligheter att utveckla sina marknadsstrategier för 

långsiktig överlevnad.
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7. Slutsats och diskussion

I detta kapitel diskuteras hur uppsatsens problemformulering har besvarats därefter gör vi en 

granskning av uppsatsens data.

Vår problemformulering har varit följande: Vilka faktorer är viktiga för små och medelstora 

byggföretags överlevnad på den förändrade marknaden?

Vi har utifrån problemformuleringen kommit fram till följande faktorer:  

Pris är naturligtvis en viktig faktor vad det gäller konkurrensmedel men när det gäller att 

uppnå nöjda och lojala kunder på bästa sätt måste man jobba ur ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv.  

Genom att fastställa kundernas behov skapar de små byggföretagen en effektiv och en 

samarbetande arbetsmiljö där alla strävar efter att tillfredställa sina kunder. Man bör även vara 

nyskapande och hela tiden hålla sig uppdaterad och i förekommande fall stärka sina 

arbetsmetoder ytterligare för att ligga steget före sina konkurrenter.

Vi anser att en avgörande faktor för att små byggföretag skall kunna överleva på 

byggmarknaden är således förmågan att i större utsträckning kunna arbeta utifrån kunderna 

och deras önskemål. Med andra ord arbeta ur ett kundperspektiv. 

Vår undersökning visar på att små och medelstora företag framställer sig vara medvetna om 

kundernas krav och förväntningar. De anser sig vara duktiga på att se kundernas behov men 

resultatet har dock varit ganska skiftande. Vi tror att detta kan till stor del bero på den 

förändrade marknadssituationen. 

Genom att fler byggföretag, som de utländska, kommer in på marknaden har kunderna fått 

fler valmöjligheter. De små byggföretagen är tvungna att anpassa sig och ändra sin inställning 

till kunderna. Frågan är om man verkligen lyckats göra detta. För de byggföretag som har ett 

traditionellt tänkande tror vi att de kan ha haft det svårt att förändra eller bli av med detta. 

Vi rekommenderar att de små byggföretagen tar en närmare titt på de teorier som vi har tagit 

upp i vårt teoriavsnitt samt förkovrar sig i övriga relationsmarknadsföringsstrategier. 
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Om de små byggföretagen inte stärker sina relationsmarknadsföringsstrategier tror vi att detta 

på lång sikt kommer att medföra svårigheter och att det på längre sikt kommer att leda till att 

de små byggföretagen inte överlever den hårdnande konkurrensen.

Vi vill naturligtvis framhålla att denna undersökning inte är tillräcklig för att fastställa om de 

små och medelstora byggföretagens marknadsstrategier verkligen fungerar eller inte. För att 

kunna ta reda på detta skulle man behöva göra en mycket vidare och djupare undersökning 

som innefattar flera små byggföretag. 

7.1 Självkritik

När man utför en fallstudie förekommer det en viss risk att resultatet inte går att generalisera. 

De objekt vi valt för denna undersökning representerar en mindre del av branschen vilket 

medför att resultatet inte kan generaliseras. Det betyder att reliabiliteten kan bedömas som 

låg. Vi är väl medvetna om att urvalets storlek beträffande vår enkätstudie kan kritiseras då 

det endast är sex medverkande i enkätundersökningen. Enkätundersökningarna har vidare 

kompletterats med kortare telefonintervjuer. Vi menar på att detta är en kvalitativ 

undersökning men då vi trots telefonintervjuerna inte fått det djup som vi önskat och som 

präglar en kvalitativ undersökning kan vi konstatera att det finns kvantitativa drag i denna 

studie.

Vi är även medvetna om att vi skulle ha kunnat få andra resultat om vi hade utvärderat och 

analyserat olika typer av renoveringar. I kortare projekt skulle man kunna anta att priset 

värderas högre. Medan man i längre projekt förmodligen skulle värdera kundservice väldigt 

högt. 

Vi vill poängtera att bostadsrättsföreningarna  i denna undersökning inte varit kunder till 

byggföretagen som ingår i fallstudierna. Någon GAP-analys har således inte varit möjlig att 

genomföra. Hade vi gjort en GAP-analys hade vi kunnat analysera hur väl företagens 

uppfattning om sig själva överensstämmer med deras kunders uppfattning. På så sätt hade vi 

kunnat få fram företagets brister.
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7.2 Förslag till vidare forskning

En intressant och värdefull studie skulle vara att genomföra en kundundersökning med några 

av byggföretagens kunder. Då skulle en GAP-analys kunna utföras, där det skulle framgå om 

byggföretagen verkligen lyckats med den viktiga kundfokuseringen och om de verkligen är 

medvetna om kundernas krav och förväntningar.

En annan möjlighet vore att göra en större undersökning där betydligt fler byggföretag och 

fler kundgrupper ingår, bostadsrättsföreningar är ju bara en kundkategori. Man skulle också 

kunna fördjupa undersökningen av bostadsrättsföreningar. Då skulle man kunna ta reda på hur 

de går tillväga vid val av byggföretag beroende på hur dyr investeringen är. Det är ju trots allt 

stor skillnad på att vilja få ett trapphus ommålat till skillnad från ett stambyte.

En annan tänkbar studie skulle kunna beröra nya marknadssegment. Traditionellt så har små-

och stora byggföretag arbetat inom ROT-sektorn alltså reparation, ombyggnad och 

tillbyggnad. Men nu har det blivit lättare för mindre företag att få markanvisningar från 

kommunen och därför kanske nybyggnation kan vara en ny inriktning.
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9. Bilagor

Bilaga 1 Frågor till byggföretagen

När etablerades företaget?

Hur många anställda finns det?

Vilket är ert huvudsakliga arbetsområde?

Hur marknadsför ni företaget?

Hur kommer ni i kontakt med nya kunder?

Vad anser du är det viktigaste i kontakten med kunderna? 

Hur uppfattar ni bostadsrättsföreningarnas engagemang?

Vad tror ni kunden värderar högst?

Ger företaget ger en hög grad av kundservice, får ni anpassa er mycket efter dem?

Hur skapar ni mervärde för kunden?

Vilket konkurrensmedel är viktigast?

Hur upplever ni konkurrensen från utländska byggföretag?

Behöver företaget förändra sig mycket efter marknadens krav?
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Bilaga 2 Frågor till bostadsrättsföreningar

1. Vad avsåg uppdraget?

� Stambyte

� Vindsrenovering

� Byte av fönster

� Fasadputsning

� Balkongrenovering

� Annat ……………………………………………

2. Hur lång tid pågick byggprojektet?

………………………………………………………………………………………………….

3. Hur fick ni kännedom om olika byggföretag?

� Rekommendationer från vänner eller dylikt

� Anlitade SCB eller annan organisation som hjälpte oss

� Personligt bekant med byggbolaget

� Internet

� Annat ……………………………………………

4. Vilket var det viktigaste kriteriet när ni avgjorde vilket byggföretag ni ville anlita? 
(Ange 1 för det viktigaste alternativet, 2 för nästa osv)

� Bra referenser

� Priset

� Deras totallösning av uppdraget

� Byggföretagets engagemang

� Annat ……………………………………………

5. Hur fick ni första kontakten med företaget?

� Byggföretaget tog kontakt

� Tog kontakt själva

� Annat

6. Hur mycket tid har ni lagt ner på att aktivt söka information om renovering (eller 
motsvarande) och om potentiella byggföretag?

� Lite � Medel � Mycket

7. Vad var det bästa med byggföretaget under själva renoveringen (eller motsvarande)?
(Ange 1 för bästa alternativet, 2 för nästa osv)

� Kvalitén på arbetet

� Service
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� Tillmötesgående av era krav

� Att de höll tidsschemat

� Dialog

� Byggföretagets engagemang

� Annat ……………………………………………

8. Vad var mindre bra under själva renoveringen (eller motsvarande)?
(Ange 1 för sämsta alternativet, 2 för nästa osv)

� Kvalitén på arbetet

� Service

� Tillmötesgående av era krav

� Tidsschemat höll inte

� Informationen de gav

� Byggföretagets engagemang

� Annat ……………………………………………

� Inget var dåligt

9. Efter att hela uppdraget genomförts, vad värderar du högst sammantaget? 
(Ange 1 för högsta alternativet, 2 för nästa osv) 

� Lågt pris 

� Kvalitén på arbetet

� Service

� Tillmötesgående av era krav

� Att de höll tidsschemat

� Information

� Byggföretagets engagemang

� Annat ……………………………………………

10. Efter att hela uppdraget genomförts, vad var mindre bra sammantaget?
(Ange 1 för sämsta alternativet, 2 för nästa osv) 

� Högt pris 

� Kvalitén på arbetet

� Service

� Tillmötesgående av era krav

� Tidsschemat höll inte

� Information

� Byggföretagets engagemang

� Annat ……………………………………………

� Inget var dåligt

11. Uppfattade ni att byggföretaget anpassade sig efter era önskemål?

� Ja
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� Delvis

� Nej

12. Har din bild av byggföretaget förändrats i och med renoveringen?

� Ja, till det bättre

� Ja, till det sämre

� Nej

13. Kommer ni att anlita byggföretaget igen för andra uppdrag?

� Ja

� Nej

� Tveksamt

14. Kommer du att rekommendera byggföretaget till andra?

� Ja

� Nej

� Tveksamt


