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Sammanfattning 

Besiktningar inom byggbranschen omfattas av ett rigoröst regelverk sammanställt i AB 04 
och ABT 94. Det finns flera typer av besiktningar men det är framförallt slutbesiktningen som 
har den största rättspåverkan och den är mycket viktig ur en mängd aspekter. Det är nämligen 
den som avslutar kontraktstiden för en entreprenad, det vill säga när ansvaret för objektet 
övergår från entreprenör till beställare. Den är också ett kvitto på hur entreprenaden har 
utförts och att eventuella garantitider efter entreprenaden börjar gälla. 

Syfte med följande rapport är att ta reda på vilka besiktningar som finns samt även försöka 
guida i juridiken om vad som sker innan, under och framförallt efter slutbesiktningen. 
Rapporten ämnar dels göra ett försök att peka på komplement till besiktningar, det vill säga 
kvalitetsstyrt godkännande, och om det kan vara en väg till att minimera antalet fel under 
entreprenadtiden samt även vid slutbesiktningen. 

För att analysera om varför kvalitetsstyrt godkännande kan ersätta besiktningar väljer vi att 
intervjua beställare och entreprenörer för att skapa oss en autentisk bild av hur det fungerar på 
ett byggprojekt. Dessutom genomgås litteratur i ämnet. 

Ett försök görs också att beskriva varför fel uppkommer vid en entreprenad och hur vanligt 
förekommande det är. 

En slutbesiktning kommer att studeras i detalj. Den görs i samarbete med en besiktningsman 
och försöker skingra frågetecknen om hur besiktningsmannen arbetar sig fram till ett färdigt 
slutbesiktningsprotokoll. 

Rapporten avslutas med en diskussion om hur vida besiktningar ska kvarstå i framtiden eller 
om kvalitetsstyrt godkännande kan fungera tillfredställande för att uppnå en bättre 
entreprenad. 
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Abstract 

Inspections within the building industry are surrounded by a rigorous set of rules presented in 
AB 04 and ABT 94. There are several types of inspections but the final inspection has the 
biggest legal implications and is important in many aspects, since it’s the one that ends the 
contract time for the contract i.e. when the contract is passed on from contractor to the client. 
It is also a confirmation on how the contract has been carried out and that the potential 
guarantee times after the contract will start to apply. 

The objective of the following report is to find out what different types of inspections there 
are as well as a legal understanding about what happens before, during and above all after the 
final inspection. The report aims to pinpoint complementary inspections i.e. quality driven 
approvals and if it can possibly be a way to minimise the number of mistakes during the 
contract time as well as the final inspection. 

In order to analyse whether quality driven approval could replace inspections we choose to 
interview clients and contractors to create an authentic picture on how things work on a 
building project. Literature on the subject will also be discussed. 

An attempt will be done to describe why mistakes occur in a contract and how common they 
are. 

A final inspection will be studied in detail. It will be carried out in cooperation with an 
inspector in order to clarify how an inspector finishes a final inspection protocol.  

The report ends with a discussion on whether inspections should remain in the future or if 
quality driven approvals could come to work as a satisfying replacement in order to obtain a 
better contract. 
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1. Inledning 

Varje dag färdigställs nya entreprenader. Från att gått från en idé om utformning i 
förfrågningsunderlaget till att färdigställas vid produktionen står byggnaden på plats. Under 
resans gång uppstår det problem av olika dignitet som måste lösas. Många av problemen kan 
lösas på plats mellan beställare och entreprenör medan andra problem ger upphov till mer 
svårlösta konflikter. Sveriges lagar och förordningar har utarbetats som skydd för konsument 
respektive säljare. Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är några exempel på lagar 
som förebygger och ger vägledning för bästa anvisning i att lösa konflikter. 

Byggbranschens avtal mellan entreprenör och näringsidkare åtgärdas inte av några lagar utan 
omfattas i stället av de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 94 som styr 
avtalsförhållandet mellan parterna. För att de ska gälla mellan entreprenör och beställare 
måste de avtalas in i entreprenadkontraktet. 

I den här rapporten har vi tagit fasta på vad som gäller vid olika besiktningar. Besiktningarna 
är till för att fungera som en kontroll av entreprenaden och de görs av en oberoende part, 
nämligen besiktningsmannen. Besiktningsmannen är den part som påpekar olika fel och 
brister på entreprenaden. Främst är det slutbesiktningen som är den viktigaste besiktningen ur 
rättsligt perspektiv. Den talar om att entreprenadtiden är slut och att entreprenören kan 
överlämna entreprenaden till beställaren. 

Vi har funderat på hur byggbranschen kan fungera så smidigt som den gör mellan entreprenör 
och näringsidkare under de olika besiktningarnas utförande. Är den uppfattningen felaktig? 
Klart är att en slutbesiktning inom byggentreprenader omfattas av en mängd olika 
granskningar som utförs av en besiktningsman. Besiktningsmannen granskar ritningar, 
beskrivningar samt gör en okulär besiktning av entreprenaden. Slutbesiktningen genomförs i 
slutet av entreprenadens färdigställande, det vill säga besiktningsmannen har inte en chans att 
granska utförandet under entreprenadtiden. 

Syfte med följande rapport är att ta reda på vilka besiktningar som finns samt även försöka 
guida i juridiken om vad som sker innan, under och framförallt efter slutbesiktningen. 
Rapporten ämnar dels göra ett försök att peka på komplement till besiktningar, det vill säga 
kvalitetsstyrt godkännande, och om det kan vara en väg till att minimera antal fel under 
entreprenadtiden samt även vid slutbesiktningen. 

Ett försök görs också till att beskriva varför fel uppkommer vid en entreprenad och hur 
vanligt förekommande det är. 

För att analysera om varför kvalitetsstyrt godkännande eventuellt kan ersätta besiktningar 
samt att även skapa sig en autentisk bild av hur det fungerar på ett byggprojekt väljer vi att 
intervjua beställare och entreprenörer. Dessutom genomgås litteratur i ämnet. 

En slutbesiktning kommer att studeras i detalj. Den görs i samarbete med en besiktningsman 
och försöker skingra frågetecknen om hur besiktningsmannen arbetar sig fram till ett färdigt 
slutbesiktningsprotokoll. 

Rapporten avslutas med en diskussion om huruvida besiktningar ska kvarstå i framtiden eller 
om kvalitetsstyrt godkännande kan fungera tillfredställande för en bättre entreprenad. 
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2. Material och metod 

Till vår hjälp har vi intervjuat beställare och entreprenör samt en entreprenör som har arbetat 
enligt kvalitetsstyrt godkännande (se bilaga 1-3). Vi har fått möjlighet att närvara på en 
slutbesiktning och besiktningsmannen (Micael Andersson, Stiba i Borås) har även hjälpt oss 
med nödvändig information. 

Vi har använt oss av litteratur i form av AB 04 samt ABT 94 för att reda ut vad som gäller vid 
olika besiktningar. Inriktningen är gjort främst på slutbesiktningen eftersom det är den absolut 
viktigaste besiktningen. Lars-Otto Limans bok, Entreprenad- och konsulträtt, samt Sture 
Johanssons bok, Entreprenadrätt och praktik, har använts flitigt eftersom kunskapen om hur 
en entreprenad styrs varit bristfällig. 

För att förstå hur Kvalitetsstyrt godkännande har tillämpats vid byggnationer har boken, 
Kvalitetsstyrt godkännande, studerats. Vi har även besökt en entreprenör som arbetar med 
kvalitetssystem, för att få hans syn på Kvalitetsstyrt godkännande. 

Ett försök har också gjort till att undersöka varför fel uppkommer vid en entreprenad. Per-
Erik Josephsons bok, Orsaker till fel i byggandet, har legat till grund för att om möjligt förstå 
bakomliggande faktorer till varför fel uppkommer vid en byggnation. Annan litteratur har 
också genomgåtts i ämnet kvalitetsstyrning. 
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3. Bakgrund 

De allmänna reglerna härstammar från avtalslagen som kom år 1915 och de gäller också för 
entreprenadavtal. Lagstiftningen innehåller regler om hur ett entreprenadavtal kommer till 
stånd när anbud och beställningar är bindande. Det finns dock ingen lag som är speciellt 
bindande för entreprenader. Svensk lagstiftning saknar en motsvarighet till köplagen när det 
gäller entreprenader med näringsidkare som beställare (Liman 2005). 

Parterna i byggbranschen har genom förhandlingar utarbetat allmänna bestämmelser som 
reglerar avtalsförhållandet mellan dem. För att de allmänna bestämmelserna ska gälla är det 
tvunget att de åberopas av parterna, det vill säga att de måste göras till en del i 
entreprenadavtalet. När det gäller avtal mellan entreprenör och konsument så gäller 
konsumenttjänstlagen som aldrig kan förhandlas bort vid ett entreprenadkontrakt. AB 04 kan 
användas mellan entreprenör och konsument men AB 04 kan vara till nackdel för 
konsumenten varför ABS 05, som är mer konsumentanpassad, används tillsammans med 
konsumenttjänstlagen.  

Allmänna bestämmelser har utarbetats av byggandets kontraktskommitté, BKK, som är en 
ideell förening där de stora organisationerna på entreprenad- och beställarsidan är 
representerade. 

Byggandets kontraktskommitté har från lagarna utarbetat förslag på hur bästa möjliga 
samförstånd ska kunna råda mellan beställare och entreprenörer. Detta samarbete har skapat 
en skrift, nämligen allmänna bestämmelser. Allmänna bestämmelser används för byggnads-, 
anläggnings- och installationsentreprenader och den talar om hur de inblandade parterna 
själva kan lösa konflikter som kan uppkomma utan att behöva blanda in tingsrätten där en 
domare dömer till någons fördel utifrån hur lagen är skriven (Liman 2005). 

Det finns olika skrifter av allmänna bestämmelser för vilken entreprenadform som väljs av 
beställaren. AB 04 gäller i allmänhet generellt för entreprenader men brukar användas främst 
för general, samordnad och delad entreprenad. Särskilda skrifter finns för totalentreprenad 
ABT 94 samt även för gällande reglering mellan entreprenörer och underentreprenörer AB-U 
04. 

För entreprenaden är kontraktshandlingarna mycket viktiga. Det är ofta beställaren som 
utformat kontraktshandlingarna och beslutar vad entreprenören ska göra och hur 
entreprenaden ska utformas. Ett exempel av AB 04 brukar alltid följa med 
kontraktshandlingarna alternativt så räcker det med att beställaren hänvisar till AB 04 för att 
på så sätt gardera sig om att det gäller i kontraktet. De flesta reglerna i AB 04 är så kallade 
fasta bestämmelser och är tänkta att gälla i samtliga upphandlingar. I kontraktet kan även 
motstridande uppgifter förekomma vilket innebära att missuppfattningar kan uppkomma 
vilket kan ställa till med förtret. AB 04 beskriver det i kapitel 1 § 3. Där står det att följande 
ordning gäller: 

1. Kontraktet 

2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter 

3. AB 04 

4. Beställning 
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5. Anbud 

6. Särskilda mät- och ersättningsregler 

7. à-prislista eller prissatt mängdförteckning 

8. Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande 

9. Administrativa föreskrifter 

10. Ej prissatt mängdförteckning 

11. Beskrivningar 

12. Ritningar 

13. Övriga handlingar 

Som synes gäller kontraktet först, varför det är av yttersta vikt att kontraktshandlingarna är 
upprättade av en kunnig person så att fel minimeras. Ändringar i AB 04 återfinns på andra 
plats och ska undantag göras måste de inskrivas i de administrativa föreskrifterna AF-AMA 
98 som alltid upprättas i samband med kontraktet. 

Beställaren brukar normalt inte lägga sig i hur entreprenaden utförs utan det är upp till 
entreprenören själv att besluta om hur arbetet ska fortskrida under entreprenadens gång. 
Kontraktshandlingarna inskränker sig alltså inte till att beskriva hur arbetsresultatet uppnås 
(Liman 2005).  

I kontraktshandlingarna står det hur lång entreprenadtiden kommer att vara. Entreprenadtid är 
den tid från entreprenadens påbörjande till och med den dag då entreprenaden är godkänd. I 
kapitel 7 § 12 talar AB 04 om hur en entreprenad blir godkänd efter en slutbesiktning. 

Entreprenadtidens slut är som tidpunkt avgörande ur entreprenadens synvinkel. Det är 
nämligen då entreprenörens ansvar för skada övergår till beställaren. Slutbesiktningen är 
enligt AB 04 den besiktningen som har till uppgift att godkänna entreprenaden eller inte. 

Förr i tiden byggdes entreprenader med en mindre mängd olika material. I dag används allt 
fler material i entreprenaden och det kan vara svårt att uppfatta vilka material som håller en 
hög kvalitet och vilka som kan innebära risker. Fastigheterna blir också alltmer 
”installationstäta”, det vill säga mer teknisk apparatur används. På senare år har därför fler 
besiktningsmän specialiserat sig på olika delar av entreprenaden för att på så sätt bli proffs på 
sin besiktningsdel. 

För att en nybyggnation ska kunna godkännas vid en slutbesiktning får det inte vara några 
större fel på fastigheten. Om någon del inte överensstämmer med vad som avtalats mellan 
parterna förutsäger AB 04 att ett fel existerar. I AB 04 definieras fel som ”avvikelse som 
innebär att en del av entreprenaden inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt”.  
 
Det är besiktningsmannens uppgift att utreda vad som är fel och inte. Som stöd har han 
ritningar, beskrivningar samt AB 04/ABT 94 att tillgå för att göra en korrekt bedömning. 
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Godkänns entreprenaden övergår den till beställaren och den så kallade garantitiden börjar. 
AB 04 säger att ansvarstiden är tio år från att entreprenaden godkänts och garantitiden på 
entreprenörens arbetsprestation är fem år samt två år på material och varor. 

Ansvarstiden omfattas av byggfelsförsäkringen som inträder efter att entreprenörens femåriga 
garantitid löper ut. Byggfelsförsäkringen medföljer vid nybyggnation eller större renoveringar 
och ska omfatta fel och skador som anmälts inom tio år efter att byggnadsarbetet godkänts vid 
slutbesiktning. Byggfelsförsäkringen blev lag 1993 och reviderades den 1 januari 2005 
(Liman 2005). 
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4. Olika typer av besiktningar 

Det finns sex olika typer av besiktningar nämligen för-, slut-, garanti-, särskild-, efter- samt 
överbesiktning. 

4.1 Förbesiktning 

Mellan beställare och entreprenör kan delade uppfattningar råda redan vid starten av 
entreprenaden. Vardera parten har då möjlighet att kunna begära förbesiktning för att på så 
sätt få ett opartiskt utlåtande om huruvida entreprenaden är kontraktsenligt utförd. Det talas 
om normerande förbesiktning och behandlas i 1 § 7 AB 04 och 1 § 7 ABT 94. 

Förbesiktning kan endast påkallas under entreprenadtiden och anses ligga i bådas intressen. 
Om något är fel är det bra om saken utreds på ett tidigt stadium istället för att problem uppstår 
senare vid byggnationen. Det är också av största vikt att besiktningsmannen antecknar vad 
som ingått i förbesiktningen för att inte senare skapa meningsskiljaktigheter mellan beställare 
och entreprenörer.   

Ett annat uppdrag för förbesiktningen kan vara att besiktiga delar som inte kan besiktigas 
under slutbesiktningen.  

Part har rätt att påkalla förbesiktning om: 

1. Arbete efter färdigställandet av entreprenaden inte är eller inte utan väsentligt ingrepp blir 
åtkomligt för besiktning. 

2. Avhjälpande av fel i arbete efter färdigställandet skulle vara till väsentlig olägenhet för 
parten. 

3. Arbete före färdigställandet tas i bruk av beställaren eller 

4. I övrigt särskilda skäl föreligger. 

Förbesiktning verkställs utan dröjsmål efter påkallandet. 

4.2 Slutbesiktning 

När entreprenadtiden löper mot sitt slut ska en slutbesiktning av entreprenaden göras. I AB 04 
står det att ”slutbesiktning skall, om inte parterna avtalat om annat, verkställas vid 
kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att 
entreprenaden anmälts vara färdigställd”.  

Entreprenören ska i god tid meddela om hur han ligger till tidsmässigt för att slutbesiktning 
ska kunna utföras. AB 04 säger att ”entreprenören skall i god tid underrätta beställaren när 
entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning, om inte parterna 
genom besiktningsplan har träffat särskild överenskommelse”. I god tid brukar anges till 
mellan tre och fem veckor i förväg. 

Om entreprenaden inte är helt färdigställd kan besiktningsmannen avbryta besiktningen och 
föreskiva ny slutbesiktning. 
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I fall att beställaren underlåtit att påkalla slutbesiktning gör sig beställaren skyldig till 
kontraktsbrott. Försenad slutbesiktning på grund av att beställaren inte fullföljt sina åtaganden 
resulterar i att entreprenaden ska avlämnas den dag som slutbesiktningen skulle ha gjorts, det 
vill säga när entreprenaden slutförts av entreprenören. Garantitiden börjar också löpa från den 
dagen då entreprenaden anses fullgjord. 

Om beställaren vill ta någon del av entreprenaden i bruk före utgåendet av entreprenadtiden 
har han rätt att påkalla slutbesiktning. Enligt 12 § 7 AB 04 har ”part har rätt att påkalla 
slutbesiktning av en färdigställd del av entreprenaden, om beställaren tar eller begär att få ta 
delen i bruk”. ”Garantitiden för del som godkänns vid sådan besiktning löper från 
godkännandet av delen intill utgången av garantitiden för den sist godkända delen i 
entreprenaden.” 

Om någon part vill bryta ut någon del av entreprenaden kan en kompletterande slutbesiktning 
göras. Ett sådant förfarande utgör inget hinder för godkännande av den övriga entreprenaden 
(12 § 7 AB 04). 

Parterna kan också avtala om fortlöpande besiktning av entreprenaden. Den besiktningen 
genomförs som för eller slutbesiktning. 

Om entreprenaden har mindre fel ska det inte hindra att entreprenaden godkänns. 
Entreprenören kan dock inte strunta i sina åtaganden eftersom AB 04 samt ABT 94 ger 
beställaren rätt att få felen avhjälpta enligt 17 § 5 AB 04 och ABT 94 25 § 7. 

Avhjälpandet utav fel enligt 17 § 5 AB 04 skall göras utan dröjsmål och senast efter två 
månader från att slutbesiktningen gjordes. Om entreprenören inte fullföljer sitt åtagande ger 
AB 04 beställaren rätt att avhjälpa felen på entreprenörens bekostnad. 

Slutbesiktningens godkännande brukar avslutas med ett slutsammanträde där ett avyttrande av 
besiktningsmannen ska göras om entreprenaden är godkänd eller inte (12 § 7 AB 04, 14 § 7 
ABT 94). Om entreprenaden godkänns slutar många paragrafer att gälla i AB 04 samt ABT 
94. 

Sammanfattande händelser vid godkänd slutbesiktning sker enligt följande (Johansson 2005). 

● Ansvars- och garantitiden börjar som senast vid denna tidpunkt (4 § 7 AB 04). 
●  Entreprenadtiden är slut (Begreppsbestämningarna). 
●  Objekt ansvaret upphör (1 § 5 AB 04). 
●  Entreprenaden är avlämnad (12 § 7 AB 04). 
●  E;s monopolrätt till och skyldighet att utföra ÄTA-arbeten upphör (3 § 2 AB04). 
●  Berättigad vitestid är slut (3 § 5 AB 04). 
●  3-månadersfristen för anspråk på vite börjar löpa (3 § 5 AB 04). 
●  3-månadersfristen för anspråk på annat skadestånd börjar löpa (20 § 5 AB 04). 
●  6-månadersfristen för entreprenörens krav på ersättning börjar löpa (19 § 6 AB 04). 
●  6-månadersfristen för beställarens krav på ersättning börjar löpa (20 § 6 AB 04). 
●  Säkerheter sätts ned (21 § 6 AB 04). 
●  5 % av kontraktssumman får innehållas för avhjälpande av fel (15 § 6 AB 04). 
●  6-månadersfristen för beställare att påtala nya fel börjar löpa (11 § 7 AB 04). 
●  Entreprenören blir skyldig att utan dröjsmål avhjälpa fel (17 § 5 AB 04). 
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För ABT 94 gäller: 
 
●  Garantitiden börjar som senast vid denna tidpunkt (7 § 4 AB 04). 
●  Entreprenadtiden är slut (Begreppsbestämningarna). 
●  Objektansvaret upphör (4 § 5 ABT 94). 
●  Entreprenaden är avlämnad (15 § 7 ABT 94). 
●  E;s monopolrätt till och skyldighet att utföra ÄTA-arbeten upphör (3 § 2 ABT 94). 
●  Berättigad vitestid är slut (1 § 5 ABT 94). 
●  3-månadersfristen för anspråk på vite börjar löpa (19 § 5 ABT 94). 
●  3-månadersfristen för anspråk på annat skadestånd börjar löpa (19 § 5 ABT 94). 
●  6-månadersfristen för entreprenörens krav på ersättning börjar löpa (14 § 6 ABT 94). 
●  Återstoden av kontraktssumman förfaller till betalning (10 § 6 ABT 94). 
●  3-månadersfristen för beställaren att påtala nya fel börjar löpa (13 § 7 ABT 94). 
●  Entreprenören blir skyldig att utan dröjsmål avhjälpa fel (25 § 7 ABT 94). 
Kan inte entreprenaden godkännas ska besiktningsmannen besluta om fortsatt slutbesiktning. 
Det kan till exempel vara när entreprenaden inte är klar i tid, vilket kan skapa problem för 
besiktningsmannen att utföra sitt uppdrag. 

Om någon del av entreprenaden inte går att granska, exempelvis en klimatanläggning under 
vintertid, kan parterna komma överens om en kompletterande slutbesiktning. Då ges 
möjlighet att efterkolla systemet för att på så sätt förvissa sig om att den är intakt (2 § 7 AB 
04, 2,4,5 § 7 ABT 94). 

4.3 Garantibesiktning 

Garantibesiktningen är till för att upptäcka fel som har uppstått under garantitiden (3 § 7 AB 
04). Det är beställaren som står för anmälan om garantibesiktningen. Den ska göras före 
utgången av den kortaste garantitiden. Den kortaste garantitiden lyder på två år och avser 
material och varor. Det finns också en paragraf som säger att beställaren måste rapportera en 
skada som uppkommit på entreprenaden till entreprenören så att denne kan minimera skadans 
verkningar (15 § 5 AB 04). 

En särskild besiktning där fel konstaterats på entreprenaden kan göras när helst under 
entreprenadens garantitid men den är ytters sällsynt eftersom entreprenören oftast är mån om 
sitt goda rykte utåt (Liman 2005). Om en särskild besiktning utfästs ändå är det upp till 
beställaren att påvisa vilka fel entreprenaden är behäftad med och för vilka entreprenören har 
garantiansvar för (5 § 5 AB 04 och 5 § 6 ABT 94). 

Efter att garantitiden har gått ut ansvarar entreprenören bara för fel som inte har märkts 
tidigare och är väsentligt för entreprenaden och har sin grund i vårdslöshet från 
entreprenörens sida. Fel som inte märkts tidigare brukar benämnas med dolda fel. 

4.4 Särskild besiktning 

Särskild besiktning är till för att upptäcka allvarliga fel under garantitiden (4 § 7 AB 04). 
Eftersom garantitiden sträcker sig upp till hela tio år finns chans att påkalla särskild 
besiktning under hela denna tid. 

Även efter garantitidens utgång kan det vara av största vikt att fastställa fel och få dem 
fastlagda. Brukligt är att påkalla en slutbesiktning och låta en besiktningsman titta på felet och 
uppkomma med en åtgärd. Den som vill få slutbesiktningen utförd är den som betalar för den. 
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4.5 Efterbesiktning 

Part har rätt att påkalla efterbesiktning för konstaterande av om ett fel avhjälpts (5 § 7 AB 
04/ABT 94). Efterbesiktning verkställs utan dröjsmål efter avhjälpandet. Om entreprenören 
påkallat efterbesiktning men inte beställaren dykt upp, ska de fel som innefattats i 
efterkontrollen anses avhjälpta.  

Efterbesiktningen kan påkallas av part för att se om fel avhjälps. Efterbesiktningen är ovanlig 
och förekommer i ringa omfattning. 

4.6 Överbesiktning 

Med överbesiktning enligt AB 04 menas en besiktning som görs över någon annan besiktning 
som gjorts tidigare om part ifrågasätter riktigheten i exempelvis frågan om entreprenadens 
godkännande, förekomst av fel eller ansvar för fel. Överbesiktningen innehåller de delar som 
gjorts tidigare och ersätter den tidigare besiktningen (Johansson 2005). 

Överbesiktningen utförs av en överbesiktningsman eller av en överbesiktningsnämnd och den 
är till för att pröva beslutet som utfördes av den ursprungliga besiktningsmannen. 

Överbesiktning kan påkallas av både entreprenör och beställare (6 § 7 AB 04/ABT 94). 
Kallelsen av överbesiktningen ska vara skriftlig och inlämnad inom tre veckor efter att 
entreprenaden godkänts AB 04. För ABT 94 gäller två veckor. Vanligtvis består 
överbesiktningen av en tremannanämnd där parterna utsett varsin ledamot samt tillsammans 
den tredje som blir ordförande. 

Överbesiktningens utslag kan prövas vidare och det kallas för tvist (16 § 7 AB 04 för ABT 94 
7 § 7). Prövningen sker i en allmän domstol. Om inte det omtvistade beloppet överstiger 150 
prisbasbelopp sker prövning i allmän domstol. Om det omtvistade beloppet överstiger 150 
prisbasbelopp påkallas en skiljedom. Tvisten prövas då i en skiljedom enligt lagen om 
skiljeförfarandet (1 999:116) (Johansson 2005). 



  15

5. Syftet med besiktningar 

Syftet med besiktningar är att konstatera om entreprenören presterat det som han har åtagit sig 
att göra enligt entreprenadavtalet. I 11 § 7 AB 04 uttrycks att ”Vid besiktning skall med 
noggrant iakttagande av parternas rätt undersökas och bedömas i vad mån entreprenaden eller 
en del av den uppfyller kontraktsenliga fordringar”. 

Besiktningsmannen skall upprätta ett besiktningsutlåtande. Fel som vid tiden för besiktningen 
finns på den besiktigande delen av entreprenaden skall antecknas i utlåtandet. 

Exempel på fel kan vara felaktigt utförande, materialfel, skador, felaktig eller bristande 
funktion samt ett icke fackmässigt utförande. 
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6. Slutbesiktningens rättsverkan 

Slutbesiktning görs för att utröna vilka fel som finns på en entreprenad. Slutbesiktningen är 
mycket viktig eftersom den utlöser viktiga rättsföljder. Dessa är: 

● Entreprenören blir skyldig att utan dröjsmål och senast inom två månader avhjälpa fel (17 § 
5 AB 04). 

● Garantitiden börjar (4 § 7 AB 04). 

● Entreprenadtiden är slut. 

● Innestående delar av kontraktsumman förfaller till betalning. Beställaren har dock 
fortfarande rätt att innehålla delar av kontraktsumman. Beställaren får innehålla 5 % av 
entreprenadsumman jämte mervärdesskatt på det innehållna beloppet för avhjälpande av fel, 
dock längst två månader. 

● Objektansvaret, d.v.s risken för entreprenaden skall skadas genom olyckshändelse e.d., 
övergår på beställaren (5 § 1 AB 04). I samband härmed står att entreprenaden är avlämnad (7 
§ 12 AB 04, tredje stycket). 

● Preskriptionsfristen för entreprenörens krav på ersättning börjar löpa (19 § 6 AB 04). 

● Preskriptionsfristen för beställarens krav på entreprenören börjar löpa (20 § 6 AB 04). 

● Vissa frister för framställande av skadeståndsanspråk och förseningsvite börjar löpa (3,20 § 
5 AB 04). 

Som synes är många viktiga faktorer inblandade vid slutbesiktning. När väl godkännandet ges 
kan människor flytta in i sina lägenheter och eventuella mindre fel kan åtgärdas, dock inom 
två månader. 
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7. Besiktningens preskriberande effekt 

I 11 § 7 AB 04 sägs att beställaren utöver de fel som antecknats i utlåtandet får göra gällande 
andra fel. Nämligen sådana: 

● Som förelegat vid besiktningen men som då inte märkts eller bort märkas s.k. ”dolda” fel. 
 
● Som beställaren själv påtalat skriftligen hos entreprenören inom 6 månader (fel i 
allmänhet), respektive 18 månader (väsentligt fel) efter entreprenadtidens utgång. 
 
AB 04 16 § 7 ger besked om besiktningsutlåtande kan överklagas det vill säga till allmän 
domstol i en tingsrätt. Vid eventuell tvist mellan parter, om det omtvistade beloppet inte 
överstiger 150 prisbasbelopp, avgörs tvisten i allmän domstol. I annat fall kan tvisten avgöras 
av en skiljedom enligt skiljeförfarande. 
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8. Dolda fel 

För att en brist ska anses som ett dolt fel ska, förutom att bristen inte varit upptäckbar för 
beställaren, bristen också innebära att fastigheten genom att bristen är behäftad med en 
avvikelse som beställaren inte räknat med. Sådeles räcker det inte med att bristen varit 
oupptäckbar för beställaren utan fastigheten måste genom bristen avvika från vad beställaren 
har rätt att kräva. 

Dolt fel kan vara när exempelvis en fuktskada har uppkommit under en plastmatta vilket inte 
setts tidigare vid en slutbesiktning eller vid en senare garantibesiktning. 

I 5 § 5 AB 04 står det att ”entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitiden”. 
Det kan vara fel som byggs in under entreprenadtiden men som först syns under garantitiden, 
exempelvis dolt fel.  

Om beställaren upptäcker ett dolt fel måste han skyndsamt meddela entreprenören om 
problemet (15 § 5 AB 04). 

För att säkra att kvaliteten håller en hög klass kan beställare och entreprenör komma överens 
om olika former för kvalitetsstyrt godkännande. Oftast är det intyg som lämnas och dessa är 
ett bevis på att entreprenaden utförts på ett korrekt sätt. Om ett fel har konstaterats i intygen 
ska felet anses som ett dolt fel (12 § 7 AB 04). Dolda fel är mycket viktigt för beställaren att 
upptäcka eftersom dolda fel omfattas av garantiansvaret hos entreprenören.  
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9. Ansvar och kostnader 

9.1 Besiktningsmannens ansvar 

Ett sammanträde av administrativ art brukar i dag starta slutbesiktningen. Där gås igenom 
vilka handlingar som upprättats och hur och när besiktningen ska göras. Om entreprenaden är 
stor ingår många besiktningsutlåtanden, exempelvis för el och VVS, vilka samlas som bilagor 
och kan på så sätt skickas till huvudbesiktningsmannen. En sammanställning av 
entreprenaden görs och eventuella anmärkningar rapporteras till entreprenören. 

Till besiktningsman utses normalt en person som har stor erfarenhet av byggbranschen. Det 
finns ingen utbildning som ett krav utan erfarenhetens antal år spelar avgörande roll för 
uppdraget. Besiktningsmannen ska vara oberoende och chans till jäv får inte förekomma (9 § 
7 AB 04). 

Besiktningsmannen ska enligt 11 § 7 AB 04 och 13 § 7 ABT 94 undersöka i vad mån 
entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar. Besiktningsmannen har ingen dömande 
funktion bara en konstaterande om vad som är fel.  

AB 04 ger beställaren rätt att utse besiktningsman efter eget tycke. Om beställaren utser 
besiktningsman tillsammans med entreprenören måste en utredning om jäv behandlas. 
Entreprenören ska normal inte beblanda sig med frågeställningen eftersom eventuella 
spekulationer om intressekonflikter kan uppkomma. 

Enligt (Liman 2005) har besiktningsmannen till uppgift att granska entreprenaden utifrån 
ritningar, beskrivningar samt att använda AB 04 som en vägledning till ett beslutande. 
Besiktningsmannen ska granska entreprenaden, på ett oberoende sätt, i jakten på fel. När han 
är klar ska han upprätta ett besiktningsutlåtande. I utlåtandet ska han ta ställning om 
entreprenaden är godkänd eller inte. Om skäl finns att inte godkänna entreprenaden ska han 
nedteckna dessa som skäl för beslutet. Han kommer också att föreskriva fortsatt 
slutbesiktning (12 § 7 AB 04). 

Slutbesiktningen ska avslutas med ett slutsammanträde där ett godkännande av entreprenaden 
ges av besiktningsmannen (12 § 7 AB 04). 
 
Besiktningsmannen ska i god tid kalla parterna till besiktning (10 § 7 AB 04). 

Besiktningsmannen får inte nedteckna fel i besiktningsutlåtandet utan att part har fått yttra sig 
(13 § 7 AB 04). 

Vid eventuell efterbesiktning får besiktningsmannen inte nedteckna nya fel. 

Beställaren får inte nedteckna nya fel utöver de som redan nedtecknats vid slutbesiktningen. I 
AB 04 och ABT 94 finns några undantag av huvudregeln. Dessa är: 

● Dolt fel 

● Beställaren har rätt att påkalla fel som förelegat vid slutbesiktningen men som inte 
upptäckts. 

● Granskningsfrist 
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Beställaren har rätt att påkalla nya fel som enligt AB 04/ABT 94 skriftligen anmälts till 
entreprenören inom sex månader för vanliga fel och 18 månader för väsentliga fel gällande 
AB 04. För ABT 94 gäller tre månader för samtliga fel. 

Om undantag görs från huvudregeln är det av yttersta vikt att besiktningsmannen antecknar 
sådan ändring, annars kan missuppfattningar och feltolkningar göra att besiktningsmannen 
mister i trovärdighet. 

Besiktningsutlåtandet ska avges skriftligen och utan dröjsmål och senast tre veckor efter 
besiktningen. I utlåtandet ska tillämpliga delar av följande nedtecknas enligt 14 § 7 AB 04 
samt 21 § 7 ABT 94: 

1. Typ av besiktning 

2. Besiktningens omfattning 

3. Tid för besiktningen 

4. Entreprenaden samt parterna 

5. Besiktningsmannen med uppgift om vem som utsett denne 

6. Närvarande personer med uppgift om vem som för respektive parts talan 

7. Sättet för kallelse till besiktning 

8. Fråga om jäv 

9. Tidigare besiktningar och provningar 

10. Entreprenadhandlingarna och andra överenskommelser rörande entreprenadens 
omfattning och utförande 

11. Delar som inte är åtkomliga för besiktning 

12. Delar som inte besiktigas okulärt, utan endast på grundval av entreprenörens 
dokumentation över avtalade kvalitets- och miljöåtgärder 

13. Fel för vilka besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig 

14. Bristfälligheter och anmärkningar enligt § 13 i kapitel 7 för vilka besiktningsmannen inte 
anser entreprenören ansvarig 

15. Förhållanden med vilkas slutliga bedömande bör anstå till besiktning vid senare tillfälle 

16. Fel vilka enligt § 13 i kapitel 7 hänskjuts till särskild utredning med uppgift om vem som 
skall utföra utredningen samt tidpunkt då den beräknas vara slutförd 

17. Fel som enligt kapitel 5 § 18 med angivande av i vilken utsträckning besiktningsmannen 
anser entreprenaden skyldig att avhjälpa felet enligt § 13 i kapitel 7 samt uppskattad 
nedsättning av entreprenadsumman 
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18. Besked om godkännande och dag för beskedet samt, om godkännande inte lämnas, skälen 
därtill 

19. Föreskrift om fortsatt eller ny slutbesiktning enligt § 12 i kapitel 7 

20. Tidpunkt för garantitidens slut och eventuell förlängd garantitid 

21. Besiktningskostnadens fördelning 

22. Meningsskiljaktigheter mellan ledamöter i besiktningsnämnden 

23. Av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel 

24. Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta om annan tid än som 
föreskrivs i kapitel 5 § 17 skall gälla 

25. Sändlista för besiktningsutlåtande 

Besiktningsmannen ska meddela vilka fel som kan stå kvar (18 § 5; 13,14, punkt 17 § 7; 15 § 
6). Han ska uppkomma med en summa om hur mycket det skulle kosta för att åtgärda felen. 
Den summan ska entreprenören betala för att kompensera beställaren. 

Viktigt är att allt av väsentlighet kommer med i skriften eftersom slutbesiktningen har en stor 
rättslig verkan. 

Om inte part är nöjd med besiktningsutlåtandet kan överprövning begäras (16 § 7 AB 04). 

Besiktningsmannen har inte något rättsligt uppdrag vilket innebär att det inte går att stämma 
en besiktningsman. Besiktningsmannen fungerar som en dömande part mellan beställare och 
entreprenör. Om en besiktningsman eventuellt inte upptäckt ett fel eller brister kan inte kraven 
från entreprenörens sida i sidosättas. Om beställaren upptäcker fel är entreprenören skyldig att 
åtgärda felet enligt AB 04/ABT 94. 

9.2 Funktionskontroller vid besiktning 

På senare år har det blivit allt vanligare med funktionskontroller på entreprenader. 
Funktionskontroller är en typ av dokument, kvalitetskontroll, som entreprenören använder sig 
av för att på så sätt förvissa sig om att arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt. 

Nytt i 12 § 7 AB 04 är att besiktningsmannen ska ta ställning till om hur vida 
funktionskontrollen gäller för att godkänna delen vid slutbesiktningen. Exempel på 
funktionskontroll kan vara en provborrning i betongplattan för att se om den torkat ut 
tillräckligt. Beställaren har föreskrivit i de administrativa föreskrifterna och i de tekniska 
beskrivningarna vad som ska provas och vem som ska utföra kontrollen. Det för att lättare se 
själv om vad som är gjort och få en bättre kvalitetskontroll. 

9.3 Kostnader för besiktning 

Reglerna för kostnader vid besiktning beror på vilken typ av besiktning det är fråga om. 
Brukligt är att beställaren betalar för för-, slut- och garantibesiktning. När det gäller särskild 
besiktning betalar beställaren bara om han är ansvarig för fel, annars är det entreprenören som 
står för kostanden. För efterbesiktning gäller att om någon part har tillrättat fel, står den parten 
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för kostnaderna. Det gäller för entreprenören vid fortsatt slutbesiktning eller avbruten 
slutbesiktning. Om parterna väljer att utse besiktningsman gemensamt delar båda parterna på 
kostnaden. Reglerna för kostnader finns i 15 § 7 AB 04 och 23, 24 § 7 ABT 94. 

När det gäller överbesiktning skall överbesiktningsnämnden eller den gemensamt utsedda 
besiktningsmannen besluta om vem som står för ersättningen eller hur den fördelas mellan 
parterna (Johansson 2005) 

Entreprenören ska tillhandahålla handräckning som erfordras vid besiktningen (15 § 7 AB 04 
samt 24 § 7 ABT 94). 

9.4 Entreprenörens ansvar vid fel 

Entreprenören ska utföra entreprenaden enligt kontraktshandlingarna (1 § 2 AB 04). Om 
resultatet avviker från det normala som beskrivs i kontraktshandlingarna har ett fel uppstått. 
Som utgångspunkt gäller att arbetet ska utföras enligt vad parterna kommit överens om. 

Arbetet ska genomföras på ett fackmannamässigt sätt, vilket innebär att beställaren har rätt att 
ställa krav på att arbetet skall genomföras på ett sätt som man kan förvänta sig av en 
professionell yrkesman (1 § 2 AB 04). Om beställaren inte ansvarat för riktigheten i uppgifter, 
undersökningsmaterial, samt tekniska lösningar, ansvarar dock beställaren för felen (6 § 1 AB 
04). 

Entreprenören har ett stort ansvar för entreprenaden. Entreprenören ska bli klar i tid och 
eventuella fel som uppkommer måste åtgärdas enligt 17 § 5 AB 04. Avhjälpande av fel gäller 
även fel som beställaren proklamerat enligt 15 § 5 AB 04. 

Fel ska enligt 17 § 5 AB 04 åtgärdas utan dröjsmål och senast två månader efter att 
slutbesiktning gjorts. Entreprenören ska också avhjälpa sådana fel som beställaren påpekat, 
vilka besiktningsmannen godkänt. Dock kan entreprenören avvakta om förhinder finns, 
exempelvis om dåligt väder uppkommit. 

Om entreprenören inte har rättat till felen sedan slutbesiktningen under angiven tid har 
beställaren rätt att åtgärda problemet på entreprenörens bekostnad. Om entreprenören har 
åtgärdat felen ska underrättelse till beställaren ske omgående. I AB 04 står det att 
”entreprenören är berättigad och skyldig att avhjälpa vad som i besiktningsutlåtande 
antecknats utgöra fel som beställaren skriftligen underrättat om (15 § 5 AB 04)”. 

Entreprenören är ansvarig för fel som framträder under garantitiden (5 § 5 AB 04). Ordet 
”framträder” är mycket viktigt. Det hänger ihop med slutbesiktningens avklippande verkan. 
”Detta innebär att beställaren bara får göra gällande, d.v.s. har rätt att fordra avhjälpande av 
sådana fel som konstaterats under slutbesiktningen.” Vidare säger (Liman 2005) att om ett fel 
varit synligt och alltså möjligt att upptäcka vid slutbesiktningen men inte påtalats, är det för 
sent att begära rättelse. Om felet inte upptäckts på slutbesiktningen har beställaren rätt att 
under garantitiden få felet avhjälpt. 

När det gäller bevisbördan under garantitiden är det entreprenören som är behäftad med den. 
Entreprenören anses skyldig till motsatsen är bevisad och det är entreprenören som ska bevisa 
att han inte gjort fel. Beställaren ska på så sätt skyddas mot en part som normalt har större 
ekonomiska resurser. 
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När det gäller entreprenörens ansvar för fel efter garantitidens slut kommer den att minska 
något men dock inte upphöra helt. Enligt 6 § 5 AB 04 ansvarar entreprenören efter 
garantitiden för väsentliga fel, om felet visats ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören.  

Preskriptionstiden för den förlängda garantitiden är tio år och bevisbördan ligger på 
beställaren att visa entreprenören ansvarar för felet. 

AB 04 säger att ”vid väsentlighetsbedömningen bör gälla att det skall vara fråga om ett fel, 
som påverkar beställarens möjlighet att använda en byggnad eller anläggning för avsett 
ändamål eller om ett fel, som påverkar byggnadens eller anläggningens goda bestånd”. AB 04 
säger vidare att det är svårt att ange vilka fel som är väsentliga. Mycket utrymme för tolkning 
finns om hur vida ett fel är väsentligt eller inte. Klart är att felet ska innebära påtaglig 
olägenhet för beställaren för att entreprenören skall vara ansvarig. 

Entreprenören behöver inte avhjälpa fel som har en underordnad betydelse för beställaren. 
Enligt 18 § 5 AB 04 skrivs att ”fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, 
utseende eller möjlighet att använda den på ändamålsenligt sätt är entreprenören inte skyldig 
att avhjälpa, i den utsträckning detta skulle vara oskäligt med hänsyn till 
avhjälpandekostnader och andra omständigheter”. Beställaren är berättigad till nedsättning av 
entreprenadsumman, dock ska inte summan vara mindre än vad entreprenören skulle behöva 
betala för att få kostnaden åtgärdad. 

Fel som omfattas av den förlängda garantitiden kan enligt AB 04 vara när fara för människors 
liv föreligger eller mer allvarliga fel på el, ventilation eller värmesystem. 

Som har nämnts tidigare har entreprenören ansvar för entreprenaden även efter garantitiden (6 
§ 7 AB 04), men bara om felet visat sig ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. Om vad 
som kan räknas som vårdslöshet är inte helt enkelt att förstå. AB 04 säger att ”vid bedömning 
om vårdslösheten föreligger måste det prövas om entreprenören handlat på något annat sätt än 
vad som kan fordras av honom”. Utgången av en sådan bedömning kan i det enskilda fallet bli 
beroende på om entreprenören har frångått anvisningar som beställaren lämnat. Det gäller 
också om entreprenören har frångått anvisningar som beställaren lämnat. Detsamma gäller om 
entreprenören förfarit på ett sätt som strider mot kravet på fackmannamässighet. (Liman 
2005) skriver ”en sådan avvikelse kan förutsättas vara ett vårdslöst handlande”. 

AB 04 kan tolkas som att vårdslöshet kan jämföras med ”yrkesfusk” det vill säga att en 
normalt oaktsam person inte har utfört arbetet enligt kontraktshandlingarna. Frågan är om det 
är ”yrkesfusk” eller om man kan säga att det är ett olycksfall i arbetet. Den mänskliga faktorn 
är oberäknelig vilket kan ligga till grund för ett utförarfel. Prov på grova missar kan vara när 
skador uppkommande av bränder sker eller om ett tak rasar in på grund av att armeringen inte 
varit tillräcklig (Hedberg 1995). Olyckor som kan få katastrofala konsekvenser och resultera i 
att människoliv krävs. Om det fastställs att entreprenören är orsaken till skadan är det 
ansvarsförsäkringen som kommer att gå in och reglera skadan. Den är på lägst 200 
prisbasbelopp och entreprenören är skyldig att uppkomma med bevis till beställaren om att 
försäkringen finns (22 § 5 AB 04). 

9.5 Beställarens skyldigheter 

Beställaren måste ansvara för riktigheten i kontraktshandlingarna och bygger entreprenören in 
fel som kan relateras till riktigheten i kontraktshandlingarn är entreprenören inte 
skadeståndsskyldig. 
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Beställaren är inte skyldig att beställa slutbesiktning, men då ska entreprenaden godkännas 
från den dag då entreprenören förväntades vara klar. Om beställaren inte beställer 
slutbesiktning undgår dock inte entreprenören ansvar för fel på entreprenaden, men 
konstaterandet av fel görs genom besiktning. (Johansson 2005) skriver att ”i det fall parterna 
inte är överens om vilka fel entreprenaden är behäftad med kan ett slutligt avgörande endast 
ske genom den kontraktsenliga besiktningen eller prövning i den ordning som gäller för tvist”. 

Beställaren ska betala besiktningsmannen för för-, slut- och garantibesiktning. 

Beställaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta entreprenören då han finner fel eller skada 
på entreprenaden (15 § 5 AB 04). Beställaren ansvarar också för skada om han inte meddelat 
entreprenören i tid för att avhjälpa ett fel eller skada. 

För ansvar under garantitiden svarar entreprenören för skada som uppkommit men det är 
beställaren som måste bevisa att skadan beror på entreprenören (6 § 5 AB 04). 

Beställaren ska lämna entreprenören tillträde till fastighet för avhjälpande av fel (19 § 5 AB 
04). 

Beställaren har rätt, efter samråd med entreprenören, att ta ej avlämnad del av entreprenaden i 
bruk. Beställaren ansvarar dock för uppkommen skada på delen (2 § 5 AB 04). 

Om inte entreprenören åtgärdar felen som påpekats vid slutbesiktningen har beställaren rätt att 
få åtgärda felen på entreprenörens bekostnad (17 § 5 AB 04). 

9.6 Förtroende inom byggbranschen 

Normalt finns ett stort förtroende mellan entreprenör och näringsidkare i 
entreprenadbranschen. Ingen vill framstå som oseriös och en proffsig framtoning mellan 
parterna är viktig. Företagets goda renommé spelar stor roll i dagens konkurrentutsatta 
marknad. Det gör också att entreprenören ofta viker sig för beställarens krav när det gäller fel 
om det inte gäller för stora kostnader. Det är viktigare att beställaren får det som han vill ha 
än att entreprenören framstår som snål och gniden vilket aldrig är bra för fortsatt samarbete. 
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10. Problemställningar vid nuvarande besiktningar 

I den här rapporten har beställare och entreprenörer fått chansen till att uttala sig om vad de 
anser vara bra respektive dåligt med besiktningar. En rad frågor har ställts vilka finns att läsa i 
bilagorna. 

Nya entreprenader består av många komponenter som ska samverka på bästa sätt för att få en 
bra fungerande industri eller bostadsrätt. Slutbesiktningen är en kontroll på att entreprenaden 
har byggts enligt kontraktshandlingarna. Ritningar och beskrivningar granskas före 
besiktningen för att få en uppfattning om hur entreprenaden ser ut. Därefter görs en okulär 
besiktning där rum efter rum gås igenom på jakt efter fel. 

Frågor har ställts om huruvida slutbesiktningen täcker av hela fastigheten. Eftersom 
slutbesiktningen är just bara en okulär besiktning där besiktningsmannen inte kan upptäcka 
brister och fel inne i själva konstruktionen. Besiktningsmannen får lita på att entreprenören 
har utfört entreprenaden på ett betryggande och fackmannamässigt sätt. Speciellt känsligt är 
detta vid en totalentreprenad där entreprenören står för hela produktionen och kontrollen från 
beställaren är minimal. Härigenom kan beställaren i bästa fall hävda att fel som upptäcks på 
icke genomgångna delar först efter garantitiden, så kallade dolda fel, skall omfattas av 
garantiansvaret. En kontrovers kan uppstå där entreprenören hävdar en annan sak och saken 
tas vidare till domstol. För att försöka eliminera en sådan kontrovers har besiktningsmannen 
en mycket viktig uppgift i att nedteckna vilka delar som inte genomgåtts för att på så sätt inte 
orsaka kontroverser mellan parterna (Hedberg 1996). Det är mycket viktigt att 
besiktningsmannen skriver ner vilken del av entreprenaden besiktningen förutsätter. (Hedberg 
1996) påpekar att ”antingen så är delen åtkomlig för besiktning eller så är den det inte”. Detta 
måste beläggas av besiktningsmannen och för de delar som inte var åtkomliga för besiktning 
bör inte besiktningsmannen skriva ”övriga delar förklarades av entreprenören vara utförda på 
ett kontraktsenligt sätt”. På det påstående menar (Hedberg 1996) att entreprenören kommer att 
svara jakande eftersom ett nekande ses som ett fuskande av entreprenören. 

(Hedberg 1996) skriver vidare att om entreprenören lämnar en felaktig uppgift, medvetet eller 
omedvetet, ska då felet anses som dolt eller inte. Vidare menar (Hedberg 1996) att ”är då 
förekommande fel att betrakta som ett dolt fel som man inte kan begära att 
besiktningsmannen borde ha upptäckt vid slutbesiktningen – eller i totalentreprenaden inte 
ens vid garantibesiktningen”. Frågan är om besiktningsmannen kan lita på entreprenörens 
kvalitetsåtgärder eller om stickprov behöver göras med jämna mellanrum för att på så sätt 
kontrollera entreprenörens kvalitetsarbete.  

Hedberg skriver att när AB 92 infördes diskuterades att införa en regel med innebörden att ett 
fel av ovan karaktär alltid skulle betraktas som ett dolt fel. Någon sådan skrivning finns inte i 
AB 92 eller ABT 94 men det förekommer att beställare gör ett sådant tillägg i kontraktet. Till 
sist gör (Hedberg 1996) en hänvisning om att 6 § 1 AB 04 skulle kunna åberopas där det sägs 
att part som lämnar uppgifter ska svara för sin riktighet. 
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11. Kvalitetsstyrt Godkännande 

På senare tid så har byggbranschen försökt komma fram med andra alternativ som skall 
komplettera, eller till och med ersätta traditionellt besiktningsförfarande. Ett av alternativen är 
Kvalitetsstyrt godkännande, det har både funnits och använts på marknaden ett tag. Men det 
ställer ett högre och mer sakkunnigt ansvar på både beställaren och entreprenören. 

Kvalitetsstyrt godkännande innebär att mellan beställare och entreprenör utarbetas ett kontrakt 
där entreprenören genom sitt kvalitetsledningssystem med kvalitetsplan och egenkontroller 
garanterar att alla arbeten kommer att utföras så som avtalats och att detta resulterar i ett 
färdigt byggnadsverk enligt kontraktet (Östberg 2006). 

Beställaren följer entreprenaden och kvalitetsarbetet genom byggmöten, rapporter från 
egenkontroller och utför även egna stickprov. Om det skulle visa sig att kvalitetsarbetet inte 
uppfyller det som är avtalat, har beställaren skyldighet att omedelbart underrätta 
entreprenören. 

Entreprenören överlämnar och redovisar dokumentation under byggets gång, men även inför 
slutsammanträde och när det är godkänt och klart, så kan byggnadsverket godkännas utan en 
traditionell slutbesiktning. 

Kvalitetsstyrt godkännande ställer särskilda krav på upphandlingen och speciellt AF-delen 
som skiljer sig från traditionella upphandlingsformer enligt AB och ABT. Enligt AB och ABT 
ska det särskilt avtalas att i stället för traditionellt besiktningsförfarande och avlämnande 
överenskomma om Kvalitetsstyrt godkännande. 

11.1 Processen Kvalitetsstyrt Godkännande 

Sveriges byggindustrier har givit ut en skrift om Kvalitetsstyrt godkännande. Där delas 
processen upp i tio punkter, från förfrågningsunderlag till avlämnande och ansvar. Lars 
Östberg har sammanfattat dessa punkter, och han skriver. 
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1. Förfrågningsunderlag (FU) 
Beställaren anger i förfrågningsunderlaget de krav som ställs på entreprenörens 
kvalitetsledningssystem och de avtalsvillkor som gäller för Kvalitetsstyrt godkännande.  

Avsikten är att Kvalitetsstyrt godkännande ska ersätta den traditionella kontrollfunktionen 
och besiktningsförfarandet. Arbetssättet kräver att det hos beställaren finns god kunskap 
om hur entreprenader genomförs samt vilka krav som kan ställas på resultat. 

Det är en fördel om beställaren har ett eget kvalitetsledningssystem och har upprättat en 
kvalitetsplan för det aktuella projektet. Kvalitetssystemet behöver inte vara enligt ISO 
9001 och det behöver inte vara certifierat men det skall vara ett heltäckande och i företaget 
väletablerat system. 

Förfrågningsunderlaget ger grunderna för hela projektet och skall redovisa förutsättningar 
och krav i Kvalitetsstyrt godkännande. Villkor, värderingsregler och hur upphandlingen 
kommer att genomföras redovisas i AF-delen. 

I förfrågningsunderlaget ska det finnas tillräcklig information angående krav på kvalitet 
och genomförande så att entreprenören kan kalkylera. Olika faser och viktiga punkter skall 
definieras. Det ska vara tydligt hur ansvaret fördelas för att skapa den trygghet som 
behövs. Förfrågningsunderlaget är ett av de viktigaste dokumenten. 

2. Anbud 
Anbudsgivaren granskar förfrågningsunderlaget och ser om det egna 
kvalitetsledningssystemets rutiner uppfyller beställarens krav. Om det finns speciella krav 
som inte återfinns i anbudsgivarens kvlitetssystem, så måste de redovisas hur dessa skall 
hanteras. 

I anbudet presenteras översiktligt innehållet i kvalitetsledningssystemet samt innehållet i 
de planer som kommer att upprättas. Presentationen kan kompletteras med hänvisningar 
till referensobjekt och dessas kvalitetsplaner. I kvalitetsledningssystemet/kvalitetsplanen 
ska framgå vilka minimikrav entreprenören kommer att ställa på leverantörernas 
kvalitetsplaner och hur dessa kommer att följas upp. Eventuella certifieringsintyg bifogas. 

3. Granskar och beställer 
Beställaren granskar anbudsgivarnas kvalitetsledningssystem och referenser samt 
försäkrar sig om att de innehåller rutiner som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. 
Före beställning sker en genomgång med aktuell anbudsgivare för att säkerställa att 
parterna har gemensam syn på hur kvalitetsarbetet och Kvalitetsstyrt godkännande ska 
genomföras och organiseras. Detta dokumenteras i beställningen/kontraktet. 

För att beställaren ska kunna värdera kvalitetsarbetet i anbuden krävs egen kompetens 
eller att beställaren anlitar sakkunniga som har erfarenhet av att värdera 
kvalitetsledningssystem. 

Värdering görs av anbudens redovisade kvalitetsledningssystem, utkast till kvalitetsplaner 
och referenser. Om anbudsgivaren är obekant för beställaren kan uppgifter i anbudet också 
verifieras genom att beställaren gör en förenklad andrapartsrevision. 

En avgörande faktor vid värdering av anbud är ofta priset. I ökad omfattning kommer 
erfarenheter från tidigare samarbete eller det förtroende beställaren får för anbudsgivarens 
kvalitetsledningssystem och referensobjekt att vara avgörande. 
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4. Kvalitetsplan 
Entreprenören upprättar en kvalitetsplan enligt de styrande förutsättningar som gäller för 
entreprenaden. Tillhörande kontrollprogram/kontrollplaner redovisar bl.a. hur och när 
kontroller och provningar kommer att genomföras samt hur de kommer att redovisas och 
dokumenteras. Kvalitetsplanen kompletteras med riskanalyser och kontrollplanerna 
detaljeras under entreprenadtiden. Riskanalyser ska även anpassas till årstidsväxlingar 
under hela byggtiden. 

Kvalitetsplanen ska också innehålla krav och villkor för underentreprenörers, konsulters 
och leverantörers kvalitetsarbete samt hur entreprenören kommer att genomföra sin 
styrning och uppföljning av dessa. 

Kvalitetsplanen är ett aktivt dokument som under hela entreprenaden ska hållas 
uppdaterad med de förändringar och överenskommelser som görs under byggtiden.  

Målsättningen med planerna ska vara att säkerställa ett byggnadsverk i rätt tid, med rätt 
kvalitet utan avsteg från kontrakt. 

5. Granskar planer 
Beställaren granskar entreprenörens kvalitetsplan. Beställarens granskning innebär inte att 
han/hon tar över något av entreprenörens ansvar att utföra entreprenaden och 
kvalitetssäkringen. Granskningen inriktas på att kvalitetsplanen uppfyller kraven i 
kontraktet, omfattar beställarens egna angivna kvalitetspunkter och att tillräckliga 
kontrollaktiviteter har planerats. 

Utifrån denna granskning och tidigare erfarenheter enas parterna om omfattningen av de 
normerande utföranden som ska användas som referensutförande. 

Vid ett normerande utförande färdigställer entreprenör eller underentreprenör t.ex. en yta, 
byggnadsdel eller en del av ett installationsmontage. Detta godkänns sedan av sakkunnig 
efter samråd med utföraren. Efter godkännande blir ytan/delen ett referensutförande och 
entreprenören garanterar att utförandet blir likadant i resten av entreprenaden. 

6. Egenkontroll 
Entreprenören gör riskanalyser och arbetsberedningar och redovisar kontinuerligt resultat 
från egenkontroller och provningar samt avvikelserapporter med förslag till hur avvikelser 
ska åtgärdas. Entreprenören genomför kvalitetsarbetet i enlighet med sitt system. Samtliga 
kontroll- och uppföljningsdokument bör vara tillgängliga för beställaren. 

Överenskommen dokumentation överlämnas fortlöpande till beställaren. 
Dokumentationen gäller såväl entreprenörens egna arbeten som de som utförs av konsulter 
vid totalentreprenader, underentreprenörer och materialleverantörer. Parterna har i 
samband med upprättandet av kvalitetsplanen för entreprenaden kommit överens om hur 
denna redovisning skall gå till. 

Avvikelserapporter registreras med löpande numrering och redovisas kontinuerligt för 
beställaren senast vid efterföljande byggmöte. Entreprenören genomför även 
internrevisioner och presenterar resultatet för beställaren. 

7. Följer och underrättar 
Beställaren följer entreprenaden genom möten, dokumentation från egenkontroller, 
avvikelserapporter, stickprovskontroller och revisioner. Beställaren anmäler utan dröjsmål 
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om kvalitetsarbetet inte utförs på ett sätt som motsvarar förväntningar eller utfästelser i 
kontraktet. 

Beställarens uppföljning sker i första hand genom att ta del av dokumentation från 
genomförda egenkontroller och provningar samt rapporter om avvikelser. Beställarens 
uppföljning av entreprenörens egenkontroller kan utföras av beställarens sakkunniga. 

Beställaren tar del av de interna kvalitetsrevisioner som entreprenören genomför i 
projektet och kan även genomföra andrapartrevisioner för att konstatera att kvalitetsarbetet 
bedrivs enligt kontraktets villkor. 

Beställarens uppföljning vid Kvalitetsstyrt godkännande innebär också skyldighet att till 
entreprenören anmäla om han/hon anser att denne inte uppföljer sina åtaganden enligt 
avtal. Eftersom fel ofta är svåra att åtgärda i efterhand är det väsentligt att beställarens 
synpunkter och anmärkningar framförs omgående så att entreprenören kan vidta åtgärder. 

8. Inför slutsammanträde 
Entreprenören sammanställer inför slutsammanträdet den överenskomna dokumentationen 
och överlämnar denna i avtalad omfattning till beställaren. Dokumentationen redovisar att 
alla beslutade aktiviteter och kontroller har genomförts. Ej åtgärdade avvikelser och 
kvarstående arbeten redovisas särskilt. Entreprenören lämnar också överenskomna 
underlag för slutbevis enligt PBL. 

9. Slutsammanträde 
Beställaren eller anlitad person med befogenheter leder och upprättar protokoll 
(slututlåtande) från slutsammanträdet. I slututlåtandet antecknas om entreprenaden är 
godkänd. 

Vid slutsammanträdet redovisar entreprenören att all överenskommen dokumentation är 
överlämnad och att all kontroll enligt kontraktet, kvalitetsplan samt 
kontrollplan/kontrollprogram är utförd. Underentreprenörenas och konsulternas 
dokumentation är en viktig del i den totala redovisningen. 

I slututlåtandet redovisas i enlighet med AB och ABT kapitel 7 med följande tillägg: 

• Överenskommelser vid godkännande av referensutförande, sammanställning av utförda 
provningar, kontroller och funktionsprovningar och intyg att entreprenaden är 
kontraktsenligt utförd. 

10. Ansvar 
Entreprenören har fullt ansvar för att entreprenaden är kontraktsenligt utförd. Beställaren 
har rätt att göra gällande vissa fel som upptäcks under ansvarstiden. 

Beställarens godkännande bygger på att entreprenörens kontroller och provningar är 
fullständiga. Skulle det under ansvarstiden visa sig att det trots dessa kontroller ändå 
framkommer fel är entreprenören skyldig att avhjälpa dem. Detta gäller även om felet var 
synligt vid tidpunkten för slutsammanträdet. Reklamationer och övriga regler i samband 
med fel görs i enlighet med AB och ABT. 

Entreprenörens kvalitetsledningssystem bör innehålla rutiner som beskriver avhjälpandet 
av fel efter entreprenadtidens utgång. 
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Ansvarstiden kan vara längre än garantitiden. Efter garantitiden kan beställaren göra 
gällande fel som beror på vårdslöshet och är väsentligt. Osant intygande i t.ex. en rapport 
från egenkontroll likställs med vårdslöshet.  

11.2 Att tänka på vid Kvalitetsstyrt godkännande 

Östberg 2006 har sammanfattat punkter som är viktiga att tänka på vid Kvalitetsstyrt 
godkännande för de olika parterna. 

11.2.1 Byggherren/Beställaren 

Projektering 

Besluta före upphandling av projektörer om projektet ska genomföras enligt Kvalitetsstyrt 
godkännande. Gå igenom projektets förutsättningar med projektörerna (startmöte) och klargör 
deras ansvar att utföra projekteringen anpassad till Kvalitetsstyrt godkännande. Se till att 
projektörerna upprättar en kvalitetsplan för projekteringen. 

Ta aktiv del i det tidiga byggsamrådet, så att projektörerna får klara riktlinjer för fortsatt 
arbete. 

Följ upp projekteringen på liknande sätt som produktionen ska följas upp. 

Styr projekteringen så att entreprenörens planering, riskanalys, arbetsberedning, egenkontroll 
etc. får rätt förutsättning. 

Förfrågningsunderlaget  

Ta fram ett förfrågningsunderlag (FU) enligt Kvalitetsstyrt godkännande som tydligt 
beskriver ansvarsförhållanden, åtaganden, m.m. Ta fram en AF-del med relevanta texter för 
Kvalitetsstyrt godkännande. Krav som byggnadsnämnden ställer i kontrollplan enligt PBL ska 
också anges. 

Ta ställning till omfattningen och dokumentationen av entreprenörens egenkontroller, och 
föreslå vilken dokumentation som ska överlämnas inför slutsammanträdet. 

Förfrågningsunderlaget är ett av entreprenaden viktigaste dokument. Det skall även vara 
kalkylerbart. 

Värdering av anbud, kontrakt/beställning 

Värdera anbudsgivarnas kvalitetsledningssystem som utgångspunkt för val av anbud. Använd 
en värderingsmodell med relevanta kriterier för bedömning och gör en kostnadsjämförelse av 
alternativen. 

Låt entreprenören beskriva genomförandet av kvalitetsarbetet i anslutning till sin 
kvalitetsplan. 

Kontrollera den föreslagna organisationens förmåga att genomföra projektet enligt 
Kvalitetsstyrt godkännande. 
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Upprätta kontrakt/beställning där det framgår vad som krävs för ett Kvalitetsstyrt 
godkännande. Ange gärna även en ”stupstocksbestämmelse”, där det framgår att om någon 
part inte lever upp till sina åtaganden ska entreprenören kunna övergå till traditionellt 
besiktningsförfarande. 

Startmöte 

Genomför startmöte med alla deltagare för att informera om tillvägagångssättet m.m. 
Redovisa de gemensamma värderingarna i Kvalitetsstyrt godkännande som utgångspunkt för 
arbetet i projektet. 

Revisioner 

Delta i systemrevisioner hos projektörer, entreprenörer och större installatörer/UE för att 
stämma av kvalitetsarbetet inriktning och förmågan att genomföra och dokumentera 
egenkontroller och att arbeta enligt Kvalitetsstyrt godkännande. 

Sakkunniga 

Utse tidigt (om det behövs) sakkunniga, t.ex. erfarna besiktningsmän, för projektet. 
Deltagarna i en sakkunniggrupp bör ha goda kunskaper om kvalitetsledningssystem och 
Kvalitetsstyrt godkännande. 

Klarlägg om det behövs några andra externa sakkunniga eller särskilda resurser för att 
genomföra kontroller t.ex. i form av produktrevisioner. 

Val av platschef 

Bevaka att entreprenören har en platschef med de rätta kvalifikationerna. 

Bevaka att det finns tillräckliga resurser att genomföra entreprenaden enligt Kvalitetsstyrt 
godkännande. Bevaka även eventuella personalbyten. 

Arbetsplan 

Beskriv Kvalitetsstyrt godkännande och tillvägagångssätt med organisation, möten m.m. i en 
arbetsplan. 

Koppla ihop detta med den kvalitetsansvarige enligt PBL och den egna kontrollorganisationen 
och sakkunniggruppen. 

Möten 

Låt kvalitetsarbetet vara en fast punkt på alla möten. Kvalitetsfrågor kan ha en fastställd 
agenda enligt mall. Beskriv rutiner för uppföljning och fördela ansvaret. 

Intyg 

Kräv intyg av alla projektörer/entreprenörer, där de intygar att alla egenkontroller enligt 
projektets kontrollprogram är utförda och godkända. Kräv också produktintyg från 
leverantörer av material. 
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Följer och underrättar 

Delta vid kontroller, byggmöten, kvalitetsronder och normerande utförande för att följa upp 
det som är viktigt för byggherren och brukaren. Delegera ansvaret för uppföljningsaktiviteter 
mellan egna kontroller och sakkunniggruppen på ett tydligt sätt. 

Underrätta omedelbart entreprenören om kvalitetsarbetet kan ifrågasättas. 

Stickprovskontroller 

Planera in stickprovskontroller i projektet. Rapportera resultatet från kontrollerna. 

Normerande utförande och referensutförande 

Bestäm vilka normerande utförande för att skapa referensutförande som kan vara aktuella och 
hur dessa hanteras under entreprenadtiden. 

Slutsammanträde och slututlåtande 

Kalla till slutsammanträde. 

Bevaka innehållet i slututlåtandet vid slutsammanträdet tillsammans med ”behörig person” 
som utfärdar dokumentet. Bevaka eventuella kvarvarande avvikelser och fel. 

Garantitiden/ansvarstiden 

Följ upp projektets egenskaper och funktion under garantitiden. Anmäl omgående eventuella 
fel som upptäcks under garantitiden och ansvarstiden. 

11.2.2 Entreprenören TE/GE 

Anbud 

Kvalitetsstyrt godkännande kräver ett genomarbetat anbud med väl definierade åtaganden och 
ansvar. 

Klarlägg byggherrens ambitioner med projektet och alla krav som finns för Kvalitetsstyrt 
godkännande. 

Upphandling 

Kom överens med beställaren om vilken dokumentation som ska överlämnas inför 
slutsammanträdet och hur övrig dokumentation ska hanteras. 

Klarlägg eventuella oklarheter och otydliga krav. Gör egna noteringar. 

Organisation - resurser 

Se över organisationen så att den är anpassad till Kvalitetsstyrt godkännande. 

Tillsätt resurser tidigt i projektet. Fördela dessa så att tillräckliga förberedelser kan 
genomföras under tidiga skeden i projektet. 
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Val av platschef 

Välj en platschef som kan engagera och som har goda kunskaper och erfarenheter av 
kvalitetsledningssystem, arbetsberedningar och egenkontroller. 

Platschefen ska kunna samarbeta med beställaren, konsulter och underentreprenörer på ett bra 
sätt. 

Information kommunikation 

Informera alla i den egna personalen som är engagerade i projektet om Kvalitetsstyrt 
godkännande. 

Informera alla underentreprenörer vid personliga startmöten om vad som gäller vid 
Kvalitetsstyrt godkännande med hjälp av t.ex. informationsblad. 

Externa sakkunniga 

Klarlägg om det behövs några egna externa sakkunniga eller särskilda resurser för att 
genomföra projektet. 

Kvalitetsplan 

Utarbeta en kvalitetsplan för projektet med en beskrivning Kvalitetsstyrt godkännande går till. 

Gör en signaturlista för de personer som ansvarar för redovisning och dokumentation av 
kvalitetsarbetet. Uppdatera listan kontinuerligt. 

Riskanalyser 

Gör fortlöpande riskanalyser som underlag för arbetsberedningar och egenkontroller. 
Riskanalyser ska också anpassas till årstidsväxlingar under byggtiden. Beakta även 
förhållanden som kan komma att råda innan byggnaden ska användas på sätt som kan 
föranleda särskilda riskanalyser. 

Arbetsberedningar 

Utarbeta arbetsberedningar tillsammans med hantverkare och arbetsledning som underlag för 
egenkontroller m.m. 

Bevaka att underentreprenörer tar fram arbetsberedningar i erforderlig omfattning. 

Egenkontroller 

Upprätta program för egenkontroller med tydlig koppling till respektive sitning, handling, 
samt krav för godkännandet. 

Innarbeta kontrollplan enligt PBL i kontrollprogrammet och kontrollplaner. Fördela 
kontrollarbetet mellan olika aktörer och personer på byggarbetsplatsen. 

Bevaka att underentreprenörer tar fram kontrollplaner i erforderlig omfattning. 
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Uppföljning av egenkontroller 

Följ upp egenkontroller med revisioner och egna kvalitetsronder på bygget samt genom 
stickprov. (Jfr. Byggherren/Beställaren) 

Bevaka konsulters (i TE) och underentreprenörers egenkontroll med stickprov och granska 
deras dokumentation. Gör en bedömning av trovärdigheten. 

Normerande utförande och referensutförande 

Initiera och delta vid normerande utföranden som kan vara aktuella för att skapa 
referensutförande och klarlägg hur man hanterar dessa under entreprenadtiden. 

Avvikelserapporter 

Upprätta avvikelserapporter när utförandet inte är enligt överenskommelse. 

Beakta möjligheten att använda avvikelsrapportering som underlag för relationshandlingar. 

Samordnad provning 

Initiera och genomför samordnad provning 

Intyg 

Kräv intyg av alla projektörer vid TE och underentreprenörer, där de intygar att alla kontroller 
enligt kontrollprogrammet är utförda och godkända. Kräv också produktintyg från 
leverantörer av material. 

Möten 

Låt kvalitetsarbete vara en stående punkt på alla möten. Redovisa resultat från egenkontroller, 
stickprovskontroller m.m. 

Redovisande dokument 

Gör tidigt en förteckning över alla redovisande dokument som ska fram under 
entreprenadtiden. 

Klarlägg vilka dokument samt i vilken form (analogt/digitalt) de ska överlämmnas till 
byggherren inför slutsammanträdet. Kom också överens om hur övriga handlingar ska 
hanteras efter entreprenadtiden. 

Beakta särskilda dokument till myndigheter och till byggherren samt de som krävs för att 
verifiera att allt är enligt handlingar, normer m.m. 

Slutkontroll 

En intern slutkontroll ska utföras av det egna arbetet för slutsammanträdet. 
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11.2.3 Installatörer och övriga UE 

Anbud 

Kvalitetsstyrt godkännande kräver ett genomarbetat anbud med väl definierade åtaganden och 
ansvar. 

Klarlägg i samarbete med TE/GE byggherrens ambitioner med projektet och alla krav som 
finns för Kvalitetsstyrt godkännande. 

Upphandling 

Kom överens med beställaren (t.ex.GE) om vilken dokumentation som ska överlämnas inför 
slutsammanträdet och hur övrig dokumentation ska hanteras. 

Klarlägg eventuella oklarheter och otydliga krav. Gör egna noteringar. 

Organisation – resurser 

Tillsätt resurser tidigt i projektet så att tillräckliga förberedelser kan genomföras under tidiga 
skeden i projektet. 

Information – kommunikation 

Informera alla i den egna personalen som är engagerade i projektet om Kvalitetsstyrt 
godkännande. Informera egna underentreprenörer vid startmöten och tala om vad som gäller 
vid Kvalitetsstyrt godkännande med hjälp av t.ex. informationsblad. 

Externa sakkunniga 

Klarlägg om det behövs några egna externa sakkunniga eller särskilda resurser för att 
genomföra projektet. 

Kvalitetsplan 

Utarbeta en kvalitetsplan för projektet, gärna med en beskrivning av hur Kvalitetsstyrt 
godkännande går till. 

Gör en signaturlista för de personer som ansvarar för redovisning och dokumentation av 
kvalitetsarbetet. Uppdatera listan kontinuerligt. 

Riskanalyser 

Gör fortlöpande riskanalyser som underlag för arbetsberedningar och egenkontroller. 
Riskanalyser ska också anpassas till årstidsväxlingar under byggtiden. Beakta även 
förhållanden som kan komma att råda innan byggnaden ska användas på sätt som kan 
föranleda särskilda riskanalyser. 

Arbetsberedningar 

Utarbeta arbetsberedningar tillsammans med ledande montörer och arbetsledning som 
underlag för egenkontroller m.m. 
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Bevaka att egna underentreprenörer tar fram arbetsberedningar i erforderlig omfattning. 

Egenkontroller 

Utarbeta program för egenkontroller utifrån riskanalyser och de kvalitetskritiska momenten. 

Fördela kontrollarbetet mellan olika personer på byggarbetsplatsen. 

Bevaka att egna konsulter och eventuella underentreprenörer tar fram kontrollplaner i 
erforderlig omfattning. 

Uppföljning av egenkontroller 

Följ upp egenkontroller med egna kvalitetsronder på bygget och genom egna stickprov i 
erforderlig omfattning. 

Bevaka egna underentreprenörers egenkontroll med stickprov och granska deras 
dokumentation. Gör en bedömning av trovärdigheten. 

Normerande utförande och referensutförande 

Initiera och delta vid normerande utföranden som kan vara aktuella för att skapa 
referensutförande och klarlägg hur man hanterar dessa under entreprenadtiden. 

Avvikelserapporter 

Upprätta avvikelserapporter när utförandet inte är enligt överenskommelse. 

Beakta möjligheten att använda avvikelserapportering som underlag för relationshandlingar. 

Samordnad provning 

Delta vid samordnad provning. 

Intyg 

Kräv intyg av alla egna underentreprenörer, där de intygar att alla kontroller enligt 
kontrollprogrammet är utförda och godkända. Kräv också produktintyg från leverantörer av 
material och produkter. 

Möten 

Redovisa kvalitetsarbetet med förberedda inlägg om resultat från egenkontroller, 
stickprovskontroller m.m. 

Redovisande dokument 

Gör tidigt en förteckning över alla redovisande dokument som ska fram under 
entreprenadtiden. 

Klarlägg tillsammans med TE/GE vilka dokument som ska överlämnas till byggherren inför 
slutsammanträdet. Kom också överens om hur övriga handlingar ska hanteras efter 
entreprenadtiden. 
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Beakta särskilt dokument till myndigheter och till byggherren samt de som krävs för att 
verifiera att allt är enligt kontrakt, normer m.m. 

Slutkontroll 

En intern slutkontroll ska utföras av det egna arbetet för slutsammanträdet. 
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12. Genomförande av besiktning 

När besiktningsmannen ska granska en entreprenad måste han ha tillgång till ritningar, 
beskrivningar, kontraktshandlingar samt Administrativa Föreskrifter. Allt ska granskas i 
förväg så att han har satt sig in i hur entreprenaden ska se ut. Därefter kommer 
besiktningsmannen tillsammans med beställare och entreprenör att genomgå entreprenaden 
och se om den är kontraktsenligt utförd eller inte. Till sin hjälp har besiktningsmannen 
allmänna beskrivningar för att på så sätt avgöra vem som bär ansvar för uppkomna fel. 

Vi har fått chansen att medfölja på en slutbesiktning och det är den som vi kommer att 
beskriva nedan. 

Entreprenaden: Att på löpande räkning utföra ombyggnad till kontor m.m. 

De handlingar besiktningsmannen har fått ta del av är rumsbeskrivning och en ritning, utifrån 
dessa handlingar skall han godkänna eller inte godkänna entreprenaden. Besiktningsmannen 
har även utfört en förbesiktning (se bilaga 4) innan vi var med på slutbesiktningen. I och med 
att han hade utfört en förbesiktning innan, så har många av de fel som varit åtgärdats innan 
slutbesiktningen, och det är själva tanken med en förbesiktning. 

Vi blev introducerade till beställare, entreprenör och underentreprenörer (målare och 
elektriker). Besiktningsmannen startade upp genom att beskriva genomförandet av 
besiktningen. Besiktningsmannen samlade in all fakta i form av funktionskontroller ifrån 
elektrikern. Där efter påbörjades genomgång av kontorslokalen. Besiktningsmannen gick efter 
protokollet som var upprättat ifrån förbesiktningen, han kontrollerade om de fel och brister 
var åtgärdade. De utrymmen som inte var tillgängliga vid förbesiktningen kontrollerades vid 
slutbesiktningen. Fel och brister som kvarstod ifrån förbesiktningen men även de fel och 
brister som fanns i de utrymmen som inte hade besiktigats tidigare noterades i 
slutbesiktningsprotokollet (se bilaga 5). Innan slutbesiktningen avslutades så fastställdes ett 
slutdatum då de fel och brister skall vara åtgärdade. En efterbesiktning kommer att 
genomföras för att se om de fel och brister är åtgärdade. 

Exempel på fel och brister har dokumenterats under slutbesiktningen och finns som 
bildmaterial i bilaga 6.   
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13. Varför uppkommer fel vid entreprenader 

13.1 Strukturella hinder 

Under byggprocessen finns en mängd olika strukturella hinder för att entreprenaden ska 
kunna flyta så smidigt som möjligt. De flesta entreprenaderna arbetas fram i projektform 
vilket innebär att många parter är delaktiga och tillsammans utarbetas en färdig produkt i form 
av en färdig entreprenad. Många människor är delaktiga i entreprenaden och det betyder att 
alla har mer eller mindre erfarenhet av hur ett projekt ska utformas. Josephson skriver i sin 
bok, orsaker till fel i byggandet, att ”erfarenheten för med sig olika föreställningar” vilket 
skulle påverka erfarenhetsutbytet mellan parterna och att möjligheten till att skapa och 
förändra skulle försvåras. Vidare tycker (Josephson 1994) att systemet med anbudsgivning 
skapar relationsproblem när gamla kontakter byts ut till förmån för nya. ”Nya kontakter 
försvårar kommunikationen och därmed bildandet och förändrandet av en projektgemensam 
föreställning ytterligare.” Generellt kan sägas att inkörningen när personer möts och arbetar 
tillsammans kan ta tid, eftersom nya relationer och förtroenden ska byggas upp på nytt. 

(Bergman m fl, 1995) hävdar att fler och fler företag i dag skär ner antalet leverantörer 
väsentligt. ”I stället för att välja den leverantör som ger det lägsta priset på produkten väljer 
man att knyta ett mindre antal leverantörer till sig.” Nyttan ska vara att öka engagemang, 
ansvar och kvalitetsmedvetande. Det skulle också kunna påverka förtroendet positivt. 

Josephson (1994) påpekar också att trenden inom byggprocessen är att det blir en ökad 
specialisering, det vill säga att specialområdet blir snävare, vilket medför att fler människor 
kommer att ingå i den projektgemensamma föreställningen. Specialiseringen kommer, enligt 
Josephson, att innebära kunskapsflykt samt att förståelsen för andra organisationer kommer 
att minska. 

13.2 Skilda föreställningar och mål 

Eftersom fler personer kommer från olika organisationer för de också med sig normer och 
värderingar vilket inte är representativt för alla i organisationen. Under det korta 
medlemskapet hinner inte personerna ”lära känna projektorganisationens föreställning eller 
anpassa den egna föreställningen till den projektgemensamma” vilket Josephson menar 
medför att varje medlem agerar utifrån den egna föreställningen. 

En annan källa till problematik kan vara de skilda målen. (Josephson 1994) tycker att ”De 
skilda målen medför mindre motivation för medlemmen att förändra och anpassa sin 
föreställning till den projektgemensamma” vilket kommer att leda till målkonflikter och den 
egna föreställningen blir mer viktig för individen än den projektgemensamma. Detta kommer 
att minimera förståelsen för den nya organisationen. 

Eftersom erfarenheten spelar stor roll för arbetsprestationen kommer en mängd utföranden att 
utföras på olika sätt. Detta kan i slutändan resultera i att en individ kan uppfatta en annan 
individs arbetsinsats som direkt dålig. Vanligt är att människor tenderar att skylla ifrån sig på 
andra individer. Josephson skriver vidare att ”människor tenderar att snedvrida informationen 
så att den passar in i den egna föreställningen” och att ”felinformationen kan således tolkas 
fel.” Återföring av felupptäckten sker men inlärningen uteblir vilket skadar organisationen 
negativt. 
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13.3 Stress 

Stress har generellt ökat i byggbranschen under de senaste 15 åren. Det gör det svårt att 
upptäcka redan begångna misstag eftersom mindre tid finns att reflektera över sin 
arbetsinsats. Josephson (1994) tycker att erfarenheten som lagras i minnet inte tolkas rätt på 
grund av stressen. Han skriver också att ”situationer av stress och tidsbrist uppkommer ofta i 
samband med att fel upptäcks och skall korrigeras” och felkorrigeringen får högre prioritet än 
inlärningen. Individen behöver mer tid för att smälta kunskapen och att lagra den. 

Noteras bör att individen frångår projektorganisationens föreställning och istället agerar 
utifrån egen föreställning (Josephson 1994). 
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14. Hinder hos individen 

14.1 Engagemang 

Studier visar att engagemang är den klar dominerande orsaken till att fel begås. Tidigare 
studier som gjorts har bekräftat samma sak (Crosby 1998). (Josephson 1994) hävdar att 
motivation, förväntan och ansvarstagande ”väl beskriver innebörden i begreppet 
engagemang”. Josephson påstår vidare att ”typen av felorsak bestäms av graden av 
engagemang, som individen har i den specifika situationen”. 

(Crosby 1988) anser att man inte kan ta engagemanget för givet. ”Var och en måste hitta sin 
personliga anledning till att fylla sin uppgift.” Den måste också stödjas och näras för att 
fungera tillfredställande. (Crosby 1988) menar också att ”så snart ledningen börjar ta kvalitet 
på allvar och placera det högst bland prioriteringarna, då blir alla engagerade”. Ledningen är 
den styrande funktionen i organisationen och det är där beslut fattas. Det är synnerligen 
viktigt att ledningen vidtar kraftfulla åtgärder för att uppmuntra och få igång arbetet och bryta 
de gamla traditionerna och tankesätten (Bergman m fl, 1995).  

Liknade teorier bekräftar att om kvalitetsstrategin skall lyckas måste alla vara delaktiga och 
engageras i arbetet för att produkten ska bli framgångsrik. Det är inte bara den egna 
organisationen som måste förbättras utan också alla leverantörer som bidrar med material och 
kunskap (Bergman m fl, 1995). 

Josephson dikterar tre olika typer av engagemang: 

Högt engagemang – felorsakerna är av karaktären glömska och ouppmärksamhet. Felen är 
oavsiktliga och omedvetna. Trots alla förutsättningar som finns uppstår fel. 

Medelhögt engagemang – individen agerar på ett sådant sätt att sannolikheten för fel ökar. 
Orsakerna kan beskrivas som slarv, bristande noggrannhet eller ovarsamhet. 

Lågt engagemang – fel görs medvetet och avsiktligt. 

Som synes anser (Josephson 1994) att graden av engagemang är viktig. Brist på kunskap och 
intresse samt även information kan resultera i att engagemanget sviktar. Förmedlingen av 
information kan också störas av brist på engagemang vilket kan resultera i att viktig 
information aldrig når fram till önskad adress. 

14.2 Kunskap 

(Josephson 1994) påstår att kunskapsbrist står för en stor felkälla vid entreprenader. 
Kunskapsbristen är nästan lika stor del till fel som för engagemanget och den hör också ihop 
med erfarenheten vilken är viktig för arbetsprestationen. 

En annan källa till fel kan vara informationsbrist. Mycket av informationen når inte fram till 
rätt adress utan stannar på vägen mycket beroende på att de olika medlemmarna talar olika 
språk och har olika mål. Det kan också bli problem när själva överlämnandet ska ske. Alla 
medlemmar ser inte informationen lika viktig utan kunskapen av vad som är viktigt går 
förlorad (Josephson 1994). 
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14.3 Beroenden mellan felorsaker 

Många felorsaker som en individ orsakar kan vara en kombination av nämnda ovanstående 
orsaker. (Josephson 1994) skriver att ”brist på information kan minska engagemanget, liksom 
brist på engagemang kan innebära mindre intresse att informera”. Det kan tänkas vara svårt att 
utröna vilket hinder som kan ligga till grund för felorsaken och det kan vara svårt att förstå 
kombinationen om hur felorsaker kan uppträda. Alla människor är olika vilket gör det hela 
mycket svårare. 
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15. Felorsaker i organisationer 

(Josephson 1994) har i sin rapport kommit fram till att en mängd olika orsaker kan vara 
felorsaker i en organisation. Han pekar speciellt på den ”komplexa produkten – dess unikhet 
och detaljrikedom samt av den fragmenterade processen – tydliga skeden, många medlemmar, 
vilka deltar under kort tid”. Allt kommer att påverka organisationen och ställa speciella krav 
på dess ledning. Han nämner att människan inte har kapacitet att lagra den mängden 
information som krävs samt även den ”oklarhet och uppgiftosäkerhet” som följer med 
projektet. Beställaren har inte möjlighet att specificera sina krav i detalj, ”dels p.g.a. att han 
saknar kunskap och den komplexa produkten, dels för att hans behov förändras över tiden”. 
En följd av detta var att många fel uppstod redan under planeringen och samordningen av 
verksamheten. (Josephson 1994) drar slutsatsen att man inte ska planera i detalj eftersom 
mycket ändringar kommer i beställarkrav och i produktionsledet. 

15.1 Uppkomst av felorsak i individens handlande 

I (Josephson 1994) sin felanalys av ett antal byggnationer anges olika orsaker till varför fel 
uppkommer. Orsakerna grupperades i fem klasser: 

• Kunskap och erfarenhet 
• Kommunikation 
• Engagemang, vilka var samlingsnamn för glömska, slarv, bristande omsorg, omdöme 
• Stress och tidsbrist 
• Övriga orsaker 

 

(Josephson 1994) kom också fram till att merparten av de mest kostsamma felen hänfördes till 
produktionsledningen samt för leverantörerna. Många projekteringsfel upptäcktes också vid 
särskilda ritningsgranskningar ute på arbetsplatsen. Dessa fel gav dock små konsekvenser. 

15.2 Förbättringsprocessen 

Alla måste inse betydelsen till att sätta igång förbättringsprocessen. (Bergman m fl, 1988) 
påpekar hur viktigt det är för ett ”framgångsrikt arbete är att alla i ledande ställning engagerar 
sig i förbättringsarbetet, att alla talar samma språk och att alla strävar åt samma håll”. Där 
efter krävs också att samtliga berörda känner ansvar och motivation för att slutligen upprinna i 
ett förbättrat företag. 

15.3 Konsekvenser av fel 

(Josephson 1994) har gjort en studie på en totalentreprenad och han har kommit fram till att 
felkostnaden uppgår till runt 5-6 procent av den totala produktionskostnaden. Under studien 
kom han fram till att stomkompletteringen var den största källan till uppkomst av fel. Främst 
var det snickerier som uppvisade störst felprocent. Han påpekar att vissa typer av fel ofta 
upprepades vilket borde kunna följas upp bättre av organisationen för att om möjligt råda bot 
på. (Josephson 1994) upprepar nyttan med att ”individens egen föreställning om 
yrkesverksamheten och organisationens gemensamma föreställning” borde förändras. Om 
uppföljning av fel gjordes bättre kunde mycket pengar och tid sparas.  
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15.4 Åtgärder mot fel 

(Josephson 1994) har utvecklat en felmodell som ska ”öka kunskapen om hur man i tillfälliga 
organisationer ska undvika fel och dess konsekvenser”. Den består av tre frågor: 

● Öka kunskapen varför fel inträffar 

● Öka kunskapen om felens händelseförlopp 

● Öka kunskapen om hur man lär utifrån redan uppkomna fel 

(Josephson 1994) påpekar framförallt att ”utan kunskap om felorsakerna finns små 
möjligheter att eliminera dem”. Orsakerna finns hos individen, organisationen eller i dess 
omgivning. Varje individ är unik. Fysiska och psykiska begränsningar fäller ofta avgörandet 
och det är svår att förutsäga agerandet. Engagemanget, motivationen, erfarenhet, kunskap 
samt förväntan anses mycket viktigt för att eliminera fel till ett minimum. 
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16. Diskussion 

Under rapportens utformning har vi lärt oss mycket om de allmänna bestämmelserna AB 04/ 
ABT 94 och vem som bär ansvar vid uppkomst av fel. Besiktningsmannen som vi samarbetat 
med har varit till stor hjälp med att svara på frågor och hjälpt till att beskriva hur en 
besiktningsman arbetar. Vi har deltagit under en besiktning vilket gav en hint om hur och vad 
en besiktningsman letar efter under en inspektion. 

Vi har försökt att förstå hur fel kan uppstå under en entreprenad och vad orsaken kan vara. 
Det visade sig komplicerat och berodde på en mängd olika faktorer i kombination. Det stämde 
inte överens med vad vi fick fram vid intervjuerna med beställare och entreprenörer. 
Framförallt tyckte entreprenören att fel uppkom eftersom tidsbristen var graverande stor och 
den största orsaken till felproblematiken.  

Byggbranschen har aldrig framstått som direkt sprudlande av nytänkande och 
innovationsanda. Faktum är att de flesta vi pratat med tycker att byggbranschen fungerar 
smidigt och att förtroendet är gott mellan parterna. Beställare och entreprenörer vill att 
systemet med besiktningar, som det är i dag, ska kvarstå. Både beställare och entreprenörer 
tycker det är bra med en besiktningsman som listar upp felen vid en slutbesiktning. 
Entreprenören uttryckte särskilt att slutbesiktningen var bra eftersom den medförde ett kvitto 
på möjliga fel och att dessa kunde åtgärdas och att entreprenaden därefter kunde godkännas 
och lämnas över. Parterna tyckte att nuvarande besiktningssystem minimerade uppkomna 
diskussioner och därmed blev sämjan god. 

Kvalitetsstyrt godkännande är ett verktyg för att minimera antal fel vid entreprenader. Det 
görs kontroller under hela byggnationen och registreras i protokoll som senare ska visas upp 
för besiktningsmannen. Beställaren hävdade att kvalitetsstyrt godkännande inte fungerade 
speciellt bra eftersom han misstänkte att protokollet bara fylldes i för att det skulle fyllas i. 
Samma konstaterande har vi också gjort och vi har funderat på om det verkligen finns så 
mycket självinsikt och moral i branschen. Vi finner det ytterst sannolikt att det skulle kunna 
fungera utan att någon genväg tas vid exempelvis tidsbrist. 

Entreprenören var av samma åsikt som beställaren men orsaken till att inte entreprenören ville 
ha egenkontroller var att mycket tid och pengar går förlorat under entreprenadtiden. Mycket 
onödigt papper och att ha en ”gubbe som gick och drällde” var det inte tal om. Entreprenören 
hävdade också att ”gubbarna” inte ville skriva på egenkontrollerna och att de blev uppbackade 
av fackföreningen Byggnads. Risken var stor för uthängning av den enskilda arbetaren och att 
det skulle kunna användas emot personen vid en eventuell uppsägning av personal, vilket 
befarades av fackföreningen. Vi tycker å andra sidan att uppkomsten till felproblematiken 
måste undersökas nogas för att kunna minimeras. Anledningen till förbättring måste väl ändå 
vara att hitta dess felande orsak. 

Nytt i AB 04 är att besiktningsmannen ska ta ställning till huruvida egenkontrollen ska gälla 
som bevis vid en besiktning. Vi tycker också det är något diffust att en besiktningsman kan 
godta en bekräftelse på en egenkontroll utan att ens ta ett stickprov på utförd handling. En 
tanke som dykt upp är vad händer om det visar sig att just den handlingen har orsakat ett 
allvarligt fel och att det hade gått att förhindra en katastrof bara en kontroll gjorts på att 
arbetet utförts korrekt. Kommer de allmänna bestämmelserna skrivas om då? 

Ett kvalitetssystem tycker vi skulle kunna vara en bra väg till att reducera mängden fel vid 
entreprenader. Dock ska egenkontrollerna fyllas i av en opartisk part för att minimera att 
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egenkontrollerna kan missbrukas och fyllas i av partisk personal på entreprenaden. Ett 
alternativ till egenkontrollerna kan vara att utöka besiktningarna vid entreprenaden. Det gäller 
främst förbesiktningen som skulle kunna utökas och omfatta fler moment. Resultatet skulle 
kunna vara att tre parter fick bättre samarbete och därmed uppnå högre kvalitet samt även i 
längden en mer effektiv entreprenad. Vi tror också att ett utökat samarbete mellan beställare 
och entreprenörer skulle kunna generera mer förståelse för varandra och därmed möjligen 
mindre stress. Ju bättre samarbete desto bättre entreprenad. 
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17. Slutsats 

För att komma till rätta med de många felen under entreprenader är det viktigt att införa ett 
omfattande kvalitetssystem i alla delar av byggnadsprocessen. Ett kvalitetssystem ska enligt 
lag finnas i Sverige i dag och beskrivs oftast i de administrativa föreskrifterna AF-AMA 98 
men systemet verkar inte fungera tillförlitligt. Mer av kvalitetsarbete behövs under 
entreprenadtiden och fördelarna med ett heltäckande kvalitetssystem ska dels minimera antal 
fel vid entreprenaden samt spara pengar men även att kunna möta upp de ständigt kortare 
byggtiderna i framtiden. 

Vi anser att kvalitetsstyrt godkännande skulle kunna införas under entreprenadtiden men att 
en oberoende part skulle granska entreprenaden för att undvika partiskhet. Alternativt kan 
slutbesiktningen stå kvar men att den bara omfattar en detaljfinish på inredning samt fasad. Vi 
har kommit fram till att fler kontroller bör göras under entreprenadtiden och främst är 
förbesiktningen som ska utökas. Anledningen är att minimera allvarliga brister samt att utöka 
samarbetet mellan parterna. Det skulle möjligen kunna leda till en bättre entreprenad. 
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