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Förord 
Hantverkstjänster är ett av de vanligaste problemområdena för konsumenter. 
År efter år toppas konsumentvägledarnas klagomålsstatistik av boendefrågor 
– främst relaterat till hantverkstjänster. En studie som Konsumentverket 
genomförde 2009 visar samma resultat: Mer än var sjätte privatperson som 
anlitar hantverkare är missnöjd med någon del av tjänsten. För de läsare som 
vill veta mer om den studiens resultat finns den att tillgå hos 
Konsumentverket och har diarienummer 2010/334.  
 
Syftet med den här studien är att beskriva och förklara faktorer och 
mekanismerna bakom lyckade respektive misslyckade hantverkstjänster ur 
näringsidkarens perspektiv.  
 
Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet fick i uppdrag 
att göra en kvalitativ undersökning. Projektet genomfördes av Lars Ivarsson 
(projektledare) och Patrik Larsson som därmed ansvarar för undersökningens 
riktighet, innehåll, analyser och åtgärdsförslag.  
 
 
Karlstad den 25 september 2011 
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1 Bakgrund och syfte 
Under 2009 inkom det omkring 10 000 klagomål rörande hantverkare och 

hantverkstjänster till landets konsumentvägledningar.
1
 Detta är en ökning 

med tio procent jämfört med året innan. Vanligtvis handlar klagomålen om  

att hantverkstjänsten blivit dyrare än överenskommet eller att arbetet inte  

har utförts på det sätt konsumenten räknat med. Anledningen till det ökade 

klagomålet på hantverkstjänster kan enligt Helena Olofsson, boendeexpert  

på Konsumentverket, möjligtvis hänvisas till införandet av ROT-avdraget 

(Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) som i korthet innebär att 

privatkunder som anlitar hantverkare kan få en skattereduktion på 50 procent 

av arbetskostnaden. Denna förklaring bygger på ett antagande om att ROT-

avdraget medför att fler personer väljer att anlita hantverkare nu när 

kostnaderna blir väsentligt lägre. Det förefaller logiskt att ett ökat anlitande 

också medför ett ökande av kunders missnöje och därmed klagomål. 

 

Den ökande andelen klagomål har föranlett en rad delstudier kring hur kunder 

och hantverkare upplever affärsrelationen. Två av dessa är kvantitativt 

orienterade och vänder sig till privatkunder respektive hantverkare, i syfte  

att kartlägga utbredningen av kundmissnöje. Föreliggande rapport fokuserar 

näringsidkares upplevelser av relationen. 

 

Enligt Konsumentverkets delstudie som omfattar 1000 slumpmässigt utvalda 

privatpersoner som anlitat någon typ av hantverkstjänst uppger 17 procent 

något missnöje med det utförda arbetet. Bland de missnöjda meddelar 84 

procent att de har framfört sitt missnöje direkt till hantverkaren eller till  

annan ansvarig person, omkring fem procent vände sig istället till någon 

branschorganisation eller besiktningsman medan var tionde person inte 

agerade över huvud taget. Det framkommer emellertid att mindre än en 

procent av dem som är missnöjda med någon hantverkstjänst faktiskt vänder 

sig till konsumentvägledare vilket ger en indikation på att missnöjet med 

hantverkstjänster är tämligen utbrett, inte minst mot bakgrund av att det  

2009 alltså registrerades hela 10 000 klagomål. Samtidigt kan man vända 

på resonemanget och framhålla att drygt åtta av tio personer som anlitar 

hantverkare inte har framfört några klagomål på hantverkstjänsten. 

     Det är inte ovanligt att det är kundens eller konsumentens bild som  

målas upp, oavsett om det handlar om forskningsprojekt eller medial 

uppmärksamhet rörande relationen mellan företag och kund. En relation – 

som den mellan kund och hantverkare – innefattar emellertid två (möjligen 

skilda) perspektiv och föreliggande studie syftar till att få kunskap om 

uppfattningen och upplevelsen bland hantverkare angående relationen med 

kunder. Mer specifikt uttryckt är syftet att beskriva samt förklara faktorer och 

                                                 
1
 http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-

2010/Kraftig-okning-av-klagomal-pa-hantverkare-/ 
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mekanismer bakom lyckade respektive misslyckade hantverkstjänster ur 

näringsidkarens perspektiv.  

2 Rapportens upplägg och empiriska material 
Föreliggande rapport inleds med ett teoretiskt avsnitt där vi presenterar 

relevant forskning inom området för denna studie kompletterad med 

empiriska resultat från intervjuer med hantverkare. Därefter kommer vi att 

mer konkret följa gången i ett hantverksärende med början i den inledande 

kontakten: hur hantverkarna får uppdragen, hur man bestämmer och fastslår 

vad som ska göras och vad som ska ingå (muntligt eller skriftligt). Det visar 

sig att möjligheten och förmågan att styra förväntningar ur näringsidkarens 

perspektiv har stor betydelse för om hantverkstjänsterna blir lyckade eller 

misslyckade. Därefter går vi igenom, beskriver och förklarar, ett antal 

faktorer som ger upphov till meningsskiljaktigheter i hantverksrelationen. 

Sedan följer en presentation av de strategier hantverkarna använder för att 

lösa uppkomna konflikter med sina kunder. Rapporten avslutas med en 

sammanfattning som också innehåller en diskussion om problematiken kring 

kunders missnöje och reflektioner kring hur detta missnöje möjligtvis skulle 

kunna begränsas. 

 

Det empiriska materialet utgörs primärt av intervjuer med hantverkare som 

driver egna företag, alternativt har en position i företaget som medför  

mandat att lösa eventuellt kundmissnöje. Sammanlagt har åtta djupintervjuer 

genomförts, varav en intervju är med en platschef på ett byggföretag. De 

övriga respondenterna är aktivt verksamma inom följande mera specificerade 

inriktningar: snickeri, vvs, el, måleri samt mark och anläggning. Samtliga 

intervjuade är män i åldern 40 till 60 år. De deltar dagligen i det konkreta 

hantverksutövandet och antalet anställda varierar från inga till 15. Detta 

kvalitativa material kompletteras med och kontrasteras mot det kvantitativa 

materialet bestående av Konsumentverkets telefonintervjuer med 1000 

privatkunder som anlitat hantverkare. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Det finns en tämligen omfattande forskning om relationer och ekonomiska 

transaktioner mellan kunder/konsumenter och företag. Det mesta av denna 

forskning har sin tillhörighet i någon typ av företagsekonomi, företrädesvis 

den marknadsföringsorienterade tjänsteforskningen, vilket resulterat i en  

klar övervikt av studier som tar utgångspunkt i kunders och konsumenters 

uppfattningar om och upplevelser av den kontakt och den relation man har 

med diverse verksamheter och dess anställda. Den bärande tanken inom 

denna forskning är att varje företag/organisation måste utveckla ett kund-

fokus för att kunna existera på en konkurrensutsatt marknad; att vara lyhörd 

inför vad kunder vill ha och också leverera det önskvärda skapar goda 

förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Inom denna forskning 

fokuserar man således i mycket stor utsträckning på kunderna och man kan 

säga att forskningen tar utgångspunkt i kundperspektivet. Det är emellertid 

inte bara kunders uppfattningar och upplevelser som studeras inom 

forskningsfältet; det finns också forskning med en diametralt motsatt 

utgångspunkt där den anställdes uppfattningar om och upplevelser av 

kontakten med verksamhetens kunder fokuseras. Inom forskningen om 

kundrelationer – oavsett om den är företagsekonomisk med ett tydligt 

kundperspektiv eller mer arbetssociologisk med ett anställdperspektiv – 

aktualiseras den så kallade interaktionstriangeln som består av ledning/ägare, 

anställda och kunder (Leidner 1993; Ivarsson 2005; Åberg 2007). Det är 

tänkbart att de tre aktörerna har olika intressen och att de alla försöker att 

tillgodose sina egna viljor, behov och önskemål, stundvis på bekostnad av  

de andra aktörernas intressen. 

 

                                                     Ledning 
 

  

 

 

            Anställda                                 Kunder 
 

Figur 1: Interaktionstriangeln och de tre aktörerna. 

 

Av särskilt intresse när det handlar om hantverkstjänster är att ägaren till 

företaget vanligtvis också deltar i det konkreta dagliga utförandet som är 

företagets affärsområde och i vissa avseenden därmed kan likställas med en 

anställd, åtminstone vad gäller kontakten med kunder. För att förtydliga: 

driver man exempelvis en snickeri- eller målarfirma är det mycket troligt att 

man som ägare också utför konkret snickeriarbete respektive målning, man  

är alltså påtagligt aktiv inom företagets verksamhetsområde. Detta innebär  

ett kombinerade av ledningsrollen och den traditionella hantverkarrollen 

vilken präglas av ständiga kundmöten.  
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3.1 Den företagsekonomiska tjänsteforskningen och dess  
perspektiv 

Den forskning – inkluderad olika inriktningar – som samlas under 

beteckningen företagsekonomisk tjänsteforskning uppmärksammar förvisso 

att alla företag inte sysslar med tjänster men hävdar icke desto mindre att  

alla företag bör anamma en så kallad tjänstelogik – att de måste agera som  

om de levererade tjänster då denna logik anses vara en förutsättning för ett 

framgångsrikt företagande. Echeverri och Edvardsson (2002:18) ger exempel 

på detta synsätt när de skriver: ”Man tillverkar inte en bil utan erbjuder en 

transportfunktion eller en transportmöjlighet; man säljer inte tvättmaskiner 

utan möjligheten till rena kläder; man tillhandahåller inte en bostad utan ett 

boende.” Detta perspektiv, dvs att betrakta alla verksamheter som 

tjänsteproducerande har sammanfattats av Vargo och Lusch (2004) under 

benämningen service dominant logic, till skillnad från den tidigare rådande 

goods dominant logic. Det nya perspektivet på företagande bygger bland 

annat på värdeskapande upplevelser där ett utvecklande av relationer till 

kunderna anses viktigt. Detta är ett vidgande av det gamla perspektivet i 

vilket funktion har en framträdande plats och ibland betraktas som det enda 

väsentliga. Inom hantverksbranschen blir det tydligt hur det gamla 

perspektivet (hantverket i fokus) möter det nya perspektivet (tillhanda-

hållandet av en tjänst) genom ett framträdande av marknadsföringspraktiken. 

I intervjuerna med hantverkare visar sig ett något ambivalent förhållande till 

tjänstelogiken och dess betoning på kundens suveränitet: 

 
Ja, kunder har alltid rätt vet du. Men han bör ju vara medveten om hur galet det 
blir då. 
 
Egentligen [har kunden alltid rätt] då, men egentligen inte, naturligtvis. 
 
Man kan ju inte påstå att kunden alltid har rätt. Kunden har oftast rätt kan man 
väl säga då. Så är det ju. 
 
Kunden kan inte alltid ha rätt. Ibland har de konstiga idéer. Som min kompanjon 
brukar säga: ”Vi bygger inget som är fult.” 

 

Med stöd av Sayer och Walker (1992) kan vi konstatera att gränserna mellan 

varor och tjänster är diffusa och när det handlar om hantverkstjänster blir de 

materiella inslagen tämligen tydliga. Det arbete som utförs har i de allra flesta 

fall ett högst påtagligt materiellt resultat – ett inglasat uterum, en förändrad 

garageuppfart, ett nytapetserat rum och så vidare. Och för att åstadkomma 

dessa materiella produkter krävs materiella verktyg av olika slag.  

 

Ytterligare en intressant perspektivbrytning finner vi i resonemanget kring 

klasstillhörighet. Historiskt och traditionellt kan man hävda att hantverks-

arbete har en tydlig koppling till arbetarklassen i vid bemärkelse medan 

mycket av tjänstearbete grundas på värderingar och attityder, vilka har en 
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tydligare koppling till medelklassen (jfr Hochschild 1983; Warhurst m.fl. 

2000; Warhurst & Nickson 2001). Detta kan möjligtvis skapa om inte en 

motsättning så åtminstone vissa svårigheter i hantverksutövandet och den 

medföljande kundkontakten.   

 

I tjänstelogiken har kundrelationer en framträdande plats; det gäller att ta 

hand om och vårda kunderna, vara lyhörd inför deras behov, krav och 

önskemål, eller med andra ord utveckla en kundfokuserad verksamhet. Enligt 

Zeithaml m.fl. (1990) är det inte längre överlägsen produktkvalitet alternativt 

lågprisstrategier som skapar konkurrensfördelar, utan själva sättet på vilket 

man bemöter och behandlar kunder på: 

 
Det är själva tjänsteutförandet som särskiljer ett tjänsteföretag från andra; det är 
tjänsteutförandet som skapar trogna kunder som köper mer, är mer lojala […] 

och talar väl om företaget. […] Ett genuint varmt välkomnande från en tjänste-
leverantör eller ett tilltalande hanterande av ett speciellt önskemål kan få ett 
företag att framstå som väldigt olikt andra företag i samma bransch (Zeithaml 
m.fl. 1990:10, egen översättning). 

 

Inom den företagsekonomiska tjänsteforskningen framträder ofta ett implicit, 

men också stundtals explicit, konsensusperspektiv på så vis att tjänste-

mottagare (kunder, konsumenter, brukare etc) och tjänsteleverantör (ledning 

såväl som anställda) anses sträva mot samma mål – att de har samma 

intressen – och utifrån det är mest angelägna om att skapa en så god tjänste-

upplevelse som möjligt, sett ur mottagarens perspektiv. Man talar i detta 

sammanhang också i termer av långsiktiga relationer där de relationer vi  

har i privatlivet med vänner och bekanta fått stå modell för affärsrelationerna 

(Gutek m.fl. 2000). Detta perspektiv från den företagsekonomiska tjänste-

forskningen har också givit avtryck i de intervjuade hantverkarnas 

medvetande, en av dem säger: 

 
Det är bra med engagerade kunder som man kan ha en dialog med. Vi kan 
resonera kring kundens önskemål och möjligtvis föreslå andra lösningar för att 
ner kostnaden. Jag brukar ha långa relationer med mina kunder och det har ju att 
göra med att jag vill kunna göra mer jobb åt den kunden i framtiden och att han 
kan rekommendera mig till andra. Om man involverar kunden i arbetet, att han 
gör vissa arbetsmoment själv så blir det billigare för alla parter [sic!] och vi kan 
driva på arbetet fortare. Då blir det mycket enklare; det blir enklare med 
betalningen också. 

 

Det framkommer med tydlighet i citatet ovan att man som företagare  

ser konkreta ekonomiska fördelar med att utveckla goda och långsiktiga 

relationer med sina kunder samtidigt som det antyds att man gärna försöker 

”hjälpa” kunden att få ner priset på arbetet. Vad vi möjligtvis bevittnar här,  

är hur de till synes oförenliga aspekterna ekonomisk egoism och altruism 

kolliderar eller kanske till och med förenas. 
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Konsensusperspektivet som gör gällande att leverantörer (hantverkare) och 

mottagare (privatkunder) har delade intressen och strävar mot ett gemensamt 

mål kan emellertid problematiseras. Frågor om över- och underordning 

aktualiseras då – i detta fall – hantverkare och kunder möts. Kunden kan 

betraktas som överordnad till följd av att denne beställer och betalar för ett 

arbete utfört enligt kundens önskemål men även hantverkaren kan betraktas 

som överordnad, inte minst utifrån en yrkesmässig kompetens. Dessutom 

pekar Hodson (1991) på den generella problematiken med över- och 

underordning då han hävdar att varhelst människor befinner sig i en 

underordnad position uppstår motståndshandlingar av en eller annan form.  

Ett konkret exempel på en motståndshandling framträder då ägaren till ett 

byggföretag berättar hur de anställda snickarna kände sig kränkta av en 

krävande kund och istället för att avsluta arbetet och städa upp efter sig 

sopade de ihop allt skräp och slängde det i trappan, som en hämnd. 

 

Tanken om kundens suveränitet och överordnade position står emellertid inte 

oemotsagt då Bolton och Houlihan (2005:694, egen översättning) konstaterar 

att ”det är inte bara tjänsteanställda som upptäckt att den suveräne kunden är 

något av en mytisk bild – även kunder är väl medvetna om sin plats i det stora 

hela.” I själva verket alternerar tjänsteleverantörer och kunder vad gäller 

överordning respektive underordning utifrån olika omständigheter och 

faktorer (Ivarsson & Larsson 2010, kommande); ibland är kunden överordnad, 

ibland är tjänsteleverantören överordnad och ibland karaktäriseras relationen 

av jämlikhet. Att människor generellt sett har olika intressen som står i 

motsatsförhållande till andras intressen är inget unikt och det framträder  

så klart även i arbetslivet. Sportsman och Hamilton (2007:157, egen 

översättning) hävdar att ”det är ofta svårt att arbeta tillsammans på grund  

av kommunikationsbrister som förvärras av olika parters konkurrerande 

intressen.” Att det råder vissa motstridiga intressen mellan kunder och företag 

kan betraktas som mer eller mindre självklart och särskilt framträdande torde 

de ekonomiska intressena vara även om somliga (t ex Mossberg 2003) hävdar 

att pris och kostnader är underordnat andra aspekter, såsom upplevelser, för 

dagens kunder. Att pris visst har betydelse för, åtminstone somliga, kunder 

påvisas dock av Smith och Hantula (2003) som hävdar att människor inte 

sällan jämför priser och kostnader innan de bestämmer sig för med vilket 

företag de ska göra affärer. Att pris och kostnader är viktiga även för dagens 

kunder erfar också de hantverkare som ingår i denna studie. I realiteten är  

det nog ytterst få kunder som har de ekonomiska förutsättningarna för att  

vara alldeles oberörda av priser och kostnadsnivåer. 

3.2 Att styra kunders förväntningar 
Inom tjänsteforskning och relationsmarknadsföring har förväntningar en 

central plats. De förväntningar vi som kunder och konsumenter har, styr 
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också graden av tillfredsställelse eller nöjdhet oavsett om det handlar om  

ett bilköp, ett restaurangbesök eller en renovering av ett badrum. Våra 

förväntningar baseras på tidigare erfarenheter, nutida omständigheter samt 

annan information (Oliver 1996). Det materiella såväl som det immateriella 

resultatet av en viss affärsuppgörelse är nära sammankopplat med de 

individuella och subjektiva förväntningarna vilket mynnar ut i någon av 

tre olika kundupplevelser/-uppfattningar, exempelvis i samband med ett 

hantverksjobb: (a) under förväntan, (b) överensstämmande med förväntan, 

eller (c) över förväntan. I anknytning till förväntningar talas det om 

kundvärde vilket kan ses som ”förhållandet mellan kundens upplevda 

förmåner (ekonomiska, funktionella, känslomässiga) och de resurser 

(pris/kostnad, tid, ansträngning etc) som krävs för att uppnå förmånerna” 

(Schiffman m.fl. 2010:29, egen översättning). Annorlunda uttryckt kan man 

säga att värdet för kunden handlar om vad man får i relation till vad man ger, 

och detta är såväl relativt som subjektivt. 

 

Att styra förväntningar är ett ytterst viktigt verktyg i kund-/affärsrelationer  

i och med att det är förväntningarna som till största del skapar missnöje, 

nöjdhet eller till och med förtjusning. Detta har uppmärksammats inom  

bland annat tjänsteforskning och relationsmarkandsföring och inom nämnda 

områden poängteras hur viktigt det är att försöka överträffa kundens 

förväntningar. Denna kunskap har också hantverkarna – företrädesvis  

genom erfarenhet – skaffat sig och en av de intervjuade säger följande: 

 
Ett badrum gör vi på 14 dagar, men till kunden säger vi alltid att det tar 2 ½ 
vecka. Då blir kunden jättenöjd. Men tar det två veckor och tre dagar blir folk 
tokstolliga. 

 

Vissa av kundens förväntningar kan styras genom muntliga samtal om själva 

arbetet som föreligger men också genom offerter, avtal eller andra typer av 

överenskommelser. Om man som hantverkare lyckas skapa förväntningar 

som man vet att man med säkerhet kan uppfylla eller till och med överträffa 

så minskas risken för kundmissnöje avsevärt. Genom att styra kundens 

förväntningar i önskad riktning kan man således undvika olika typer av 

missnöje och konflikter senare i relationen. 

 

Samtidigt skapas förväntningar av andra än hantverkarna själva. Ett sådant 

exempel är media. I materialet framträder förekomsten av vad vi vill kalla en 

”Martin Timell-effekt”. Martin Timell har under lång tid varit verksam i den 

populära TV-serien ”Äntligen hemma” där ett team av olika hantverkare och 

inredare hjälper privatpersoner med olika typer av projekt. Detta, och andra 

liknande program, ger sken av att det är enkelt och går snabbt att exempelvis 

bygga en inglasad altan för året-runt-användning eller renovera den gamla 

villans slitna parkettgolv. En intervjuad målare säger följande i anknytning  

till detta: 
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Kunden kanske har sett lite på TV, tror att det är väldigt enkelt men det är inte så 
enkelt i verkligheten. Det är ju underarbetet som tar tid. Själva måleridelen, när 
du målar och tapetserar tar ju inte så lång tid. Det är ju själva underarbetet som 
kräver lite tid. Det ser man aldrig i de här inredningsprogrammen på TV. Du ser 
aldrig den riktiga tidsåtgången så att säga. 

 

För hantverkarna gäller det att skapa en förståelse hos kunden om att arbetet i 

fråga förmodligen kommer att ta längre tid än kunden eventuellt förväntar sig. 

Det handlar också om att skapa förståelse hos kunderna om att många arbeten 

i realiteten är svårare än vad som antyds i TV-program såsom ”Äntligen 

hemma” att utföra. Det finns således ett behov hos hantverkarna att justera 

kundernas eventuella förväntningar. 

4 Anlitandet av hantverkare 
De allra flesta av oss kommer någon gång eller upprepande gånger under livet 

att komma i kontakt med hantverkare och hantverkstjänster. Det kan handla 

om allt från stora projekt som att bygga ett nytt hus till små avgränsade 

uppdrag som att exempelvis få hjälp med att justera en ytterdörr som kärvar. 

Hantverksbranschen innefattar en mängd olika yrkesgrupper och en ännu 

större mängd konkreta och potentiella uppdrag. Det främsta skälet till att 

anlita en hantverkare kan naturligtvis vara att man själv inte har tillräckligt 

kunnande att på egen hand utföra det arbete man av olika anledningar vill få 

utfört. Det kan också vara så att man inte anser sig ha tid att själv göra det 

eller att man hellre spenderar sin tid på annat.  

 

Huruvida man som kund blir nöjd eller missnöjd med den anlitade hantverks-

tjänsten inkluderar en rad olika aspekter som kan ha att göra med en mängd 

olika faktorer. I de flesta – och kanske till och med samtliga – fall handlar det 

(som berörts tidigare i texten) om vilka förväntningar man som kund har 

skapat sig om och kring hantverkstjänsten. Utifrån den kvantitativa studien 

riktad till privatkunder kan dessa förväntningar delas in i fyra huvud-

kategorier: (a) kvaliteten eller själva resultatet av arbetet där sådant som 

finish och estetik ingår, (b) kostnaden eller andra ekonomiska aspekter, (c) 

tidsåtgången och (d) det mellanmänskliga samspelet.  

 

Förväntningarna styrs förvisso till viss del av den offert och/eller det kontrakt 

som förmodas upprättas mellan hantverkare och kund och fungerar som 

underlag innan arbetet påbörjas. Dock bör det påpekas att i samband med 

somliga hantverksarbeten finns vare sig offert eller kontrakt. Detta kan handla 

om akuta situationer som stopp i en toalett, en värmepanna som inte fungerar 

eller en krossad glasruta. Andra arbeten där man inte har offert eller kontrakt 

kan vara sådana som betraktas eller förmodas vara av mindre art – såväl 

omfattningsmässigt som kostnadsmässigt; t ex sätta in en ventil i ett förråd, 

justera en ytterdörr eller sätta upp en utelampa på ett garage. I sådana fall är 
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det eventuellt mindre vanligt att man som kund tar in offerter från olika 

hantverkare för en jämförelse, utan helt enkelt väljer någon som finns listad  

i telefonkatalogen eller på Internets ”gula sidorna”, alternativt någon man är 

förtrogen med, som tidigare har utfört arbete för kundens räkning. 

 

Vissa arbeten eller uppdrag är av den karaktär att det från början är helt  

klart vad arbetet består av och vad det innefattar medan andra arbeten är  

mer diffusa där eventuellt vare sig kunden eller hantverkaren på förhand har 

helt klart för sig vad arbetet exakt inbegriper. I anknytning till detta visar 

Konsumentverkets studie att hälften (49 %) av dem som anlitar någon 

hantverkstjänst upplever sig komma överens med hantverkaren i detalj om 

vad som ska utföras medan var tredje (33 %) kommer överens ”i stora drag” 

om vad arbetet innefattar.  

4.1 På vilka grunder väljer kunder hantverkare? 
Oavsett skälen till att anlita en hantverkare finns det för de flesta 

arbetsuppgifter en rad olika företag att välja mellan inom samma område. 

Från telefonintervjuer med 1000 privatpersoner framträder det att den i 

särklass vanligaste anledningen till att anlita en viss hantverkare/hantverkar-

firma framför någon annan är rekommendationer från andra (tabell 1). 

 

Anledningar till att anlita en viss hantverkare Andel i procent 
Rekommendationer från andra 46 
Personlig anknytning till hantverkaren 24 
Hantverkaren är duktig, har goda fackmässiga kunskaper 16 
Vet att resultatet blir snyggt (fin finish, estetiskt tilltalande) 13 
Fick förtroende för hantverkaren vid den första kontakten 13 
Prisvärdhet, bästa jobbet för pengarna (ej nödvändigtvis det billigaste) 11 
Tidschemat passade mina behov/krav 8 
Möjlighet att utnyttja ROT-avdraget 8 
Gott personligt bemötande från hantverkaren 7 
Utifrån att ha tittat på andra utförda arbeten av hantverkaren 7 
Billigast pris/lägst kostnad 6 
Referenser från andra hantverkare 6 
Att hantverkaren hade F-skattesedel, ansvarsförsäkring etc.  6 
Ett passande betalningssätt/betalningsmodell 2 
Annat skäl 13 

Tabell 1: Anledningar till att anlita en viss hantverkare/hantverkarfirma. Flera anledningar 

kan förekomma varpå tabellen inte summerar till 100 %. N=1000. 

 

Som framkommer i tabell 1 är det alltså rekommendationer från andra som 

utgör det absolut främsta skälet till att anlita en viss hantverkare och det visar 

sig att närmare hälften av de tillfrågade uppger att rekommendationer varit 

åtminstone en av anledningarna till valet av hantverkare/firma. Detta resultat 

överensstämmer väl med tjänsteforskningens betoning på vikten att få 
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existerande kunder att tala väl om företaget ifråga. De som talar väl om 

företaget och/eller rekommenderar det till vänner och bekanta är mycket 

värdefulla och deltar i företagets marknadsföring genom så kallad positiv 

ryktesspridning (word of mouth). En av de intervjuade hantverkarna säger 

följande: 
 
Vi bygger upp ett förtroende hos kunden och numera bygger vi i stort sett hela 
vår verksamhet på gamla kunder eller rekommendationer. 

 

På andra plats vad gäller anledning att välja en viss hantverkare hamnar 

personlig anknytning till hantverkaren ifråga. En personlig anknytning kan 

utgöras av vänskapsrelationer eller skäktband och ses som en viss garant  

för att arbetet kommer att utföras på ett tillfredsställande sätt. En personlig 

anknytning till hantverkaren ifråga kan emellertid också fungera som ett sorts 

tvingande skäl; om man har en släkting eller en god vän som exempelvis är 

rörmokare kan det vara svårt att – vid behov – anlita någon annan utan att 

först ha tillfrågat/erbjudit vederbörande. Det framkommer emellertid att var 

fjärde person som anlitar en hantverkare meddelar att personlig anknytning  

är en anledning till att välja just den hantverkaren. På tredje respektive fjärde 

plats finner vi anledningar som uttryckligen har med utförandet att göra, att 

resultatet blir tillfredsställande utifrån hantverkarens fackmässiga kunskaper 

och estetiska färdigheter. För att kunna bedöma eller avgöra hantverkarens 

fackskicklighet och/eller estetiska sinne krävs rekommendationer från andra 

man litar på eller att man själv bevittnat tidigare utfört arbete av hantverkaren 

ifråga. Det är dock en tämligen liten andel som uppger dessa som anledningar 

till att välja en viss hantverkare framför någon annan, vilket även gäller för  

de andra enskilt listade anledningarna. Något förvånande anger endast elva 

procent prisvärdhet och inte mer än sex procent uppger lägsta kostnad som 

ett av skälen till att välja en viss hantverkare framför någon annan. I 

intervjuerna med hantverkare uppkommer en viss förvåning och därtill ett 

ifrågasättande av de anledningar som kunderna uppger vara styrande i deras 

val av hantverkare. En av de intervjuade säger följande i samband med att 

blivit presenterad med ovanstående lista angående vad som ligger till grund 

för val av hantverkare och som förevisas i tabell 1: 

 
Oftast är kunderna ganska prismedvetna, jag tror inte att det där med att priset 
inte påverkar [valet av hantverkare] stämmer överens med verkligheten. I 
slutändan är priset mycket viktigt för kunden. 
 

En annan av de intervjuade menar att om en viss hantverkare eller 

hantverksfirma är mycket billigare än andra har det ofta sin förklaring  

i slarvigt eller dåligt utförda arbeten: 

 
Det finns mycket som ser bedrövligt ut och man tänker att ”det där huset kommer 

du aldrig att kunna sälja.” Byggande innefattar så förbaskat mycket. Många 

gånger är det så att du får vad du betalar för. 
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Att så pass få privatkunder anger pris och kostnader som en av anledningarna 

till att anlita en viss hantverkare kan vara en medvetenhet eller uppfattning 

om att de billigare firmorna på ett eller annat sätt gör ett sämre jobb men det 

kan också vara så att prisskillnaderna i realiteten inte är så stora mellan olika 

hantverkare inom samma område/bransch eller till och med att man har gjort 

valet innan man svarar på frågan om priset spelar in på valet av hantverkare. 

 

Förutom de (för kunderna) på förhand presenterade anledningarna fram-

kommer det att 13 procent anger ”annat skäl” till anlitandet av en viss 

hantverkare/ hantverksfirma vilket inkluderar sådant som att man blir anvisad 

en speciell hantverkare av sitt försäkringsbolag, att bostadsföreningen är 

ansvarig för anlitandet eller att hantverkaren så att säga ingår i köpet av  

en viss produkt (exempelvis fönster och värmepump). Ytterligare skäl som  

anges är exempelvis att man vill gynna lokala hantverkare, att ingen annan 

hantverkare/firma vill åta sig arbetet ifråga eller att ingen annan är tillgänglig 

vid den aktuella tidpunkten. 

4.2 Offerter och överenskommelser om pris  
När det handlar om åtminstone större uppdrag förekommer tydlig konkurrens 

och de intervjuade hantverkarna nämner att det inte är ovanligt att flera olika 

firmor är ute hos en och samma kund för att titta och räkna på ett önskat 

arbete. Även om de intervjuade hantverkarna poängterar att de faktiskt får 

många uppdrag via rekommendationer har de ändock en uppfattning om att 

priset eller kostnaden ofta är avgörande för vem som i slutändan får 

uppdraget. I konkurrensen om jobben ställs hantverkarna inför ett dilemma  

i offertskrivandet, ett dilemma som har att göra med relationen mellan hur 

detaljerad eller tydlig man ska vara med vad som ingår och vad som inte 

ingår i offerten, och vikten av att presentera ett konkurrenskraftigt pris. De 

offerter som ges i samband med kundförfrågan ser i realiteten mycket olika 

ut, vilket kan skapa problem för såväl hantverkarna själva och deras kollegor  

i branschen som för de privatkunder vilka anlitar dem. I samband med 

offertskrivandet finns inga klara regler och det gäller för hantverkarna att 

skriva konkurrenskraftiga offerter. En av de intervjuade säger följande: 

 
Vi skriver olika offerter allihop: vad som ingår och vad som inte ingår. Och så vill 
man ju ha jobbet, så man får inte vara hur dyr som helst heller. 

 

Bland annat utifrån den offert man som kund erhåller skapas en föreställning 

om och en förväntan på det föreliggande arbetet i vid bemärkelse. Hant-

verkarna pekar dock på hur offerter som för kunden beskriver samma jobb –  

t ex en husgrund – i realiteten kan skilja sig väsentligt åt vad gäller pris men 

också vad som ingår. En av de intervjuade i anläggningsbranschen uttrycker 

det så här:  
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Jag lämnar pris på hus- och garagegrunder enligt Mark AMA [branschstandard 
för anläggningsarbeten], då ingår allt och de kan dessutom gå in och titta att allt 
faktiskt ingår. Om sedan en konkurrent lämnar offert på halva kostnaden för 
gjutning av en betongplatta så är det ju klart att han får jobbet. Men sedan 
tillkommer det en massa kostnader eftersom hans offert inte innefattar allt som 
krävs för en husgrund. 
 

Även om kundernas kunnande och deras kännedom om det område de 

planerar att anlita hantverkare för kan variera förefaller det som att de flesta 

är tämligen obevandrade vilket i sig försvårar möjligheten att granska och 

jämföra de olika offerter som lämnas av hantverkare i branschen. Frågan om 

hur stort ansvar kunden har vad gäller förtrogenhet med de arbeten och 

uppdrag man avser anlita någon för kan säkerligen diskuteras men det är 

orimligt att kräva ett kunnande i paritet med det hantverkarna själva besitter. 

En av de intervjuade säger angående kunders kunnande att ”oftast vet de inte 

eller har ingen möjlighet, i annat fall skulle de göra jobbet själva” och en 

annan menar att kunderna generellt sett kan sisådär, att de har ett hum om det 

hela men inte så mycket mer. Dålig kännedom bland kunder kan emellertid 

utnyttjas av hantverkare (även om det bör nämnas att ingen av de intervjuade 

uttrycker att de själva gör det) i samband med offerter. Att utelämna vissa 

nödvändiga delar och endast fokusera på själva ”kärntjänsten” kan medföra 

att man framstår som ett betydligt mer prisvärt alternativ till konkurrenterna, 

ägaren till ett byggföretag säger: 

 
Om man tar en sådan sak som takarbeten, där ligger vi alltid mycket dyrare än 
de andra. I vår [offert] ingår allt plåtarbete, ställning ingår och så ingår det även 
stuprör och rännor. Det har ju inte de andra byggarna med, så de ligger kanske 
på 500 kronor kvadratmetern medan vi ligger på 800 eller 900 kronor kvadraten. 
Men då tillkommer ju plåtarbeten och sådana saker på deras offerter. 

 

I och med skillnader i förtrogenhet – hur ett visst arbete ska och bör utföras 

samt vad det innefattar och för med sig – kan förväntningarna kunder emellan 

skilja sig dramatiskt åt. Även om somliga skulle hävda att det faktiskt åligger 

kunden att själv ta reda på vad som ingår och inte ingår i de olika offerterna i 

relation till vad olika arbeten, uppdrag, uppgifter kräver och består av verkar 

det som att kunder har svårt för det. Detta illustras då en av de intervjuade 

berättar följande: 

 
Det var faktiskt en kund som ringde för ett tag sedan och sade: ”Du, jag skulle ha 

tagit dig för det här blir för dyrt alltså.” Den andre killen [konkurrenten som fick 

arbetet] skulle ha betalt för infart, han skulle ha betalt för brunn, rör, grus. Han 
hade bara lämnat offert på betongplattan. 

 

Som kund ser man framför sig det slutliga resultatet och i olika hög grad 

förväntar man sig att den offert man har fått inkluderar allt det som krävs för 

att åstadkomma den önskvärda slutprodukten. Dock upplevs det svårt bland 

hantverkarna att i offerter kunna täcka in precis allt eller göra en exakt 
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ekonomisk beräkning. En av de intervjuade berättar om hur det brukar gå till 

när han tillfrågas om ett dräneringsjobb: 
 

Jag åker dit och tittar och konstaterar att det och det och det måste jag göra för 
att det här ska bli bra. Sedan skriver jag en offert där det grovt står vad som ska 
ingå. Jag kan ju inte specificera varenda liten rörböj. 

 

Att göra en grov beräkning på vad ett visst arbete eller uppdrag kommer att 

kosta till följd av svårigheter att vara precis nämns även av andra hantverkare. 

Ägaren till ett byggföretag säger i anknytning till husrenoveringar att det är 

”svårt att få fram en kostnad” och därför lämnar han oftast ett ungefärligt pris.  

 

I och med att kunder har begränsade ekonomiska resurser till förfogande är  

de ofta angelägna om att få en förvissning om var någonstans den totala 

kostnaden för arbetet ifråga kommer att hamna, något som uppenbart är ett 

problem att fastställa för hantverkarna, åtminstone i samband med vissa typer 

av jobb. I detta avseende framträder dock en viss tvetydighet; hantverkarna 

uppger å ena sidan att det är svårt att beräkna kostnader för olika arbeten,  

å andra sidan säger de att det inte är några större svårigheter att fastställa 

kostnader för olika uppdrag. Den intervjuade som säger att han oftast 

använder sig av ungefärligt pris till kunderna hävdar att det vanligtvis 

stämmer bra överens med det slutliga priset: 

 
Att byta fönster kan jag säga innefattar bland annat fönstersmyg och inmontering 
och det tar 10 timmar. Till det kommer kostnad för material, säg 800 kronor så 
det kan man fastställa direkt. Och skulle det dyka upp något så får man ta den 
diskussionen med kunden. I regel brukar det inte bli några problem med det men 
det är ju en fråga om information. 

 

Att lämna ett ungefärligt pris som somliga hantverkare gör anses emellertid 

av andra vara ett dåligt alternativ till fast pris eller löpande räkning: 

 
Ungefärligt pris är det sämsta alternativet av alla. Ett ungefärligt pris är som 
uppgjort för att det ska bli bråk, för det blir oftast dyrare än man sagt. Om jag 
säger att den här altanen kommer att kosta ungefär 20 000 kronor och det sedan 
visar sig att den kostade 40 000 kronor kommer det ju att bli bråk så det dånar 
om det. 

 

Att det ungefärliga priset som ges, allt som oftast överskrids har bland  

annat att göra med att hantverkarna inte törs ge ett ungefärligt pris som med 

säkerhet täcker in de kommande kostnaderna eftersom kunden då kan  

tycka att priset är för högt och därmed anlitar någon annan.  I de allmänna 

bestämmelser som är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket, 

Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier och som ligger till 

grund för Hantverkarformuläret 09 står det följande angående ungefärligt 

pris: ”Priset får inte överskrida den ungefärliga prisuppgiften med mer än  

15 %.” Det hantverkarna upplever är emellertid en stor skillnad mellan att 
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uppge ett ungefärligt pris i ett skriftligt kontrakt och att nämna en ungefärlig 

summa i ett mer informellt samtal. När kunden frågar hantverkaren om vad 

han eller hon tror att visst arbete kommer att kosta påpekar en av de 

intervjuade att det handlar om vad han – vid förfrågningstillfället – tror 

 att arbetet kommer att kosta.   

 

När det handlar om överenskommelser om pris har det förmodligen en hel  

del att göra med vilken typ av arbete eller uppdrag det rör sig om och hur 

omfattande detta uppdrag anses vara. I tabell 2 framkommer det att närmare 

hälften av de personer som anlitar hantverkare också kommer överens på 

förhand om ett fast pris för arbetet ifråga. 

 

Överenskommelse om kostnad för arbetet Andel i 
procent 

Hantverkaren ger ett fast pris på arbetet 46 
Hantverkaren går på löpande räkning/timpris 26 
Hantverkaren ger ett ungefärligt pris på arbetet 15 
Kostnaden/priset är inte på förhand bestämt 7 
Hantverkare och kund kommer överens om ett maxpris/pristak 3 
Annan överenskommelse om kostnad/pris 2 
Minns inte vad som sades angående kostnad/pris 1 
Summa 100 

Tabell 2: Hur kund och hantverkare kommer överens om kostnad/pris för. N=1000. 

 

Den osäkerhet – angående den slutliga kostnaden – som kunder kan känna i 

samband med att anlita hantverkare på löpande räkning kan hantverkarna dra 

ekonomisk nytta av. Då man lämnar ett fast pris på arbetet menar 

hantverkarna att detta pris alltid är högre eftersom de anser att de måste 

gardera sig för eventuella problem som kan uppstå. En av de intervjuade 

säger följande angående vad som är mest ekonomiskt gynnsamt för honom: 

 
Om jag bara skulle tjäna pengar är det fast pris naturligtvis men då är det inte 
säkert att jag får jobbet för du ringer kanske till någon annan som är mycket 
billigare. Det är nog så att om folk ska få bra jobb utfört ska de anlita hantverkare 
på löpande timme, hantverkare med bra referenser. Det tjänar konsumenten på. 
En hantverkare måste ju alltid gardera sig. 

 

Värt att notera i sammanhanget är att hantverkarna använder sig – i huvudsak 

– av samma principer som till exempel banker och elbolag vad gäller 

prisskillnader mellan fast och rörligt pris. En av hantverkarna säger angående 

fast pris att det vore ”tjänstefel att räkna på ett jobb som på timmen stämmer” 

och en annan av de intervjuade förklarar att ett fast pris alltid ligger minst  

10 procent högre än vad man faktiskt beräknar att arbetet ska kosta; ju mindre 

jobb det handlar om desto högre procentsats lägger man på: 
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Att till exempel sätta in en ytterdörr vet man tar ungefär fyra timmar för två man – 
åtta timmar totalt alltså. Det tar en halv dag för två man att göra färdigt både in- 
och utvändigt men ett fast pris på det jobbet ligger alltid på 16 timmar – det blir 
dubbelt så dyrt. 

 

Vi kan här återknyta till problematiken angående beräkningar på olika typer 

av hantverksuppdrag. Att det faktiskt verkar finnas en stor osäkerhet blir 

uppenbar då hantverkarna trots en samstämmighet om att det är ganska lätt  

att beräkna kostnaden för ett visst arbete – t ex byta ett fönster eller sätta in en 

ytterdörr – samtidigt vittnar om en osäkerhet som de känner ett behov av att 

gardera sig mot. Garderingen sker endera i form av att uppge ett ungefärligt 

pris eller ett väsentligt högre fast pris än beräknat eftersom man i samband 

med den senare typen av ekonomiska överenskommelsen måste – som en av 

hantverkarna uttrycker det – ”gardera sig på ett helt annat sätt.” Att lämna ett 

fast pris till kunden anses av somliga hantverkare vara förenat med stora 

ekonomiska risker för den egna firman. 

 
Även om vi ibland lämnar fast pris finns det alltid en risk för att det drar iväg. Vi 
kan ju inte lämna ett visst fast pris som i slutändan visar sig innebära en 
ekonomisk förlust på ett par hundra tusen kronor. 
 
På vissa jobb lämnar jag inte fast pris, det vågar jag inte. Utifrån min erfarenhet 
kan man förvänta sig både det ena och det andra under arbetets gång. Jag 
brukar då föreslå löpande räkning, jag får betalt för det jag gör och kunderna 
betalar inte för mer än de får utfört. 

 

Samtidigt vet vi att situationen för kunder är den omvända. De önskar  

fast pris i stor utsträckning. Att anlita hantverkare på löpande räkning kan 

medföra en upplevelse av minimal kontroll över den slutliga kostnaden. 

Kostnaden för hantverkare ligger på omkring 400 kronor per timme och  

det kan upplevas ganska otäckt för kunden att på ett sådant konkret sätt få 

vetskap om hur snabbt de ekonomiska resurser man har till förfogande 

minskar. I samband med många arbeten, t ex bland snickare, jobbar 

hantverkarna i par och för kunden innebär det att varje timme kostar  

omkring 800 kronor. 

 

Även om många hantverkstjänster baseras på ett skriftligt avtal mellan 

hantverkaren och kunden så innefattar långt ifrån alla affärsuppgörelser något 

reglerande dokument som undertecknats av båda parter. En av de intervjuade 

hantverkarna berättar om hur det praktiskt brukar gå till när han anlitas för ett 

arbete: 

 
Jag skriver under min offert och lämnar den till kunden. De får offerten men det 
finns ju ingen rad där de ska skriva under, utan det är mer så att de tar kontakt 
och säger att jag får jobbet – ”Jättebra, vi hörs sedan”. Så drar jag igång. 

 

I somliga, eller kanske till och med i många, fall blir det aldrig något formellt 

kontrakt upprättat mellan beställare och utförare och även om skälen till det 
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kan variera förefaller en vanlig uppfattning vara att det helt enkelt inte anses 

nödvändigt. Vi återkommer till problematiken kring kontrakt och frånvaron 

av kontrakt senare i texten. 

4.3 Oväntade situationer och förändrade omständigheter 
Även om kunden kan göra bedömningar med hjälp av de olika offerterna – 

oavsett om de baseras på fast pris, löpande räkning eller någon annan typ av 

överenskommelse och oavsett vad de innehåller i materiellt och annat för 

uppdraget nödvändigt avseende – innebär inte det någon garanti för att det 

kommande arbetet kommer att förlöpa problemfritt. Enligt Smyth m.fl. 

(2010) blir olika typer av (bygg-) projekt allt mer komplexa och områdena  

för osäkerhet och medföljande risker ökar; dessutom är kundkraven högre nu 

än någonsin tidigare i historien.   

 

Det framkommer i intervjuerna att de offerter och/eller de kontrakt som skrivs 

sällan är heltäckande eller fria från tolkning och de kan omöjligtvis innehålla 

regleringar av alla tänkbara situationer som kan uppstå under arbetets gång. 

Även om saker och ting finns reglerade i kontrakt som på förhand verkar 

entydiga kan det uppstå situationer där kund och hantverkare gör olika 

bedömningar av läget och har skilda åsikter om vem som ska hållas ansvarig, 

eller som oftast – vem som ska stå för den tillkommande kostnaden. Som 

illustration till en sådan situation berättar en av de intervjuade om hur han och 

en kund blev oense angående kostnaden för byggström, dvs den ström som 

krävs under ett husbygges gång och som kunden enligt kontraktet ska betala. 

Upprinnelsen till konflikten var att man av okänd anledning inte kunde 

ansluta sig till det existerande elnätet, utan var tvungen att hyra ett elverk. 

Detta medförde att kostnaden för byggströmmen uppskattningsvis blev  

5000 kronor dyrare än planerat och detta ville kunden att hantverkaren skulle 

stå för: 

 
Jag sade [till kunden]: ”Nu får du ge dig. Det står i kontraktet att byggström 

tillkommer, och vi var ju tvungna att bygga ditt hus. Varför ska jag betala din 
ström till ditt hus?” Sedan blev det tyst därifrån så han accepterade väl det då. 

 

Oväntade situationer eller förändrade omständigheter kan mycket väl leda  

till kundmissnöje och i synnerhet om det medför ökade kostnader för kunden. 

Det verkar också som att det snarare är regel än undantag att man under 

arbetets gång upptäckter saker som man inte kände till inledningsvis. 

 
När man börjar gräva i skiten, rota i marken, riva i en vägg så kommer det ju fram 
saker och ting som inte är som man har tänkt och då tillkommer det 
”tillkommande arbeten”. Det är det stora problemet, det drar iväg. Kunderna 
säger att det ska ingå [i det överenskomna priset], jag säger att det kan det inte 
göra eftersom det är ett annat jobb. 
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Ska vi göra i ordning ett badrum eller byta tak eller någonting, så är det jättesvårt 
att lämna både ett ungefärligt och ett fast pris, för man vet ju inte hur det ser ut 
när man öppnar upp. Men då brukar jag göra så att jag kör fast pris och så 
skriver jag vad som ingår. Men liksom röta, byte av bjälkar, allt sådant tillkommer 
då. För om det är röta, då kostar det ju. 
 

Det som benämns som ”tillkommande arbeten” kan å ena sidan vara 

påtvingade (som skymtar i citaten ovan) och är minst sagt ovälkomna för 

kunder; det kan handla om sådant som att man i samband med en badrums-

renovering upptäcker fuktskador eller i samband med en dränering ser att 

vatten- och avloppsrör måste bytas ut. Det merarbete och den ökade material-

kostnad dessa ovälkomna överraskningar för med sig innebär att den tidigare 

fasta eller ungefärliga budget man eventuellt kommit överens om inte kan 

hållas. Detta kan i sin tur skapa problem i relationen mellan kund och 

hantverkare genom att parterna inte är överens om vem som ska eller bör stå 

för den tillkommande kostnaden eller med andra ord huruvida det 

tillkommande arbetet ska eller bör ingå i den ursprungliga överens-

kommelsen. Det förefaller dessutom som att vissa (påtvingade) tillkommande 

arbeten är mer regel än undantag i samband med somliga uppdrag, som till 

exempel lägga ner ny dränering runt hus där man ”allt som oftast upptäcker 

att vattenledning och avlopp är jättedåligt.” Även om man som hantverkare – 

vis av erfarenhet – nästintill säkert vet att uppdraget ifråga kommer att 

medföra upptäckter av olägenheter som kommer att kräva ytterligare arbets-

insatser kan det vara mer fördelaktigt att hålla tyst om dessa misstankar så 

länge som man befinner sig i det inledande förhandlingsskedet där kunden 

förmodligen jämför offerter från olika företag. I och med uppfattningen  

bland hantverkare om att kostnaden – priset – är en högst väsentlig faktor  

för kunder då de väljer hantverkare vill man förmodligen inte äventyra sin 

chans till att få det förestående arbetet genom att på ett eller annat sätt 

uppmärksamma den överhängande risken för ökade kostnader. I anknytning 

till detta framkommer det att den kalkyl eller offert som presenteras för 

kunden baseras på beräkningar av en optimal situation, där inget ”oväntat” 

eller på annat sätt fördyrande dyker upp. Om eller när något sådant 

uppkommer betraktas det som tilläggsarbete. 

 

Tillkommande arbeten kan å andra sidan vara kundvalda vilket oftast innebär 

att kunden under arbetets gång önskar få ytterligare arbetsuppgifter utförda. 

En av de intervjuade hantverkarna berättar om hur detta konkret kan gå till: 

 
Vi hade gjort upp om ett pris och så säger hon: ”Det får inte bli dyrare än det här, 
det får inte skena iväg” och sådant. Men första dagen när vi började [sade hon]: 

”Vi kaklar pelarna” och ”vi målar alla väggar”; ”vi tar med det” och så vidare. 
 

De intervjuade hantverkarna är överens om att det i många typer av 

hantverksuppdrag tillkommer ytterliga arbeten eller tilläggsarbeten av en  

eller annan sort och omfattning. Inte sällan är det på kundens initiativ: 
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När vi börjar står det svart på vitt vad vi ska göra och hur det ska se ut. Men 
sedan, under byggtiden, när man bygger är det många gånger som kunden vill 
ha ytterligare saker utförda eller ändrar sig vad gäller det ursprungliga. 

 

Det är också dessa tillkommande (alternativt förändrade) arbeten eller 

uppgifter som – vare sig de är påtvingade eller kundvalda – upplevs kunna 

skapa problem eller tvister mellan kunden och hantverkaren och i de allra 

flesta fall handlar oenigheterna om ekonomiska aspekter. Man är helt enkelt 

inte överens om huruvida dessa tilläggsarbeten bör ingå i den redan 

existerande affärsuppgörelsen eller om de ligger utanför det ursprungliga 

uppdraget. 

 
[Det kan gå fel] om det inte finns något skriftligt på vad det var vi skulle göra för 
någonting. Då kan ju kunden säga ”ja, men det här trodde jag ingick”. Då är vi 

helt körda. Ska man göra mer grejor än vad man kommit överens om, då ska 
man egentligen ha det skriftligt […] men det händer ofta att man inte har det. I 99 

procent så går det bra men tyvärr så gör man bort sig ibland. Det är väl bara så. 
 
Jag brukar säga att det här [tilläggsarbeten] ingår ju inte i det vi kom överens om. 
Ibland blir det dispyter, i värsta fall blir man ovänner. 
 

Det framkommer i den kvantitativa studien (telefonintervjuer med privat-

kunder) att det på förhand överenskomna – eller av kunden förväntade – 

priset till stor del överensstämmer med den slutliga kostnaden (76 %); i vissa 

fall blir kostnaden faktiskt lägre än kunden väntat sig (7 %) medan kostnaden 

i vart tionde fall blir högre än förväntad, något som åtminstone delvis kan 

förklaras av att ytterligare arbetsuppgifter tillkommit efter det att arbetet 

påbörjats.  

 

För att inte hamna i sådana här trångmål förespråkar bland andra 

Konsumentverket att man skriver ordentliga avtal; på Konsumentverkets 

hemsida
2
 står det bland annat: 

 
När det gäller hantverkstjänster handlar tvisten många gånger om att arbetet blev 
dyrare eller inte utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet. 
Det bästa sättet att skydda sig mot obehagliga överraskningar är att använda sig 
av de avtalsformulär som Konsumentverket förhandlat fram med branschen. Här 
är det viktigt att även avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under resans 
gång, men som inte fanns med i grundavtalet. 

 

De intervjuade hantverkarna håller med om att skrivna avtal är en fördel och 

att de senare kan visa sig vara väldigt användbara; en av de intervjuade säger: 

Är det ett tilläggsarbete så ska det skrivas en rapport på det så att det finns 
dokumenterat. Man kommer ingenstans annars, man har alltid fel gentemot 

                                                 
2
 http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-

20091/Tank-efter-fore-nar-du-anlitar-hantverkare/ 
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kunden enligt konsumenttjänstlagen om man inte har dokumentation på 
tilläggsarbetena. 
 

Även om hantverkarna är medvetna om fördelen med skriftliga överens-

kommelser och på olika sätt har fått erfara nackdelarna med att inte ha sådana 

dokument tror de inte att skriftliga överenskommelser är en slutgiltig lösning 

på alla de problem som kan uppstå i relationen med kunderna. Det visar sig 

dessutom att även om hantverkarna är medvetna och övertygade om 

förtjänsterna med skriftliga undertecknade dokument blir det sällan så att  

man upprättar sådana – i synnerhet inte i samband med tilläggsarbeten av 

olika slag. I intervjuerna har hantverkarna berättat om hur tilläggsarbeten  

på olika sätt kan uppkomma och oftast sker detta mer eller mindre plötsligt, 

mitt under pågående arbete. En hantverkare i anläggningsbranschen beskriver 

hur det ofta går till när han i samband med dränering upptäcker att vatten-  

och avloppsrör behöver bytas, något som inte kunden hade räknat med  

från början: 

 
I och med att entreprenaden är påbörjad och det här är ett tilläggsarbete brukar 
det oftast vara en muntlig överenskommelse; jag radar upp vad som 
uppskattningsvis kommer att behövas: 50 meter rör, slang, rörmokare för att 
koppla på ledningarna i huset, vattenmätare och så vidare. Oftast står man mitt i 
jobbet och har inte exakta siffror vare sig i huvudet eller med sig, utan tänker 
efter och försöker jämföra med tidigare liknande arbeten och minnas vad det 
kostade. Så säger jag till kunden att det blir si och så mycket för rörmokaren, si 
och så mycket för rören och så tillkommer kostnad för grävningen. Oftast 
stämmer det men ibland måste jag köpa några extragrejor och då kan ju kunden 
knorra lite.  
 

I andra fall handlar tilläggsarbeten om olika arbeten eller sysslor som kunden 

är initiativtagare till och som denne önskar få utfört i samband med att 

hantverkarna är på plats. Omfattningen på dessa uppdrag kan variera kraftigt; 

det kan handla om stora projekt som att till exempel glasa in den altan 

hantverkarna håller på att bygga till små göromål som exempelvis justera en 

innerdörr, sätta upp en hylla eller en laga en trasig tröskel. I sådana situationer 

– och i synnerhet i samband med små jobb – finns det sällan några skriftliga 

dokument. Det finns åtminstone tre (ibland överlappande) skäl till att man 

från hantverkarnas sida inte skriver ordentliga avtal eller kontrakt som 

exempelvis reglerar förändringar av olika slag som uppkommit under  

arbetets gång: (a) vill inte, (b) kan inte, (c) hinner inte.  

 

Att man inte vill skriva formella överenskommelser som reglerar det 

tillkommande arbetet kan ha tre orsaker; för det första kan det ha med 

inställningen till administrativa uppgifter att göra, en inställning som kommer 

till uttryck då en av de intervjuade säger att ”det ska jobbas vet du, det är det 

som är grejen.” Här kan det skönjas en viss administrativ aversion som i 

somliga fall har sitt ursprung i hantverkets tydliga koppling till manuellt 

arbete och dess traditionella och historiska klasstillhörighet där en åtskillnad 
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från teoretiskt och administrativt arbete kan anses viktigt att med stolthet 

upprätthålla. Pappersarbete anses eventuellt inte som vare sig viktigt, 

nödvändigt eller redigt arbete och har en låg ställning gentemot hantverks-

utövandet. En annan anledning till att inte vilja upprätta avtal på åtminstone 

mindre typer av uppdrag kan hänvisas till en rädsla för att verka ”småsnål” 

och/eller att man vill framstå som en schyst person som hjälper kunden i 

likhet med den hjälp vi förmodligen förväntar oss av vänner: 

 
Om det uppkommer någon typ av ändring under arbetets gång så är det liksom 
”det fixar vi” och så blir det aldrig dokumenterat på något vis. 
 

Om avtal skulle upprättas framträder den ekonomiska relationen på ett  

tydligt sätt, en relation som man inte gärna vill synliggöra då den avslöjar  

den eventuellt familjära och intima relationen som skapats mellan kund och 

hantverkare och vars grund baseras på omtanke snarare än ekonomisk 

rationalitet. Från relationsmarknadsföringens sida har man länge förespråkat 

ett utvecklade av personliga relationer mellan företagets representanter och 

dess kunder, då detta anses vara ytterst gynnsamt i företagsekonomiskt 

avseende (se t ex: Gutek m.fl. 2000; Gremler & Gwinner 2000). Om 

illusionen om omtanke på något vis störs eller raseras finns en uppenbar  

risk att kunden känner sig lurad på ett eller annat sätt och därav i värsta fall 

avbryter relationen med det aktuella företaget (Abiala & Ahrne 1995; Sanders 

2005). I intervjuerna skymtar eller framträder en överensstämmelse mellan 

hantverkarnas åsikter om och upplevelser av relationen med kunder och de 

principer som förs fram inom relationsmarknadsföringen. Hantverkarnas 

åsikter och upplevelser behöver dock inte betraktas som strikt ekonomiskt 

strategiska eller manipulativa, utan förefaller vara genuina i varierad 

utsträckning. En av de intervjuade talar om vad han kallar sin ”empati-gen” 

och säger att ”man vill ju hjälpa folk.” Ett tredje skäl till att inte vilja ha 

skriftliga avtal kan ha att göra med ett slags friskrivande från eventuellt 

kommande kundkrav om att åtgärda eller göra om något tidigare utfört arbete. 

Särskilt tydligt blir detta i de fall som kunden på eget initiativ (oftast på grund 

av ekonomiska begränsningar) väljer en lösning som inte anses motsvara 

branschens krav: 

 
Kunden kan aldrig få rätt mot mig eftersom jag inte har skrivit under några 
papper på att jag gör ett jobb som ska se ut på ett visst sätt, det är ju ett löpande 
arbete som blir gjort utifrån kundens önskemål helt enkelt. Då finns det inget 
juridiskt [hållbart] och de kan inte senare komma med krav om att jag ska göra 
om det.  

 

Det förefaller finnas en viss misstänksamhet kring skriftliga dokument då de 

anses ha en potential att kunna skada företaget; att inte vilja skriva avtal har 

åtminstone i somliga fall att göra med en rädsla för att på ett eller annat sätt 

bli ekonomiskt lidande i slutändan. På frågan om varför man inte använder 

skriftliga avtal säger en av de intervjuade att det har att göra med okunskap 
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om hur sådana dokument ska utformas ”så att inte jag blir lidande.” Vidare 

menar man att sådana dokument kan skapa problem snarare än eliminera 

dem, sett ur hantverkarens perspektiv: 

 
Jag tror att det kan bli mer problem med sådana där avtal. Det kan bli mycket 
rättsligt, vad står vad dokumentet för egentligen? Det kan man säkert tolka olika. 
Så fort som det blir extra arbeten och grejor tror jag inte att sådana här avtal 
fungerar. 
 

Att påstå att man inte kan upprätta de önskvärda formella avtalen kan vid 

första anblicken förefalla som en dålig ursäkt men vid en närmare beskrivning 

av det dagliga arbetet kan man få en viss förståelse för en sådan uppfattning 

eller ett sådant påstående. I många fall kommer kunden med en förfrågan eller 

ett önskemål om att få ytterligare något utfört, ett så kallat tilläggsarbete, och 

om allt ska gå rätt till hämtar då hantverkaren som är på plats en blankett om 

tilläggsarbete som båda parter ska skriva under. Denna del anses förvisso inte 

som en oöverkomlig uppgift bland hantverkarna även om man ofta struntar i 

detta av skäl som nämnts ovan angående att inte vilja skriva avtal. Ett mera 

konkret och svårlösligt problem uppstår när kunden ifråga vill veta vad detta 

tilläggsarbete kommer att kosta. Även om det är firmans ägare som själv är på 

plats hos kunden är det svårt att ha alla prisuppgifter i minne eller på annat 

sätt lättåtkomligt och om företagets representant är en anställd hantverkare 

blir det ännu mer problematiskt att ge kunden tillförlitlig information om 

kostnaden. En av de intervjuade kommenterar detta problem på följande sätt: 

 
De anställda snickarna kan kanske ge ett cirkapris, att det kommer hamna 
någonstans mellan säg 500 kronor och 1000 kronor och så visar det sig att det 
gick på 1500 kronor. Då står man ju där med kunden som säger: ”Så mycket 

skulle det ju inte kosta.” 
 

På frågan om det inte skulle vara möjligt att lösa problemet med diffusa och 

oklara prisuppgifter svarar hantverkarna att det förmodligen inte är så lätt. 

Visserligen skulle det vara teoretiskt möjligt om man hade någon på kontoret 

hela dagarna som kunde beräkna den sammantagna kostnaden för material 

och tidsåtgång så att kunden får denna uppgift direkt på plats och därefter kan 

ta ställning till huruvida han eller hon vill gå vidare med arbetet. En ägare till 

ett byggföretag menar att det i nuläget är mycket svårhanterligt att förmedla 

kostnader som är mer exakta än ”mellan tummen och pekfingret”. Genom ett 

illustrativt exempel på hur det kan gå till om avtal ska skrivas under av båda 

parter, där också kostnaden finns angiven ges av en av företagarna och 

bakgrunden till följande illustration är en kund som frågat en av de anställda 

hantverkarna på plats om kostnaden för ett önskat tilläggsarbete; ägaren 

spelar upp följande scen där han låtsas ringa upp hantverkaren senare under 

dagen efter att ha tagit fram kostnaderna för ett visst arbete: 
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– Är han [kunden] där nu? 

– Nej, han har åkt till jobbet. 

– Har du något annat att göra nu? 

– Nej, det har jag inte. 
 
– Nähej, då får du åka därifrån då, till något annat jobb så länge så får vi åka  
tillbaka imorgon när han är hemma. Så får vi se om han vill skriva på då. 
 
Det blir ju så tungrott. Då ska snickaren packa ihop sina grejor, in i bilen. Det tar 
en timme att få iväg honom till ett annat ställe. Då är kanske klockan 15:00 och 
han tänker: ”Jaha, det är ingen idé att jag drar fram mina verktyg och maskiner 

nu, för jag ska ju snart åka hem.” Nästan en halv dag har gått utan att något 

arbete blivit gjort. 
 

Hantverkarna anser följaktligen att det inte är praktiskt genomförbart att 

skriva avtal vilket delvis kan kopplas till en uppfattning om att man faktiskt 

inte hinner med alla önskvärda – eller kanske till och med nödvändiga – 

administrativa uppgifter. En av de intervjuade säger att ”som småföretagare är 

det svårt med papper” och förutom eventuella svårigheter med den 

administrativa hanteringen i sig finns en uppfattning om att tiden inte riktigt 

räcker till för att hinna med. En av de intervjuade säger att ”brist på tid” är det 

huvudsakliga skälet till att man inte upprättar ordentliga skriftliga avtal på de 

överenskommelser man träffat. En annan av de intervjuade säger följande 

angående frånvaron av avtal och andra reglerande dokument:  
 
Vi jobbar mellan 07:00 och 16:00, sedan ska det faktureras och det här med 
ROT-avdraget innebär ju en ytterligare stor arbetsinsats och så vill man ha ett 
privatliv också. Om man ska göra allt korrekt skulle man nästan behöva ha en 
sekreterare, men den kostnaden skulle ju kunden få betala och då blir det dyrt. 

 

I studien framkommer det således att det är ganska ovanligt att man upprättar 

skriftliga kontrakt, i synnerhet då det handlar om så kallade tilläggsarbeten 

eller arbeten av mindre omfattning. På frågan huruvida frånvaron av skriftliga 

överenskommelser inte skapar problem i kundrelation svarar hantverkarna att 

de inte upplever detta vara något stort problem. En av de intervjuade säger:  

”I stort sett har det fungerat bra med de flesta jobb jag har gjort”, en annan 

säger att ”oftast är ju folk reko” och en tredje uppger att ”man tycker själv att 

man är ärlig och då tror man att alla andra är ärliga också”. 

     I och med att det ofta saknas skriftliga avtal som reglerar affärsrelationen 

finns ett behov av att ersätta sådana formella dokument med något annat, 

någon typ av substitut och det visar sig att detta består av ett slags informella 

psykologiska kontrakt baserade på tillit. 

4.4 Psykologiska kontrakt ersätter skriftliga kontrakt 
Traditionellt sett har affärsuppgörelser byggts kring skriftliga överens-

kommelser som kontrakt, vilka syftar till att reglera affärsrelationen i en 



   
 27 (66) 

 

mängd avseenden. Ett formellt skriftligt kontrakt kan hävdas – i grund och 

botten – vara ett resultat av bristande tillit parterna emellan; man litar helt 

enkelt inte på att den andre kommer att utföra sina åtaganden på överens-

kommet sätt vilket leder till ett reellt eller imaginärt behov av att gardera sig 

med olika typer av formella skriftliga dokument. Att utarbeta avtal och 

kontrakt är tidskrävande i varierad omfattning. För att komma ifrån ett 

författande av ett 20 sidor långt juridiskt bindande kontrakt, hävdar Herriot 

m.fl. (1998) att tillit kan fungera som, om inte ett heltäckande substitut, så 

åtminstone ett komplement vad gäller ett lyckat samarbete. Det är dessutom 

så att det finns en uppsjö aspekter i affärsrelationer som inte kan formaliseras 

eller baseras på juridiska bedömningsgrunder vilket innebär att ömsesidig 

tillit med viss nödvändighet blir en viktig faktor i affärsrelationen (Gadde 

m.fl. 2003). Tillit i anknytning till affärsrelationer definieras på följande sätt 

av Edkins och Smyth (2006:84, egen översättning): 

 
Tillit är ett förhållningssätt och en attityd som har att göra med villigheten att 
förlita sig på den andres handlingar under kontraktsliknande och sociala 
omständigheter där man eventuellt är eller kan uppleva sig vara utsatt och 
sårbar. 
 

Herriot m. fl. (1998) menar att det finns fyra manifestationer för tillit: (a)  

en övertygelse att den andra parten kommer att uppfylla eller infria de löften 

denne har givit; (b) en förvissning om att den andra parten inte kommer att 

bedra och vilseleda; (c) ett förtroende om att den andra parten har mandat, 

kvalifikationer och kompetens att utföra det föreliggande åtagandet; (d) en 

tillförsikt om att den andra parten inte är ute efter att skada, eller till och med 

att den andra parten vill gott och visar omtanke. Vidare konstaterar Herriot 

m.fl. (1998:43, egen översättning) att det ”mest kraftfulla beviset [för att lita 

på andra] baseras på vår erfarenhet av dem” vilket tydliggörs när en av de 

intervjuade hantverkarna resonerar kring avsaknaden av skriftliga avtal: 

 
Man har oftast gjort jobb åt kunden flera gånger och det har fungerat. Man får ju 
en relation till varandra, båda två. Då brukar man inte krångla med avtal. 
 

Tillit är intimt sammankopplat med så kallade psykologiska kontrakt vilka 

innefattar icke formaliserade eller outtalade förväntningar parterna har på 

varandra och den relation som de förbinds av. Isaksson (2001:177) fastslår  

att psykologiska kontrakt är oskrivna överenskommelser som rör hur parterna 

i relationen ”upplever och tolkar de villkor som gäller och vilka förväntningar 

de har på utbytet i relationen.” Det psykologiska kontraktet och den 

tillhörande ömsesidiga tilliten styr och reglerar således förhållandet mellan  

de inblandade parterna.  

 
Tillit är den mekanism som trots bristande kontroll gör det möjligt att genomföra 
handlingar och samhandlingar och ge dem en riktning som annars skulle vara 
omöjlig utan mycket stora transaktionskostnader (Nilsson 2003:45). 
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I och med svårigheterna och/eller oviljan att upprätta formella avtal i 

samband med hantverkstjänster blir det tydligt att affärsrelationen istället 

regleras av informella psykologiska kontrakt med tillhörande tillit; det 

framkommer dessutom implicit att detta tillvägagångssätt anses kunna ersätta 

det skriftliga formella kontraktet på ett tillfredsställande sätt – åtminstone i  

de allra flesta fall. Genom en god dialog med kunder byggs ett ömsesidigt 

förtroende upp. Detta förtroende är värdefullt i olika avseenden. Det medför 

dels att hantverkarna får en trogen kundkrets, dels att tid inte behöver spillas 

på formaliteter. En av de intervjuade säger: 

 
Gamla kunder ringer och vill ha oss igen. Kunder som vi har en bra relation med 
och som är nöjda. […] Vissa gamla kunder frågar inte ens om vad det kostar, de 
vill att vi ska komma och göra det [uppdraget ifråga], punkt slut. 
 

Åsikten om att det (i de flesta fall) fungerar alldeles utmärkt utan formella 

avtal och kontrakt framkommer bland annat när de intervjuade talar om 

kunders ärlighet och om att de flesta är reko. Huruvida de själva är ärliga  

och reko diskuteras inte alls, det är underförstått att de är det. Hantverkarna 

ger en bild av att det i huvudsak är de själva som kan råka illa ut till följd av 

att inga skriftliga avtal upprättas, inte kunderna. En av hantverkarna säger: 

 
Det är ju inte som man ser i TV-program3 som det här med byggfusk allt det där. 
Det finns ju många hantverkare – som kanske inte har talets gåva eller 
förhandlingsteknik – som blir blåsta av många kunder. De får inte ut sina pengar. 
 

I upprättandet av det psykologiska kontraktet och den innefattande tilliten är 

dialog viktigt. Hantverkarna återkommer gång efter annan till hur de löser 

diverse praktiska förehavanden med hjälp av att ha en som de uttrycker det 

”god dialog” med kunderna. En av de intervjuade säger att ”man måste ha en 

trevlig dialog, vara lite kompis, men ändå väldigt ytligt.” Att det är önskvärt 

med en ytlig vänskapsrelation framhålls även av andra; en av de intervjuade 

säger att ”det är nog inte bra om det blir för kompisaktigt, för då kan det bli så 

att de [kunderna] vill börja utnyttja dig.” Hantverkarna måste kunna balansera 

mellan det formella affärsmässiga och det informella relationsmässiga, något 

som förmodligen inte är alldeles enkelt.  Genom en god dialog bygger man 

upp ett förtroende i relationen som är användbart i en rad olika avseenden, 

inte minst vad gäller förmedlandet av omtanke och omvårdnad om kunden 

(Herriot m.fl. 1998; Smyth m.fl. 2010). Omtanke om kunden kan förmedlas 

på olika sätt och i olika situationer; det kan handla om att försöka visa att man 

bryr sig om och tänker på kundens ekonomiska situation, att till exempel 

försöka avstyra ett önskat tilläggsarbete på grund av de stora ekonomiska 

kostnader det skulle medföra för kunden. En ägare till ett byggföretag säger 

följande: 

 

                                                 
3
 Respondenten avser programserien ”Fuskbyggarna” som sändes i kanal 4, våren 2010. 
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I den dialog man har med kunden ingår en skyldighet att bromsa vissa önskemål 
– ”Dra inte igång med det för det kommer att medföra ytterligare ett par hundra 

tusen kronor i slutändan. Men om du vill ha det så, då får du det.” Men då gäller 

det för oss att försöka fakturera kunden var 10:e dag om det är möjligt. 
 

I citatet ovan ryms omtanke om kunden men också viss misstänksamhet eller 

oro för vad det som kunden önskar eller planerar kommer att innebära eller 

föra med sig för hantverkaren i ekonomiskt avseende. Det framkommer med 

tydlighet att man inte törs förlita sig på att få full betalning för sitt arbete om 

man väntar med faktureringen till dess att hela arbetet är utfört.  Att fakturera 

under arbetets gång (istället för efter avslutat uppdrag) framhålls inte minst 

vara fördelaktigt för kunden då denne ges en möjlighet att själv ha kontroll 

över kostnaderna. I och med denna retorik förmedlas omtanke om kunden 

snarare än ett försäkrande om den egna ekonomiska förtjänsten. Genom ett 

framhållande av detta argument slipper man synliggöra de egna intressena 

vilket medför att den ”förtroliga” relationen kvarstår, att det psykologiska 

kontraktet eventuellt stärks och att kundens tillit möjligen ökar. Vad det i 

praktiken innebär är att hantverkarna använder sig av dubbla logiker. Genom 

en regelbunden fakturering har man gått mot ett formaliserande av relationen 

samtidigt som det psykologiska kontraktet – vars grund är tillit – inte har 

skadats till följd av att formaliseringen (den regelbundna faktureringen)  

döljs bakom omtanke om kunden och dennes ekonomiska situation. 

Hantverkarna berättar vidare hur de på olika sätt försöker involvera kunderna 

i arbetet. I vissa fall kan det handla om rent praktiska sysslor som överlåts  

åt kunderna – att riva en vägg, isolera, eller helt enkelt plocka undan så att 

hantverkarna lättare kommer fram. På detta sätt anses kunden få en större 

förståelse för själva arbetet och att det inte alltid är så enkelt, samtidigt som 

man stärker relationen genom kundens aktiva deltagande. 

 

Den tillit som byggs upp genom dialog med kunden och ett förmedlande  

av omtanke om denne är också användbar när det inträffar oförutsedda och 

oönskade tilläggsarbeten av påtvingad karaktär. Kunder som i varierad grad 

involveras i det praktiska arbetet (inkluderat att man endast är med och tittar 

på) anses ha större förståelse och vilja att gå vidare med mer eller mindre 

påtvingade tilläggsarbeten, en av de intervjuade säger: 

 
Det är nästan lite roligt om kunderna är med för då är det enklare att motivera de 
här extra arbetena som blir. ”Kom och titta” kan man ropa och så frågar man 
kunden: ”Vad tycker du att vi ska göra här?” Då säger han: ”Byt skiten”.  
 

Även om kunden i realiteten inte har något val angående det nödvändiga 

tilläggsarbetet kan hantverkarna låta påskina att beslutet helt ligger i kundens 

händer eller åtminstone ge sken av att inte ha något egenintresse av att 

föreliggande tilläggsarbete blir utfört. När det uppstår tilläggsarbeten kan 

hantverkarna dra nytta av den etablerade relationen där vänskap, omvårdnad 

och omtanke förmedlas genom en god dialog. Vänner förmodas ta hand om 
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och hjälpa varandra som en del i det psykologiska kontraktet. En av hant-

verkarna berättar att han upplyser kunderna om att ”blir det extra arbete hos 

dig så stannar jag kvar och gör klart det också” vilket mycket väl kan tolkas 

som att hantverkaren gör kunden en vänskaplig tjänst snarare än att han i 

praktiken ser till att försäkra sig själv om ytterligare arbete och en 

inkomstkälla. 

 

Det psykologiska kontraktet som ofta skapas eller uppkommer underlättar 

således situationen under arbetets gång, inte minst för hantverkarna. Men i 

och med att man har byggt affärsrelationen på delvis andra logiker – som 

vänskap – än rent företagsmässiga kan det i samband med betalning uppstå 

vissa problem eller åtminstone olustiga känslor. Även om båda parter  

innerst inne vet och förstår att hantverkaren kommer att vilja ha ekonomisk 

ersättning för det eller de jobb som utförs försvårar det psykologiska 

kontraktet ett framförande av ekonomiska ersättningskrav. En av de 

intervjuade berättar om hur han inte alls gillar när det kommer till att  

göra upp om det ekonomiska: 

 
Jag vet inte hur många nätter jag har haft ångest innan jag ska träffa kunden och 
gå igenom jobbet. För jag vet att det här är ingenting som de tänkt skulle bli. Fast 
man har ändå förhoppningar om de förstår; för de har ju varit med och sett att jag 
har gjort så många dagar, det här har jag fått köpt och det här har jag fått gjort 
och talat om att det behöver bytas, men kanske inte vid varje dag stämt av att nu 
är vi uppe i så här många timmar och att det kostar si och så mycket. 
 

Att man som hantverkare kan känna olust eller till och med ångest inför 

stunden då man ska göra upp om den ekonomiska delen i relationen förefaller 

åtminstone delvis vara förknippad med en uppfattning eller vetskap om att 

kostnaden i många fall blivit hög, såväl ur kundens som ur hantverkarens 

perspektiv. För att mildra, förklara och/eller skaffa sig en uppfattning om hur 

kunden ser på kostnaden förefaller det vara vanligt att man pratar med kunden 

om det utförda arbete och kostanden innan man skickar faktura på arbetet. 

Ägaren till ett byggföretag berättar:  

 
Jag brukar först gå igenom arbetet på telefon med kunden istället för att [endast] 
skicka en faktura och riskera kredit om vi inte är överens, för så kan det ju bli.  
Det är lite grann av ”ge och ta”. Är det så att vi till exempel har gjort tilläggsarbete 

utan att ha något skriftligt om hur mycket det kostar och så hamnar det på säg 
20 000 kronor, då tar jag en diskussion med kunden redan innan jag ringer och 
då kanske man måste ta ställning till om man ska krångla och bråka eller om 
man ska gå vidare och acceptera. Ibland så jämkar man lite. 
 

Att hantverkaren kommer att vilja ha betalt för sitt arbete förstår de flesta  

men till följd av det psykologiska kontraktet (där tillit och vänskap är centrala 

inslag) kan kunden känna sig ”sviken” om han eller hon uppfattar att den 

schyssthet som förmedlades under arbetets gång delvis var en illusion. Detta 

”avslöjande” kan visa sig genom att kunden upplever att hantverkaren vill ha 

betalt för varenda liten grej och/eller att kostnaden i slutänden blev mycket 
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högre än man föreställt sig under arbetets gång. En av källorna till detta är att 

hantverkarna – medvetet eller omedvetet – ofta svarar ”det fixar vi” eller ”det 

ordnar jag” på kundens frågor om ytterliga önskemål om arbete av något slag, 

utan att uttryckligen informera om att det är förenat med en kostnad, och ännu 

mer sällan informera om prisnivån. Ovanstående typer av svar kan lätt tolkas 

av kunden som att det önskade arbetet eller sysslan inte kommer att kosta 

något, utan att det utförs inom ramen för en vänskaplig relation där människor 

hjälper varandra utan ekonomiska motiv. Kunder kan mycket väl ha en 

uppfattning om att det arbete eller den syssla de vill ha utförd är anspråkslös 

till karaktären och enkelt och snabbt avklarad för hantverkaren. Konkret kan 

det gå till så att en snickare är på plats hemma hos en kund för att utföra ett 

visst beställt arbete och under tiden kommer kunden på att denne har en dörr 

som behöver smörjas och en ny badrumsspegel som ännu inte blivit uppsatt; 

när hantverkaren ändå är på plats är det smidigt att fråga om han eller hon kan 

ordna detta och får då ett svar av typen: ”Visst, inga problem. Det fixar jag.” 

När sedan räkningen kommer kan kunden mycket väl uppleva den som 

oskäligt hög. Värderingen av ett visst arbete – i ekonomiska termer – kan 

skilja sig markant åt mellan kunden och hantverkaren, en av de intervjuade 

förklarar: 

 
Det är ju det som är grejen, kunden kanske värderar [ett 1000-kronorsjobb] till 
200 kronor. Hantverkaren var tvungen att åka och hämta grejor, köpa grejor och 
den biten. Jobbet tog sammanlagt två timmar och det är två gånger 350 kronor 
[bara i arbetskostnad]. 
 

I intervjuerna framkommer att det till viss del är småjobb som är svårast att  

ta och få betalt för, något som förmodligen är ett direkt resultat av 

konsekvenserna av att styra affärsrelationer med psykologiska kontrakt 

istället för skriftliga formella sådana. När eller om hantverkaren vill ha betalt 

för exempelvis så kallade tillkommande småjobb som kunder medvetet eller 

omedvetet betraktade som kostnadsfritt kan det medföra att det psykologiska 

kontraktet får sig en knäck. Plötsligt kan det bli uppenbart att relationen 

mellan hantverkaren och kunden i många fall är av en annan sort än de 

relationer som finns vänner emellan, trots att den givit sken av att vara av 

samma eller liknande karaktär. Enligt Isaksson (2001) kan konsekvenserna av 

att den ena parten inte uppfyller förväntningarna i det psykologiska kontraktet 

bli olika beroende på hur högt förtroendet var från början. 

 

Personer som känner varandra väl och har en hög nivå av tillit kan lyssna till 

motpartens förklaringar, tolerera mindre brott, eventuellt försöka hitta en ny 

nivå av tillit och återställa förtroendet igen. Undantag och besvikelser kan 

tolereras i långvariga relationer om det ses som en enstaka händelse eller ett 

undantag som kan ursäktas. Om relationen är bräcklig och tilliten låg finns en 

stor risk att kontakten helt avbryts för att man inte tolererar brott (Isaksson 

2001:183). 
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Det psykologiska kontraktet innebär att båda parter har förväntningar på  

den andra och det är givetvis inte bara hantverkaren som kan bryta det 

psykologiska kontraktet. I intervjuerna framkommer det bland annat att  

vissa kunder motsätter sig att hantverkarna nyttjar bostadens bekvämligheter, 

såsom toalett och mikrovågsugn. En av de intervjuade berättar: 

 
Jag sade [till kunden]: ”Nu kommer vi på måndag och då behöver vi ha tillgång till 

toalett och ditt kök” och då sade han att det hade han inte räknat med och att han 

nog var tvungen att prata med sin fru om det. Så jag sade: ”Du får bestämma dig 

ganska fort då. För i så fall måste vi ta hit en byggbarack med toalett och den 
kostnaden får du stå för. Du har ju toalett på ditt jobb och vi måste ha det på vårt 
jobb.” 

 

Det psykologiska kontraktet kan brytas i olika avseenden och i olika skeenden 

av relationen. Att som i exemplet ovan neka eller vara motsträvig till att låta 

hantverkaren använda toalett och kök gynnar knappast ett utvecklande av  

en tillitsfull relation, utan ger relationen omedelbart en mera strikt affärs-

mässig prägel. Vad gäller utvecklandet av den sociala relationen och det 

psykologiska kontraktet diskuterar en av de intervjuade hantverkarna 

skillnader mellan olika kunder, i detta fall utifrån en uppfattning om kundens 

sociala position: 

 
De [med knappa ekonomiska resurser] bjuder ju på kaffe, man kan sitta ner i 
lugn och ro. Men ungtupparna, där får du ju aldrig kaffe. De har inte tid och de är 
för snåla. 

 

Att just bjuda på kaffe är analytiskt intressant. Denna handling kan betraktas 

som symbolisk vars syfte är att bjuda in till en mera informell och vänskaplig 

relation. Genom att bjuda på kaffe bekräftar man den andre och markerar en 

viss viljeriktning vad gäller påföljande relation och samarbete. Att bjuda på 

kaffe kan ytterligare ses som något som vanligtvis sker vänner emellan och 

genom denna handling visas att man vill vara vän. Att däremot inte bjuda på 

kaffe – eller utföra någon annan liknande symbolisk handling – kan tolkas 

som att det inte finns något önskemål om en relation utöver en strikt affärs-

mässig. I anknytning till det framkommer det att hantverkarna ställer sig 

tveksamma till att ta uppdrag där förutsättningarna upplevs saknas vad gäller 

möjlighet till ett utvecklande av en mera vänskaplig eller familjär relation.  

I situationer då man ”känner på sig” att det finns vissa risker för att det hela 

inte kommer att flyta friktionsfritt väljer man ibland att helt enkelt tacka nej 

till arbetet ifråga. En tolkning av detta kan vara att i de fall en relation byggd 

på vänskapsprinciper som regleras av psykologiska kontrakt anses svår eller 

obefintligt att utveckla avstår man hellre från uppdraget än att man skriver 

ordentliga avtal och kontrakt. Somliga verkar helt enkelt föredra att avstå från 

uppdraget ifråga än att formalisera affärsrelationen. 
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Jag kände direkt att det kommer bli problem, att vi kan ta ett annat jobb istället.  
Jag frågade dem om de skulle bo kvar medan vi renoverade och det tänkte de 
göra. Det är liksom klassiskt. Sedan märker de att de inte mäktar med och då blir 
det konflikt mellan herr och fru, och så står frun och skäller på mannen och så 
ska han skälla på hantverkaren och mannen är inte längre motiverad och… 

hänger du med? 
 

Hantverkarna upplever att det är förenat med vissa svårigheter att ha med 

privatkunder att göra och därför vill man helst utföra arbete åt andra företag, 

kommuner och liknande, som uppfattas vara mindre priskänsliga. Sådana 

uppdrag baseras förmodligen inte på psykologiska kontrakt i samma 

utsträckning och förmodligen behöver de inte heller göra det. Den relation 

som utvecklas mellan hantverkare och privatkund och som bygger på det 

psykologiska kontraktet och har en mera familjär karaktär är i vissa 

avseenden värdefull men den är också något ansträngande. Det framgår att 

vissa privatkunder anses vara besvärliga i en eller annan mening. Somliga 

ringer väldigt ofta till hantverkarna vilket kan upplevas störande, en av de 

intervjuade säger att ”till slut så lär du dig numret och då svarar du inte.” 

Andra vill gärna vara med när hantverkarna arbetar, något som inte 

uppskattas av alla. En av de intervjuade säger att ”det kan vara lite 

påfrestande ibland, det blir för mycket.” Om kunder är med och – som en 

annan av de intervjuade uttrycker det, petar i allting – ”förstår man att det  

här kan bli besvärligt.” 

 

Trots att hantverkarna verkar föredra en affärsrelation baserad på 

psykologiska kontrakt och vänskapsliknande principer är de emellertid 

medvetna om de risker det innebär att inte ha skriftliga avtal. Den tillit  

som man förhoppningsvis byggt upp genom en god dialog med kunden är 

tämligen värdelös om kunden väljer att bryta det så kallade psykologiska 

kontraktet: 
 
Vi har satsat mycket på dialog med kunden, att man är överens, men det finns 
inget skrivet och givetvis skulle inte det [de muntliga överenskommelserna] hålla 
om kunden skulle välja att driva något vidare [i rättslig mening]. 

De intervjuade nämner vid olika tillfällen att de för så kallad dagbok under 

arbetets gång. I denna dagbok anges arbetsmoment och tidsangivelser. 

Dagbokens noteringar ligger sedan till grund för kostnadsberäkningen.  

Att göra noteringar över arbetsmoment och tidsåtgång kan framhållas vara 

delvis för kundens räkning, så att denne inte ska betala för mer arbete än det 

som utförts. Dock har dagboken ytterligare ett syfte, nämligen som bevis om 

kunden skulle ifrågasätta arbetet – främst vad gäller kostnaden. Det visar sig 

dessutom att även kunder ofta för dagbok på liknande sätt. En tolkning av 

förekomsten av ”dubbla dagböcker” är att man trots allt inte litar på det 

psykologiska kontraktet fullt ut, vare sig som hantverkare eller kund. 
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I diskussioner om konsumentskydd uppmärksammas kundens behov av att  

ha skriftliga avtal men i intervjuerna framkommer att även hantverkarna har 

ett (potentiellt) behov av sådana. En ägare till ett byggföretag berättar om ett 

bygge firman anlitas för och där kunden under arbetets gång bad att få 

ytterligare arbeten utförda (tilläggsarbeten), något som skulle innebära att  

det datum för färdigställande som angivits i det ursprungliga kontraktet  

inte skulle kunna hållas. Kunden sades sig vara införstådd med detta och i 

sedvanlig ordning undertecknades inga dokument om det muntligt 

överenskomna men sedan ville kunden ha ekonomisk kompensation för 

överskridande av byggtiden, vilket slutligen resulterade i att firman fick 

betala ett vite på 120 000 kronor. Inte ens efter att man åkt på en ekonomisk 

smäll av kännbar storlek skriver man ordentliga avtal. Förvisso säger en del 

att de blivit lite bättre på det efteråt men i samband med arbeten som anses 

vara av mindre omfattning ”blir det inget skrivet” som en av de intervjuade 

uttrycker det. 

  

Det råder en viss ambivalens kring behovet och värdet av skriftliga 

dokument. De intervjuade påpekar å ena sidan att det kan vara bra med 

sådana dokument men å andra sidan att de ofta anses överflödiga. En av de 

intervjuade som vanligtvis struntar i att upprätta ordentliga avtal och kontrakt 

meddelar att det ”hittills gått bra.” Som ett slags bevis på att formella 

skriftliga överenskommelser inte är någon garant för att undvika konflikter 

lyfter han fram en situation där det faktiskt fanns ett sådant dokument ”men 

det hjälpte inte att det var skriftligt för hon [kunden] vägrade helt och hållet. 

Så där har vi jurister inkopplade.” Att styra affärsrelation på mera informella 

principer kan förvisso vara en fördel även för kunden i somliga fall. En av 

hantverkarna berättar att det finns kunder som helt enkelt inte har råd att 

betala och i de fall man haft en god relation hanteras denna fråga på ett mera 

informellt sätt: 

 
Jag ska åka och prata med honom. Han vill ju betala men han har det lite dåligt 
nu. Jag får göra en deal med honom så att det löser sig. Man får ju inte ta livet av 
folk, vet du. 

 

Karaktären på den sociala relationen och upplevelsen av hur väl kunden  

har fullgjort sin del i det psykologiska kontraktet har betydelse för hant-

verkares hanterande av en situation där det uppstår problem kring sådant  

som betalning. Medan somliga fall hanteras på ett informellt sätt, hanteras 

andra på ett högst formellt sätt – ”om kunden inte betalar, då går jag till 

tingsrätten.” Vi återkommer senare i texten till hantverkares hantering av 

kunders missnöje. 
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4.5 Kunders missnöje och hantverkares perspektiv  
Det förefaller finnas en åsikt om att kundmissnöjet i samband med 

hantverkstjänster är ganska utbrett. Det visar sig – från den kvantitativa 

studien – att 17 procent av dem som anlitar hantverkare är missnöjda av en 

eller annan anledning och en fråga som kan diskuteras är givetvis huruvida  

17 procent är mycket. I samma undersökning ställs också en mera samman-

fattande fråga om huruvida man som kund ”på det hela taget är nöjd med  

det arbete som utförts” och det visar sig att 71 procent instämmer helt och 

ytterligare 21 procent instämmer delvis. Enligt dessa svar kan det hävdas att 

närmare 92 procent av dem som anlitar hantverkare är nöjda vad gäller en 

helhetsbedömning. För att få en uppfattning om nivån på nöjdheten respektive 

missnöjet med hantverkare kan man jämföra med hur det ser ut i andra 

sektorer och branscher. Det finns emellertid inte särskilt mycket data om  

detta som tillåter en enkel jämförelse. Det kan emellertid nämnas att det i  

en undersökning av Ivarsson (2005) framkommer att 93 procent av 

respondenterna är nöjda med banken och 86 procent är nöjda med sjukvården. 

I jämförelse med dessa resultat står sig hantverksbranschen bra vad gäller 

kundnöjdhet. I sammanhanget om kundnöjdhet kan Svenskt Kvalitetsindex 

(SKI) nämnas. SKI syftar till att göra kvalitetsjämförelser ur ett kund-

nöjdhetsperspektiv; resultaten i SKI presenteras dock inte i procentsatser  

vad gäller andelen nöjda respektive missnöjda vilket försvårar en jämförelse 

med den typ av data vi har tillgång till i föreliggande rapport. På Svenskt 

Kvalitetsindex hemsida på Internet ges följande information:    

 

Index för kundnöjdhet, det centrala måttet i Kvalitetsindex, kan anta värden 

mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre anser de faktiska kunderna/ 

brukarna att produkterna och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav 

och förväntningar. […] Kundnöjdhetsindex räknas fram via en analysmetod 

som bygger på svaren från ett 40-tal olika frågor.
4
  

 

Kunders nöjdhet med hantverkare och hantverksbranschen har visserligen 

inte hittills studerats inom ramen för SKI men eventuellt kan det vara av 

intresse att notera att bilbranschen erhåller värdet 74, banksektorn 72, 

dagligvaruhandeln 68 och byggvaruhus 67,5. Trots försiktighet angående 

jämförbarheten mellan SKI:s system för beräkning av kundnöjdhet och  

de resultat vi har tillgång till kan vi emellertid hävda att de som anlitar 

hantverkare och begagnar sig av hantverkstjänster är tämligen nöjda.  

 

De intervjuade hantverkarna betonar att de givetvis vill ha nöjda kunder och 

att det ligger i deras intresse att kunderna är nöjda men de tror absolut inte att 

förekomsten av skriftliga avtal är lösningen på det problem med 

                                                 
4
 http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=content&task=view&id=126 
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kundmissnöje som faktiskt existerar. En av de intervjuade säger angående 

kunders missnöje: 

 
Det är ju jättesvårt. Jag ser ingen lösning på det. Så här är det väl i varenda 
bransch, alla kan ju inte vara nöjda med saker och ting. Det funkar ju inte så. 
Köper du en bil så är du inte nöjd med bilen för det är någon grej där. Alltid är det 
ju någonting…  
 

I tabell 3 ges en översikt över vad personer uppger sig vara missnöjda med i 

samband med anlitade av hantverkare. 

 

Anledningar till missnöje med hantverkstjänst Andel i procent 
Dålig finish, arbetet var inte snyggt utfört, estetiska brister 38 
Förseningar i arbetet 23 
Allvarliga fel och brister i t ex konstruktion 13 
Dålig kommunikation med hantverkarna 10 
Passar inte överenskomna tider 9 
Dyrare än överenskommet 6 
Ej avslutat arbetet 6 
Dåliga fackmässiga kunskaper 5 
Hantverkarna orsakar skada (förstör, skräpar ner, stökar till) 5 
Låg kvalitet på materialval 4 
Fel materialval 3 
Otrevligt bemötande 3 
Löser uppgifter utan att rådfråga kunden 3 
Hur tilläggsarbeten hanteras 2 
Fel i faktura 1 
Problem med underleverantörer 1 
Övriga anledningar*  26 

* T ex: hög timpenning, dyr milersättning, tar fullt betalt för påbörjad timme, fel i 

leveranser, ingen uppföljning huruvida man som kund är nöjd, firman går i 

konkurs under arbetets gång, detaljer som glöms bort, lämnar ytterdörren olåst, 

vill inte skriva avtal, gör tilläggsarbete utan att fråga, svåra att komma i kontakt 

med. 

 
Tabell 3: Anledningar till missnöje med en viss hantverkare/hantverkarfirma. Som kund kan 

man vara missnöjd av flera anledningen och därför summerar inte tabellen till 100 %. 

N=1000. 

 

Trots att det kan vara många saker man som kund kan bli missnöjd med, 

handlar det i stora drag om fyra olika analytiskt åtskilda huvudkategorier: (a) 

utförande, (b) ekonomi, (c) tidsaspekter, och (d) sociala relationer. Inom varje 

huvudkategori samlas olika typer av mera konkret missnöje och i figur 2 ges 

en illustrativ översikt över vad kunder i huvudsak uppger att de är missnöjda 

med i samband med hantverkstjänster. Det är emellertid värt att påpeka att 

missnöjet i vissa fall eller i somliga avseenden kan vara förenat med olika 

aspekter som på olika sätt interagerar med varandra, dels vad gäller 

subkategorier, dels huvudkategorier. Om ett missnöje uppstår vad gäller 
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utförande, ekonomi eller tid sker inte sällan en överspridning till ett missnöje 

med den sociala relationen. Det är också så att exempelvis ett missnöje med 

finishen mer eller mindre medför ett missnöje med kostnaden. En av de 

intervjuade berör en sådan händelseutveckling då han säger: ”Hänger de upp 

sig på en grej, så blir allt fel.” 

 

Figur 2: Fyra huvudkategorier med potential för kundmissnöje. 

 

Det är värt att notera att de fyra huvudkategorierna – utförande, ekonomi, tid, 

social relation – också utgör ett slags koncentrat av vad som innefattas i 

vilken hantverkstjänst som helst och kan vara källa till såväl nöjdhet som 

missnöje. I texten nedan kommer vi att diskutera de olika huvudkategorierna i 

anknytning till kundmissnöje men också i en mera generell mening, utifrån de 

intervjuade hantverkarnas perspektiv. 

4.6 Utförandet 
Bland dem som är missnöjda med hantverkstjänsten framkommer det att 

utförandet – och då i synnerhet dålig finish – är den i särklass främsta 

anledningen till missnöje. De intervjuade hantverkarna medger förvisso att 

det finns odugliga personer inom hantverksområdet och en av hantverkarna 

säger: ”Det finns hur många som helst som säger att de är snickare men de 

kan fan ingenting.” De intervjuade lyfter gärna fram den egna dugligheten 

inom sitt specifika område och betonar att de själva inte stött på kunder som 

varit missnöjda med själva resultatet av arbete i nämnvärd utsträckning: 

 
Att hantverket i sig är dåligt utfört eller så där har jag nästan aldrig varit med om, 
 utan det är mest om vad som ska ingå i jobbet. 
 
Det är aldrig något missnöje om att det inte blivit som de förväntat sig, utan det är 
pengarna helt enkelt.  
 

Potentiellt eller konkret 

kundmissnöje 

Utförande 
 

Finish 
Konstruktion 
Material 
Oaktsamhet 

Ekonomi 
 

Dyrare än väntat 
Fel i fakturor 
Hög timpenning 
Hög milersättning 

 

Tid 
 

Förseningar 
Passar inte tider 
Gör ej färdigt 

 

Social 
relation 

Kommunikation 
Bemötande 
Uppföljning 
Beslutsfattande 
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Oftast är det ju pengar det handlar om. Jobbet är det ju ofta inget fel på, snarare 
tvärtom. 

 

Vid närmare granskning kan man ändå skönja att de intervjuade hantverkarna 

faktiskt erfarit att kunder varit missnöjda med utförandet och närmare bestämt 

med sådant som har med finish att göra. Följande citat illustrerar synen på 

förhållandet mellan utförande och kundförväntningar:  

 
Kunden ställde ju sådana krav att det skulle vara som ett nyproducerat hus, men 
det var ju en ROT-renovering av huset. Till slut ringde mina killar och sade att ”nu 

skiter vi i det här.” 
 
En kund kan ju inte ställa hur höga krav som helst. Det finns ju regler om vilka 
avvikelser som får finnas. 
 
Det ska ju gå så fort idag, det blir inte lika bra. Jag säger till killarna [de anställda] 
att ”nu fan har vi bara en vecka på oss att göra färdigt, annars blir det vite.” De 

spikar som idioter och vi blir färdiga i tid men det blir inget bra resultat. 
 

Det framgår tydligt att hantverkarna å ena sidan poängterar att de utför arbete 

av hög kvalitet men också att kunder kan ha förväntningar och krav som är 

orealistiska och att missnöjet kommer av detta snarare än brister i själva 

utförandet. Hantverksarbete är allt som oftast manuellt, det är inte maskiner 

som utför arbetet, vilket till exempel medför att en fog mellan kakelplattor 

aldrig kan ha på millimetern exakt samma bredd överallt i ett badrum. Det 

finns i branschen så kallade toleransnivåer vilket i praktiken innebär att det 

finns föreskrifter angående hur mycket en innervägg tillåts luta, hur bred en 

kakelfog tillåts vara och så vidare utan att kunden kan kräva att hantverkaren 

gör om arbetet.  

4.7 Ekonomiska aspekter 
De intervjuade hantverkarna säger sig uppleva att eventuellt kundmissnöje i 

nästan samtliga fall har med ekonomiska aspekter att göra – ”oftast har folk 

inte en aning om vad det kostar”. Utförande och kostad anses vara intimt 

sammankopplat och hantverkarna är av uppfattningen att de utför arbeten av 

hög kvalitet, något som medför högre kostnad. 

 
Vi lägger ner väldigt mycket jobb på att göra fint och då blir det ju lite högre 
kostnad. Fint och billigt är ju inte ofta någonting som sitter ihop, oavsett vad det 
gäller. Oftast blir det lite dyrare och det bör kunden vara medveten om. Om inte, 
får de hellre ta någon annan. 
 
Oftast [när det är missnöje] tycker kunden att man har varit för dyr. De hade inte 
trott att det skulle kosta så mycket. Men det tekniska, det praktiska [själva 
utförandet] är det sällan några klagomål på. 
 

Hantverkarnas uppfattning om kundmissnöje är att det handlar om att 

kostnaden i slutändan blivit högre än man förväntade sig. Anledningen till 
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ökade kostnader anses ofta vara de tilläggsarbeten som endera är kundvalda 

eller påtvingade.  

 

I allmänhet är kunder medvetna om att det blir dyrare men visst finns det väl 

undantag. Oftast är det så att när de beställer en extra sak [tilläggsarbete] vet 

de att det här kommer att kosta pengar. 

 

Bland hantverkarna framkommer en uppfattning om att kunden mer eller 

mindre bör vara beredd på ökade kostnader, att den förväntade kostnaden 

mycket väl kan överskridas. 

 
Kunden ska helst ha lite mer pengar än precis det som behövs för jobbet. Han 
bör kunna ta en smäll på kanske 5000-6000 kronor utan att det vänder upp och 
ner på hela hans tillvaro. 
 

Åtminstone en anledning till att kunder upplever kostnaden som hög (eller 

högre än förväntat) kan vara att somliga av de tilläggsarbeten de ber att få 

utförda – så kallade kundvalda tilläggsarbeten – förmodas vara enkla och 

okomplicerade och därmed inte heller kräva särskilt mycket i vare sig tid eller 

andra resurser/kostnader att utföra. Kunder förefaller ofta ha inställningen att 

när du ändå är här så… eller detta är väl inga problem för dig att fixa men 

vad man som kund eventuellt bortser från är timkostnaden: ”Timmarna rullar 

ju naturligtvis och att jag ska ha betalt för åtta timmar med grävmaskinen har 

de ju missat.” En konflikt kring kostnaden kan också uppstå då kunden tror 

att priset i den tidigare lämnade offerten är inklusive moms när den i många 

fall är exklusive moms. En av de intervjuade säger:  

 
Jag tror det är momsen de inte visste om. Det står ju på pappren då men hon 
tänkte nog inte på det. Det är momsen vi bråkar om. Det är jätteviktigt att man 
skriver plus moms. 
 

De intervjuade säger att det också kan vara så att kunden anser att vissa 

arbetsuppgifter bör ingå i den redan uppgjorda överenskommelsen. Särskilt 

tydligt blir detta i de fall som den ursprungliga offerten inte är komplett eller 

är bristfällig. En av de intervjuade säger: 

 
I våra offerter brukar vi ha med allt som krävs så att arbetet i princip är komplett 
när vi är färdiga. För andra [firmor] som inte gör så blir det ju en massa 
tilläggstjänster och tilläggsarbeten. Vi gör kompletta offerter för att slippa ha 
diskussioner med kunden om vad som ska ingå och inte, men de [firmor] som 
inte har med allt i offerten får säkert ta sådana diskussioner med kunden. 
 

Missnöje som har med ekonomiska aspekter att göra kan även innefatta ett 

ifrågasättande av hantverkarnas effektivitet, en misstanke om att de inte 

arbetar under hela den tid som kunden debiteras för. En av de intervjuade 

säger följande angående detta: 
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Hur ska du kolla det på en rörmokare, till exempel? Han kommer till dig, tittar och 
”jaha, det här har jag inte med mig, måste åka och köpa det.” Sedan är han iväg, 

äter frukost där, kommer tillbaka och så pillar han lite grann och så fattas det 
eller det och så åker han iväg igen. Du har inte en chans att se om hans 
milersättning… milen är säkert rätt, han har säkert åkt så långt som han skriver 
upp men timmarna han har varit hos dig eller varit och handlat grejor eller gjort 
något annat – det har du ingen aning om egentligen. 
 

De intervjuade berättar vidare att det är mycket vanligt att kunderna så att 

säga ”klockar” dem och själva för bok över antalet arbetade timmar – när 

hantverkarna kom och när de åkte: 

 
Bygget kanske de [kunderna] inte kan, men klockan kan de. Jag förstår också 
kunderna, att det är på det sättet.  Sedan finns det ju olika förklaringar till att 
tiderna inte alltid stämmer mellan kundens och mina noteringar; att snickarna 
kom 8:00 och inte 7:00 [som debiterat] beror ju på att de var och hämtade grejor 
och så. 
 
Nästan alltid för också kunden dagbok över arbetet. Ibland har de ju sett att man 
inte har varit där men jag har ju ändå utfört arbete åt dem genom att hämta grejor 
och sådant där. 
 

De intervjuade låter oss också förstå att som hantverkare vill man gärna först 

komma hem till kunden för att se vad som krävs för att utföra det arbete som 

kunden vill ha utfört. Som kund kan givetvis detta vara en källa till irritation 

då det allt som oftast innebär att hantverkaren först kommer och tittar och 

sedan åker därifrån för att hämta exempelvis verktyg. För kundens del medför 

detta förfaringssätt en högre kostnad (mer debiterad arbetstid plus högre total 

kostnad för milersättning) jämfört med om hantverkaren hade med sig 

verktyg, maskiner och eventuellt material redan från början.  

 
Oftast är det så att man vill in och titta på jobbet; Var är takstolar? Var är reglar? 
Var ska jag borra? Hur lång behöver distansen vara? Hur tjock är väggen? Vad 
behöver jag för grejor för att utföra det här jobbet? Oftast, även om man har med 
sig grejor fattas det någonting ändå för man har ju inte en bil full med allt som 
finns, komplett för alla jobb. Men det är ju lite svårt för en kund att få grepp om 
det. 
 
Kunden kanske ringer och säger: ”Du får komma hit och sätta in en innerdörr, 

dörren finns här”, men man måste ändå dit och titta först. Det kanske sitter ström 
i vägen så jag måste få dit en elektriker först som kopplar bort strömmen; det ska 
vara foder till dörren. Om jag inte ska behöva åka dit först [för att bilda mig en 
uppfattning om förutsättningarna] måste ju kunden tala om precis allting som jag 
behöver ha med mig. Jag kanske måste ha med mig en fein, en speciell såg för 
att såga av lister med, det kan man inte såga med tigersågen för då ryker det 
flisor åt alla håll. Då ska kunden veta exakt vad jag behöver ha med mig för att 
utföra jobbet och så funkar det ju inte. 
 
Om jag ska åka och byta en tvättställsblandare tar det max två timmar. Men så 
kanske inte de uppgifter jag fick av kunden stämmer. Det kan vara något helt 
annat; det var inte alls en tvättställsblandare, utan en köksblandare. Då spricker 
ju tidsschemat med en gång. Och så kanske det är gammalt, gamla 
rördimensioner, det kan vara vad som helst. 
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En del av kundmissnöjet som har med debiterad tid och misstroende kring 

hantverkarnas arbetsmoral och effektivitet är tydligt kopplat till arbete som 

utförs på löpande timtid. En av de intervjuade säger att har man gjort upp om 

ett fast pris för jobbet ifråga behöver inte kunden ”bry sig” om sådant som att 

hantverkarna pratar i telefon, att de inte är på plats klockan 07:00 eller att de 

försvinner under dagen i olika typer av ärenden. Ett fast pris – som förvisso 

alltid är högre än det av hantverkaren uppskattade – medför inte bara mer 

arbetsro, det kan i somliga fall också medföra möjligheter till utökade 

ekonomiska vinster: 

 
Är det ett fast pris vill man ju inte ha kunden där, då kan man ju ”gena” lite grann. 

Den behöver bytas men ”äsch, den duger”; det är ingen som ser att den inte är 

bytt. Man kan återanvända mycket material som man har med i specificeringen 
[offerten], sådant som man ska ha med och byta ut. 
 

I det kvantitativa materialet framkommer dock att så pass liten andel som sex 

procent uppger att arbetet blev dyrare än överenskommet men det i sig säger 

ingenting om huruvida kunder tycker att det är dyrt att anlita hantverkare. De 

intervjuade påpekar att kostnaden faktiskt omfattar mer än endast den tid som 

hantverkarkaren befinner sig på plats hemma hos kunden. En av de 

intervjuade säger: 

 
Kunderna tror att det börjar kosta från det man står vid ytterdörren och knackar 
på. Men innan dess så kanske man måste plocka ihop lådor med grejor som 
man tror sig behöva och när man kommer hem ska grejorna plockas tillbaka. Det 
tror jag att kunder missar. 
 

Frågan om vem som ska stå för olika kostnader anser hantverkarna vara 

tämligen självklar. Allt som utförs för kundens räkning ska denne betala, 

vilket omfattar såväl material som tid. Då kunden får betala omkring 400 

kronor per timme är det förståeligt att han eller hon är angelägen om att 

hantverkaren är effektiv. Att hantverkare anses sig behöva lämna arbetet för 

att hämta verktyg eller köpa material betraktar de intervjuade som en självklar 

del i arbetet. 

 
Ibland behöver man åka till en grossist. Resan tar kanske bara en halvtimme, 
men sedan kan man bli kvar en jävla tid. Varorna kanske inte finns hos den 
firman så då får man åka till en annan. Tiden drar iväg och jag har ju egentligen 
inte gjort något [konkret arbete]. Det kan kunden ha svårt att förstå.  
 
…och så kommer inte snickaren tillbaka på en halv dag. Som kund kan jag förstå 
att det kan vara frustrerande men det ju bara verkligheten i vår värld. Så är det 
liksom. 
 

Hantverkarna har något skilda erfarenheter vad gäller kunders vilja att betala 

för utfört arbete. Några anser att kunder muttrar och klagar en del men att det 

är ytterst ovanligt att de vägrar betala. Andra har erfarit att kunder faktiskt 

bestridit vissa kostnader.  



   
 42 (66) 

 

4.8 Tidsaspekten 
Den främsta anledningen till missnöje som har med tidsaspekten att göra är 

förseningar; närmare en fjärdedel av missnöjda kunder uppger att försening är 

orsaken till deras missnöje. Att inte arbetet blir klart vid den tidpunkt man 

kommit överens om kan ha olika förklaringar, ibland har det helt enkelt att 

göra med att hantverkarna har för mycket att göra. 

 
Naturligtvis tar man alltid på sig mer jobb än man egentligen hinner med. Det 
måste man för annars får man glapp [tidsperioder utan arbete]. 
 
Jag hade en plåtslagare som jag anlitade och han hade jättemycket plåtjobb. Till 
slut började det ringa en massa folk till mig och undra: ”Kommer inte 

plåtslagaren?”, ”Varför har han inte gjort klart?” Det visade sig att han tog på sig 

så mycket jobb att han aldrig gjorde något färdigt. 
 

Som hantverkare är det svårt att tacka nej till uppdrag. Framförhållningen i 

branschen är ofta ganska kort och för de flesta hantverkare står valet mellan 

att tacka ja eller helt gå miste om arbetet ifråga. Kunder vill inte vänta någon 

längre tid vilket innebär att de ofta vänder sig till någon annan i branschen om 

den som först kontaktades inte kan åta sig uppdraget inom en snar tid. 

Hantverkarna förefaller medvetna om riskerna med att boka in för mycket 

jobb men samtidigt är de angelägna om att dra in jobb till firman. Att skapa 

ett jämnt flöde av uppdrag är inte alldeles enkelt. De intervjuade hantverkarna 

påpekar, som tidigare nämnts, att det inte sällan uppstår oförutsedda 

situationer under arbetets gång som medför att mer tid krävs för att slutföra 

uppdraget. Av denna anledning är somliga noga med att inte boka in för 

mycket jobb. Å andra sidan kan arbetet flyta på enligt planerna eller till och 

med gå snabbare vilket också kan skapa problem – ”plötsligt kan man bli 

sittande en halv dag utan att ha några inkomster.” 

 

De intervjuade upplyser också om hur kunder på ett indirekt sätt själva bidrar 

till förseningar genom vad som skulle kunna benämnas som orealistiska krav: 

 

Kunden pressar väldigt hårt; för att få jobbet måste det vara färdigt vid en viss 

tidpunkt. 

 
… huset ska vara färdigt på 2 ½ månad men det går inte; betongplattan är inte 

torr förrän efter 3 månader. Då ska man ha fuktdimensionerad betong men den 
torkar inte alltid som den ska ändå. Då står man där, sådant som man inte kan 
påverka. 
 

Förseningar kan också ha att göra med olika typer av tilläggsarbeten.  

Genom uppkomsten av ytterligare arbetsmoment säger det sig självt att den 

ursprungliga tidsramen sällan kan hållas. En av de intervjuade resonerar på 

följande sätt kring tidsaspekter:  
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[Tilläggsarbeten] är mycket mycket vanligt. […] Man räknar med kanske en 

veckas jobb och så blir det tre veckors jobb innan det är färdigt. Det blir väldigt 
utdraget och då får ju andra [kunder] som man lovat vänta och det är svårt. Det 
är det som är typiskt hantverkare. Det kanske folk har hört talas om – ”ja, han 

kom aldrig som han lovade”. Men det beror på att det alltid blir mer jobb där du är 

och arbetar och det är svårt att säga nej om man väl har påbörjat arbetet. 
 

Sammantaget finns det åtminstone tre olika huvudskäl till förseningar vad 

gäller färdigställande: (a) hantverkare tar på sig för mycket arbete, (b) kunder 

ställer krav som inte kan uppfyllas, (c) tilläggsarbeten uppkommer under 

arbetets gång. 

4.9 Den sociala relationen 
Ett kundmissnöje som har sin grund i den sociala relationen kan handla om  

att hantverkaren upplevs vara arrogant eller nonchalant på ett eller annat sätt. 

Medan hantverkarna har förståelse för att kunder förvisso kan vara missnöjda 

med aspekter som har med utförande, kostnad och tid att göra, är de mindre 

benägna att lyfta fram missnöje med den sociala relationen. Åtminstone vill 

de inte erkänna någon större delaktighet eller skuld i de fall relationen inte 

löper friktionsfritt. På frågan huruvida man haft konflikter med kunder svarar 

en av intervjuade något kryptiskt: ”Om de är ovän med mig, det vet jag inte. 

Men jag är inte ovän med någon i alla fall.” Det finns en överensstämmelse 

bland de intervjuade om betydelsen av den sociala relationen och vikten av  

att denna utvecklas positivt.  

 
Man måste liksom få en relation, det är det som är viktigt. Sedan behöver det  
inte vara någon djup relation men du måste ha en så att du känner dig trygg som 
hantverkare och som kund. Får man en sådan relation så funkar det jättebra.  
Får man inte det, då är jag inte intresserad av att göra något mer jobb åt dem. 
 
Det går åt så mycket energi att vara hantverkare för du möter nya människor 
varje dag. Du ska vara positiv och social och du ska ändå utföra ett jobb också. 
Så man kan inte lägga ner en massa energi på kunder som inte… ja, om det inte 

stämmer så att säga. Det orkar man bara inte. 
 

Gremler och Gwinner (2000) hävdar att i arbeten som karaktäriseras av 

mycket kundkontakt är det företagsekonomiskt gynnsamt om interaktionen 

innefattar ett lustfyllt samspel och en personlig samhörighetskänsla. I detta 

avseende hänvisar de till begreppet rapport som kan beskrivas i termer av 

personkemi, det som gör att människor ”klickar” med varandra. Det förefaller 

som att vi mer eller mindre instinktivt gillar somliga människor medan vi är 

mindre förtjusta i andra. En av de intervjuade hantverkarna säger att ”vissa 

[kunder] har ett sådant sätt som stör mig mycket” och en annan uppger att  

det finns sura och grina kunder – ”vi sade att han har fan i mig mens, 

gubbjäveln.” En annan av hantverkarna drar sig till minnes en kundkontakt 

där ett utvecklande av en god social relation försvårades redan från start:  
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De hade höga poster och de pratade med oss som till barn, om man så säger. 
Jag fick den känslan i alla fall, att de inte hade några högre förväntningar på oss. 
 

När inte den sociala relationen fungerar på ett tillfredsställande sätt antyder 

hantverkarna att det är kundens fel. Det är kunder som anses kunna bete sig 

på ett osympatiskt sätt, inte hantverkarna. En av de intervjuade försöker 

undvika uppdrag hos yngre framgångsrika personer som han refererar till som 

”ungtuppar” och han säger:  

 
De är så uppkäftiga och malliga tycker jag. Tror att de vet och kan allt och har 
hur mycket pengar som helst. Oftast är det de som inte har pengar när det 
kommer till kritan. Dom ska pruta och ja… 
 

En annan av de intervjuade svarar på följande sätt på frågan om huruvida han 

stött på otrevliga kunder:  

 
O ja, det har jag. Oftast så visar det sig efter några dagar och då försöker jag 
göra klart jobbet så fort som möjligt och komma därifrån. 
 

En annan av de intervjuade berör kommunikationsaspekten i den sociala 

relationen och säger i anknytning till förekomsten av kunders missnöje med 

att hantverkaren å ena sidan frågar dem om för mycket, å andra sidan frågan 

dem om för lite: 

 

Det kan bli missnöje hur man än gör. Du kan ju tänka dig vilket dilemma man 

står inför. Det är ju jättesvårt för oss som ska utföra jobbet. Det bästa är att 

fråga kunden hela tiden om hur de vill ha det. Den filosofin försöker vi 

verkligen att ha, att inte ta några egna beslut. […] I och för sig kanske det  

är tråkigt för en kund om jag som snickare ringer fyra gånger om dagen och 

frågar om precis varenda grej. 

 

Från intervjuerna framkommer en uppfattning om att kunder ställer stora – 

implicita såväl som explicita – krav på hantverkare. Förutom att utföra ett gott 

arbete på kort tid till en rimlig kostnad, upplever somliga att kunderna ställer 

krav på en sorts social tillgänglighet – ”med privatkunder är man tvungen att 

vara väldigt social.” En anledning till detta kan vara att man ofta bygger 

affärsrelationen på någon typ av informella vänskapsband, snarare än 

formella kontrakt. Kunders förväntningar på en social och vänskaplig relation 

kan således vara ett delvis resultat av hantverkarnas eget agerande.  

 

Kunders missnöje med utförande, kostnad eller tid kan medföra överspridning 

till den sociala relationen. Det kan även vara så att ett missnöje med den 

sociala relationen framträder genom ett konkret klagomål angående någon 

annan aspekt. De intervjuade har berättat om situationer och händelser som 

på ett eller annat sätt påverkar den sociala relationen och det psykologiska 

kontraktet. Oavsett om det finns någon annan – underliggande eller dold – 
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orsak till kunders missnöje, fastställer de intervjuade ofta kunders snålhet som 

orsak till relationens kollaps: 

 
Det finns ju faktiskt privatkunder som man skakar på huvudet åt ibland. Vi gjorde 
ett jobb åt en läkare här i stan, ett jobb för 70 000 kronor ungefär. Det var flera 
rum och det var en gammal villa så det var mycket underarbete. Så fick han 
fakturan. Han var jättenöjd med jobbet, det fanns inget missnöje med jobbet. Det 
var vinter och mörkt så vi hade tagit ut [kostnad för] glödlampor och sådant där. 
Det använder vi även på sommaren för att kunna se ordentligt när vi slipar och 
målar. Då vägrade han att betala för glödlamporna och det var… vad kan det ha 

varit? Ja, 250 spänn av 70 000 kronor. Då börjar man ju undra vad det är för fel. 
Naturligtvis drog vi bort de där 250 kronorna och gjorde om fakturan. […] Det blir 

ju aldrig något mer jobb där. 
 

I citatet ovan framträder en åsikt om att vissa kunder är enormt snåla eller 

småaktiga och att deras agerande strider mot accepterat och/eller förväntat 

beteende, vilket medför att det psykologiska kontraktet bryts. En av 

hantverkarna säger att ”det finns ju några rötägg som man inte kommer 

överens med.” När det gäller oönskat socialt agerande och snålhet kan  

man emellertid vända på det hela och se det från kundens synvinkel, att 

hantverkaren är den som är småaktig och den som bryter det psykologiska 

kontraktet i och med exempelvis fakturering på vad som uppfattas vara 

småsummor i sammanhanget.  

 

Relationen mellan hantverkare och kund förefaller kunna påverkas av 

kundens utbildningsnivå. Då en högutbildad kund anlitar en hantverkare  

kan det i viss mån betraktas som att två skilda sociala positioner möts. Detta 

berörs i hantverkarnas uppfattning om att de kunder som har det bättre 

ekonomiskt ställt ofta har en mera distanserad hållning. När de intervjuade 

ombeds att berätta om tillfällen då det gått fel i ett eller annat avseende pratar 

somliga gärna om högutbildade och högavlönade kunder som med de 

intervjuades uppfattning varit bedrövliga. Utan att dra alltför stora växlar på 

resultaten från ett mindre antal intervjuer förefaller det som att hantverkarna 

av en eller annan anledning är skeptiska eller åtminstone reserverade inför hur 

väl arbetet och den sociala relationen kommer att fortskrida då den anlitande 

kunden har hög utbildning, en upplevd framträdande position i yrkeslivet 

och/eller hög lön. Det framkommer en uppfattning om att kunder som har det 

bättre ställt ofta är mer kritiska och ifrågasättande i jämförelse med lägre 

utbildade. En sådan uppfattning får visst stöd av tidigare forskning som bland 

annat har visat att högutbildade – i jämförelse med lågutbildade – generellt 

sett har bättre självförtroende (McMullin & Cairney 2004) och de efterfrågar 

samt erhåller mer information i mötet med verksamheters anställda (McCann 

& Weinman 1996). Högre utbildade personer har genom sin utbildning och 

sitt yrkesutövande utvecklat ett mera kritiskt förhållningssätt i varierad 

omfattning, vilket kan betraktas som att de i egenskap av kunder är mer 

krävande. I somliga intervjuer kan det skönjas en viss ”vi-mot-dem-

uppfattning” där högutbildade kunder anses krävande men i avsaknad av 
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kunnande inom det specifika hantverksområdet. En av de intervjuade 

hantverkarna säger: ”Min far hade en takfirma och det enda han skickade  

med mig var, gör inget jävla jobb åt någon skollärare.” En annan säger:  

”Det är oftast de som är förmögna som är jävligt snåla, det är något som i alla 

fall jag upplever”. I och med skillnader i social position finns det hinder för 

ett utvecklande av en god och vänskaplig relation kund och hantverkare 

emellan. Då hantverkaren däremot upplever att kunden befinner sig i samma 

eller liknande sociala position finns bättre förutsättningar vad gäller ett 

utvecklande av relationen. De lägre utbildade och mindre välbärgade 

uppfattas ha ett betydligt större erfarenhetsbaserat kunnande som skapar  

en bättre förståelse för hantverksuppdragets karaktär och hantverkarens 

situation. Därtill anses denna sorts kunder – av somliga intervjuade – vara 

mer pålitliga, rediga och hederliga. En sådan uppfattning kan illustreras då  

en av de intervjuade säger att ”de som inte har det så förspänt, de är mer…  

ja, vill göra rätt för sig.”  

 

Att det ofta saknas formella skriftliga överenskommelser medför en försvårad 

och/eller godtycklig hantering av en missnöjessituation, oavsett vad som är 

upprinnelsen till kundens missnöje. 

4.10 Hantverkares hanterande av kundmissnöje  
Allt eventuellt missnöje från kundens sida leder inte till något konkret 

agerande; omkring var 10:e person som säger sig vara missnöjd av en eller 

annan anledning uppger att de faktiskt inte framfört sina klagomål över huvud 

taget. Att inte agera har olika orsaker och bland anledningarna till att inte 

framföra sitt missnöje nämns obehagskänslor och att man inte vill skapa en 

konflikt; att det saknas skriftliga underlag som avtal och kontrakt, att man 

saknar kraft och ork att driva saken vidare; att man inte vet hur man ska gå 

tillväga; att det inte finns något som hantverkaren kan göra; att man bara vill 

lämna det bakom sig och bli av med hantverkaren; att man kan åtgärda 

missnöjet eller lösa problemet själv; att det skulle ta för lång tid att reda ut 

skuldfrågan; att det inte är värt att driva vidare då det inte finns någon utsikt 

om ekonomisk vinning, eller att man helt enkelt inte skulle få gehör för sitt 

missnöje.  

 

Det är emellertid betydligt vanligare att man som missnöjd kund också 

framför sitt missnöje och då i de allra flesta fall direkt till den ansvarige 

hantverkaren, ett agerande som gäller för 83 procent av missnöjda kunder. 

Omkring fem procent framför istället sitt missnöje till någon annan instans 

såsom besiktningsman, branschorganisation eller konsumentvägledare. 

 

Kundmissnöje är en känsla som ibland leder till ett direkt klagomål 

(Zeelenberg & Pieters 2004) som i sig kan vara berättigat eller inte och som 
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man i egenskap av klagomålmottagare bör fundera över hur man ska hantera 

(Galitsky 2006). Missnöjda kunder är självklart inte bra för något företag och 

i och med de potentiellt stora ekonomiska förluster som kan följa av att 

missnöjda kunder byter varu-/tjänsteleverantör samt talar illa om företaget 

ifråga har företagsekonomisk forskning ägnat stor uppmärksamhet åt detta 

område. Även de intervjuade hantverkarna tar upp hur viktigt det är med 

nöjda kunder eftersom det skapar ett gott rykte som leder till rekommenda-

tioner och därmed säkerställande om ytterligare uppdrag och fortsatt 

verksamhet. 

 

Då kunden framför sitt missnöje kan det resultera i någon typ av konflikt 

mellan kunden och – i detta sammanhang – hantverkaren. Upprinnelsen till  

en konflikt är vanligtvis – eller till och med alltid – någon typ av missnöje 

och Bougie m.fl. (2003:377, egen översättning) hävdar att ”kunder kan känna 

såväl ilska som missnöje över att behöva vänta på att få sitt ärende utfört, 

träffa okänsliga och otrevliga anställda, upptäcka fel i fakturor eller erfara 

dåligt utförda reparationsarbeten.” En kund som framför missnöje och/eller 

klagomål vill oftast få det som föranleder missnöjet åtgärdat eller på annat 

sätt bli kompenserad för det, till exempel genom ekonomisk ersättning av 

varierad storlek och form. För den berörde hantverkaren innebär missnöjet 

och det oftast följande önskemålet om åtgärdande eller kompensation någon 

form av ekonomisk förlust och därav kan missnöjet och klagomålet leda till 

en konflikt mellan kunden och hantverkaren. En konflikt kan definieras som 

en uttalad kamp mellan minst två ömsesidigt beroende parter som upplever att 

oförenliga mål, knappa resurser och inblandning från andra hindrar dem att nå 

sina egna mål (Wilmot & Hocker 2001). Även om inte allt kundmissnöje 

leder till uttalade konflikter med – i detta sammanhang – hantverkaren är det 

uppenbart att den ena partens intresse delvis skiljer sig från den andra partens, 

i synnerhet när det kommer till ekonomiska aspekter. 

 

Inom den företagsekonomiska tjänsteforskningen beskrivs konflikter  

med hjälp av begreppet service failure vilket kan översättas till tjänste-

misslyckande. Ett tjänstemisslyckande handlar helt enkelt om att den 

levererade tjänsten på ett eller annat sätt upplevs otillfredsställande för 

kunden ifråga och eftersom det anses vara ytterst viktigt med nöjda kunder 

har man inom nämnda forskning också ägnat stort intresse åt service recovery 

vilket i grund och botten handlar om hur man från verksamhetens sida kan 

vända ett missnöje till nöjdhet. Vanligtvis handlar det om att på ett eller annat 

sätt kompensera kunden, ofta utan att reda ut den eventuella ansvarsfrågan. 

Det kan alltså vara så att man från företagets sida anser att kunden i sak har 

fel men i och med att en uttalad konflikt i många fall kan göra ytterligare 

skada väljer man istället att försöka göra den missnöjda kunden nöjd. Om 

man agerar på kundens missnöje och finner en för denne tillfredsställande 

lösning visar det sig öka kundens benägenhet att fortsätta göra affärer med  
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det aktuella företaget (Spark m.fl. 1997). Även om man i ett enskilt fall – här 

och nu – förlorar ekonomiskt på att göra kunden tillviljes kan det vara 

lönsamt i längre perspektiv. 

 

Bland de intervjuade finns det olika sätt att hantera kunders missnöje på och i 

huvudsak handlar det om fem olika strategier (figur 3). 

Figur 3: Olika strategier för att hantera kundmissnöje. 

4.11 Förklaring  
När kunden av en eller annan anledning är missnöjd med någonting inom 

ramen för hantverkstjänsten är förklaring en möjlig strategi som dessutom 

ligger närmast till hands att ta till. Denna strategi handlar om att skapa 

förståelse, att få kunden att inse orsakerna till att det blev på det ena eller 

andra sättet och innefattar också en ambition att lösa situationen utan någon 

form av åtgärdande eller kompensation. Ett missnöje angående till exempel 

utförandet kan enligt hantverkarna bero på orimligt höga förväntningar som 

hantverkarna inte anser är möjligt för någon att svara upp till, hur duktig man 

än är. Det kanske inte går att exempelvis tapetsera på ett sådant sätt att inga 

skarvar över huvud taget är synliga. I andra fall där kunden är missnöjd med 

utförandet (exempelvis angående finish) kan hantverkaren stödja sig på 

rådande branschregler, att till exempel ett inkaklat badkar ska förses med en 

inspektionslucka, även om kunden inte tycker att det är en estetiskt tilltalande 

lösning. Förklaringsstrategin kan – åtminstone teoretiskt sett – tillämpas med 

varierad framgång i samband med alla typer av missnöje och inte enbart de 

som har med utförandet att göra. När det handlar om missnöje som har med 

förseningar att göra kan detta ibland vara ett resultat av att kunden under 
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arbetets gång initierar tilläggsarbeten eller att det uppstår så kallade 

påtvingade tilläggsarbeten som medför att den ursprungliga tidplanen inte  

kan hållas. En av de intervjuade pratar om det självklara i att ytterligare 

arbete medför ytterligare arbetstid: 

 
Kunden kanske köper till saker [tilläggsarbeten] under tiden men man förlänger 
inte byggtiden [i ett skriftligt avtal] utan har kvar samma datum då det ska vara 
färdigt. […] Ju mer jobb vi gör desto mer tid måste vi ha på oss. Vi kan ju liksom 
inte köra på samma tider, det funkar ju inte. 
 

Hantverkare förefaller spendera mycket tid på telefonsamtal. Om kunden har 

anlitat hantverkaren på löpande timme kan hantverkarens eventuella pratande 

i telefon (eller andra sysslor och bestyr som inte kunden är intresserad av att 

betala för) vara en källa till irritation och missnöje. Ytterst få – om någon – 

hantverkare ”drar av” debiterad arbetstid för telefonsamtal som inte har med 

den aktuella kundens arbete att göra och det kan man försöka skapa förståelse 

för genom att förklara eller i alla fall påvisa hur kunden ifråga (i de flesta fall) 

så att säga redan tidigare fått någon typ av utbyte/behållning på någon annan 

kunds bekostnad:  

 

Vad tror du att hantverkaren gjorde när den som klagar [på att hantverkare 

pratar i telefon på deras bekostnad] ringde till hantverkaren ifråga? Han var 

på ett annat jobb och då fick den kunden betala för det. Det jämnar ut sig. Om 

jag pratar i telefon hos en kund [A] i tio minuter har jag troligtvis pratat med 

honom tidigare när jag varit hos en annan kund [B]. 

 

Ett konkret exempel på förklaringsstrategin, att skapa förståelse, ges av en  

av hantverkarna som berättar om ett arbete som blev försenat på grund av 

sjukdom, vilket kunden (som själv driver ett företag) inte hade någon 

acceptans för; denna ”konflikt” försökte den intervjuade att lösa genom att  

få kunden att sätta sig in i hantverkarens situation: 

 
Jag sade: ”Du har ju själv anställda, vad gör du om de blir sjuka?” Då är det ju 

mer på det planet liksom, att få kunden att uppföra sig. 
 

I vissa fall kan kunden även anse att arbetet i slutändan blev (väsentligt) 

dyrare än beräknad eller förväntat. I dessa fall kommer – vad hantverkarna 

benämner - dagboken till användning. I denna dagbok förs anteckningar över 

såväl arbetsmoment som noteringar över arbetad tid. 

 
Vi skriver ju alltid dagbok på större jobb. Alla snickarna får skriva dagbok,  
den uppgiften har de. Där står det så det är bara att jämföra [med kundens 
anteckningar] – ”kom klockan 8:00.” Då tittar man och så står det: ”Hämtade 

gipsskivor med kärran” så visst kom vi klockan 8:00 [istället för debiterat 7:00] 

men det tar en timme att köra ut grejorna. Lite så är det. 
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Det gäller för mig att skriva dagbok varje dag, att det och det gjorde den killen,  
så detaljerat som möjligt för sedan kommer ju slutdagen då vi börjar få in alla 
fakturor och så visar det sig att – ”pang” – det blir en halv miljon [sic!] dyrare.  
Då säger kunden: ”Men för fan, vad är det här?” Då har ju jag allt uppskrivet, 

dokumenterat att ”det här ville du ha” och så. 
 

Den dagbok som hantverkarna refererar till betraktas nästintill som ett 

formellt dokument, en oberoende sanningskälla som kan jämställas under-

tecknade avtal och liknade. Även om det inte finns någon anledning att 

ifrågasätta hantverkarnas ärlighet finns det anledning att ifrågasätta tilltron  

till dagboken som juridiskt hållbart dokument i den händelse kundens 

missnöje skulle leda till en juridisk tvist. De uppgifter som finns i dagboken 

är inte styrkta av någon annan än hantverkaren själv eller i förekommande  

fall anställda i firman.  

4.12 Jämkning  
Om man inte lyckas med att på ett framgångsrikt sätt förklara de bakom-

liggande orsakerna till kundens upplevda missnöje eller inte kan förklara det 

på ett sätt som medför att kunden inte kräver åtgärder eller kompensationer 

kan jämkning vara en strategi för att försöka lösa situationen på ett tillfreds-

ställande sätt. Jämkning som strategi kan vara såväl informell som formell.  

En informell jämkning sker utan någon utomstående parts inblandning och i 

situationer där man eventuellt kan diskutera ansvarsfrågan och vem som har 

rätt i juridisk mening. En av de intervjuade säger att det kan uppstå situationer 

då anställda har meddelat kunden en ungefärlig kostnad för ett visst jobb som 

senare visar sig bli dyrare:  

 
I värsta fall, för att det inte ska bli krångel så får man ju gå ner till 1000 kronor då. 
Det är ju en uppgörelse man får ta i så fall, om det blir så… han [kunden] kanske 

inte är riktigt nöjd men han har ju i alla fått… 
 

Att man för diskussioner med kunder angående kostnader för arbetet 

förefaller inte vara alldeles ovanligt och det verkar som att hantverkarna  

är ganska villiga att sänka priset om kunden tycker att det är för högt.  

En hantverkare i måleribranschen säger: 

 
De kan säga att ”vi trodde inte att det skulle bli så dyrt” och så finns det inget 
skrivet. Då är det kunden som har rätten på sin sida. Man vill ju ha någonting för 
jobbet så då får man ju försöka att jämka. Så ibland blir det liten förlust på vissa 
jobb, men det uppstår högst en eller två gånger per år. 
 

Det verkar med förhållandevis tydlighet vara så att en sorts informell 

jämkning sker i de situationer hantverkaren upplever sig sakna juridisk grund 

för att driva ärendet vidare. Jämkning anses således vara den för tillfället 

bästa strategin då man inte ser några möjligheter att på lagligt väg få vad man 

anser vara fullt betalt för utfört arbetet. Att jämka – genom en prisreduktion – 

kan dessutom få hantverkaren att framstå som sjyst och att han eller hon 
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uppfyller sin del i det psykologiska kontrakt som ofta har styrt affärs-

relationen under det pågående arbetet. Detta kan vara nog så viktigt vad gäller 

firmans anseende och undvikande av negativ ryktesspridning. I vissa fall gör 

inte heller hantverkaren någon reell ekonomisk förlust då det sammanlagda 

uppdraget kan bestå av en blandning av fast pris för det ursprungliga arbetet 

(vilket förefaller vara minst 10 procent högre än beräknat) och löpande 

räkning för de ofta förekomna tilläggsarbetena. Den informella jämkningen 

sker vanligtvis direkt mellan kund och hantverkare där de – utan någon 

utomstående parts inblandning – träffar någon typ av överenskommelse. 

Förmodligen är denna informella jämkning vanligast då det i sammanhanget 

inte handlar om särskilt stora summor. Exempelvis meddelar en av de 

intervjuade att det förekommer prisreducering om det handlar om vad han 

kallar smågrejor – ”vi prutar några timmar”. 

 

En sorts formell jämkning kan uppstå i fall då hantverkaren trots bristande 

juridiska utsikter ändå driver ärendet vidare. Särskilt framträdande är detta  

då stora summor pengar står på spel. En av de intervjuade berättar följande: 

 
Vi har ett skräckexempel. Under bygget ville kunden ha mer och mer jobb utfört 
men vi förlängde inte tiden, slutdatum när allt skulle vara färdigt. I för mycket god 
tro kan man väl säga för vi hade en bra relation med kunden och allting. [Min 
kompanjon] pratade med kunden och informerade att [tilläggsarbetena] gör att vi 
inte kommer hinna färdigt i tid. De svarade ”ja, ja, ja” och ”nej, men så är det ju” 

ända fram till slutbesiktningen. Då var vi två, tre månader för sena i och med alla 
tillägg de hade valt och då satt vi rävsaxen. [Kompanjonen] hade inte skrivit 
några papper på det, det fanns ju ingenting dokumenterat. 
 

Enligt hantverkaren yrkade kunden inledningsvis på 200 000 kronor i 

ersättning – enligt det ursprungliga kontraktet – vilket föranledde hant-

verkaren att söka juridisk hjälp. Slutligen kom man överens om ersättning  

på 120 000 kronor och hantverkaren säger att ”vi fick ju bita i det sura äpplet, 

tack vare att vi bara hade gått på dialog istället för att skriva papper på saker 

och ting.” 

4.13 Eftergift  
I de fall då det av en eller annan anledning inte har gått så bra, där det har 

funnit fog för ett missnöje angående finish, eller för all del konstruktion, är  

de intervjuade snabba med att tala om hur de på ett självklart sätt åtgärdar 

sina misstag och själva står för kostnaden: 

 
Om det skulle visa sig att vi har gjort något fel eller att det skulle bli en 
vattenskada åker vi dit och tar tag i det direkt och inte bara säger: ”Nej, det är 

inte vårt ansvar” och så där. 
 

En av de intervjuade i anläggningsbranschen berättar följande i samband med 

ett tillbygge av ett hus: 
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Jag grävde ur till fast mark, fyllde upp, göt sulan, murade upp källarväggarna och 
allt var klart. Senare på kvällen kom jag på: ”Jävlar, det skulle ju ha varit en 

källartrappa där.” Det var bara att åka tillbaka och såga av grunden, den 

nymurade och gjutna. Kapa, gräva ur, sänka och gjuta en ny sula och mura upp 
en mycket högre grundmur på just det stället, så att trappan kunde ha vägg hela 
vägen ner till källaren. 
 

Då det handlar om arbeten som blivit felaktigt utförda eller på annan sätt 

strider mot branschens regler och toleransnivåer och som det är uppenbart att 

hantverkaren själv är skuld till uppges eftergift vara en vanlig och självklart 

strategi vid kundmissnöje. Arbeten som resulterar i sådant som vattenläckage 

och efterföljande vattenskada eller innefattar en bortglömd källartrappa i 

samband med gjutning av husgrund kan tyckas svåra att förklara på ett sådant 

sätt att kunden skulle avstå från krav om ekonomisk ersättning eller kostnads-

fritt åtgärdande. Inte heller förefaller det troligt att kunden skulle gå med på 

endast ett prisavdrag, det vill säga jämkning. Även om det inte finns någon 

uppenbar anledning att misstro de intervjuade hantverkarna förefaller det som 

att det i realiteten kan vara betydligt svårare som kund att få en hantverkare 

att kostnadsfritt åtgärda felaktigheter eller att helt göra om arbetet ifråga. 

 

Eftergift förekommer inte enbart då hantverkaren begått (uppenbara) misstag 

vad gäller sådant som konstruktion eller finish. Eftergift kan även förekomma 

när hantverkaren verkställt arbete vars utförande det inte finns något att klaga 

på, utan annat såsom kostnaden för det eller huruvida det var önskat. En av de 

intervjuade ger följande berättelse: 

 
Jag var och gjorde ett badrum hos ett par. Jag hade gjort upp ett pris med henne 
[frun], att jag skulle riva tre väggar, för väggarna var vattenskadade. Mannen i 
huset var hemma och när jag började riva de väggarna så visade sig att det var 
två väggar till som var mögelskadade. Då pratade jag med mannen i huset och 
sade till honom att två väggar till var så dåliga att jag måste ta bort dem. Jag får 
ju inte bygga in fukt och mögel. Då sade jag att ”det är ju bra så att du vet det” för 

det blir ungefär två till tre timmar extra – att ta bort den biten. Men sedan när jag 
skulle göra upp det här jobbet [ekonomiskt] med frun förklarade jag för henne att 
jag hade pratat med hennes man, men då hade ju inte han ”mandat” att ta det 
beslutet. Och då tyckte jag att det var så jävla fränt så då sade jag att ”då bjuder 

jag på det”. För jag får ju inte göra… bygga in fukt då. Det är roligt alltså, det är 

lustigt. 
 

Den eftergift som beskrivs ovan förklaras som självvald, att hantverkaren 

fann hela situationen så komisk att han tyckte det värt att bjuda på arbetet. 

Dock kan man ifrågasätta hur självvald den egentligen var. För det första är 

det viktigt att notera att omfattningen av eftergiften knappast kan betecknas 

som betydande och därtill saknades ett skriftligt dokument angående 

överenskommelsen. Det finns således inslag i denna situation som vid en 

eventuell juridisk tvist skulle kunna verka till kundens fördel. Dessutom 

verkar hantverkaren vara medveten om de eventuellt framtida ekonomiska 
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konsekvenser det kan medföra att utföra ett arbete som strider mot branschens 

regler, i detta fall bygga in fukt.  

 

I många fall där man använder sig av eftergift som strategi för att hantera 

kundmissnöje förefaller den främsta orsaken vara bristen på skriftliga avtal 

och därmed kan denna strategi i många fall betraktas som tvingande snarare 

än självvald. En av de intervjuade säger: ”Man kommer ingenstans om man 

inte har det skriftligt, man har alltid fel gentemot kunden enligt konsument-

tjänstlagen, om man inte har det dokumenterat.” En slutsats som vi drar är att 

eftergift används då hantverkaren inte upplever sig ha några andra möjliga 

utvägar, i kombination med förhållandevis ringa kostnader. Det anses inte 

värt att krångla och bråka om mindre summor vilket illustreras då en av 

hantverkarna säger att ”det tar bara en massa energi att bråka om 

struntsummor som en femhundring blir i det stora hela.” 

4.14 Konfrontation 
Ytterligare en möjlig strategi för hantverkarna att hantera kundmissnöje på  

är konfrontation. En konfrontation består i att man ifrågasätter kundens 

missnöje och inte erkänner dennes uppfattningar och upplevelser. Begreppet 

konfrontation kan ge associationer till sådant som hotfullhet och även om det 

mer eller mindre spekulativt kan tänkas att det förekommer hantverkare som 

har hotat kunder är det ingenting som vi sett ens antydan till hos de 

hantverkare vi intervjuat. Konfrontation som den framträder i föreliggande 

studie handlar mer om att ”säga ifrån”, ”sätta ner foten” eller helt enkelt 

ignorera kundens missnöje. Konfrontation som strategi används ibland när  

det inte finns några risker att kundens missnöje kan få ekonomiska eller andra 

negativa konsekvenser för hantverkaren. Därtill finns en större sannolikhet  

att hantverkaren väljer konfrontation om kunden ifråga upplevs otrevlig, 

krävande eller på annat sätt försvårat, skadat eller förstört det psykologiska 

kontraktet.  

 

Inom tjänsteforskningen har man inte ägnat särskilt stor uppmärksamhet åt 

den eventuella förekomsten av otrevliga eller på annat sätt besvärliga kunder. 

En anledning till detta kan ha att göra med en uppfattning om att kunders 

uppträdande och beteende ligger bortom ledningens kontroll. Detta betyder 

emellertid inte att tjänsteforskningen ignorerar kundens betydelse. Man är 

tvärtom mycket medveten om att kunden är en aktiv aktör vars agerande  

kan vara värdeskapande. På motsvarande vis torde kunden kunna agera på  

ett sätt som motverkar eller hindrar ett lyckat utfall av tjänstemötet, i detta fall 

hantverkstjänsten. Det är inte något världsomvälvande påstående att kundens 

agerande har en påtaglig inverkan på det sätt han eller hon blir bemött på, i 

såväl positiv som negativ bemärkelse. Då kunder talar om otrevliga 

hantverkare kan det vara minst sagt en sanning med modifikation. De 
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intervjuade hantverkarna berättar att det händer att de träffar på kunder som 

indirekt eller uttryckligen ger uttryck för en negativ eller avog inställning  

mot dem. Om dessa kunder senare framför missnöje, klagomål eller krav  

om någon typ av kompensation eller åtgärdande kan hantverkaren helt sonika 

vägra att vidta någon som helst åtgärd. En av de intervjuade berättar om ett 

arbete där kunden redan från start ”nervärderade oss till andra klassens 

medborgare”. Efter avslutat uppdrag ville kunden bli ersatt för en sten,  

som användes som trappsteg, eftersom den blivit skadad under arbetet: 

 
Jag var där och tittade, det hade gått ur tre centimeter på ena hörnet. På ett 
granitblock som inte ens var gjort som ett trappsteg. ”Glöm det” sade jag och 
åkte därifrån och hörde aldrig något mer. Det var ju så löjligt. 
 

I konfrontationsstrategin ryms också möjligheten att få till stånd en rättslig 

prövning. Uteslutande används denna möjlighet då kunder vägrar att betala 

för det utförda arbetet. En av de intervjuade säger att han informerar kunder 

som inte vill betala om att han kommer att vända sig till tingsrätten, vilket i 

somliga fall verkar vara ett ganska effektivt hot – ”då kommer pengarna, det 

är ju så.”  

4.15 Undvikande 
Kundmissnöje under arbetets gång kan medföra att hantverkaren drar sig ur 

uppgörelsen, att han eller hon helt enkelt avsäger sig att fortsätta med det 

arbete som påbörjats. Det förefaller inte vara vanligt att hantverkaren är 

initiativtagare till att avsluta arbetet i förtid men det förekommer, en av de 

intervjuade säger: 

 
På alla de här åren kan jag säga att jag haft tre jobb som jag har stoppat. Jag har 
stämt av med kunden och avslutat jobben. 
 

Anledningar till att dra sig ur affärsrelationen kan vara att samarbetet inte 

fungerar, att hantverkaren anser att kunden är alldeles för krävande eller att 

kunden helt enkelt uppfattas som otrevlig eller negativt inställd till hant-

verkaren eller dennes anställda. En av ägarna till ett byggföretag säger: 

 
Jag kände att ”det här går inte” så jag stämde av det ekonomiska med honom 
[kunden] och avslutade jobbet. Jag har ju skyldigheter mot dem som jobbar åt 
mig. Vi ska uppföra oss mot kunden men samtidigt så kräver jag givetvis att en 
kund också ska uppföra sig. Gör de inte det sätter jag ner foten. 
 

En vetskap om att kundrelationen kan bli problematisk eller besvärlig kan 

utgöra en anledning till att hantverkaren själv ibland föreslår att bli anlitad  

på löpande räkning i motsats till fast pris. Ett arbete som utförs mot löpande 

betalning anses vara mycket enklare att snabbt avsluta än ett arbete som 

utförs mot en fast på förhand överenskommen kostnad för hela arbetet.  
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En av hantverkarna tar upp detta men inte från sitt perspektiv som man skulle 

kunna tro, utan från kundens:  

 
Om du [som kund] är missnöjd med jobbet efter två dagar kan du säga att ”vi 

avbryter här, jag tar hit en annan snickare istället.” Nu är det ju inte ofta det blir 

på det sättet då, det har aldrig blivit så men kunden har möjligheten. 
 

Uttalandet ovan kan återkopplas till de dubbla logiker hantverkare i praktiken 

använder sig av. Då man bygger relationen på psykologiska kontrakt av 

vänskapskaraktär snarare än skriftliga formella affärsöverenskommelser,  

kan möjligheten att dra sig ur relationen i förtid ses som omtanke om kunden 

medan det i högsta grad också utgör en god möjlighet för hantverkaren att 

undkomma en potentiellt oönskad arbetssituation. 

 

Ett undvikande kan också komma till uttryck genom att man tackar nej  

till arbeten och att man försöker styra över sin verksamhet mot företag, 

kommuner och liknande. Det sistnämnda handlar om ett undvikande av hela 

privatkunds-marknaden. Privatkunder anses vara betydligt mer besvärliga  

att ha att göra med än företag. En stor orsak till denna uppfattning och 

upplevelse är de skilda ekonomiska omständigheter som råder för privat-

personer och representanter för företag eller liknande organisationer. Om det 

inte är ens egna privata pengar som betalar uppdraget ifråga är man inte heller 

lika ekonomsikt medveten, vilket är betydligt mer fördelaktigt och behagligt 

för hantverkarna. 

4.16 Faktorer som påverkar val av handlingsstrategi vid 
kundmissnöje 

I samband med vissa typer av kundmissnöje finns i stort sett inget utrymme 

för olika handlingsstrategier från hantverkarens sida. Särskilt tydligt är det i 

fall då utförandet strider mot branschens regler (t ex när vattnet rinner åt fel 

håll i duschrum) vilket medför att hantverkaren måste åtgärda det specifika 

problemet.
5
 Andra typer av missnöje behöver emellertid inte strida mot de 

regler branschen fastställt och då är handlingsutrymmet eventuellt större för 

hantverkaren.  

 

Hantverkares hantering av kunders missnöje kan verka tämligen slumpartat 

men det förefaller ändå finnas en viss logik bakom de olika strategier man 

väljer. Självklart spelar förekomsten av formella avtal roll för hanterandet av 

kundmissnöje. Dock visar studien att det ofta saknas skriftliga kontrakt och i 

de fall sådana existerar verkar de inte vara särskilt detaljerade. Detta leder till 

att ett avtal/kontrakt i sig inte nödvändigtvis ger särskilt gott underlag för hur 

                                                 
5
 För att kunden ska kunna kräva detta är det viktigt att arbetet inte har utförts mot ”svart” 

betalning. Problem kan emellertid ändå uppstå om firman gått i konkurs eller om 

hantverkaren systematiskt struntar i de regler som gäller. 
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missnöjet ska hanteras. En faktor för hanterandet av missnöje är givetvis 

huruvida det finns ett användbart kontrakt men det finns ytterligare faktorer 

som spelar in. En sådan faktor är ekonomi. Om kostnaden anses vara låg kan 

hantverkaren gottgöra kunden även om ett eventuellt kontrakt inte ålägger 

hantverkaren att göra så. Anledningar till ett sådant agerande kan ha med det 

psykologiska kontraktet att göra. Om relationen mellan hantverkaren och 

kunden har varit god och det psykologiska kontraktet dittills fungerat 

tillfredsställande finns förmodligen en större vilja hos hantverkaren att göra 

kunden nöjd, även om det medför ökad kostnad eller minskad vinst. En av  

de intervjuade säger följande i anknytning till detta: 

 
Är det goda kunder och det är någon liten grej, då åker vi dit och gör det ändå, 
även om det gått fem år. Det är ju så. Är det en smart kund som är trevlig och go’ 

och betalar och så, då bjuder man ju ofta tillbaka. 
 

Vid sidan av ett eventuellt relationellt skäl finns anledningar som har med 

rykte och anseende att göra. För att undvika negativ ryktesspridning kan 

hantverkaren kompensera kunden på ett eller annat sätt. Detta kan ses som  

ett företagsmässigt strategiskt beslut i syfte att gynna framtida affärer. Om 

däremot det psykologiska kontraktet har skadats, brutits eller för all del aldrig 

funnits, kan hantverkaren var betydligt mindre benägen att göra kunden 

tillviljes.  

 

Om det handlar om stora summor pengar kan hantverkaren emellertid ta strid, 

oavsett vad som står i kontraktet. Även om det kan tyckas vara en utsiktslös 

strategi framkommer det att hantverkare stundtals ändå väljer denna strategi, 

dessutom med viss framgång i form av jämkning parterna emellan. Den 

ekonomiska faktorn förefaller vara överordnad formella kontrakt, 

psykologiska kontrakt och aspekter som har med anseende att göra. I somliga 

fall förefaller ekonomiska faktorer även vara överordnade de branschregler/-

normer som finns. Detta innebär att även om ett visst arbete har brister vad 

gäller det fackmannamässiga utförandet kan hantverkaren vara ytterst 

motvillig att åtgärda de brister som föranleder kundens missnöje. Det bör 

påpekas att de intervjuade hantverkarna inte uppger att de skulle agera på ett 

sådant sätt.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att handlingsstrategier filtreras 

genom en väv av olika faktorer (figur 4). 

Figur 4: Kundmissnöje filtreras genom en rad olika faktorer. 

 

 

Kundens  
missnöje 

Hantverkarens  
handlingsstrategi 

Formella avtal och 
kontrakt 

Psykologiska 
kontrakt 

Ekonomiska faktorer 

Branschens regler 
och normer 

Anseende och 
ryktesspridning 



   
 58 (66) 

 

5 Sammanfattning och slutdiskussion 
Denna studie har utförts delvis till följd av en uppfattning om att kund-

missnöje i samband med hantverkstjänster är utbrett samt att det förefaller 

öka. Det framkommer i en kvantitativ delstudie att totalt 17 procent av de 

privatpersoner som anlitar hantverkare är missnöjda med någon faktor eller 

aspekt i samband med hantverkstjänsten. Det konkreta missnöjet kunder erfar 

kan härledas till fyra olika huvudkategorier: (a) utförande, (b) ekonomi, (c) 

tid, samt (d) den sociala relationen. Mot denna bakgrund har vi intervjuat 

hantverkare som också har en arbetsledande ställning i företaget, vanligtvis 

ägare. Syftet med intervjuerna var att få kunskap om hur hantverkarna ser  

på och hanterar affärsrelation i allmänhet och kundmissnöje i synnerhet.  

I intervjuerna med hantverkare har samtal förts om och kring hela processen 

från inledande kundkontakt till färdigställande. 

 

För det första pekar studien på en stor variation hantverkare emellan vad 

gäller offertförfarandet. Medan somliga ger detaljerade och heltäckande 

offerter väljer andra att fokusera på själva kärntjänsten vilket medför att 

ytterligare arbetsmoment och kostnader tillkommer efter det att arbetet är 

påbörjat. I offertförfarandet upplever hantverkarna en motsättning mellan att 

ge ett detaljerat och heltäckande underlag och att inte vara för dyr. I och med 

ett bristfälligt underlag ökar risken för kundmissnöje dramatiskt medan en 

heltäckande (och vanligtvis dyrare) offert ökar risken för att kunden väljer  

att anlita någon annan. Det visar sig även vara viktigt för hantverkarna att 

inledningsvis försöka styra kundens förväntningar. Om man lyckas styra 

förväntningarna i riktning mot vad man med säkerhet kan uppfylla eller  

ännu hellre överträffa, minskas risken radikalt vad gäller kundmissnöje.  

 

Hantverkarnas erfarenheter är att avtal och kontrakt inte upprättas i särskilt 

stor utsträckning. I de fall det finns skriftliga dokument i avseende att reglera 

affärsrelationen förefaller de vara ganska knapphändiga. De kan innehålla  

vad som ska göras i stort, när arbetet ska påbörjas och när det ska vara klart. 

Vanligen finns också uppgift om en fast kostnad, alternativt timpenning.  

Det verkar emellertid som att vare sig hantverkare eller kunder är särskilt 

angelägna om att skriva avtal och kontrakt. Enligt hantverkarna uppkommer 

inte kundproblem av att det initialt skulle saknas formella dokument. 

Eventuella problem anses däremot kunna uppkomma i samband med de 

självvalda eller tvingande tilläggsarbeten som oftast tillkommer det 

ursprungliga uppdraget. Trots att man som hantverkare är medveten om  

att det finns förtjänster med skriftliga avtal är man mindre angelägen om  

att upprätta sådana; tre olika skäl till detta har identifierats: (a) vill inte, (b) 

kan inte, (c) hinner inte. 

 

I och med att skriftliga dokument i avseende att reglera affärsrelationen ofta 
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saknas, är summariska eller bristfälliga uppkommer ett behov av att finna 

andra styrverktyg. Som ett substitut till det formella kontraktet inträder ofta 

ett slags informellt psykologiskt kontrakt byggt på principer om den andres 

hederlighet. I detta är tillit en väsentlig ingrediens och affärsrelationen får  

en personlig och vänskaplig prägel. Omtanke om den andre, snarare än 

ekonomisk vinning, är ett kännetecken som i olika grad framträder. Detta 

tillvägagångssätt anses vara positivt under själva arbetets gång då det medför 

en smidigare hantering av det dagliga arbetet och den löpande relationen till 

kunden. Det finns dock en baksida som framträder då det är dags att reglera 

det ekonomiska. I och med att affärsrelationer och personliga vänskaps-

relationer ofta byggs på olika principer kan ett styrande utifrån psykologiska 

kontrakt vara tämligen bräckligt. 

 

I de fall någon typ av kundmissnöje uppstår, har vi identifierat fem olika 

handlingsstrategier som hantverkare kan använda sig av: (a) förklaring, (b) 

jämkning, (c) eftergift, (d) konfrontation och (e) undvikande. Förklaring 

bygger på en förhoppning om att på ett tillfredsställande sätt kunna klargöra 

för kunden varför det blivit på ett eller annat sätt. I denna strategi ryms en 

förhoppning om att kunden får förståelse för hantverkarens situation; att 

missnöjet i bästa fall elimineras eller åtminstone att kompensationskrav 

uteblir. Jämkning är en möjlig strategi då hantverkaren förstår att kunden inte 

nöjer sig med endast en förklaring. Jämkning handlar om kompromisser, att 

hantverkare och kund så att säga möts på halva vägen. Eftergift kännetecknas 

av att hantverkaren inte tar betalt för arbetet, gör om det eller på annat sätt 

kompenserar kunden fullt ut. Anledningar till eftergift kan variera men ofta 

förefaller det vara ett resultat av att hantverkaren saknar andra valmöjligheter. 

Konfrontation som strategi kan användas då hantverkaren anser att kundens 

missnöje är helt obefogat. I en konfrontation står hantverkaren på sig, vilket 

leder till att kunden endera ger vika eller att denne driver frågan vidare i 

juridisk mening. Undvikande är en strategi som handlar om att dra sig ur en 

affärsuppgörelse eller till och med att inte ens gå in en sådan. 

 

Vilken strategi hantverkare väljer att tillämpa vid eventuellt kundmissnöje 

visar sig vara ett resultat av olika faktorer och deras samverkan. Det formella 

avtal eller kontrakt som eventuellt existerar tillsammans med den ekonomiska 

omfattningen som följer av att åtgärda det som kunden är missnöjd med 

förefaller vara viktigast. Därtill inkluderas sådant som det psykologiska 

kontraktet och dess karaktär, anseende och ryktesspridning, samt branschens 

regler och normer. 

 

En nollvision vad gäller kundmissnöje i samband med hantverkstjänster  

vore förmodligen svår att uppfylla. Däremot finns det sätt som med varierad 

realiserbarhet förhoppningsvis skulle kunna minska uppkomsten av missnöje. 

I huvudsak handlar det om utbildningsinsatser, regelverk och 
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kontrollfunktioner. Ett ökat kundengagemang och en ökad beställar-

kompetens ger ett bättre utgångsläge generellt sett. Det kan handla om 

tämligen enkla saker såsom att fråga vänner och bekanta om rekommenda-

tioner angående det arbete man vill ha utfört. Man kan med fördel också be 

hantverkaren om referenser. En god idé är att själv titta på hantverkarens 

tidigare utförda arbeten, i synnerhet om det stundande uppdraget är 

omfattande. En stor anledning (dock inte den enda) till att människor anlitar 

hantverkare är för att de själva saknar det kunnande som krävs. Även om det 

vore orimligt att kräva – eller ens förespråka – en specialistkompetens bland 

hantverksanlitande privatkunder finns det vissa baskunskaper som kan vara 

nyttiga att skaffa sig inom det specifika området för anlitandet. Det verkar 

dessutom finnas ett behov av ökad kunskap – bland såväl kunder som 

hantverkare – om hur man upprättar avtal och kontrakt. I detta avseende är 

det önskvärt att kunna ta fram och presentera formulär/blanketter som tar 

bättre hänsyn till byggprocessen, vilken ofta består av tilläggsarbeten och 

oförutsedda händelser. I nuvarande standardiserade formulär regleras inte 

sådant särskilt tydligt. Att exempelvis tilläggsarbeten kommer att utförs mot 

löpande betalning eller på annat sätt exkluderas från det ursprungliga avtalet 

verkar inte ha någon större reell effekt för förekomsten av missförstånd, 

konflikter och missnöje. Vid sidan av utbildningsinsatser av varierad karaktär 

kan man förespråka ett utökat regelverk eller använda sig av olika typer av 

kontrollfunktioner. Bland annat skulle man kunna tillämpa certifiering. En 

hantverkare som är certifierad inom ett visst område (t ex upprättande av 

avtal och kontrakt) har förmodligen vissa konkurrensfördelar gentemot 

hantverkare som saknar detta. Man kan också införa krav om att utförda 

arbeten måste granskas av en oberoende besiktningsman. De intervjuade 

hantverkarna återkommer gång på gång till osäkerhetsfaktorn i samband med 

hantverkstjänster. De anser att man aldrig kan veta vad som kan hända under 

arbetets gång. Då det uppfattas finnas en överhängande risk för uppkomst av 

en mängd oförutsedda omständigheter och händelser kanske det vore en idé 

att införa ett system för dokumentation av sådana händelser. Utifrån kunders 

liksom hantverkares konkreta beskrivningar av situationer, händelser, 

omständigheter som på något sätt har haft en negativ inverkan på affärs-

relationen kan en databas skapas. En sådan databas skulle med tiden komma 

att innehålla mycket värdefull information. Denna information skulle gagna 

såväl kunder som hantverkare och kunna ge gott underlag för hela processen. 
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7 Bilaga: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

- Hantverksinriktning (snickeri, målning, vvs etc)? 

- Vilken typ av företag/bolagsform har du (enskild firma, aktiebolag 

etc)? 

- Hur länge har du haft firman/verksamheten? 

- Är du ensam ”ägare”? 

- Hur många anställda har du? 

- Vilken utbildning har du? 

- Sköter du själv det administrativa? 

- Vilken typ av jobb utför ni (”stora vs små”)? 

Den initiala kontakten med och uppfattning om kunder 

- Hur kommer du vanligtvis i kontakt med kunder/jobb (direkt, via 

andra entreprenörer)? 

- Har ni gott om arbete? (utspritt över året eller ”klumpvis”) 

- Upplever du att kunderna kollar med fler hantverkare innan de anlitar 

någon eller tar de så att säga första bästa? 

- Har du varit med om att kunder har tagit referenser/bett om att få se 

tidigare utfört arbete? Och omvänt, har du på ett eller annat sätt visat 

tidigare arbeten? 

- Vilken typ av kunder anlitar er? Finns det en representativ typ av 

kund? 

Kundrelationen 

- Tycker du att kunder verkar kunniga eller vet de inte ett dugg om ditt 

”hantverksområde”? 

- Vill kunder att du utför ett arbete/en lösning som du på förhand vet 

inte kommer att bli bra? Hur agerar du då? 

- Hur vanligt är det att det tillkommer arbetsuppgifter under arbetets 

gång? 

- Kan kunden ha omöjliga önskemål (exempel)? 

- Känner du kunder har förtroende för dig eller är de misstänksamma? 

- Vad säger du om talesättet ”Kunden har alltid rätt”? 

- Händer det att du får någon känsla om hur arbetet och kontakten med 

kunden kommer att bli redan inledningsvis (bra/dåligt)? Om så, vad är 

det som ger dig en föraning? 

- Hur går det praktiskt tillväga när du anlitas för ett jobb? Har ni avtal 

och/eller arbetsbeskrivning (muntlig/skriftlig)? Kostnaden (fast pris, 

ungefärligt pris, timme, pristak etc.)? 

- Om eller då skriftliga avtal inte används, vad är skälet till det? 

- Hur involverad är kunden i arbetet (”hänger över axeln eller reser 

bort”)? 
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- Hur tycker du att kunder beter sig i allmänhet?  

- Vad tycker du om kundkontakten (rolig eller jobbig)? 

- Är det någon skillnad mellan: 

- män/kvinnor? 

- yngre/äldre? 

- de som verkar ha gott ställt/mindre ekonomiska resurser? 

- Högutbildade/lågutbildade 

- Hur är en bra kund, enligt dig? 

- visar kunden att han/hon är nöjd med ditt arbete, i så fall 

hur? 

- Har du stött på… 

- Otrevliga kunder? 

- Krävande kunder?  

- Missnöjda kunder? 

- Strulande kunder? 

- Kan du berätta om när det har gått fel av en eller annan anledning 

(gärna flera berättelser)? 

- vad gick fel? 

- När är det mest troligt att något kommer att gå fel i 

relationen/kontakten med kunden? 

- Har du blivit ovän med kunder (om vad)? 

- Har du varit inblandad i någon rättslig tvist, om så kan du berätta vad 

som hände? 

- Det framkommer att 17 % är missnöjda med anlitat hantverkstjänst av 

en eller annan anledning. Oftast handlar det om att Vad säger du om 

det? 

- Har du stött på kunder som vägrat betala? 

- Vill kunder betala svart? Vill du ha betalt svart? Har du utfört svart 

arbete? 
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