
www.klaff .se

Oktober 2022

Klaff  Byggnads AB

Samverkan, Kvalitet & Service



Välkommen

Om Klaff  Byggnads AB

Vårt Team

Våra tjänster

Vårt erbjudande

Projekt

Besparingspotential

Referenser

Projektstrategi

Process

Kontakt

02

04

06

08

09

10

11

12

14

16

20



Trygga, Utvecklande, Värdeskapande och Engagerade är våra vär-

deringar och dagliga ledstjärnor när vi möter såväl våra kunder som 

varandra.

Värderingarna är ett stabilt fundament och något konkret vi lever och 

andas varje dag. 

Tack vare vår starka kultur har vi medarbetare som trivs och lev-

ererar värde och skapar trygga relationer till varandra och till våra 

kunder.

Arne Olafsson

Verkställande Direktör



Klaff  Byggnads AB är ett litet byggbolag med 

stora resurser och korta beslutsvägar. Vi står 

stadigt med en bas av gediegn kompetens, erfa-

renhet och fi nansiell styka. 

Den viktigaste byggstenen i vår verksamhet är 

våra medarbetare som tillsammans skapar vär-

de för våra kunder varje dag.

Vi bygger allt från mindre snickerier till bostäder, 

skolor, villor, radhus och arbetar med fastighet-

sunderhåll, projektutveckling och inredningssni-

ckerier.

Vi tänker att utförda arbeten, tydlig kommunika-

tion och servicekänsla utvecklar verksamheten 

och skapar återkommande kunder och nya kun-

der via rekommendationer. 

Vårt koncept med samverkan i byggprojekt ger 

både trygghet och förbättrad lönsamhet för alla 

parter.

Efter många år i byggbranschen har vi ett eta-

blerat kontaktnät av andra seriösa hantverkare 

inom alla yrkesgrupper som vi tätt samarbetar 

regelbundet med, såsom rörmokare, elektriker, 

plåtslagare, kakelsättare till grävmaskinister 

m.m.

Det gör att vi kan säkerställa hög kvalitet och 

eff ektivitet genom hela projektet samt att kunden 

endast har en kontakt genom hela projektet.

Vi är övertygade om att en bättre sa-

mverkan mellan ett byggprojekts parter 

ger förbättrad lönsamhet till alla. Våra 

konsulter förbereder, utför och sammans-

täller dokumentation och planer, synkro-

niserar dessa och följer upp på fastställda 

tidplaner.

Vår ambition är att arbeta med kvalifi ce-

rade medarbetare som överträff ar våra 

kunders förväntningar. En ritning är en 

ritning men kreativitet i geomförande ska-

par stora vinster för kunden varför kom-

petens och erfarenhet är av avgörande 

betydelse i våra team.

Oavsett storlek på projekt så faller det sig 

naturligt att det fi nns ett behov av efte-

rarbete, planerat eller oplanerat, i många 

projekt.

Vi vill säkerställa att denna process är väl 

fungerande och levereras med hög kva-

litet

Klaff  Byggnads AB ska växa organiskt 

och i symbios med våra kunder.

Vår ambition är ej att bli störst, men att 

vara drivande i att förbättra samverkan 

mellan samtliga aktörer i ett byggprojekt.





100% aff ärsinriktad och drivs av att 

skapa ökad tillväxt genom framgån-

gsrik försäljning oavsett uppdrag. 

Jag har genom åren skapat fl ertalet 

företag till stora framgångar i ett in-

ledningsskede, och idag omsätter 

många av dem miljarder, vilket talar 

sitt tydliga språk.

Läs mer www.skarke.se

Ordförande

Erfarenhet inom alla aspekter av led-

ning, digitala strategier, SEO, organi-

sation, försäljning, rekrytering, turna-

rounds och kundhantering.

Erfarenhet från ett brett spektrum av 

organisationer och aff ärssegment i 

alla stadier av företagens livscykler.

Stort digitalt fokus sammanfl ätat med 

klassisk aff ärsutveckling. Grundare 

och föreläsare av Digital Kraschkurs.

Läs mer www.olafsson.se

VD

Vår ambition att vara drivande i frågan om en väl fungerande samverkan mellan samtliga intressenter i ett byggprojekt 

ställer självfallet stora krav på vår organisation. Oavsett om det gäller ABT 06 eller AB 04.

För att säkerställa vår framgång krävs kvalifi cerade och engagerade medarbetare. Vi har en ständigt pågående rekryte-

ringsprocess för att tillgodose våra behov av utökade resurser i takt med vår organiska tillväxt.



Byggansvarig Serviceansvarig

Ca 30 år med ledande funktion i 

byggbranschen.

Konsultansvarig

Ca 30 år med eget företagande i 

byggbranschen.

Rekrytering pågår

Konsultansvarig säkerställer att alla kända ingående intressenter samverkar inför pro-

jektet för att säkerställa hög eff ektivitet i leveranen av projektet.

Detta för att säkerställa kostnadseff ektivitet och att tidplanen blir så korrekt som det 

bara går utifrån kända fakta.

Leveransen av våra projekt kvalitets- och tidssäkras via våra projektledare som rap-

porterar till Produktionsansvarig.

Produktionsansvarig har tätt dialog med Konsultansvarig genom hela projketet.

Konsult- och Produktionsansvariga sammanställer relevant information och överläm-

nar till Serviceansvarig som dokumenterar relevanta serviceintervall, frekvens och 

kommunikation.



Genom att erbjuda konsulter som säkerställer en eff ektiv planeringsprocess, inklu-

sive framtagande av aktuella handlingar, säkerställer vi en smidig kommunikation 

mellan de olka delmomenten.  

Utgångspunkten i allt vi gör är samverkan mellan aktuella parter i ett byggprojekt. 

Ambitionen är att eff ektivisera byggprocessen från planering till service. Med detta 

förhållningsssätt skapar vi för alla parter det mest kostnadseff ektiva projektet, med 

rätt kvalitet i rätt tid.

Många projekt har behov av ett förebyggande underhåll, elle rbara löpnde underhåll, 

för att bibehålla hög kvalitet och funktioner. Vi erbjuder därför även Service på de 

byggprojekt vi levererat.

Klaff  Bygg levererar på den dokumentation som presenteras och säkerställer att vi 

möter kvalitets- och tidsplaner. Med egen eller inhyrd personal skapar vi ett jämnt 

och kostnadseff ektivt fl öde genom hela byggprocessen.

Klaff  Byggnads AB är ett litet byggbolag med stora resurser och korta beslutsvägar. Vi står stadigt med en bas av gedi-

gen kompetens, erfarenhet och fi nansiell styrka. 

Den viktigaste byggstenen i vår verksamhet är våra medarbetare som tillsammans skapar värde för våra kunder varje 

dag.

Vi bygger allt från mindre snickerier till bostäder, skolor, villor, radhus och arbetar med fastighetsunderhåll, projektutve-

ckling och inredningssnickerier.



Inför ett projekt bör sa-

mverkan mellan olika 

deltagare i projektet säkers-

tällas. Parter kan vara 

arkitekt, elinstallatör, VA 

leverantör, husleverantör, 

mark & aläggning, osv.

Behovet av efterföljande 

service varierar i olika 

projekt men Klaff  Byggnads 

erbjuder ett brett spektrum 

av serviceupplägg för att på 

bästa sätt möta kundernas 

olika behov.

För att bygga kostandse-

ff ektivt är det av väsentlig 

betydelse att arbetet med 

samverkan har genomförts. 

Vi får då en väl fungerande 

byggprocess där onödiga 

kostnader och stillestånd 

undviks.

Självklart innefattas garan-

tiåtaganden inom ramen för 

våra projekt. Genom att ha 

en kontakt för hela projektet 

underlättas dessutom arbe-

tet med garantiåtaganden 

då vi synkroniserar even-

tuella uppföljningar.



Klaff  Byggnads Ab levererar stora och små projekt. Den gemensamma nämnaren för alla våra projekt är samverkan och 

därmed kostnadsfokus och lönsamhetstänk för både beställare och leverantör. Ambitionen är att upprätthålla en hälso-

sam balans mellan byggprojekt av olika karaktär, som storlek, säsong, geografi sk placering, m.m. Detta leder till att alla 

projekt är av intresse, om beställarens förhållningssätt är i symbios med vårt förhållningssätt, dvs. fokus på samverkan 

och gemensam lönsamhet och eff ektivitet.

Ett tidigare hotel övergår till en alternativ hotellverksamhet där 

rum och ytor hyrs ut på längre tid. Gemensamma ytor byggs för 

matlagning, rekreation, möten, etc. All gammal inredning och 

ytskikt rivs, ny utrustning i kök, etc. Rum renoveras och moder-

niseras. Klaff  Konsult och Klaff  Bygg i stark samverkan. ABT 09

Med milsvid utsikt på en höjd byggs en smakfull villa med uteplat-

ser och balkonger. Etablering och igångsättning med kort varsel 

och stort stöd via vår konsultavdelning. Genom fördelaktiga avtal 

med materialleverantörer och underleverantörer erhålls god eko-

nomi i projektet. AB 04.

Klaff  Konsult levererar K handlingar baserat på erhållna A han-

dlingar. Vacker tillbyggnad i tre plan som produktionsplaneras 

eff ektivt för att stå klart till sommaren 2023. ABT 09

Attefallstillbyggnad i befi ntligt radhus där trädgård togs i anspråk 

för att utöka boyta. Vardagsrum, kök och hall byggs om, ytter-

vägg fl yttas ut för att erhålla större rymd i vardgasrum och kök. 

AB 04.



Vi ser det som beställarens och leverantörens uppgift 

att säkerställa en god ekonomi i varje byggprojekt, och 

detta till rätt kvalitet och på rätt tid. Vårt förhållningssätt 

gör de tmöjligt att leverera transparanta byggprojekt där 

alla parter är vinnare.

Genom att erbjuda transparant redovisning, löpande 

avstämningar och byggmöten diskuteras kostnader och 

utmaningar löpande för att minimera överraskningar el-

ler budgetar som spricker. det gemensamma målet om 

att nå budget är ledande i hela beslutsprocessen.

Vi levererar genom detta friktionsfria byggprojekt där 

parterna känner sig trygga med varandra och den ge-

mensamma ambitionen att alla ska vara vinnare i ett 

projekt i samverkan. Vi är övertygade om att beställa-

rens kostnader minskar och vårt engagemang ökar ge-

nom detta synsätt.  



“Mycket bra samverkan och Klaff  tar stort eget ansvar för förbättring av projekten”

Renovering av källarlokal för eventverksamhet. Planering, projektering och byggnation.  

Uppsättande av väggar, dörrar, måla, el, renovering av olika ytor. 

En arkitektritad villa i ett naturskönt område med en fantastisk utsikt ska stå klart framåt 

våren 2023.

Utbyggnad av radhus där delar av uteplatsen byggs in och blir en naturlig del av varda-

gsrum och kök. Byte av golv, nytt kök, vitvaror och köksö med stenskiva.

Projektering och framtagande av dokumentation, rivning, renovering, målning, ventila-

tion, el, VA, etc.

Flertal större byggprojekt

Eventlokal

Nyproduktion villa

Tillbyggnad, Attefallskoncept

Renovering av hotell



Våre medarbetare har lång och bred erfarenhet av entreprena-

darbete. Vi delar gärna med oss av erfarenhet för vi är överty-

gade om att en bättre förståelse för byggprocessen ger bättre 

byggprojekt för både kunder och leverantörer.



Klaff  Byggnads AB arbetar utifrån tesen 
att ett byggprojekt ska vara så kostnad-
seff ektivt som det möjligen kan bli. För 
att detta ska vara möjligt är det av stor 
vikt att aktuella parter arbetar i samförs-
tånd och transparant i många frågor.

Samtliga parter vill ha god ekonomi i sin 
del i projektet och rimligtvis vill alla leve-
rera hög kvalitet i projektet.

Vår ambition är att planera för en kostnadseff ektiv 

byggprocess med hög kvalitet i varje led.

Vikten av att säkerställa att samtliga ingående 

delprojekt är synkroniserade och validerade mot 

varandra i tid och kvalitet är av väsentlig betydel-

se för detta

När väl byggprocessen startat fi nsn det ofta en 

önskan om att projektet levereras på tid med så få 

avvikelser som möjligt. Vår ambition är att arbete 

efter tesen “På tid!”, men verkligheten har ibland 

andra planer och hinder i bygge m.m. dyker upp. 

En övergripande kalkyl för ett byggprojekt är alltid svår att få 

alldeles korrekt utan att “ta höjd” för diverse möjliga avvikel-

ser. Mer naturligt är att planera byggprocessen utifrån kän-

da fakta och sedan diskutera och konstruktivt lösa uppkom-

na utmaningar i byggprocessen.



Vår vision bygger på våra värderingar 

som är vårt fokusområde för att bygga 

ett starkt varumärke med tydliga proces-

ser för att uppnå uthållig lönsamhet och 

skapa värde för våra kunder och därmed 

oss.

Trygga, Utvecklande, Värdeskapande 

och Engagerade är våra värderingar och 

därmed är dessa våra dagliga ledstjär-

nor när vi interagerar med våra kunder 

och varandra.

Tack vare vår starka kultur har vi medar-

betare som trivs och levererar värde och 

skapar trygga relationer till varandra och 

våra kunder.

Vi har många års erfarenhet av att pla-

nera, bygga och underhålla projekt i alla 

storlekar.

Vi arbetar med små och stora projekt, att 

från mindre tillbyggnader till helentrepre-

nader.

Vi vet hur viktigt det är att hålla tidplaner, 

därför är ett av våra viktigaste kundlöften 

“På tid!”

Vi arbetar med tydliga lyftplaner för att 

få ett väl fungerande projekt både ur ett 

tekniskt perspektiv men även ur ett för 

både kund och oss fi nansiellt perspektiv. 

Förfrågan

LeveransHandlingar Uppföljning

Diskussion Off ert             



Samverkan som en naturlig del i byggprocessen

Klaff  Konsult säkerställer en väl 

fungerande samverkan mellan par-

terna i ett byggprojekt. 

Det kan gälla framtagandet av 

dokumentation, planering av de 

olika aktiviteterna för maximal leve-

ranseff ektivitet, färdigställandet av 

en övergripande gemensam tidpla-

nen, etc. 

Samverkan
Klaff  Service leverera löpande och 

förebyggande underhållsarbete i 

de projekt vi levererat och även an-

dra projekt.

Serviceavdelningen utför även min-

dre snickeriarbeten, renoveringen, 

etc.

Service
Klaff  Bygg levererar projekt baserat 

på konkret dokumentation, tidpla-

ner och specifi ka önskemål.

Ett byggprojekt innehåller alltid ut-

maningar i varierande grad, därför 

vinnlägger vi oss också om en tät 

dialog med beställaren för att iden-

tifi era besparingspotentialer, tidse-

ff ektivisering, m.m. 

Bygg



Vårt sätt att se på byggprocessen med det inledande steget Samverkan 
förbygger eventuella merkostnader i projektet på grund av missförstånd 
mellan de olika parterna i processen. Den investering som görs i Sam-
verkan ger god avkastning på den totala projektkostnaden baserat på de 
erfarenheter vi har från små och stora projekt.

Samverkan som en naturlig del i byggprocessen

Arbetet med Ändrings - och Tilläggsarbeten är tyvärr 

oundvikligt och många gånger orättvist behandlat.

Vår uppfattning är att en ÄTA är en naturlig del av ett 

byggprojekt och skall hanteras professionellt och i sa-

mförstånd med aktuella intressenter.

Ett projekt utan ÄTA har sina brister det med. Självfallet 

vill köparen betala så lite som möjligt och leverantören 

tjäna så mycket som möjligt, men om parterna möts i sa-

mförstånd i hanteringen av ÄT’or blir byggprojektet mer 

kostnadseff ektivt

ÄTA
Som kund ska du vara trygg med att får rätt produkt och 

den garanti och service som följer med även när bygget 

är klart. 

Vårt åtagande fortsätter även under den garantitid som 

följer efter färdigställandet så att eventuella fel eller bris-

ter rättas till.

Garanti



K-Rauta, Bauhaus, Ahlsell, Optimera, NA Svensson, Byggmax, Dahl, Swedol, etc.

Vi vinnlägger oss om att ha goda relationer med våra materialleverantörer

Renta, Hyreslandslaget, etc.

Vi ökar dock löpande hela tiden vår egen maskinpark för att erbjuda fl exibla lösningar

Vi arbetar med Fortnox och Bygglet för att arbetat eff ektivt med fl öden av material, personal 
och likviditet. Vi har en extern redovisningsfi rma och en extern revisor, för våra kunder, de 
anställdas och våra ägares trygghet. Finansiell stabilitet är vår högsta prioritet!  

Vi har ett tätt samarbete med IF avseende försäkringar, för vår egen del men även för att 
säkerställa ett fullgott skydd för våra kunder. Många gånger kan gränsdragningen vara prob-
lematisk varför vi tydliggör detta tidigt i våra projekt.

Då våra projekt varierar i tid och storlek anlitar vi löpande externa bemanningsföretag med 
justa villkor för sin personal, och vi arbetar självfallet med ID06 och på skatteverket registre-
rade arbetsplatser. Vi ser vår egen personal och inhyrd personal som mycket viktig del i vår 
framgång.



Vi arbetar enligt ABT 06 eller AB 04, i båda fall arbetar vi primärt på löpande räkning med transparant redovisning av 

kostnader och underleverantörer för att erbjuda våra kunder en kostnadseff ektiv struktur där priset aldrig blir ohemult 

i förhållande till erhållen leverans.

Transparansen skapar trygghet och långa professionella aff ärsrelationer, vi är en partner våra kunder kan lita på.

Vi har en eff ektiv faktureringsprocess för att säkerställa en eff ektiv byggprocess. Vår ambition är att leverera ett högkva-

litativt byggprojekt som är väl defi nierat i projektets inledning, inklusive betalningsterminer. 

Vi fakturerar både i förskott, löpande vecka för vecka och t.ex. material omgående, med korta betalningstider så att 

byggprojektets kassafl öde är i fas mellan kund och leverantörer.

ÄT’or är en naturlig del av varje projekt, att utgå från att inga ÄT’or uppstår är ett mindre kostnadseff ektivt förhållnings-

sätt där leverantören tvingas “ta höjd” för alla eventualiteter i stället för att ÄTOR diskuteras i samförstånd och regleras 

aff ärsmässigt löpande under projektet.

Vår uppfattning är att ÄTA har fått ett oförtjänt dåligt rykte när det egentligen är en naturlig del i byggprocessen. Däremot 

anser vi inte att ÄTOR ska vara en extra inkomstkälla för leverantörern, utan ett naturligt inslag som hanteras kostnad-

seff ektivt i byggprocessen

Vi följer självfallet gällande garantiregler men har även en ambition att samordna de olika garantisituationerna med sa-

mtliga inblandade parter för att säkerställa en snabb och eff ektiv garantiprocess för kunden.

Detta är ett av skälen till att processdelen Samverkan blir så viktig, just för att säkerställa en tydlig gränsdragning mellan 

de olika delarna i ett projekt.

Vi rekommenderar ofta våra kunder att teckna ett serviceavtal för löpande och förebyggande underhåll. Detta för att 

minimera olika skadors eff ekt samt minska nertid i eventuella processer för kunden.

Ett serviceavtal är fl exibelt och naturligtvis mer kostnadseff ektivt än akututryckningar.



Klaff  Byggnads AB, Lilla Torget 4, 761 30 Norrtälje

08 510 666 00  |  0701 82 55 32  |  info@klaff .se

Huvudkontor

www.klaff .se

Hemsida

https://www.linkedin.com/company/klaff byggnadsab/

Linkedin

Klaff  Byggnads Ab, Busstorget 2 c, 619 30 Trosa

08 510 666 00  |  073 63 25 629  |  info@klaff .se

Lokalkontor, Trosa

https://www.facebook.com/klaff byggnadsab

Facebook

Vi diskuterar gärna byggprojekt med potentiella kunder. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion så ser vi vart 

det leder.



Ett färdigställt byggprojekt innehåller många delar, självfallet dokumentation, leveransen av byggnation, instruktioner, 

material, serviceavtal, osv. Men även rekommendationer om serviceintervall, rutiner, m.m.

Vår ambition är alltid att samtliga våra projekt ska vara ett långsiktigt samarbete mellan oss och våra kunder och övriga 

relevanta intressenter och samarbetspartners.



Följ oss

Facebook

Instagram

LinkedIn

TikTok

Kontakt

08 510 666 00

info@klaff .se


