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Förord 

Studien har utförts av en högskolestudent vid Bygg- och fastighetsekonomprogrammet på 

Högskolan i Halmstad. Undersökningen handlar om byggbranschens bostadsbyggande och 

kunders betalningsvilja. 

 

Jag vill tacka respondenterna som gjorde denna studie möjlig genom att besvara mina frågor. 

Jag vill även ge ett stort tack till min handledare Gunnar Wramsby som inspirerat och gett 

mig värdefulla tips på vägen. 

 

Till sist vill jag även tacka examinatorn Sven-Ola Carlsson samt alla opponenter som gett 

feedback på mitt arbete. 
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Sammanfattning 

Bakgrund och problem: Det finns två sätt att uppföra en byggnad på. Det ena sättet är att 

bygga ett hus av hög kvalitet till hög initial kostnad men med låga kostnader för drift och 

underhåll och långsam värdeminskning. Det andra sättet är att bygga ett hus av lägre kvalitet 

till lägre initial kostnad men med höga kostnader för drift och underhåll samt snabb 

värdeminskning. Undersökningar visar att om byggherrar väljer dyrare lösningar i 

produktionen kan det å andra sidan gynna drift- och underhållskostnaderna i senare skede. 

Inom byggbranschen har det under en lång tid föredragits att bygga billigt genom att välja 

enkla och billiga lösningar. Att billiga lösningar prioriteras i produktionen har orsakat 

problem i brukarfasen för kunder samt i vissa fall orsakat högre livscykelkostnad av 

byggnaden. Detta leder till följande frågeställning: 

 

1. Hur påverkas kunders betalningsvilja över tiden, från initialkostnad till drift- och 

underhållskostnad, vad gäller materialval? 

 

Syfte: Syftet med undersökningen är att genom teoretiska och empiriska studier beskriva hur 

betalningsviljan påverkas över tiden vad gäller materialval, från initialkostnad till drift- och 

underhållskostnad. 

 

Avgränsningar: Jag har valt att avgränsa undersökningen genom att enbart inrikta mig på 

bostadsbyggandet, närmare bestämt fastigheter i form av bostadsrätter. Jag har alltså valt att 

inte ta någon hänsyn till hyresrätter, villor, lokalbyggnader eller kontorsbyggnader. När det 

gäller undersökningen av hur en högre grundinvestering av materialval ger lönsamhet på 

längre sikt har jag valt att fokusera på ventilationssystem och ytterväggar. 

 

Metod: Min frågeställning är beskrivande och därför har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ ansats. Jag har även valt att använda mig av den deduktiva metodansatsen, vilket 

innebär att jag har gått från teori till empiri. 

 

Slutsats: I slutsatsen har jag besvarat min problemställning. Jag har presenterat hur 

betalningsviljan påverkas över tiden, från initialkostnad till drift- och underhållskostnad, när 

det handlar om materialval. 

Förslag på vidare studier: Förslag till vidare studier är att undersöka ytterligare faktorer som 

har en inverkan på byggbranschens bostadsbyggande. Det hade dessutom varit intressant att 

grundligare analysera en kunds förväntningar före ett köp av bostad, men även utfallet efter 

köpet. 

 

 



 

 

Abstract 

Background and research issue: There are two ways to construct a building on. One way is 

to build an expensive house with low costs for operation and maintenance, while the second 

way is to build a cheap house with high costs for operation and maintenance. Studies show 

that if developers choose expensive solutions in production stage it will positively affect the 

operation and maintenance costs in later stage. The construction industry has long been 

preferred to build cheaply by choosing simple solutions. The cheap solutions has caused 

problems for customers, and in some cases caused higher life cycle cost of the building. This 

leads to the following question: 

1. How is the customers’ willingness to pay affected over time, from the initial cost to 

maintenance cost, in terms of materials? 

 

Purpose: My purpose of this study is that the theoretical and empirical studies describing 

how payment will be affected over time when it comes to material selection. 

Delimitations: I have chosen to limit the investigation by focusing on housing, specifically in 

the form of tenant-ownership. I have therefore chosen not to take any consideration of rental 

apartments, houses, business premises or office buildings. When it comes to the study of how 

a higher initial investment of materials gives profitability in the longer term, I have chosen to 

focus on ventilation systems and external walls. 

Methodology: My question is descriptive and therefore I have chosen to use a qualitative 

approach. I have also chosen to use the deductive method approach, which means that I have 

gone from theory to empirics. 

Conclusions: In conclusion, I have responded to my problem. I have presented how payment 

will be affected over time, from the initial cost to maintenance cost, when it comes to material 

selection. 

Suggestions for further studies: The author’s suggestions for further studies are to 

investigate other factors that have an impact on the construction industry's house building. It 

would also be interesting to more thoroughly analyze a customer’s expectations prior to a 

purchase, but also the results after purchase. 
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1 Inledning  

I följande avsnitt kommer jag att ge läsaren en förståelse för problemområdet jag har valt att 

undersöka. Kapitlet kommer att innehålla problemformulering och syfte med uppsatsen. Jag 

kommer även att beskriva min avgränsning till problemområdet samt redovisa uppsatsens 

disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Eftersom kostnad för boende är de flesta hushålls största utgift och största investering söker 

byggindustrin hela tiden nya sätt att hålla nere dessa kostnader. Inom byggbranschen har det 

under en lång tid föredragits att bygga billigt genom att välja enkla och billiga lösningar. Att 

billiga lösningar prioriteras i produktionen har orsakat problem i brukarfasen för kunder 

samt i vissa fall orsakat högre livscykelkostnad av byggnaden (Byggtjänst, 2010). För en kund 

är det av stor vikt att fastigheten uppfyller ett antal funktioner. Det kan därför vara viktigt för 

företag att känna till hushållens betalningsvilja och prioriteringar. Att känna till kunders 

betalningsvilja kan vara användbart för säljare och företag oavsett vilken bransch de tillhör. 

Betalningsvilja är något som är väldigt individuellt och kan skilja sig mellan individer. Hur 

mycket en kund är villig att betala för en fastighet kan variera mellan olika personer (Lee, 

Repkine, Hwang, Kim, 2004). 

Undersökningar visar att om byggherrar väljer dyrare lösningar i produktionen kan det å andra 

sidan gynna drift- och underhållskostnaderna i senare skede. Trots detta visar en studie av 

Svensk Byggtjänst i samarbete med Industrifakta att enbart 20 procent av de tillfrågade 

byggherrarna tar stor hänsyn till livscykelkostnaden vid produktion av flerbostadshus. 

Anledningen till den låga siffran är att byggherrarna tvingas välja billiga alternativ för att få 

ihop den kortsiktiga produktionskalkylen. (Byggtjänst, 2010) 

Även Bejrum (1999) är inne på samma spår och menar att det i princip finns två olika sätt att 

utföra en byggnad på. Det ena sättet är att bygga ett hus av hög kvalitet till hög initial kostnad 

men med låga kostnader för drift och underhåll och långsam värdeminskning. Det andra sättet 

är att bygga ett hus av lägre kvalitet till lägre initial kostnad men med höga kostnader för drift 

och underhåll samt snabb värdeminskning. Genom en livscykelvinstkalkyl är det möjligt att se 

vilket utförande som ger det största nuvärdet. Denna kalkyl ger ett entydigt besked, nämligen 

bygg dyrt och förvalta billigt.  

 

Enligt Energimyndigheten (2010) och Tegelinformation (2008) finns det möjlighet att jämföra 

olika alternativ av ventilationssystem och ytterväggar för att undersöka hur en högre 

grundinvestering ger lönsamhet på längre sikt. Undersökningen visar att val av 

ventilationssystem påverkar i högsta grad driftkostnader (Energimyndigheten, 2010). Vid val 

av ett FTX-system är det möjligt att göra en besparing på 5000-7000 kWh på ett år för en 

normalstor bostad. Med traditionell frånluftsventilation är det inte möjligt att genomföra 

denna besparing. Luftomsättningen i bostäder ska enligt BBR (2008) vara 0,5 ggr/timme 

vilket innebär att en stor del av luften ska vara utbytt efter två timmar. Många befintliga 
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svenska bostäder uppfyller inte detta krav. Studier visar att det är möjligt att uppfylla kraven 

från BBR (2008) om luftomsättning med ett FTX-aggregat. Dock innebär detta en högre 

grundinvestering men som lönar sig på längre sikt i och med att driftkostnaderna blir lägre 

jämfört med exempelvis traditionell frånluftsventilation (Svenskventilation, 2011). 

Tegelinformation (2008) är av samma åsikt som Byggtjänst (2010) och menar att 

byggbranschen i Sverige prioriterar att bygga genom enkla och traditionella lösningar. Vid 

uppförandet av en byggnad tar byggbranschen stor hänsyn till grundinvesteringen, och därför 

är det mycket sannolikt att byggbranschen alltför ofta väljer material utifrån 

initialkostnadsperspektivet och tar liten hänsyn till underhållskostnader, till exempel kan en 

byggnads yttervägg förses med olika material där kostnadsnivån varierar. Det material som 

väljs och därmed bildar en byggnads fasad kan komma att påverka underhållskostnaderna för 

ytterväggen. 

 

1.2  Problemformulering 

Genom problembakgrunden har jag kommit fram till följande frågeställning: 

 

1. Hur påverkas kunders betalningsvilja över tiden, från initialkostnad till drift- och 

underhållskostnad, vad gäller materialval? 

 

1.3  Syfte 

Mitt syfte med undersökningen är att genom teoretiska och empiriska studier redogöra hur 

kunders betalningsvilja påverkas över tiden, från initialkostnad till drift- och 

underhållskostnad, vad gäller materialval.  

 

1.4  Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min undersökning genom att enbart inrikta mig på bostadsbyggandet, 

närmare bestämt fastigheter i form av bostadsrätter. Jag har alltså valt att inte ta någon hänsyn 

till hyresrätter, villor, lokalbyggnader eller kontorsbyggnader. Anledningen till att jag inte har 

fokuserat på hyresrätter, villor, lokalbyggnader eller kontorsbyggnader beror på att idag är 

omkring 70 procent av nyproducerade bostäder bostadsrätter (Byggfakta, 2011). Enligt 

Byggfakta (2011) står produktionen av hyresrätter mer eller mindre stilla.  

 

När det gäller undersökningen av hur en högre grundinvestering ger lönsamhet på längre sikt 

har jag valt att fokusera på material såsom ventilationssystem och ytterväggar. Anledningen är 

att jag ville få med både inre investeringar i en bostad såsom ventilationssystem, men även 

yttre investeringar av en bostad i form av ytterväggar. På detta viset undersöks hur 

ventilationssystem påverkar driftkostnader, men också vilken påverkan ytterväggar har på 

underhållskostnader. 
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1.5  Uppsatsens disposition 

Kapitel 1: Inledning 

Syftet med inledningen är att ge en kortfattad bakgrund till problemområdet som jag har valt 

att undersöka. Detta utmynnar sedan i en problemformulering. I inledningen beskriver jag 

även syftet med min undersökning. 

 

Kapitel 2: Metod 

I metoden beskriver jag hur undersökningen genomförts samt varför jag har valt att göra den 

på det viset. Jag har även beskrivit hur jag har gått tillväga vid min datainsamling och vid 

intervjuerna. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar jag teorier som är lämpliga för min undersökning. 

 

Kapitel 4: Empiri 

I empirin redovisar jag det insamlade materialet från mina intervjuer. 

 

Kapitel 5: Analys 

I analysen drar jag paralleller mellan den teoretiska referensramen och empirin. 

 

Kapitel 6: Slutsats 

I det sista kapitlet har jag diskuterat slutsatser som jag kunnat dra mellan den teoretiska 

referensramen, empirin och analysen. Mina slutsatser har jag kopplat till problemställningen. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva uppsatsens arbetsgång. Jag kommer att redogöra hur 

undersökningen har genomförts samt varför jag har valt att utföra studien på det viset. 

Tillvägagångssätten för min teoriinsamling och intervju kommer dessutom att förklaras grundligare. 

2.1  Metodstrategi 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika metodansatser, nämligen den kvalitativa och den 

kvantitativa. Den kvalitativa metoden går ut på att forskaren tar del av fakta genom ord och 

meningar. Kvalitativa metoder är öppna för ny information men däremot är det svårt att 

generalisera med den här metoden. Den kvantitativa metoden innebär att empirin görs genom 

enkätundersökningar. Enkätundersökningarna görs med förutbestämda svarsalternativ där 

syftet är att forskaren ska få fram siffror, symboler samt enheter. 

 

Då min frågeställning är beskrivande har jag valt att använda mig av en kvalitativ ansats. Jag 

har med min kvalitativa ansats fått ett rikt empiriskt material och på det viset hittat samband 

och förklaringar med teorin, och på så sätt besvarat min frågeställning. Eftersom empiridelen i 

min uppsats baseras på personliga intervjuer ansåg jag att den kvalitativa ansatsen var mest 

lämplig. Att kvalitativa metoder är öppna för ny information var för mig av stor vikt, eftersom 

jag från början inte hade stor kunskap och inblick i ämnet. 

 

Jacobsen (2002) menar att det finns två metoder att välja på vid val av metodansats. Den 

första metoden är den induktiva metodansatsen. Denna metod innebär att forskaren går från 

empiri till teori då forskaren inte har några förväntningar om den värld som undersöks. Syftet 

med den induktiva ansatsen är att forskaren inte ska vara begränsad, utan det är verkligheten 

som ska utforma teorierna. Den andra metoden kallas för deduktiv metodansats. Här går 

forskaren från teori till empiri. Forskaren skaffar sig först förväntningar genom tidigare 

undersökningar och teorier. Därefter undersöker forskaren verkligheten för att bilda sig en 

uppfattning om teorierna stämmer överens med verkligheten. 

 

Jag har valt att använda mig av den deduktiva metodansatsen till min uppsats. Jag har alltså 

valt att gå från teori till empiri. Jag har först skaffat mig vissa förväntningar genom att ta del 

av rapporter, litteratur och vetenskapliga artiklar. Därefter har jag undersökt om teorierna och 

mina förväntningar stämmer överens med verkligheten genom att jag intervjuat personer med 

kunskap och erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen.  

  

Jacobsen (2002) beskriver att det finns två olika sätt för insamling av information. Primärdata 

är det ena sättet och det är data som forskaren själv samlat in genom egna variabler och 

värden. Forskaren kan ta fram primärdata via kalkyler, observationer eller intervjuer. 

Jag har erhållit primärdata genom att jag har intervjuat personer inom bygg- och 

fastighetsbranschen. Genom dessa intervjuer har jag erhållit information som jag behövde för 

att kunna genomföra undersökningen. 



5 

 

Jacobsen (2002) menar att det andra sättet kallas för sekundärdata vilket är data som forskaren 

inte tagit fram själv. Sekundärdata är information som kommer från litteratur och 

vetenskapliga artiklar som har samlats in utav tidigare forskare. Det är viktigt att ta hänsyn till 

sekundärdatas ålder för att öka trovärdigheten då mycket kan förändras med tiden. 

Jag har valt att inte använda mig av äldre sekundärdata än 25 år. Sekundärdata som jag har 

använt mig av består av rapporter, litteratur och vetenskapliga artiklar. Biblioteket på 

högskolan i Halmstad har varit min utgångspunkt då jag har sökt sekundärdata. Jag hittade 

artiklar genom att använda deras databaser Libris och Diva. Bostadsproduktion, kvalitet och 

kundtillfredsställelse är sökorden som jag har använt mig av då jag har sökt efter 

sekundärdata. Jag har dessutom hittat användbara rapporter genom sökmotorn Google. Dock 

har jag varit försiktig och uppmärksammad på oseriösa sidor och undvikit att ta del av dem. 

2.2 Urval av intervjupersoner 

Jacobsen (2002) menar att de flesta undersökningar har ett grundläggande problem och det är 

att vi inte kan undersöka särskilt många personer. Det första steget är att skapa en överblick 

av de intervjuobjekt som skulle varit intressanta om det fanns obegränsat med tid, pengar och 

analysmöjligheter. Denna population delas sedan in i undergrupper och därefter väljs de ut 

efter kriterier för urvalet. 

Jag har valt att begränsa min studie genom att endast inrikta mig på bostadsbyggandet, 

närmare bestämt fastigheter i form av bostadsrätter. Jag kommer alltså inte att fokusera på 

hyresrätter, villor, lokalbyggnader eller kontorsbyggnader. Av den anledningen var jag 

tvungen att göra ett urval av vilka företag jag skulle inrikta mig på. Mitt val blev företag inom 

bygg- och fastighetsförvaltningsbranschen då dessa företag har erfarenhet utav 

bostadsbyggande. Företagen som jag valde ut är placerade i Halmstad. Mina kunskaper om 

företagen samt att denna stad ligger fördelaktigt geografiskt bidrog till mitt val. Jag valde att 

intervjua fyra företag, två bygg- och förvaltningsföretag samt två fastighetsföretag. 

Jacobsen (2002) menar att det mest centrala budskapet är att urvalet av uppgiftslämnare oftast 

bör vara ändamålsorienterat. Detta innebär att urvalet bör styras av vilket slags information vi 

vill få. Om vi vill få tag på det typiska ska vi försöka hitta typiska uppgiftslämnare, men om 

vi inte vet vad vi vill ha kan snöbollsmetoden vara en bra lösning. 

Jag hade redan från början en klar bild av vad jag ville få ut för information och vilka jag ville 

intervjua. På detta viset kunde jag styra mitt urval av respondenter. Då jag kontaktade 

företagen frågade jag efter personer som har kunskap utav fastigheter i form av bostadsrätter 

och erfarenhet kring bostadsbyggande. 

Personer som jag har intervjuat är följande: 

 Entreprenadchef inom bygg- och förvaltningsbranschen 

 Entreprenadingenjör inom bygg- och förvaltningsbranschen 

 Två stycken fastighetsmäklare 
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Mitt syfte med dessa respondenter var att erhålla tillförlitlig information och nya 

infallsvinklar genom deras erfarenheter av bostadsbyggande och bostadsrätter. Anledningen 

till att jag har valt att intervjua fastighetsmäklare är på grund av deras erfarenhet av 

bostadsrätter och kunder. Jag ville ta reda på vad kunder anser är viktigt vid köp av 

bostadsrätt. Mäklarna arbetar nära kunder och de är väl medvetna om hur köpare resonerar vid 

köp av bostadsrätt, då de har sålt flertal bostadsrätter under sina karriärer som 

fastighetsmäklare. Då fastighetsmäklare har erfarenhet med köpare var mitt mål att undersöka 

kundernas behov, förväntningar men också betalningsvilja vid köp av bostadsrätt. 

Intervjupersonerna från bygg- och förvaltningsföretagen gav mig möjligheten att analysera 

kopplingen mellan pris och kvalitet samt hur kunders betalningsvilja påverkas över tiden för 

materialval. 

 

Då några utav mina respondenter har valt att vara anonyma har jag således gjort alla mina 

respondenter anonyma för att minska risken att svaren ska kunna kopplas till dem som 

personer och på så vis identifiera individerna. Jacobsen (2002) menar att många som vägrar 

att svara gör det av rädsla för att deras svar ska kunna kopplas till dem som personer. Detta 

gäller för alla typer av undersökningar där vi kan förmoda att intervjupersonerna inte vill att 

deras synpunkter ska bli allmänt kända (Jacobsen, 2002). 

Enligt Jacobsen (2002) är risken att identifiera individer större ju mindre urval som vi arbetar 

med. Detta är speciellt ett problem i kvalitativa studier där vi i regel arbetar med ett litet antal 

undersökningsobjekt. Om vi till exempel skriver att ett visst påstående kommer från en man i 

fyrtioårsåldern som är bosatt i en viss stadsdel och med speciell utbildning, ska det inte 

mycket till för att identifiera personen. 

Anonymiseringsåtgärder som jag har vidtagit är att jag har medvetet gjort en inläggning av fel 

i uppgifterna där jag har döpt alla mina respondenter till manliga namn, vare sig det är män 

eller kvinnor som är intervjuade. Företagen har därför också refererats som företag A-D. 

Jacobsen (2002) menar att medvetet ge felaktiga upplysningar om individer som till exempel 

uppge fel kön är en bra teknik för att undgå identifikation av enskilda. 

2.3 Operationalisering 

Jacobsen (2002) menar att kategoriseringen och de centrala begreppen måste preciseras innan 

undersökningen utförs för att lyckas med den kvantitativa datainsamlingen. Detta kallas för 

operationalisering. Operationaliseringen gäller i alla studier och därför kan detta användas 

även i en kvalitativ studie. 

 

För att få en bra uppbyggnad på intervjuguiden måste de centrala begreppen kategoriseras 

innan intervjun utförs. Därför kategoriserade jag frågorna i följande avsnitt: inledande frågor, 

betalningsvilja, behov & förväntningar, pris & kvalitet, grundinvestering av materialval samt 

övrigt. Övrigt var ett avslutande avsnitt där respondenten fick möjlighet att nämna något annat 

som inte kom upp under intervjun. Respondenten gavs möjlighet att prata mer fritt kring 

faktorer som påverkat byggbranschens byggande samt kunders betalningsvilja. Anledningen 
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till att jag tog med detta avsnitt var för att det skulle finnas utrymme för egna kommentarer 

ifrån intervjupersonen. Genom detta avsnitt minimerades risken att styra intervjupersonen och 

jag kunde erhålla mer omfattande tankar från respondenten. 

2.4  Datainsamlingsmetod 

Min empiriska datainsamling har jag genomfört med hjälp av personliga intervjuer i första 

hand. För att boka intervju med respondenter gick jag via respektive företags växel. På detta 

viset kunde jag fråga efter personer som arbetar med bostadsbyggande och som har kunskap 

kring bostadsrätter. Jag har valt att genomföra alla mina intervjuer på den plats där respektive 

respondent arbetar. Jag är av den åsikten att respondentens svar blir mer utförliga då jag kan 

ställa följdfrågor på plats. Syftet med detta var att respondenterna skulle känna sig 

komfortabla i miljön så att jag får öppna och utförliga svar. Jacobsen (2002) menar att miljön 

där intervjun försiggår påverkar innehållet i intervjun. Uppgiftslämnarens arbetsplats kan vara 

en naturlig plats som han eller hon är bekant med. 

Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär 

att en lista på teman och frågor ska behandlas under varje intervju (Christensen, 2010). 

Anledningen till att jag valde att använda mig utav en semistrukturerad intervju beror på att 

respondenten har möjlighet att tala fritt med utgångspunkt i undersökningsproblemet. Därför 

kan innehållet och ordningen på frågorna i intervjuguiden skifta mellan intervjuer. Denna 

undersökningsmetod lämpar sig bäst när vi är intresserade av vad varje person säger och 

tycker (Christensen, 2010). 

Jag valde att skicka intervjufrågorna till respondenterna innan varje intervju. Detta gjorde jag 

av den anledningen att jag ville ge respondenterna möjligheten att förbereda sig på innehållet. 

Jag valde även att spela in intervjuerna med bandspelare för att inte missa någon värdefull 

information. På detta viset behövde jag endast stödanteckna och kunde istället koncentrera 

mig på att hålla intervjun som en naturlig konversation. Jacobsen (2002) menar att risken för 

att missa betydande information från respondenten minskar då bandspelare används som stöd 

vid intervju. När jag sammanställt intervjuerna skickades de till respondenterna för att 

kontrollera att jag fått korrekt information. 

 

Under arbetets gång har jag även använt mig utav mail- och telefonintervjuer. Det har inte 

alltid varit möjligt att ha personliga intervjuer då respondenten har varit på en annan ort och 

då räcker ofta tiden inte till. Jag har däremot prioriterat att utföra personliga intervjuer 

eftersom mailintervjuer kan begränsa kommunikationen då det tar längre tid att uttrycka sig i 

textform än verbalt. Enligt Christensen (2002) kan semistrukturerad intervju genomföras 

antingen per telefon eller genom besök. 

2.5 Analysmetod 

Jacobsen (2002) menar att kvalitativ data delas upp i tre olika kategorier, nämligen 

beskrivning, systematisering & kategorisering och kombination. Beskrivning innebär att vi 

som undersökare ska få en så grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt av våra data. 
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Intervjuer och samtal ska registreras så noggrant som möjligt vilket brukar kallas för tjocka 

beskrivningar, rika på detaljer och analyser. 

 

För att samtalen ska registreras så noggrant som möjligt har jag valt att spela in varje intervju. 

Jag har lyssnat igenom mina intervjuer samt kompletterat materialet med mina anteckningar 

från intervjuerna. På detta viset har jag fått en detaljerad beskrivning av datan. 

 

Systematisering och kategorisering innebär att reducera och förenkla informationen för att få 

en klar översikt av data. Tjocka beskrivningar blir ofta alltför omfattande för andra än oss 

själva. Systematisering är nödvändigt för att kunna förmedla vad vi har tagit reda på. 

(Jacobsen, 2002) 

 

Då jag samlat in mina tjocka beskrivningar läste jag igenom datan för att kunna reducera och 

förenkla informationen. Detta gjorde jag genom att sortera ut relevant data som jag fått fram 

genom intervjuerna, samt radera all irrelevant information.  

 

Enligt Jacobsen (2002) innebär kombination att undersökaren börjar tolka data, det vill säga 

leta efter meningar och försöka skapa ordning i data. I denna fas försöker undersökaren se vad 

som har blivit direkt sagt eller gjort. På detta vis kan vi få fram den mest intressanta datan. 

 

Efter systematiseringen tolkade jag datan som jag ansåg var relevant, för att sedan koppla den 

till min teoretiska referensram. Detta resulterade i en analys där empirimaterialet jämfördes 

med teorin. 

 

2.6 Källkritik 

För att försäkra mig om att jag har tagit del utav rätt information har jag valt att skicka ut 

intervjuerna till respondenterna för att få dem bekräftade. Jag ville på detta vis stärka 

giltigheten på min uppsats. Jacobsen (2002) menar att validitet beskriver uppsatsens giltighet 

eller relevans. Validitet är av stor vikt för en undersökning då forskaren bör undersöka det 

arbetet syftar på och att det är relevant för uppsatsen (Jacobsen, 2002). 

 

Jag vill att min uppsats ska vara så pålitlig som möjligt och därför har jag använt mig av mer 

än en metod för att samla in data. Jag har bland annat samlat in data genom litteratur och 

vetenskapliga artiklar, men jag har dessutom genomfört flera intervjuer där jag erhållit 

betydande information för min uppsats. Enligt Jacobsen (2002) syftar reliabilitet på 

uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet. Vid kvalitativ undersökning bör forskaren använda 

sig av flera metoder för att samla in data (Jacobsen 2002). 

 

Jag kan inte generalisera och hävda att slutsatserna som jag kommit fram till gäller för varje 

fall och alla företag samt kunder. Jag anser att den kvalitativa ansatsen kommer att ge mig 

problem med den externa giltigheten. Mina förhoppningar har naturligtvis varit att gå in på 

djupet av min frågeställning och dra slutsatser som gäller för många fall inom byggbranschen. 
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Generalisering innebär att kunna dra slutsatser om enskilda fall med resultat som uppnåtts 

(Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) går det att skilja på intern giltighet och extern 

giltighet. Intern giltighet innebär att forskaren mätt det som planerades att mäta, medan extern 

giltighet handlar om hur hög giltighet det undersökta har i övriga fall (Jacobsen, 2002).  

 

Jag har även varit källkritisk på det viset att jag inte har använt mig av litteratur, rapporter och 

vetenskapliga artiklar som är äldre än 25 år. Anledningen är att mycket kan förändras med 

tiden och jag ville på detta viset stärka trovärdigheten på min undersökning. Källor som jag 

har tagit del av från Internet är rapporter som företag inom bygg- och fastighetsbranschen 

publicerat. Jag anser att dessa rapporter är tillförlitliga då företag med erfarenhet och kunskap 

inom branschen publicerat dem, samtidigt som rapporterna endast är ett par år gamla. 

Resterande källor har jag sökt på Halmstad Högskolans bibliotek där jag använt deras 

databaser såsom Libris och Diva. Mitt empiriska material har jag samlat in genom intervjuer 

med personer inom bygg- och fastighetsbranschen. Jag ville att mina intervjufrågor skulle 

spegla deras dagliga arbete för att på så sätt ta del utav deras kompetens och erfarenhet. För 

att erhålla så tillförlitlig information som möjligt valde jag att genomföra alla personliga 

intervjuer på den plats där respektive respondent arbetar. Jag ville ha möjligheten att ställa 

följdfrågor på plats samt erbjuda respondenterna en miljö där de känner sig trygga och 

komfortabla. Enligt Jacobsen (2002) påverkar miljön där intervjun försiggår innehållet i 

intervjun. En naturlig plats kan exempelvis vara ett ställe som han eller hon är bekant med, 

t.ex. arbetsplatsen. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer jag att presentera den teori som är intressant för min undersökning. 

Jag kommer att redovisa förhållandet mellan en kunds betalningsvilja och kvalitet. Jag 

kommer även att redogöra hur högre grundinvestering av materialval ger lönsamhet. 

3.1 Betalningsvilja 

Att känna till kunders betalningsvilja kan vara av stor vikt för säljare och företag. Oavsett 

vilken bransch säljaren och företaget tillhör kan det vara mycket användbart att känna till vad 

kunder värdesätter och är villiga att betala mer för. Detta underlättar utvecklandet av 

produkter eller tjänster, och i detta fall förmedlandet av fastigheter. (Lee et al., 2004) 

Betalningsvilja är däremot svår att fastställa då betalningsviljan ofta är kopplad till ett flertal 

tillbehör eller produkter, och inte endast en enskild produkt. Vid köp av en fastighet finns det 

ett antal funktioner som fastigheten måste uppfylla för kunden. Saknas det någon utav dessa 

funktioner kommer kunden att omvärdera fastigheten enligt hur viktig funktionen var för 

helheten av fastigheten. (Lee et al., 2004) 

I ett flertal undersökningar har det granskats om en kompensation kan undvika att 

betalningsviljan sänks. Ett exempel är om en kund önskar en stor trädgård och fastigheten inte 

kan erbjuda det, men en stor allmän park finns i närheten av fastigheten. Undersökningarna 

visar ett resultat att förlusten utav en funktion har en större betydelse för en kund än vad den 

likvärdiga vinsten har. Den närliggande parken förlorar betydelse eftersom kunden hade en 

stor trädgård som önskemål. (Coursey, Hovis, Schulze, 1987) 

Betalningsviljan är individuell och det kan skilja mellan två individer hur mycket de är redo 

att betala för en produkt. En produkt kan öka betalningsviljan hos bägge individerna men det 

kan skilja sig när det kommer till hur mycket betalningsviljan ökar. (Lee et al., 2004) 

3.2 Kundens behov och förväntningar  

Kvalitet är ett begrepp som idag används mycket ofta. Betydelsen och innebörden är dock 

varierande för olika människor. För vissa människor är kvalitet lyx och associerar det med 

höga kostnader, medan andra tänker på hållbarhet och ser kvalitet som ett sätt att undvika 

onödiga kostnader. Kvalitet har traditionellt främst setts som en produkt- och 

produktionsfråga, men kvalitetsbegreppet berör numera hela verksamheten hos alla typer av 

organisationer. (Sörqvist, 2000) 

Enligt Sörqvist (2000) har kvalitetsbegreppets innebörd förändrats över tiden. Ursprungligen 

definierades kvalitet som ”överensstämmelse med krav och specifikationer” vilket enkelt 

leder till en producentorientering. Anledningen är att det vanligen är producenten som 

formulerar krav och specifikationer, och därefter försöker uppfylla dessa. På detta vis får 

kvalitet innebörden att ”göra saker rätt” vilket kan medföra att arbetet blir styrt av interna mått 

och mål samtidigt som verksamhetens kundorientering åsidosätts. Det finns en risk att det då 

uppstår ett gap mellan kundens verkliga behov och de krav som producenten strävar efter att 
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uppfylla. Detta kan resultera i att en vara eller tjänst upplevs som bristfällig även om samtliga 

krav och specifikationer uppfyllts. 

 

Idag definieras kvalitet istället som ”förmåga att uppfylla kundernas behov och 

förväntningar”. Definitionen är kundorienterad och lägger vikten på att man skall ”göra rätt 

saker”. Det talas mycket om kunder och vikten av att tillfredsställa deras behov. Innebörden 

av begreppet behov är därav oerhört omfattande. Begreppet utgörs av kundens uttalade och 

kända behov men även av de för kunden okända eller underförstådda behoven. Hur kunden 

upplever kvaliteten påverkas dessutom av förväntningarna som kunden har. 

Kundtillfredsställelse beror på kundens förväntningar innan köp och upplevelsen av utfallet 

från varan eller tjänsten. Kundens nivå på förväntningen kommer främst att styra kundens 

bedömning. (Sörqvist, 2000) 

Även Söderlund (1997) menar att utgångspunkten till antagandet om vad som gör att kunder 

blir nöjda är nämligen att förväntningarna före ett köp överträffas av kundens bedömning av 

utfallet efter köpet. Ju mer förväntningarna överträffas desto nöjdare blir kunden. Denna 

modell är det vanligaste sättet att förklara kundtillfredsställelsenivån på. 

Söderlund (1997) menar att om man ska betrakta tillfredsställelse som ett resultat av en 

jämförelse mellan förväntningar före ett köp och utfallsbedömningar efter köpet, visar alltså 

den höga kundtillfredsställelsenivån att människor har något ”fel” i sina förväntningar. Felet 

är att människor har alldeles för låga förväntningar eftersom det tydligen är så att 

förväntningarna i regel överträffas. 

Sörqvist (2000) menar att varje kund har krav på en produkt som speglar de behov som den är 

avsedd att uppfylla. Kraven påverkas av de förväntningar som kunden har på varan eller 

tjänsten. Det finns ett antal olika parametrar som har stor inverkan på en kunds förväntningar 

och ett av dem är produktens pris. Produktens pris påverkar ofta kundens förväntningar 

eftersom när priset är högt förväntar man sig en högre kvalitet än då priset är lågt. 

3.3 Pris och kvalitet 

I en produkt ingår ett antal värderingspåverkande delar där kvalitet är ett av dem. Den 

upplevda produktkvaliteten är betydande för kunden vid ett köp. Om resultatet avviker från 

det förväntade påverkas kvalitetsuppfattningen. Förändras kvalitetsuppfattningen förändras 

även värderingen och med detta kostnaden en kund är villig att acceptera. Ett säljande företag 

måste leva med att det är kunderna som avgör vad de är villiga att betala för den produkt som 

företaget erbjuder. Det är alltså kunden som bestämmer vad som är acceptabelt. (Schäder, 

2006) 

3.3.1 Kundnytta 

Begreppet kundnytta kan till stor del förklara ett företags möjligheter att ta och få rätt betalt 

för sina prestationer. Kunder utvärderar tänkbara köp med hänsyn till den nytta som de 

förväntar sig att det ska ge. Man kan sätta ett värde på förväntad nytta, och detta värde 
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motsvaras av den kostnad som en kund är villig att acceptera för att få ta del av nyttan. 

(Schäder, 2006) 

Schäder (2006) menar att försäljningspriset på en produkt utgör i de flesta fall en kunds 

kostnad. Utöver priset för produkten tillkommer i vissa fall andra kostnader i samband med 

köpet och/eller för att använda produkten. Dessa kostnader kallas för kundegna kostnader. För 

att förstå begreppet kundnytta bör komponenterna som bygger upp kundnyttan förklaras. 

Dessa komponenter är upplevd produktkvalitet och totalkostnad för kunden. 

3.3.2 Upplevd produktkvalitet 

Kundernas kvalitetsuppfattning påverkas om det levererade resultatet avviker från det 

förväntade. Det är av stor vikt för varje företag att lägga sig på rätt förväntningsnivå för att 

undvika att produkter värderas på ett felaktigt sätt. Det som ligger till underlag för ett 

köpbeslut är den sammanvägda effekten av alla egenskaper hos en produkt. Om det sker en 

förändring av en av egenskaperna hos produkten påverkar det kundernas upplevda 

produktkvalitet. Prisförändringar kan exempelvis påverka hur en produkt uppfattas av kunden. 

Ett högt pris signalerar oftast hög kvalitet, men behöver inte göra det. (Schäder, 2006) 

3.3.3 Totalkostnad för kunden 

Enligt Schäder (2006) finns det relativt lite beskrivet om relationen mellan kvalitet och 

kostnad. ABC – kalkyleringen närmar sig ämnet men ingen går så pass långt som till den 

totala kostnaden för kunden. Det priset en kund betalar är givetvis en kostnad för kunden, men 

ett företag skulle vinna mycket i prisförståelse på att studera kundernas totalkostnader för ett 

köp. Företagen har istället en tendens att fokusera intresset på de egna 

produktionskostnaderna. Det är den förväntade nyttan som sätter nivån för den kostnad som 

kan accepteras. Eftersom nyttan även påverkas av kundernas egna insatser under 

användningen, bör nyttan därav definieras utifrån den totala nytta som ett köp ger kunden. 

Prisdiskussionen bör flyttas från det pris som kunden ska betala för en produkt till kundens 

totalkostnad för hela konsumtionen, då kundnyttan även påverkas av kundens egna kostnader 

för konsumtionen. Kundens egna kostnader för användningen kan vara drift- och 

underhållskostnader vid ett fastighetsköp. Driftskostnader tillkommer ofta under produktens 

hela livslängd och kan ibland tillta över tiden. 
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Figur 1: Totalkostnad för kunden (Schäder, 2006). 

3.3.4 Förväntningar och produktkvalitet  

Den upplevda produktkvalitén och totalkostnaden för kunden ger tillsammans ett värde för 

kunden. Värdet för kunden är egentligen nyttan översatt i kronor. Om upplevd produktkvalitet 

förbättras eller om totalkostnaden för kunden minskar, stiger produktens värde för kunden och 

omvänt. (Schäder, 2006) 

Enligt Schäder (2006) finns det ett tydligt samband mellan förväntan och resultat. Ifall ett 

säljande företag inte lever upp till marknadens förväntningar, kommer marknaden se till att 

företaget förändrar sig. Figuren nedan beskriver relationen mellan förväntan, resultat och 

upplevd kvalitet. Y-axeln representerar det åstadkomna resultatet av konsumtionen medan x-

axeln visar graden av förväntan. Diagonalen i figuren visar den av kunden optimala 

kvalitetsupplevelsen vid varje resultat-/förväntansrelation. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Förväntan och upplevd kvalitet (Schäder, 2006). 
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Om ett företag ligger på den optimala linjen råder det balans vilket medför att företaget lugnt 

kan arbeta vidare. Ligger företaget ovanför linjen kan man arbeta mot en uppvärdering av 

produkten. Är företaget nedanför linjen är situationen kritisk och företaget bör förändras. 

(Schäder, 2006) 

3.4 Investering av materialval  

3.4.1 Ventilationssystem 

Ventilationens viktigaste uppgift är att hålla en god luftstandard i bostäder så att husen och 

dess invånare mår bra. En betydande förutsättning för detta är att luftväxlingen dimensioneras 

efter bostädernas behov, samt att detta behov varierar med tiden på dygnet och hur bostaden 

används. Vid matlagning, duschning eller torkning av tvätt behövs en större luftväxling än 

under andra tider på dygnet. Av den anledningen behövs anordningar som ger möjlighet för 

ökad luftväxling när det behövs. (Erikson, 1993) 

 

Erikson (1993) menar att det finns olika typer av ventilationssystem som bostäder kan förses 

med. Två väldigt vanliga ventilationssystem är det traditionella frånluftssystemet (F-system) 

och systemet med värmeväxlare (FTX-system). Ett F-system är ett system där luften tas in 

ovärmd direkt utifrån och sugs ut med hjälp av fläkt. F-system kan göras i ett flertal olika 

utföranden där ett utförande bygger på att fläktens varvtal kan ändras så att mängden frånluft 

ändras. Detta kan vara lämpligt då exempelvis matlagning pågår. Ett annat utförande är att 

systemet automatiskt ändrar varvtal när uteluftens temperatur sjunker under ett visst gradtal 

som är inställt på givaren. Ett F-system fungerar på det viset att luft tas in i bostaden via 

tilluftsdon som finns placerade i sov- och vardagsrum medan frånluftsdon placeras i kök, bad 

och WC. 

 

Ett FTX-system är ett från- och tilluftssystem som är försett med värmeväxlare. På 

marknaden finns det ett antal typer av värmeväxlare såsom roterande växlare och 

korsströmsvärmeväxlare. I en korsströmsvärmeväxlare passerar den varma luften från huset 

på den ena sidan av en räcka plåtar, medan den kalla uteluften passerar på den andra sidan och 

värms därvid upp. I dessa system sugs luften ut i bad, kök och WC. Byggnader som har ett 

från- och tilluftssystem kan enkelt byggas om och utrustas med värmeväxlare. (Erikson, 1993) 

 

Enligt Erikson (1993) sker val av ventilationssystem ofta mer eller mindre slumpmässigt. F-

system väljs ofta inne i stadscentra där det råder bullrande trafik och nedsmutsad luft, medan 

FTX-system ofta installeras i områden med bra luft och låg trafikfrekvens. Naturligtvis borde 

det vara tvärtom. Anledningen till att system med värmeväxlare inte dominerar marknaden 

beror på att systemen är dyra och kräver mer skötsel. 

(Se bilaga 1) 
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3.4.2 Ytterväggar 

Tengberg (2004) menar att ytterväggen är en byggnads klimatskal och konstruktionen ska 

motsvara kraven som ställs på den. Krav på ytterväggens funktion kan vara följande: 

 

Regnskydd: Fasadskiktets viktigaste tekniska funktion är att ge skydd åt konstruktionen mot 

nederbörd. För att skydda väggen på bästa sätt och för att skapa säkerhet mot 

fuktgenomträngning bör det finnas en ventilerad luftspalt bakom fasadskiktet. (Tengberg, 

2004) 

Vindskydd: Att säkerställa värmeisoleringens funktion är vindskyddets viktigaste uppgift. 

Detta sker genom att luftrörelser hindras att påverka värmeisoleringens funktion, s.k. 

anblåsning. Vindskyddet placeras på utsidan av värmeisoleringen och dess funktion är till stor 

del beroende av materialets lufttäthet. (Tengberg, 2004) 

Lufttäthet: Väggens lufttäthet är viktig för att luftrörelser och fuktkonvektion in i väggen ska 

förhindras. Det lufttätande skiktet i en yttervägg består oftast av åldringsbeständig plastfolie 

som placeras i den varma delen av väggen. Plastfolien har en god lufttätande förmåga och ett 

högt ånggenomgångsmotstånd. (Tengberg, 2004) 

Bärförmåga: Ytterväggen ska dimensioneras så att den klarar av olika laster. Förutom 

vertikala laster ska väggen klara vindlast, egenvikt samt fasadmaterialets vikt och 

infästningssätt. (Tengberg, 2004) 

Värmeisolering: Värmeisoleringens funktion är att begränsa transmissionsförlusterna genom 

ytterväggen. Väggens värmeisolerande förmåga kan förbättras genom ett obrutet isolerskikt. 

(Tengberg, 2004) 

Brandskydd: Kraven på brandskydd beror på byggnadens brandtekniska klass samt väggtyp. 

På bärande konstruktioner ställs krav på bärande funktion och avskiljande funktion, medan på 

icke bärande konstruktioner ställs krav endast på avskiljande funktion. (Tengberg, 2004) 

Ljudisolering: Ett annat krav på ytterväggen är att dämpa buller, framförallt trafikbuller, så att 

de som vistas i byggnaden inte besväras. (Tengberg, 2004) 

Hur pass väl en yttervägg motsvarar de krav som ställs på den beror av väggens konstruktion 

och fasadmaterial menar Tengberg (2004). En yttervägg kan förses med valfritt fasadmaterial 

som exempelvis tegel, puts, träpanel, glas eller stål. 

3.4.2.1 Livscykelberäkning 

Livscykelberäkning, LCC, är en metod som går att använda för att jämföra olika alternativ 

mellan varandra för att få fram vilket alternativ som är billigast med hänsyn till 

grundinvestering och underhållskostnader. (Tegelinformation, 2008) 
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Följande alternativ av väggtyper kommer att jämföras: 

 

 

Figur 3: Jämförelse mellan väggtyper (Tegelinformation, 2008). 

I denna LCC är investeringskostnader för att uppföra 1 m
2
 av väggen medräknade, samt 

underhållskostnader under byggnadens livslängd. 

 

Investeringskostnaderna för de olika väggtyperna är: 

1* Arbetskostnad beräknad på 345 kr/tim. 

2* Avser påslag för platsomkostnader (arbetsledning, bodetablering, maskinhyra mm)  

Figur 4: Investeringskostnader för olika väggtyper (Tegelinformation, 2008). 

3.4.2.2 Lönsamhet år 0 

1. År 0 har träfasaderna, 5A och 5B, de lägsta nuvärdeskostnaderna enligt diagrammet 

vilket också förklaras av livscykelkostnadsberäkning i figur 3 där träfasaderna har de 

lägsta investeringskostnaderna på 2100 kronor per kvadratmeter.  

2. Steni fasadskivor, vägg 6, kostar 2205 kronor per kvadratmeter och är näst billigaste 

alternativet. 
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3. Tegelfasaden, vägg 2, kostar 2615 kronor per kvadratmeter och är billigaste 

alternativet för en tegelfasad. 

4. Vägg 8, putsfasad kostar 2655 kronor per kvadratmeter och är det dyraste valet av 

material. 

(Tegelinformation, 2008) 

Figur 5: Investeringskostnader år 0 (Tegelinformation, 2008). 

3.4.2.3 Lönsamhet år 50 

50 år senare är väggtyp 6 det mest lönsamma alternativet med hänsyn till investering och 

underhåll under en 50-års period enligt Tegelinformation (2008). Detta beror till stor del på att 

Steni skivor är relativt underhållsfria och har en låg investeringskostnad. 

 

Träfasaden, vägg 5A, kommer på en andra plats och har lite lägre livscykelkostnad än 

tegelvägg 2 som kommer på en tredje plats. Tegelfasaden har högre investeringskostnad än 

träfasaden och trots att träfasaden behöver en högre underhållningskostnad under perioden, är 

den ändå mer lönsam än tegelfasaden. (Tegelinformation, 2008) 

 

Putsfasaden, vägg 8, är det dyraste valet av material och det beror till stor del på höga 

investeringskostnader och underhållskostnader. (Tegelinformation, 2008) 
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Figur 6: Investeringskostnader år 50 (Tegelinformation, 2008). 

3.4.2.4 Lönsammaste alternativ  

Tegelinformation (2008) menar att en del faktorer har uteslutits från beräkningen och därför 

är det svårt att bedöma vilket alternativ som i verkligheten är mest lönsamt över en 50-års 

period. Aspekten att tunna väggar är mer lönsamma då uthyrbar yta ökar gynnar tunna väggar 

som trä och puts. Däremot är tjocka väggar bättre ur driftsynpunkt vilket gynnar tegel och 

betongfasader. En tegelbyggnad är billigare att värma upp jämfört med en träbyggnad vilket 

påverkar driftkostnaderna över lång period. Generellt har tegelbyggnader ett bättre restvärde 

än träbyggnader efter 100 år vilket också är till fördel för tegelfasad. Även ur miljösynpunkt 

är tegelbyggnader bättre än träbyggnader då tegel kan återanvändas medan trä som är 

tryckimpregnerat eller ytbehandlat inte kan återanvändas. En annan faktor som kan påverka 

kostnaden är inflationen. Vid en inflation på 4 % istället för 2 % är tegel mer lönsamt än trä. 

(Se bilaga 2) 
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3.5 Sammanfattning 

Betalningsvilja 

Det är viktigt att känna till vad kunder värdesätter och är villiga att betala mer för. Detta 

underlättar utvecklandet av produkter eller tjänster och i detta fall förmedlandet av fastigheter. 

Betalningsviljan är individuell och en produkt kan öka betalningsviljan hos flera individer, 

men det kan skilja sig när det kommer till hur mycket betalningsviljan ökar. Vid köp av en 

fastighet finns det ett antal funktioner som fastigheten måste uppfylla för kunden. Om någon 

utav dessa funktioner saknas kommer kunden att omvärdera fastigheten efter hur viktig 

funktionen var för helheten av fastigheten. 

Behov och förväntningar 

Kvalitet är ett begrepp som idag används mycket ofta. Betydelsen och innebörden är däremot 

varierande för olika människor. För vissa människor är kvalitet lyx och associerar det med 

höga kostnader, medan andra tänker på hållbarhet och ser kvalitet som ett sätt att undvika 

onödiga kostnader.  

Kvalitetsbegreppets innebörd har förändrats över tiden. Ursprungligen definierades kvalitet 

som ”överensstämmelse med krav och specifikationer” vilket leder till en 

producentorientering. Anledningen är att det vanligen är producenten som formulerar krav 

och specifikationer, och därefter försöker uppfylla dessa. På detta vis får kvalitet innebörden 

att ”göra saker rätt” vilket kan medföra att arbetet blir styrt av interna mått och mål samtidigt 

som verksamhetens kundorientering åsidosätts. 

Idag definieras kvalitet som ”förmåga att uppfylla kundernas behov och förväntningar”. 

Definitionen är kundorienterad och lägger vikten på att man skall ”göra rätt saker”. Det talas 

mycket om kunder och vikten av att tillfredsställa deras behov. Hur kunden upplever 

kvaliteten påverkas dessutom av förväntningarna som kunden har. Kundens nivå på 

förväntningen kommer främst att styra kundens bedömning. 

Pris och kvalitet 

I en produkt ingår ett antal värderingspåverkande delar där kvalitet är ett av dem. Vid ett köp 

är den upplevda produktkvaliteten betydande för kunden. Om resultatet avviker från det 

förväntade påverkas kvalitetsuppfattningen. Förändras kvalitetsuppfattningen förändras även 

värderingen och med detta kostnaden en kund är villig att acceptera. Ett säljande företag 

måste leva med att det är kunderna som avgör vad de är villiga att betala för produkten. Det är 

alltså kunden som bestämmer vad som är acceptabelt. 

Försäljningspriset på en produkt utgör i de flesta fall en kunds kostnad. Utöver priset för 

produkten tillkommer i vissa fall andra kostnader i samband med köpet och/eller för att 

använda produkten. Dessa kostnader kallas för kundegna kostnader. För att förstå begreppet 

bör komponenterna som bygger upp kundnyttan förklaras. Dessa komponenter är upplevd 

produktkvalitet och totalkostnad för kunden. 
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Investering av materialval 

Det finns olika typer av ventilationssystem som bostäder kan förses med. Två väldigt vanliga 

ventilationssystem är det traditionella frånluftssystemet (F-system) och systemet med 

värmeväxlare (FTX-system). Ett F-system är ett system där luften tas in ovärmd direkt utifrån 

och sugs ut med hjälp av fläkt. Ett FTX-system är ett från- och tilluftssystem som är försett 

med värmeväxlare. Ytterväggen är en byggnads klimatskal och konstruktionen ska motsvara 

kraven som ställs på den. Hur pass väl en yttervägg motsvarar de krav som ställs på den beror 

av väggens konstruktion och fasadmaterial. En yttervägg kan förses med valfritt fasadmaterial 

som exempelvis tegel, puts, träpanel, glas eller stål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4 Empiri 

I detta kapitel presenterar jag material som samlats in genom intervjuer. I empirin redovisas 

det insamlade materialet från varje respondent enskilt, samtidigt som huvudrubrikerna är 

indelade med koppling till den teoretiska referensramen. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Jag har genomfört fyra stycken intervjuer med företag från Halmstad. Av dessa fyra intervjuer 

var två av dem med personer som arbetar som fastighetsmäklare. Jag ville med hjälp utav 

dessa intervjuer undersöka vilka faktorer som har en inverkan på kunders behov, 

förväntningar och betalningsvilja vid köp av bostadsrätt. Även två intervjuer genomfördes 

med personer som arbetar inom bygg- och förvaltningsföretag. Med hjälp utav dessa 

intervjuer ville jag analysera kopplingen mellan pris och kvalitet samt hur kunders 

betalningsvilja påverkas över tiden för materialval. Då några utav mina respondenter har valt 

att vara anonyma har jag döpt alla mina respondenter till manliga namn, vare sig det är män 

eller kvinnor som är intervjuade. Företagen har därför refererats som företag A-D. 

 

Tobias, 41 år, arbetar som fastighetsmäklare på företag A i Halmstad. 

Tobias har arbetat på företaget sedan 2008. 

 

Peter, 37 år, arbetar som fastighetsmäklare på företag B i Halmstad. 

Peter har tidigare varit egenföretagare. 

Per, 64 år, är entreprenadchef på företag C i Halmstad. 

Per har arbetat på företag C sedan 1973. Han började sin karriär som snickare efter att ha gått 

ut tekniska gymnasiet. På företaget började han arbeta som arbetsledare men år 1990 blev han 

entreprenadchef på företaget, vilket han än idag arbetar som. 

 

Sven, 39 år, är entreprenadingenjör på företag D i Halmstad. 

Sven har en högskoleutbildning som byggnadsingenjör och har varit med och projekterat ett 

flertal flerbostadshus i Halmstad. 
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4.2 Kundens behov och förväntningar 

4.2.1 Företag A 

Tobias är av den åsikten att vi alla har olika förväntningar och krav som kan relateras till vad 

vi anser är viktiga faktorer som uppfyller vår individuella tillfredställelse. Bostadens läge kan 

vara en sådan faktor som påverkar en kunds behov och förväntningar. En del tycker att närhet 

till centrum är viktigt medan andra tycker att det är viktigt med utsikt över havet. Det här kan 

vara en jämförelse mellan en ung person och en pensionär. Här är det viktigt att ta hänsyn till 

vilka behov en ung person har i jämförelse med en äldre. Många unga personer gillar att ha 

närhet till exempelvis centrum och cafeterior, medan en äldre person har behov av att det ska 

vara lugnt i området och att vyn över havet skall finnas för att behovet skall vara uppfyllt. Hur 

nöjd en kund blir i slutändan beror mycket på förväntningarna men också hur väl behoven blir 

uppfyllda. 

Tobias anser även att priset på en bostad kan vara en avgörande faktor till hur pass väl en 

bostad uppfyller en köpares behov samt förväntningar, och därmed också tillfredsställelse 

med köpet. Med detta vill respondenten säga att det är viktigt att inte glömma bort att 

årsinkomster är något som är väldigt individuellt.  Detta betyder att en person med lägre 

inkomst blir ofta tillfredsställd då enbart grundläggande behov uppfylls eftersom 

förväntningarna är låga. En höginkomsttagare har ofta högre förväntningar och behoven är 

inte alltid enkla att uppfylla eftersom behoven är fler samt mer krävande. Detta innebär i 

praktiken att en bostad som har ett högt utgångspris också signalerar hög kvalité och att 

bostaden uppfyller många förväntningar och behov, vilket kan leda till att betalningsviljan 

stiger. En bostad med lågt utgångspris signalerar istället lägre kvalité och att förväntningarna 

inte kan vara skyhöga vilket kan leda till att betalningsviljan sjunker. 

Enligt Tobias innebär hög kvalité ett högre pris. Vid ett högt pris ökar förväntningarna 

automatiskt. Det är svårt att undgå att kvalité kostar och därför är inverstingskostnader 

nödvändiga för att erhålla högre kvalité. Detta är något som marknaden råder över. Finns 

betalningsviljan för hög kvalité så finns det också möjligheter för byggbranschen att bygga av 

bättre kvalité. 

4.2.2 Företag B 

Även Peter anser att läget kan vara en viktig faktor för hur pass väl en kunds behov samt 

förväntningar uppfylls. Han menar att definitionen av ’’ett bra läge’’ går att diskutera men det 

går inte att komma ifrån att ett bra läge innebär att bostaden befinner sig centralt, nära till 

kollektiva transportmöjligheter samt har en god utsikt. Enligt Peter har många Malmöbor 

betalningsviljan för att exempelvis köpa en bostad med utsikt över Öresundsbron. Peters 

erfarenhet är att bra transportkommunikation är grundläggande krav för många personer. Ett 

exempel på detta är att många Malmöbor lever i centrala delar av staden men pendlar till 

jobbet med tåg till Köpenhamn, Lund eller Helsingborg där varje destination inte tar längre än 

en halvtimme. Befinner sig bostaden däremot långt ifrån centralstationen blir inte behovet 

tillfredsställt vilket leder till att betalningsviljan sjunker eftersom kravet inte uppfylls.   
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Peter berättar vidare att kvalitet är en betydande faktor i kunders förväntningar. Han uppfattar 

det som att kunders tillfredsställelsenivå är hög vad gäller bostadskvalité. Kvalitén på 

bostäder överensstämmer med kunders förväntningar. Han menar att kvalitetsnivån går att 

mäta genom att jämföra förväntningar innan köp och utfallet efter köp. Desto mer 

förväntningarna överensstämmer eller till och med överträffas desto högre är kvalitetsnivån. 

Enligt Peter är det kunden som avgör kvalitén på en bostad eftersom det är kunden som ska 

betala det begärda priset. Byggbranschen har inte möjlighet att bygga bostäder med hög 

kvalité om inte efterfrågan finns. Finns efterfrågan från kundernas sida innebär det att 

möjligheten för byggbranschen finns att bygga bostäder av bättre kvalité, och på så sätt 

uppfylla kundernas förväntningar. 

I slutändan är det kunders betalningsvilja som avgör priset och det är flertal faktorer som styr 

kundernas betalningsvilja. Efterfrågan samt utbudet har en stor inverkan på priset av en 

bostad. Det går inte att komma ifrån att utbudet på bostadsrättslägenheter har stigit med cirka 

15 procent under det senaste året. Detta leder förstås till lägre priser och därmed är det också 

rimligt att kräva mer kvalité för mindre pengar jämfört med för ett år sedan. 

Peter anser att det finns ett samband mellan förväntningar och resultat där byggbranschen 

kontinuerligt försöker att leva upp till förväntat krav på kvalité från kundernas sida. Detta 

innebär att byggbranschen noga följer hur marknaden ser ut för att kunna leva upp till 

förväntningarna. 
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4.3 Betalningsvilja för materialval 
 

4.3.1 Företag C 

 

Per på företag C är av den åsikten att det inte existerar en genväg till lönsam förvaltning. Det 

gäller att göra rätt från början genom högre grundinvesteringar på kvalité vid val av material 

för ytterväggar och ventilation. Endast på detta viset kan låga drift- och underhållskostnader 

uppnås i förvaltningsskedet. Därför har kunders betalningsvilja för materialval en viktig roll 

vid nyproduktion av flerbostadshus.  

 

Per berättar att det idag är vanligt att byggföretag i allmänhet väljer putsfasader för 

flerbostadshus då det är väldigt eftertraktat av kunder. En anledning till kundernas 

betalningsvilja för denna typ av fasadmaterial är att det är billigare än annat materialval som 

exempelvis tegel. Företaget väljer att inte göra besparingar på detta viset vid val av material 

för ytterväggar. Per menar att tegel är dyrare med att det handlar om att bygga långsiktigt. 

Företagets höga betalningsvilja för tegelfasad medför att förvaltningen blir billigare jämfört 

med fasader som puts eller trä. Per berättar att med tegel som fasad undviks underhåll i form 

av målande vilket inte kan undvikas vid trä- eller putsfasad. Även driftkostnaden för ett 

tegelhus är lägre då värmen kan bevaras inne i byggnaden mer effektivt i jämförelse med 

övriga fasader. Dessa anledningar bidrar till att företaget är redo att betala en högre 

initialkostnad för att erhålla billigare förvaltning. Detta kan med andra ord beskrivas att 

betalningsviljan är hög för fasadmaterial av bättre kvalité. Att många byggföretag undviker 

tegelfasad beror inte på flerbostadshusens estetik enligt Per, utan det beror på kunders 

betalningsvilja. Många kunder är inte villiga att betala en hög initialkostnad vid köp. Detta 

medför i sin tur att förvaltningen i slutändan blir dyr, vilket kan vara kostsamt för de som 

upphandlar flerbostadshuset som exempelvis bostadsrättsföreningar. Per menar att låg 

betalningsvilja för materialval i form av ytterväggar medför ett kortsiktigt tänkande som 

företaget inte stödjer och inte använder sig av. Det är viktigt att klarlägga att företaget både 

bygger och förvaltar sina byggnader. Hur hög deras betalningsvilja är för materialval i form 

av ytterväggar kommer givetvis att påverka deras förvaltning. Det är tydligt att en hög 

betalningsvilja vid initialkostnad kommer att medföra en lägre kostnad för drift och underhåll. 

Per berättar att företaget naturligtvis inte har tegel som fasadmaterial vid varje nyproduktion 

men de försöker att i så hög grad som möjligt undvika dyr förvaltning på grund av 

besparingar i form av initialkostnad, vilket uppskattas i senare skede av kunder som 

exempelvis bostadsrättsföreningar. 

 

Per berättar att företaget vanligtvis väljer att installera FTX-system vid nyproduktion av 

flerbostadshus. Han menar att denna typ av ventilationssystem är dyrare i jämförelse med ett 

traditionellt frånluftssystem, men att det finns en anledning till företagets höga betalningsvilja 

för denna typ av ventilationssystem. En avgörande anledning är att detta ventilationssystem 

gynnar driftkostnader eftersom energibesparing sker. Ventilationssystemet har inte bara en 

påverkan på drift- och underhållskostnader utan även på boendemiljön då inomhusluften renas 
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fortare, vilket också är en bidragande orsak till att företaget väljer att investera i FTX som 

ventilationssystem. Enligt Per betalar den höga grundinvesteringen av sig på längre sig och 

han menar att merkostnaden för ett FTX-aggregat kan sparas in på mindre än tio år. Ett FTX-

aggregat har klart större fördelar jämfört med ett traditionellt frånluftssystem och idag väljer 

de flesta byggföretag att installera detta system. Det har med tiden blivit ett allt vanligare och 

populärare ventilationssystem för flerbostadshus, vilket har medfört att det nästan blivit en 

självklarhet för kunder. Kunder är alltså redo att betala en hög initialkostnad för FTX-

aggregat, vilket kanske är en anledning till att detta ventilationssystem blivit allt vanligare. 

Den höga betalningsviljan från kunders sida för FTX-system har dels att göra med att 

energibesparingar på cirka 5000 – 7000 kWh/år kan uppnås, och dels för den obligatoriska 

ventilationskontrollen. Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är en funktionskontroll 

som utförs på ventilationssystem och alla byggnader ska enligt lag besiktigas för OVK. Denna 

besiktning är nödvändig för att undersöka om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande 

och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. Många kunder tar detta 

i beaktande vid köp vilket är ännu en anledning till deras höga betalningsvilja för FTX. 

Per berättar vidare att inom företaget finns det ett tankesätt som går ut på att göra bostäderna 

mer effektiva där nyckelordet är långsiktighet. Företaget investerar i långsiktig hållbar 

utveckling för att göra bostäderna mer effektiva genom att föredra dyrare alternativ som 

gynnar drift- och underhållskostnaderna. Ett tydligt exempel på detta är just 

ventilationssystem i form av FTX samt fasadmaterial i form av tegel. För att erhålla låga drift- 

och underhållskostnader under en lång tid framöver för ett flerbostadshus krävs det att 

kunders betalningsvilja är hög redan vid initialkostnaden. Per menar att om kunders 

betalningsvilja är låg och besparingar görs vid initialkostnad, kommer resultatet bli en dyrare 

förvaltning.  

Ett konkret exempel där materialval i form av tegel och FTX används, är i ett projekt som just 

nu pågår i Lund. Närmare beskrivet är det gathus som byggs i form av bostadsrätter där priset 

kommer att ligga mellan 2 800 000 – 3 600 000 kr beroende på bostadens storlek. I avgift 

kommer detta innebära en kostnad mellan 4 500 – 5 500 kr för de boende. Fastigheternas 

värme och ventilation kommer att utrustas på det viset att FTX – aggregat skall installeras i 

varje hus. Projektet ska utstråla en varm känsla där gathusen är engelskinspirerade. Gathusen 

kommer att bekläs med slaget tegel i en vackert gammelröd nyans som ger liv åt fasaden. För 

att förstärka den varma och mysiga känslan kommer entrésidan omgärdas av ett vackert 

smidesstaket medan baksidan avgränsas med plank och häckar mellan husen. 

 

Företaget menar att materialvalen som gjorts i detta projekt kommer att bidra till låga drift- 

och underhållskostnader för kunden som är en bostadsrättsförening. Vad gäller tegel valdes 

materialet främst ur två avseenden. Den första aspekten är att en varm och mysig känsla ville 

uppnås med radhusen där den engelska stilen skulle spegla hela projektet. För att uppnå detta 

passade slaget tegel med röd nyans alldeles utmärkt. Det andra perspektivet har att göra med 

underhållskostnader. Tegel bidrar till en långsiktighet vad gäller kvalitet. Det är relativt 

underhållsfritt där det största problemet är fogarna. Oftast är reparation av fogar mer lönsamt 

än att åtgärda fel på annat fasadmaterial, eftersom liknande problem kan undvikas cirka 20 år 
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framöver med tegel. Vad gäller val av material i form av ventilation var FTX – systemet ett 

bra alternativ. Kunder vill att energieffektiva fastigheter byggs där användningen av energi 

reduceras. Detta kan göras på ett flertal olika sätt idag med exempelvis ventilationssystem och 

bra isolerade fönster. Kunders betalningsvilja för energieffektiva material är hög vilket 

möjliggör för företaget att använda materialval som bidrar till det. 

 

Det finns dessutom ett annat projekt där företag D bygger 28 lägenheter i Lund på uppdrag av 

företag C. Lägenheterna är i form av bostadsrätter och uppdraget kommer att genomföras i ett 

nära och öppet partneringsamarbete med kunden där ordern är värd cirka 35 MSEK. 

Lägenheterna kommer att bli tvåor till fyror på mellan 55 till 105 kvadratmeter. Varje 

lägenhet kommer att ha en separat balkong. Bygget kommer gå till på det viset att det byggs 

en robust och kostnadseffektiv stomme i prefabricerad betong. Delarna monteras snabbt och 

kräver lite efterarbete. Dessutom blir fastigheterna mycket täta och energieffektiva. Vad gäller 

energieffektivitet och lägre driftkostnader skall fastigheterna få fjärrvärme och ventilation 

med FTX - system som återvinner värme i till- och frånluftsaggregat. Dessutom har 

fastigheternas stora fönster god isolering och ett lågt U-värde. Flerbostadshusen som byggs 

ska stå där länge och av den anledningen väljs stadig betong. Alla installationer för vatten, 

avlopp och el samlas i ett schakt i trapphusen för att det ska bli lätt att byta stammar till kök 

och badrum om exempelvis femtio år. Vad gäller flerbostadshusens fasad kommer 

fastigheterna att bekläs med varmvit/grå puts och brunbeige danskt tegel. 

 

Även i detta projekt används FTX som ventilationssystem vilket tydigt visar att denna typ av 

ventilation idag används i många projekt och för många bostäder. Idag ställs det stora krav på 

flerbostadshusens energieffektivitet vilket är en avgörande anledning att FTX – aggregat 

utrustats i fastigheterna. Målet är att uppnå lägre driftkostnader för boende och uppvärmning, 

vilket inte hade kunnat uppnås i samma omfattning med traditionellt frånluftsystem. 

Flerbostadshusens fasad är däremot mer sällsynt då det används två olika materialval, puts 

och tegel. Både puts och tegel är kända och väl använda fasadmaterial men oftast bekläs 

fastigheter med antingen det ena eller det andra fasadmaterialet. I detta projekt var målet att 

uppnå en mix som utmärker sig, vilket man anser att man lyckats med. På samma gång har 

man använt ett fasadmaterial som är väldigt eftertraktat idag nämligen puts, men också ett 

fasadmaterial som är väldigt gynnsamt ur drift- och underhållssynpunkt i form av tegel. 

4.3.2 Företag D 

Sven på företag D berättar att byggföretagens bostadsbyggande är i hög grad styrt av kunders 

betalningsvilja. Han menar att byggföretagens bostadsbyggande således är efterfrågestyrt och 

det allra viktigaste är att byggandet motsvarar deras krav. Ett exempel kan vara vid 

uppförande av bostadsrätter där bostäderna aldrig kommer att säljas om inte kundernas krav 

uppfylls. Betalningsviljan hos kunder för en bostad som inte uppfyller deras krav existerar 

inte. Risken är att bostäderna istället förblir tomma. 

Sven menar att kunders krav i sin tur har en koppling till fastighetens kvalité. Enligt Sven är 

kvalitet ett begrepp som är svårt att fastställa eftersom definitionen är omfattande och kan 
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variera från individ till individ. Personligen är han av den åsikten att kvalitet bör kopplas till 

hållbarhet och långsiktighet, vilket alla byggföretag strävar efter. Däremot menar Sven att 

idag har kvalitet mycket att göra med kunders betalningsvilja. Naturligtvis vill både 

byggföretagen och kunder ha fastigheter av hög kvalité. För att byggföretagen ska kunna 

bygga av bästa kvalitet måste betalningsviljan från kundernas sida finnas. Byggföretagen kan 

inte investera i dyra material om inte kunderna är villiga att betala för det. Sven berättar att 

kunder är medvetna om att deras materialval för fastigheten, i form av ventilation och fasad 

för ytterväggar, kommer att påverka deras drift- och underhållskostnader under 

förvaltningsskedet. Sämre materialval kommer naturligtvis att innebära ökade drift- och 

underhållskostnader enligt Sven. Vissa kunder är redo att betala en högre grundkostnad för en 

fastighet för att erhålla lägre drift- och underhållskostnader, medan andra kunder inte har 

betalningsviljan vilket medför att deras kostnader ökar under brukarfasen. Vad detta beror på 

har Sven svårt att sätta fingret på. Han tror att det kan bero på att många kunder har ett 

kortsiktigt tänkande där största fokusen ligger på initialkostnaden. Sven har många års 

erfarenhet inom byggbranschen och han vet att kunders betalningsvilja kan påverkas och 

förändras över tiden. Med detta menar han att om en kund inte lägger större omtanke till 

materialval för ytterväggar och ventilation, kommer synen på materialvalens betydelse att 

förändras i samband med ökade kostnader i förvaltningen. Betalningsviljan för bättre och 

dyrare materialval kommer således att öka. 

Sven berättar att det finns många olika materialfasader för ytterväggar som exempelvis tegel, 

puts, trä, glas och plåt. Alla material har sina för- och nackdelar samtidigt som priset varierar. 

Det vanligaste är att kunden väljer puts som fasad och valet har mycket att göra med 

betalningsviljan, eftersom valet oftast baseras utifrån en ekonomisk synvinkel. Även 

träfasader används idag men denna fasadtyp var vanligare förr. Sven förklarar att träfasader är 

billigare vilket ofta medför en lägre initialkostnad för fastigheten. Däremot kräver träfasader 

underhåll i form av exempelvis målning. Han menar att vid val av fasad för yttervägg är det 

av stor vikt att ta hänsyn till många olika faktorer. Några viktiga faktorer enligt Sven är 

energieffektivitet samt drift- och underhållskostnader. Tyvärr gör inte många kunder det utan 

större fokus läggs på initialkostnaden på grund av bristande betalningsvilja för bättre 

materialval. Energieffektivitet samt drift- och underhållskostnader går hand i hand menar 

Sven. Med detta menar han att både energieffektivare fastigheter samt lägre drift- och 

underhållskostnader kan uppnås med bättre materialval för ytterväggar samt ventilation. Ett 

bra exempel för detta vad gäller fasadmaterial för ytterväggar är tegel. Sven berättar att det är 

fascinerande hur fasader i form av tegel var vanligt under 1980-talet. Användningen av tegel 

som fasadmaterial har dock successivt minskat genom åren och den främsta anledningen 

enligt Sven är att tegel blivit dyrare. Tegel har sedan lång tid tillbaka varit det dyraste 

fasadalternativet men det har alltså blivit ännu dyrare, vilket är en avgörande anledning till 

kunders låga betalningsvilja för det. Många kunder hävdar att tegelfasader inte passar in i 

bostadsmiljön idag på det viset att det sticker ut från mängden. Svens åsikt är att detta handlar 

om personlig smak och att mer fokus borde läggas på drift- och underhållskostnader. Med 

tegel kan underhållskostnader reduceras eftersom tegel bidrar med långsiktighet vad gäller 

kvalitet. Största problemet med tegel är fogarna som kan bli väldigt porösa. Fördelen är dock 
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att när problemet är åtgärdat undviks liknande problem i kanske 15-20 år vilket är väldigt 

fördelaktigt ur underhålls- och ekonomisksynpunkt. Tegel som fasadmaterial medför att 

ytterväggarna blir tjockare än vid exempelvis trä eller puts. Isoleringsförmågan är av den 

anledningen god vilket gör det möjligt att bevara värmen i fastigheten under en längre tid. 

Utöver detta är tegelfastigheter även billigare att värma upp jämfört med fastigheter som har 

annat fasadmaterial. Fastigheterna blir således mer energieffektiva samtidigt som 

driftkostnaderna reduceras, vilket kan återkopplas till Svens resonemang att energieffektivitet 

samt drift- och underhållskostnader går hand i hand. Detta blir ännu tydligare vid materialval 

för ventilation. 

Sven berättar att ventilationsfrågan har blivit allt viktigare både för bygg- och 

förvaltningsföretag men framför allt för kunder. Han tror att den höga betalningsviljan för bra 

ventilationssystem har till stor del att göra med kraven som OVK medför. Innan var det mest 

vanligt att flerbostadshus utrustades med det traditionella frånluftssystemet. Givetvis används 

detta ventilationssystem fortfarande, men det förbättrade utbudet av ventilationssystem som 

finns på marknaden idag har gjort att det traditionella frånluftssystemet används i mindre 

utsträckning. Det är framförallt utvecklingen av ventilation i form av FTX – aggregat som 

bidragit till detta och ökat kunders betalningsvilja. Sven hävdar att FTX – system är det 

ventilationssystem som de flesta bostäder utrustas med idag. Det kan finnas ett flertal 

förklaringar till detta. Fördelarna med FTX är att luften i en bostad renas snabbare samt att 

driftkostnaderna kan reduceras. Driftkostnader reduceras på det viset att den uppvärmda 

luften inomhus återvinns vilket är mycket energieffektivt. Hur mycket kostnaderna för drift 

reduceras kan däremot variera. Det beror till stor del på vilken typ av FTX – aggregat som 

införs. En högre investering på FTX - modell resulterar i större besparingar för drift. En sådan 

investering är alltså lönsam på lång sikt menar Sven, och det har även kunder insett vilket 

märks på deras höga betalningsvilja. För detta företag har FTX en annan stor fördel. Det är att 

FTX – system kan installeras i redan befintliga byggnader. Det är alltså inte bara vid 

nyproduktion som företaget kan utrusta bostäderna med FTX utan även vid renovering och 

ombyggnad av befintliga bostäder. Företaget har ofta projekt där kunder vill byta ventilation 

till moderna och energieffektiva FTX – system i samband med omfattande renoveringar av ett 

flerbostadshus. 

Ett konkret exempel på fastighet som tydligt visar kunders betalningsvilja för FTX samt det 

minskande bruket av tegel idag, är ett projekt i Malmö där företag D är huvudentreprenör. 

Flerbostadshuset består av 11 stycken lägenheter i form av bostadsrätter. I detta projekt har 

det gjorts medvetna satsningar för att sänka energianvändningen. Företaget har bland annat 

installerat solfångare på taket till flerbostadshuset. Även fönstren som monterats är 

energisnåla då de inte släpper ut lika mycket värme som standardfönster. Detta innebär i 

praktiken att solvärme släpps in i fastigheten men läcker inte ut lika enkelt vilket minskar 

uppvärmningsbehovet vintertid. Likaså har medvetna materialval för ventilationssystem gjorts 

för att minska energianvändningen. Detta är kanske den satsning som genererar mest 

energibesparingar. I varje lägenhet har det installerats ett så kallat FTX – aggregat. Detta 

system medför att den uppvärmda luften inomhus inte går till spillo genom ventilationen. 

Värmen i ventilationsluften som skulle kunna gå förlorad återvinns istället. Genom att värmen 
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kan behållas är det möjligt att minska uppvärmningskostnaderna. Det som även är 

spektakulärt med detta projekt är fastighetens två ansikten. Ut mot havet består 

flerbostadshuset av stora glasytor och metall om vartannat. Mot gården är fasaden annorlunda 

och utmärks istället av en privat karaktär med plywoodfasad. Här var det främsta målet att 

skapa ett personligt och modernt utseende av fastigheten. 

Vad gäller val av material i form av ventilationssystem resonerades det på det viset att syftet 

var att uppfylla kundernas krav på kvalitet. Vad gäller FTX så önskar många kunder detta 

ventilationssystem för att erhålla lägre driftkostnader på sikt. Då målet med fastigheten var att 

skapa ett energieffektivt flerbostadshus med låga uppvärmningskostnader var valet av FTX – 

aggregat givet. Vad gäller flerbostadshusets fasad var syftet att skapa en modern känsla vilket 

var en anledning till att valet föll på stora glasytor som beklädnad. Givetvis är glaset 

energisnålt vilket speglar hela projektet och satsningarna för att sänka energianvändningen. 

Att ha tegel som fasad för detta projekt hade inte gett samma moderna känsla trots teglets 

fördelar vad gäller drift- och underhåll. Däremot uppnåddes målet för energieffektivitet med 

andra typer av fasader, vilket är intressant för framtida bebyggelse eftersom det finns ett 

flertal möjligheter att reducera driftkostnaderna på. 
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4.4 Sammanfattning 

Kundens behov och förväntningar 

Tobias anser att priset på en bostad kan vara en avgörande faktor till hur pass väl en bostad 

uppfyller en köpares behov samt förväntningar, och därmed också tillfredsställelse med köpet. 

Enligt Tobias innebär hög kvalité ett högre pris. Vid ett högt pris ökar förväntningarna 

automatiskt. Det är svårt att undgå att kvalité kostar och därför är inverstingskostnader 

nödvändiga för att erhålla högre kvalité. Detta är något som marknaden råder över. Finns 

betalningsviljan för hög kvalité så finns det också möjligheter för byggbranschen att bygga av 

bättre kvalité. 

Peter menar att kvalitetsnivån går att mäta genom att jämföra förväntningar innan köp och 

utfallet efter köp. Desto mer förväntningarna överensstämmer eller till och med överträffas 

desto högre är kvalitetsnivån. Peter anser även att det finns ett samband mellan förväntningar 

och resultat där byggbranschen kontinuerligt försöker att leva upp till förväntat krav på kvalité 

från kundernas sida. Detta innebär att byggbranschen noga följer hur marknaden ser ut för att 

på så vis kunna leva upp till förväntningarna. 

Betalningsvilja för materialval 

Per är av den åsikten att det inte existerar en genväg till lönsam förvaltning. Det gäller att göra 

rätt från början genom högre grundinvesteringar på kvalité vid val av material för exempelvis 

ytterväggar och ventilation. Endast på detta viset kan låga drift- och underhållskostnader 

uppnås i förvaltningsskedet. Därför har kunders betalningsvilja för materialval en viktig roll 

vid nyproduktion av flerbostadshus. Per berättar att det idag är vanligt att byggföretag i 

allmänhet väljer putsfasader för flerbostadshus då det är väldigt eftertraktat av kunder. En 

anledning till kundernas betalningsvilja för denna typ av fasadmaterial är att det är billigare än 

annat materialval som exempelvis tegel. Per berättar att med tegel som fasad undviks 

underhåll i form av målande vilket inte kan undvikas vid trä- eller putsfasad. Även 

driftkostnaden för ett tegelhus är lägre då värmen kan bevaras inne i byggnaden mer effektivt 

i jämförelse med övriga fasader. 

 

Sven berättar att byggföretagens bostadsbyggande är i hög grad styrt av kunders 

betalningsvilja. Han menar att byggföretagens bostadsbyggande således är efterfrågestyrt och 

det allra viktigaste är att byggandet motsvarar deras krav. Ett exempel kan vara vid 

uppförande av bostadsrätter där bostäderna aldrig kommer att säljas om inte kundernas krav 

uppfylls. Sven berättar att ventilationsfrågan har blivit allt viktigare både för bygg- och 

förvaltningsföretag men framförallt för kunder. Han tror att den höga betalningsviljan för bra 

ventilationssystem har till stor del att göra med kraven som OVK medför. Sven hävdar att 

FTX – system är det ventilationssystem som de flesta bostäder utrustas med idag. Det kan 

finnas ett flertal förklaringar till detta. Fördelarna med FTX är att luften i en bostad renas 

snabbare samt att driftkostnaderna kan reduceras. Driftkostnader reduceras på det viset att den 

uppvärmda luften inomhus återvinns vilket är mycket energieffektivt. 
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5 Analys 

I detta kapitel jämför jag den teoretiska referensramen med empirin som jag har samlat in 

genom mina intervjuer. Jag vill se om det finns något samband mellan teorierna och 

materialet som jag fått från mina respondenter. 

5.1 Betalningsvilja 

Betalningsviljan kan vara svår att fastställa då betalningsviljan ofta kopplas till ett flertal 

tillbehör eller produkter, och inte endast en enskild. Därför kan det vid köp av fastighet finnas 

ett antal funktioner som fastigheten måste uppfylla för kunden (Lee et al., 2004). Hur väl en 

fastighets funktioner uppfylls för kunden har till stor del att göra med kunders betalningsvilja 

menar Per. Byggbranschen kan inte tillgodose alla funktioner som fastigheten måste uppfylla 

för kunden om deras betalningsvilja saknas. Vad gäller exempelvis billig förvaltning menar 

Per att det inte existerar en genväg för att uppnå detta. Det gäller att göra rätt från början 

genom högre grundinvesteringar på kvalité vid val av material för ytterväggar och ventilation. 

Endast på detta viset kan låga drift- och underhållskostnader uppnås i förvaltningsskedet. 

Därför har kunders betalningsvilja för materialval en viktig roll vid nyproduktion av 

flerbostadshus.  

 

Undersökningar visar ett resultat att förlusten utav en funktion har en större betydelse för en 

kund än vad den likvärdiga vinsten har (Coursey, Hovis, Schulze, 1987). Om någon utav 

funktionerna saknas kommer kunden att omvärdera fastigheten enligt hur viktig funktionen 

var för helheten av fastigheten (Lee et al., 2004). Sven berättar att byggföretagens 

bostadsbyggande är i hög grad styrt av kunders betalningsvilja. Han menar att byggföretagens 

bostadsbyggande således är efterfrågestyrt och det allra viktigaste är att fastigheters 

funktioner motsvarar deras krav. Ett exempel kan vara vid uppförande av bostadsrätter där 

bostäderna aldrig kommer att säljas om inte kundernas krav uppfylls. Betalningsviljan hos 

kunder för en bostad som inte uppfyller deras krav existerar inte. Risken är att bostäderna 

istället förblir tomma om en funktion saknas som är viktig för kunden. 

Betalningsviljan är individuell och därför kan det skilja mellan två individer hur mycket de är 

redo att betala för en produkt. Betalningsviljan kan öka hos bägge individerna men däremot 

kan det skilja sig när det handlar om hur mycket betalningsviljan ökar (Lee et al., 2004). Per 

menar att idag har kvalitet mycket att göra med kunders betalningsvilja. För att byggföretagen 

ska kunna bygga av bästa kvalitet måste betalningsviljan från kundernas sida finnas. 

Materialval i form av ventilationssystem är ett exempel som tydligt beskriver kunders 

betalningsvilja. Den höga betalningsviljan från kunders sida för FTX - system har till stor del 

att göra med att energibesparingar på cirka 5000 – 7000 kWh/år kan uppnås. Sven håller med 

och menar att hur mycket driftkostnaderna reduceras kan däremot variera. Det beror till stor 

del på den individuella betalningsviljan som skiljer sig mellan kunder, samt vilket typ av FTX 

– aggregat som införs. 
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5.2 Kundens behov och förväntningar 

Kvalitet definieras som ”förmåga att uppfylla kundernas behov och förväntningar”. Det talas 

mycket om kunder och vikten av att tillfredsställa deras behov. Innebörden av begreppet 

behov är därför oerhört omfattande. Begreppet utgörs av kundens uttalade och kända behov 

men även av de för kunden okända eller underförstådda behoven. Hur kunden upplever 

kvaliteten påverkas dessutom av förväntningarna som kunden har (Sörqvist, 2000). Enligt 

Tobias innebär hög kvalité ett högre pris. Vid ett högt pris ökar förväntningarna automatiskt. 

Det är svårt att undgå att kvalité kostar och därför är inverstingskostnader nödvändiga för att 

erhålla högre kvalité. Detta är något som marknaden råder över. Finns betalningsviljan för 

hög kvalité så finns det också möjligheter för byggbranschen att bygga av bättre kvalité. Peter 

berättar att kvalitet är en betydande faktor i kunders förväntningar. Han uppfattar det som att 

kunders tillfredsställelsenivå är hög vad gäller bostadskvalité. Kvalitén på bostäder 

överensstämmer med kunders förväntningar. Peter menar att kvalitetsnivån går att mäta 

genom att jämföra förväntningar innan köp och utfallet efter köp. Desto mer förväntningarna 

överensstämmer eller till och med överträffas desto högre är kvalitetsnivån. Enligt Peter är det 

kunden som avgör kvalitén på en bostad eftersom det är kunden som ska betala kostnaden.  

Sörqvist (2000) menar att varje kund har krav på en produkt som speglar de behov som den är 

avsedd att uppfylla. Kraven påverkas av de förväntningar som kunden har på varan eller 

tjänsten. Det finns ett antal olika parametrar som har stor inverkan på en kunds förväntningar 

och ett av dem är produktens pris. Tobias är av den åsikten att vi har olika förväntningar och 

krav som kan relateras till vad vi anser är viktiga faktorer som uppfyller vår individuella 

tillfredställelse. Utöver kvalitet finns det andra faktorer som kan påverka en kunds 

betalningsvilja. Tobias menar att inkomst är en faktor som kan påverka behoven och 

förväntningarna. En person med lägre inkomst blir ofta tillfredsställd då enbart grundläggande 

behov uppfylls, medan en höginkomsttagare har ofta högre förväntningar. Peter menar att 

bostadens läge också kan vara en sådan faktor som påverkar en kunds behov och 

förväntningar, och därmed betalningsvilja. Vissa tycker att närhet till centrum är viktigt 

medan andra tycker att det är viktigt med utsikt över havet. 

Schäder (2006) menar att försäljningspriset på en produkt utgör i de flesta fall en kunds 

kostnad. Utöver priset för produkten tillkommer i vissa fall andra kostnader i samband med 

köpet och/eller för att använda produkten. Dessa kostnader kallas för kundegna kostnader. 

Kundens egna kostnader för användningen kan vara drift- och underhållskostnader vid ett 

fastighetsköp. Tobias anser även att försäljningspriset på en bostad kan vara en avgörande 

faktor till hur pass väl en bostad uppfyller en köpares behov samt förväntningar, och därmed 

tillfredsställelse med köpet. Enligt Peter är det kunden som avgör kvalitén på en bostad 

eftersom det är kunden som ska betala det begärda priset. Byggbranschen har inte möjlighet 

att bygga bostäder med hög kvalité samt låga drift- och underhållskostnader om inte 

efterfrågan finns. Finns efterfrågan från kundernas sida innebär det att möjligheten för 

byggbranschen finns att bygga bostäder av bättre kvalité med låga kostnader under 

brukarfasen, och på så sätt uppfylla kundernas förväntningar. 
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Söderlund (1997) menar att utgångspunkten till antagandet om vad som gör att kunder blir 

nöjda är nämligen att förväntningarna före ett köp överträffas av kundens bedömning av 

utfallet efter köpet. Ju mer förväntningarna överträffas desto nöjdare blir kunden. Peter tror att 

det finns ett samband mellan förväntningar och resultat där byggbranschen kontinuerligt 

försöker att leva upp till förväntat krav på kvalité från kundernas sida. Det innebär att 

byggbranschen noga följer hur marknaden ser ut för att på så vis leva upp till förväntningarna. 

5.3 Pris och kvalitet 

Schäder (2006) berättar att i en produkt ingår ett antal värderingspåverkande delar där kvalitet 

är ett av dem. Den upplevda produktkvaliteten är betydande för kunden vid ett köp. Om 

resultatet avviker från det förväntade påverkas kvalitetsuppfattningen. Förändras 

kvalitetsuppfattningen förändras även värderingen och med detta kostnaden en kund är villig 

att acceptera. Ett säljande företag måste leva med att det är kunderna som avgör vad de är 

villiga att betala för den produkt som företaget erbjuder. Det är alltså kunden som bestämmer 

vad som är acceptabelt. Enligt Per är kvalitet är begrepp som är svårt att tydliggöra då 

definitionen kan variera från individ till individ. Personligen anser han att kvalitet kan kopplas 

till hållbarhet och långsiktighet. Per menar att idag har kvalitet mycket att göra med kunders 

betalningsvilja. Han menar att det är naturligt att både byggföretagen och kunder vill ha 

bostäder av hög kvalitet. Men för att byggföretagen ska kunna bygga av bästa kvalitet bör 

betalningsviljan från kundernas sida finnas. Det lönar sig inte för byggföretagen att investera i 

dyra material om inte kunderna är villiga att betala för det. 

Schäder (2006) menar att prisdiskussionen bör flyttas från det pris som kunden ska betala för 

en produkt till kundens totalkostnad för hela konsumtionen, då kundnyttan även påverkas av 

kundens egenkostnader för konsumtionen. Kundens egenkostnader för användningen kan vara 

drift- och underhållskostnader vid ett fastighetsköp. Driftskostnader tillkommer ofta under 

produktens hela livslängd och kan ibland tillta över tiden. Detta kan kopplas till Per tankar om 

att besparingar på projekt genom en billigare grundinvestering inte är lönsamt på längre sikt. 

Detta medför endast att kostnader i form av drift och underhåll ökar i förvaltningsskedet. 

Enligt Per borde detta tankesätt även finnas hos köpare av fastigheter. Många köpare har en 

tendens att endast fokusera på initialkostnaden av en fastighet. Han menar att större fokus 

borde ligga på bostadens kvalité. Vilka materialval har prioriterats i bostaden och vilka 

kostnader kan senare uppstå är något som varje köpare borde ta hänsyn till. 

Enligt Schäder (2006) finns det relativt lite beskrivet om relationen mellan kvalitet och 

kostnad. ABC – kalkyleringen närmar sig ämnet men ingen går så pass långt som till den 

totala kostnaden för kunden. Det priset en kund betalar är givetvis en kostnad för kunden, men 

ett företag skulle vinna mycket i prisförståelse på att studera kundernas totalkostnader för ett 

köp. Företagen har istället en tendens att fokusera intresset på de egna 

produktionskostnaderna. Sven håller med och berättar att bostäders kvalitet är i hög grad 

beroende av hur produktionen går till. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka materialval som 

görs i produktionen av exempelvis ett flerbostadshus. Beslutas det att billiga val ska 

prioriteras i produktionen, då blir kvalitén på bostäderna lägre och förvaltningskostnaderna 
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dyrare. Däremot har kunders betalningsvilja en stor inverkan på vilka materialval som väljs. 

Med detta menar Sven att byggföretag inte kan välja material i produktionen som inte 

uppfyller kunders krav och som kunder inte är villiga att betala för när bostaden är 

färdigbyggd. 

Enligt Schäder (2006) finns det ett tydligt samband mellan förväntan och resultat. Ifall ett 

säljande företag inte lever upp till marknadens förväntningar, kommer marknaden se till att 

företaget förändrar sig. Sven menar att byggföretagens bostadsbyggande är i hög grad styrt av 

kunders krav. Han menar att byggföretagens bostadsbyggande är efterfrågestyrt och att det 

allra viktigaste är att byggandet motsvarar marknadens förväntningar. Motsvarar inte 

bostäderna som byggföretagen bygger kundernas behov och förväntningar kommer inte 

verksamheten att vara lönsam. Ett exempel kan vara vid uppförande av bostadsrätter där 

bostäderna aldrig kommer att säljas om inte kunders behov och förväntningar uppfylls. 

Betalningsviljan hos kunder finns inte för en bostad som inte uppfyller deras krav. Bostäderna 

kommer istället att förbli tomma. Sven tycker att byggföretagen i allmänhet är bra på att 

motsvara kunders förväntningar. 

5.4 Grundinvestering av materialval 

Erikson (1993) menar att det finns olika typer av ventilationssystem som bostäder kan förses 

med. Två väldigt vanliga ventilationssystem är det traditionella frånluftssystemet (F-system) 

och systemet med värmeväxlare (FTX-system). Enligt Erikson (1993) sker val av 

ventilationssystem ofta mer eller mindre slumpmässigt. Det är vanligt att F-system väljs inne i 

stadscentra där det råder bullrande trafik och nedsmutsad luft, medan FTX-system ofta 

installeras i områden med bra luft och låg trafikfrekvens. Sven är av den åsikten att det idag 

börjar bli vanligt med FTX-system då alltfler byggföretag investerar i detta system. Vid 

nybyggnation av bostäder väljer företaget att i de flesta fall utrusta bostäderna med FTX-

aggregat. Men även befintliga bostäder som renoveras av företaget utrustas med FTX-system 

då det är fullt möjligt att införa systemet i äldre bostäder. Att FTX-aggregat föredras av 

byggföretag beror helt enkelt på fördelarna jämfört med traditionellt frånluftssystem. Med 

FTX-aggregat kan driftkostnader för boende reduceras något enormt. Per håller med och 

berättar att ett FTX-aggregat har klart större fördelar jämfört med ett traditionellt 

frånluftsystem. Fördelarna är att bostaden förbrukar mindre energi samt att inomhusluften 

renas fortare. Då bostaden förbrukar mindre energi kan stora besparingar göras vilket gynnar 

driftkostnaden. Gemensamt för samtliga ventilationssystem är att den viktigaste uppgiften är 

att hålla en god luftstandard i bostäder så att husen och dess invånare mår bra (Erikson, 1993). 

Detta kan kopplas till Pers tankar som menar att ett FTX-aggregat har en högre 

grundinvestering i jämförelse med ett frånluftssystem, men det är många andra faktorer som 

spelar in vid val av ventilationssystem. Det allra viktigaste är att ventilationssystemet bidrar 

till en god inomhusmiljö samt att det gynnar driftkostnaderna. 

Enligt Tegelinformation (2008) väljer byggbranschen ofta att uppföra en byggnad med enkla 

och billiga konstruktionslösningar för att uppnå en lägre initialkostnad för projektet. Detta 

leder till ökade underhålls- och driftkostnader för byggnaden och därmed får byggnaden en 
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hög livscykelkostnad. Vad gäller materialval för ytterväggar menar Sven att tegel är det 

dyrare alternativet men att det handlar om att bygga långsiktigt. Tegel som fasad medför att 

förvaltningen blir billigare jämfört med exempelvis puts och trä. Sven menar att tankesättet 

och arbetsmetoden bör handla om att inte göra besparingar i produktionen som i sin tur kan 

påverka förvaltningen negativt i form av höga drift- och underhållskostnader. Det vanligaste 

är att kunden väljer puts som fasad och valet har mycket att göra med betalningsviljan, 

eftersom valet oftast baseras utifrån en ekonomisk synvinkel. Sven förklarar att träfasader är 

billigare vilket ofta medför en lägre initialkostnad för fastigheten. Han menar att vid val av 

fasad för yttervägg är det av stor vikt att ta hänsyn till många olika faktorer. Några viktiga 

faktorer enligt Sven är energieffektivitet samt drift- och underhållskostnader. Tyvärr gör inte 

många kunder det utan större fokus läggs på initialkostnaden på grund av bristande 

betalningsvilja för bättre materialval. Den bristande betalningsviljan för materialval kan då 

leda till ökade drift- och underhållskostnader för byggnaden, samt att byggnaden får en hög 

livscykelkostnad vilket kan kopplas till Tegelinformations (2008) resonemang. 

 

Tegelfasad är dyrast som grundinvestering jämfört med träfasad samt putsfasad. Dock jämnar 

siffrorna ut sig över en 50 års period och tegelhus får lägsta totalkostnaden genom 

livscykelberäkning där hänsyn tas till den låga underhållskostnaden samt driftkostnaden som 

tegelhus har jämfört med trä- och putshus. Dessutom har tegelhus generellt ett bättre restvärde 

jämfört med trä- eller putshus (Tegelinformation, 2008). Per berättar att det idag är vanligt att 

byggföretag i allmänhet väljer putsfasader för flerbostadshus då det är väldigt eftertraktat av 

kunder. Han menar att det till en stor del beror på att tegel är dyrare, men enligt Per bör 

fokusen vara på långsiktighet vid bostadsbyggande. Tegel som fasadmaterial är lättare samt 

billigare att underhålla än övriga fasader. Med tegel undviks underhåll i form av målande, 

vilket inte kan undvikas vid trä- eller putsfasad. Även driftkostnaden för ett tegelhus är lägre 

då värmen kan bevaras inne i byggnaden mer effektivt i jämförelse med övriga fasader. Även 

om tegelfasad medför en högre grundinvestering är materialvalet bättre ur en 

förvaltningssynpunkt då drift- och underhållskostnader kan reduceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

6 Slutsats 

I följande kapitel har jag presenterat mina slutsatser som jag kunnat dra utifrån 

undersökningen. Jag har besvarat min problemställning och uppfyllt syftet med studien. Jag 

har även presenterat förslag till vidare studier. 

Mitt syfte med undersökningen har varit att genom teoretiska och empiriska studier redogöra 

hur kunders betalningsvilja påverkas över tiden, från initialkostnad till drift- och 

underhållskostnad, vad gäller materialval.  

 

6.1 Hur påverkas kunders betalningsvilja över tiden, från 

initialkostnad till drift- och underhållskostnad, vad gäller materialval? 

 

Jag har genom min undersökning kunnat dra slutsatsen att högre grundinvesteringar av 

materialval i produktionen borde vara en självklarhet för att uppnå billigare och lönsammare 

förvaltning, då en högre grundinvestering lönar sig över en längre period. Detta har jag kunnat 

analysera genom mina jämförelser av materialval i form av ventilationssystem och 

ytterväggar. Vad gäller ventilationssystem har ett FTX - aggregat högre initialkostnad men 

kan i sin tur bidra till bättre inomhusmiljö samt låga kostnader för drift. Detta kan i sin tur 

medföra stora besparingar i form av pengar. Även materialval för ytterväggar, som 

exempelvis tegel, kan bidra till en billigare förvaltning. Trots att grundinvesteringen för tegel 

är högre kan stora besparingar göras då tegel som fasadmaterial gynnar underhållskostnaderna 

i senare skede. En högre grundinvestering av materialval i produktionen medför alltså en 

lönsamhet på längre sikt. Däremot har det inom vissa fall av bostadsbyggande föredragits att 

bygga billigt genom att välja enkla och billiga lösningar. Men vilka faktorer har haft en 

inverkan till detta? Jag har genom min undersökning kunnat dra slutsatsen att det finns ett 

antal faktorer och omständigheter som bidragit till detta.  

 

En slutsats som jag har kunnat dra är att kunders behov och förväntningar är en faktor som i 

hög grad kan ha en inverkan på byggbranschens bostadsbyggande. Begreppet kvalitet kan ha 

många olika förklaringar men en vanlig definition som idag används är ”förmågan att uppfylla 

kundernas behov och förväntningar”. Jag har genom mitt empiriska material kommit fram till 

att byggföretagens målsättning är att bygga bostäder som är eftertraktade och som motsvarar 

kundernas behov och förväntningar. Kundernas krav styr alltså hur företagen ska bete sig på 

marknaden och har med andra ord en inverkan på byggföretagens byggande. Det finns alltså 

ett tydligt samband mellan förväntan och resultat. Kunders förväntan på bostäder och 

bostadsbyggandet påverkar byggföretagen eftersom de vill att resultatet ska motsvara 

kundernas förväntningar. Eftersom byggbranschen bygger för att motsvara kundernas 

förväntningar uppfattar jag det som att kundtillfredsställelsenivån hos kunder är hög vad 

gäller bostäder och dess kvalitet. Byggföretagen vill producera bostäder som eftersträvas på 

marknaden och som lever upp till kundernas krav. Jag uppfattar det som att byggföretagen 

ligger på rätt förväntningsnivå vilket i sin tur leder till en hög kundtillfredsställelsenivå. Det 
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tydliga sambandet mellan förväntan och resultat har medfört att marknaden inte behövt 

förändra företagens byggande. 

 

Andra viktiga omständigheter som har en avgörande påverkan på byggbranschens 

bostadsbyggande är kunders betalningsvilja. Byggföretag måste leva med att det är kunder 

som avgör vad de är villiga att betala för en bostad. Det är alltså kunderna som bestämmer 

vad som är acceptabelt. Om betalningsviljan hos kunder saknas är det inte möjligt för 

byggföretagen att göra högre investeringar i produktionen vad gäller material. Kunders 

betalningsvilja påverkar alltså vilka materialval som görs i produktionen av byggföretagen. 

Det är inte alltid fokusen hos kunder ligger på drift- och underhållskostnader av en fastighet, 

utan på initialkostnaden istället. Detta leder oss in på hur kunders betalningsvilja förändras 

över tiden, från initialkostnad till drift- och underhållskostnad för materialval. 

 

Jag har genom min undersökning tagit reda på att det är vanligt att byggföretag väljer puts 

som fasadmaterial för flerbostadshus då det är väldigt eftertraktat av kunder. En anledning till 

kunders höga betalningsvilja kan vara att fasadmaterialet medför en lägre initialkostnad än 

exempelvis tegel. En del kunder är inte villiga att betala en högre initialkostnad vid köp. Detta 

medför oftast att förvaltningen i slutändan blir dyrare. Kunder som däremot föredrar tegel 

som fasad gör det främst av den anledningen att underhållskostnader reduceras då underhåll i 

form av målande undviks. Även driftkostnaden för ett tegelhus kan vara lägre då värmen kan 

bevaras inne i byggnaden mer effektivt i jämförelse med övriga fasader. Dessa anledningar 

bidrar till att vissa kunder är redo att betala en högre initialkostnad. 

Vad gäller ventilationssystem i form av FTX - aggregat är det vanligt att flerbostadshus 

utrustas med detta system. Priset för denna typ av ventilation är oftast högt men kunder har i 

många fall en hög betalningsvilja för FTX - system. En bidragande anledning till det kan vara 

att FTX – aggregat gynnar kostnaderna för drift eftersom energibesparing sker genom att 

värmen i den utgående luften tas tillvara. På detta viset har ventilationssystemet även en god 

inverkan på boendemiljön då inomhusluften renas snabbare. Kunders betalningsvilja har 

medfört att många byggföretag väljer att installera detta system i flerbostadshus. En sådan 

investering kan alltså vara lönsam på lång sikt och många kunder har insett detta, vilket märks 

på deras betalningsvilja.  

En annan slutsats som jag kan dra är att det krävs att kunders betalningsvilja för materialval är 

hög redan vid initialkostnaden för att erhålla lägre drift- och underhållskostnader under 

brukarfasen. Om kunders betalningsvilja är låg och besparingar görs vid initialkostnad 

kommer resultatet bli en dyrare förvaltning. Jag har uppfattat det som att kunder oftast är 

medvetna om att deras materialval för fastigheten, i form av ventilation och fasad för 

yttervägg, kommer påverka deras drift- och underhållskostnader under förvaltningsskedet. Jag 

har genom mina jämförelser av materialval förstått att sämre materialval kommer att innebära 

ökade drift- och underhållskostnader. Vissa kunder har betalningsviljan för dyrare materialval 

för att erhålla lägre drift- och underhållskostnader medan andra inte har det. Vad detta beror 

på är svårt att fastställa. Mina tankar är att kunder i vissa fall har alltför stor fokus på 

initialkostnaden vilket enligt mig medför ett kortsiktigt tänkande. Jag har uppfattat det som att 
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detta tankesätt kan medföra att betalningsviljan påverkas och förändras över tiden, från 

initialkostnad till drift- och underhållskostnad. Jag tror att om en kund inte lägger större 

omtanke till materialval för ytterväggar och ventilation kan synen och uppfattningen om 

materialvalens betydelse förändras. Högst troligt är att denna uppfattning förändras när ökade 

kostnader i förvaltningen uppstår. Enligt mig förändras kunders betalningsvilja för bättre 

materialval på det viset att betalningsviljan ökar i samband med ökade kostnader för drift- och 

underhåll. 

6.2 Förslag till vidare studier 

Mina förslag till vidare studier är att undersöka ytterligare faktorer som haft en inverkan på 

byggbranschens bostadsbyggande. Det hade dessutom varit intressant att grundligare 

analysera en kunds förväntningar före ett köp av bostad, men även utfallet efter köpet. Ett 

annat förslag till vidare forskning är att göra andra jämförelser, utöver ventilationssystem och 

ytterväggar, för att analysera kopplingen mellan grundinvestering och lönsamhet. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 
Jämförelse mellan två FTX – aggregat för bostad med 85 m

2 
boyta (Energimyndigheten, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energibesparingen är beräknad jämfört med hus som har traditionell frånluftsventilation. 

*Priset per kWh är taget från HEM (2011). I priset ingår: 

Elhandelspris   79,90  öre/kWh 

Energiskatt   28,30 öre/kWh 

Moms   27,05 öre/kWh 

Elhandelspris inkl energiskatt & moms 135,25 öre/kWh 
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Jämförelse mellan två FTX – aggregat för bostad med 130 m
2 

boyta (Energimyndigheten, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energibesparingen är beräknad jämfört med hus som har traditionell frånluftsventilation. 

* Priset per kWh är taget från HEM (2011). I priset ingår: 

Elhandelspris   79,90  öre/kWh 

Energiskatt   28,30 öre/kWh 

Moms   27,05 öre/kWh 

Elhandelspris inkl energiskatt & moms 135,25 öre/kWh 
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Bilaga 2 
Jämförelse av underhållskostnader för olika väggtyper: 

(Tegelinformation, 2008) 
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  (Tegelinformation, 2008) 
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  (Tegelinformation, 2008) 
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Bilaga 3 

Operationaliseringsschema 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor 

Inledande frågor: 

Tjänst: 

Utbildning: 

Tidigare erfarenheter: 

Betalningsvilja 

Hur stor hänsyn tas till bostadens kvalitet och materialval innan köp? 

Är det vanligt att det innan köpet tas hänsyn till bostadens ventilationssystem och 

ytterväggens material? Varför/Varför inte? 

Är det vanligt att kunskapen och erfarenheten vad gäller ventilationssystem förändras efter 

köpet? På vilket sätt? 

Är det vanligt att kunskapen och erfarenheten vad gäller fasad för ytterväggar förändras efter 

köpet? På vilket sätt? 

Hur stor hänsyn tas till kommande drift- och underhållskostnader vid köp av exempelvis 

bostadsrätter? Eller läggs störst omtanke till grundkostnaden? 

Hur anser ni att betalningsviljan påverkas över tiden, från grundkostnad till drift- och 

underhållskostnad, vad gäller materialval såsom ventilation och fasad?  

Vid ett nytt köp av bostad, hade det lagts större omtanke till bostadens materialval, och hur 

hade betalningsviljan för materialvalen sett ut? 

Behov och förväntningar 

Hur ser kunders behov och förväntningar på bostäder ut? 

Vilka faktorer har en inverkan på kunders behov och förväntningar vid köp av bostad? 

Vilka krav ställer köpare på en fastighet? 

Vilka förväntningar har köpare vid köp av en fastighet? 

Är ni av den åsikten att köpares förväntningar är alltför låga vid köp av fastighet? Varför? 

Anser ni att kvalitén på bostäder motsvarar kundernas behov och förväntningar? Varför? 

Är ni av den åsikten att tillfredsställelsenivån påverkas av förväntningarna innan ett köp, och i 

så fall varför? 

Hur upplever ni att tillfredsställelsenivån är hos köpare av fastigheter? 
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Pris och kvalitet 

Påverkar kunders betalningsvilja byggbranschens bostadsbyggande? 

Finns det en koppling mellan bostäders pris och kvalitet samt kunders betalningsvilja? 

Finns det ett samband mellan en kunds betalningsvilja samt kundens behov och 

förväntningar? På vilket sätt? 

Vad är kvalité för kunder?  

Vilka faktorer har en inverkan på kunders betalningsvilja vid köp av bostad? 

Anser ni att det är lönsamt att välja en högre grundinvestering för att få låga underhålls- och 

driftkostnader på längre sikt? Varför? 

Grundinvestering av materialval 

Vilken typ av ventilationssystem föredrar ni att installera i bostäder? 

 

Hur vanligt är det att FTX-system installeras i nybyggda bostäder eller vid renoveringar av 

befintliga bostäder? 

 

Anser ni att det lönar sig att investera i ett FTX-system jämfört med traditionellt 

frånluftsystem? Varför? 

 

Vilka fördelar anser ni att ett FTX-system har jämfört med ett traditionellt frånluftsystem? 

 

Vilka ytterväggar föredrar ni på era byggprojekt när det gäller material och fasad? Varför? 

 

Vad grundar ni era val på när ni beslutar er för typ av yttervägg? 

Vilka ytterväggar anser ni är mest lönsamma på kort och lång sikt? 

Kan val av yttervägg påverka drift- och underhållskostnaderna? På vilket sätt? 

Hur arbetar ni med investeringskalkylering för att jämföra vilket alternativ som är mest 

lönsam?  

Hur viktigt är det att grundinvesteringen är låg vi ett nytt projekt?  

Övrigt 

Finns det något annat som ni skulle vilja tillägga eller ta upp kring kunders betalningsvilja 

och/eller materialval som vi inte har nämnt?


