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Intervju med beställare 
 
Vilka är dina erfarenheter av besiktningsmän? 
 
B: Jag tycker att samarbetet med besiktningsmännen har varit gott. Det är vi som utsett dem 
och betalar dem så de arbetar för vår räkning. Dock kan de vara lite petiga om bygget har varit 
bra och mindre petiga om entreprenören missat något av värde. En typ av protokollutfyllnad 
som tar extra med tid. 
 
Vad tycker du är bra med nuvarande besiktningar? 
 
B: Att vi får ett bevis på arbetsutförandet om vad som är bra och vad som är mindre bra. 
 
Vad är mindre bra med nuvarande besiktningar? 
 
B: Skulle kunna vara att vi inte kan kontrollera arbetsutförandet. Där kan det missas och där 
kan inte besiktningsmannen kontrollera om fel begåtts. 
 
När kan det uppkomma kontroverser mellan beställare och entreprenörer? 
 
B: Normalt sett finns inga kontroverser mellan beställare och entreprenörer utan allt sker med 
uttalad praxis. Samarbetet är gott och det är först när det gäller mycket pengar som AB 04 och 
ABT 94 används för att reda ut vem det är som har rätten på sin sida. 
 
Om vi inte är nöjd med någon del kan vi stå för kostnaden av den medan entreprenören tar på 
sig någon annan del av entreprenaden. Det är ett givande och tagande och det har aldrig varit 
något problem med småsaker. 
 
Vad är dina erfarenheter när tredje part är inblandad? 
 
B: När blivande lägenhetsinnehavare är med på besiktningen kan det bli fler kontroverser än 
normalt. Ofta har lägenhetsinnehavaren bott i lägenheten under några veckor och samlat på 
sig listor med observerade fel. Felen är oftast små blessyrer vilka inte kan räknas som fel men 
lägenhetsinnehavaren som betalat pengar för lägenheten vill ha den i topptrim och det kan vi 
förstå. Att få en lägenhet helt perfekt utan synliga fel är mycket svårt att åstadkomma. Det är 
viktigt att besiktningsmannen kan stå emot lägenhetsinnehavarens kritik för annars börjar 
entreprenören dra åt sig öronen och det blir allmänt dålig stämning. Ju mer entreprenören 
börjar argumentera emot ju mer måste vi beställare argumentera för och då är långa 
diskussioner igång som oftast inte leder någonstans. 
 
Vad tycker ni skulle kunna kompletteras vid besiktningar? 
 
B: Vi skulle vilja att besiktningsmannen gjorde fler kontroller av funktioner och 
konstruktioner. Som det är nu visas ett intyg om att funktionskontrollen är gjord och 
besiktningsmannen nöjer sig med det. Oftast kontrolleras bara det yttre av besiktningsmannen, 
en okulär besiktning. Vad som finns under fasaden är svårt att se, vilket kan innebära att 
större fel finns i framförallt den arbetsutförande biten. Besiktningsmannen får tillgång till 
ritningar och beskrivningar men utförandet är mycket svårt att granska. 
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Hur skulle du ställa dig till att införa egenkontroller? 
 
B: Egenkontroller tycker vi inte fungerar så bra. Tidigare var det speciella kontrollanter som 
granskade utförandet under byggnationen och egenkontroller är tänkt att ersätta dessa 
personer.  
 
Vi kan misstänka att entreprenören fyller i ett häfte med papper bara för att få det ifyllt. Ibland 
i förtid och om det missats vid ett tidigare tillfälle så fylls blanketten in i efterskott bara för att 
det måste göra. Det kan skapa misstro till entreprenörens arbetsprestation och den kontrollen 
vi kan göra är minimal. Främst gäller det vid totalentreprenader där vi inte har mycket insyn. 
 
Vad tycker du ska vara i stället för egenkontroller? 
 
B: Vi tycker att en utökat kvalitetskontroll måste göras av entreprenören och främst när det 
gäller utförandet. När ett så kallat dåligt arbete har utförts, det vill säga när vägg eller panel 
satts upp på ett estetiskt tvivelaktigt sätt, har vi många gånger ställt oss frågan hur snickaren 
kan tycka att han har gjort ett bra arbete. Det är uppenbart att något är fel och frågan är vad 
det är som gör att det ser ut som det gör. En självrannsakan, på främst snickarna, hade varit 
önskvärd. Vi är medvetna om att alla snickare arbetar olika, men vi tycker att ett speciellt 
intyg kan vara på sin plats där snickaren sätter sitt namn på intyget och garanterar att arbetet 
är gjort på ett fackmannamässigt sätt. 
 
Är ni nöjd med besiktningen som den är i dag? 
 
B: Ja, på det hela taget tycker vi att besiktningarna är bra. Det flyter på bra. Kanske någon 
ändring som jag nämnde förut, men det ligger på entreprenören att ta itu med.  


