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Intervju med entreprenör 
 
Vad är dina erfarenheter av besiktningsmän? 
 
E: Vi tycker att besiktningsmännen är bra överlag. En del är givetvis bättre än andra men 
oftast är kunskapen hög och besiktningarna flyter på bra. Ibland har en övernitisk 
besiktningsman dykt upp men de brukar inte bli så långvariga i branschen. 
 
Vad tycker ni är bra med nuvarande besiktningar? 
 
E: Det som är bra är att vi får ett kvitto på vår arbetsprestation och kan arbeta vidare med den. 
Oftast är det någon eller några kompletteringar som måste göras. Det är svårt att få det hundra 
procentigt felfritt. Vanligt i dag är också att entreprenaden inte är klar utan besiktningen görs i 
etapper på de delar som är färdiga.  
 
Bra tycker vi också är att slutbesiktningen sätter stopp för vidare diskussioner angående fel 
som uppträtt. Beställaren kan inte göra gällande de fel som uppträtt, vilket kan vara svårt att 
avgöra vem det är som har orsakat felet. Det kan annars uppkomma diskussioner och det 
gäller främst vid lägenhetsboende där fler parter har varit inblandade.  
  
Vi tycker också att en opartisk bedömare, besiktningsmannen, är en bra form av samarbete 
mellan beställare och entreprenör. 
 
Vad tycker ni är mindre bra med nuvarande besiktningar? 
 
E: När tredje part blir inblandad eller om en övernitisk besiktningsman dyker upp och slår ner 
på småsaker för att han inte hittar några större fel på entreprenaden. 
 
Vi upplever också att om den tredje parten kommer med tilläggsbeställningar så antecknar 
besiktningsmannen det i besiktningsutlåtandet. Det tycker inte vi är bra eftersom det inte har 
med felen på entreprenaden att göra. Det ska antecknas separat, eftersom 
besiktningsunderlaget är ett bevis på hur bygget är utfört. 
 
När kan det uppkomma kontroverser mellan beställare och entreprenör? 
 
E: Normalt är samarbetet gott men på senare år har beställaren mycket pressade tidsscheman 
vilket kan skapa problem i mån av tid. Ibland kan det vara så att inte ens projekteringen är 
klar innan entreprenaden sätts igång och då kan fel uppkomma. 
 
Om vi inte kan komma överens genomgås AB 04 eller ABT 94 för att reda ut vem som är 
ansvarig för vad. 
 
Vad är erfarenheten när tredje part är inblandad? 
 
E: Vid slutbesiktning av lägenhetsentreprenader kan allt hända. Många lägenhetsinnehavare 
kommer med långa listor på saker som de tycker är fel, men som inte kan räknas som fel. Där 
märker vi att toleransnivån är ganska låg och viktigt är att besiktningsmannen kan reda ut vad 
som gäller. Många och lång diskussioner har förekommit och inte mycket åstadkommits. 
Känslan har också varit att vi entreprenörer ska sättas dit på något sätt trots att felet inte är så 
stort att det kan räknas som fel. 
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Vad tycker ni kan kompletteras vid besiktningen? 
 
E: Slutbesiktningen fungerar bra som den är. Bra är om det kan vara en förbesiktning på 
entreprenaden. Det ger oss tillfälle att känna på besiktningsmannen och om det går att arbeta 
tillsamman. Det brukar generera i ett gott samarbete. 
 
Hur skulle du ställa dig till att införa egenkontroller? 
 
E: Nja, det tycker vi inte är så bra. Förr använde man sig av en kontrollperson som gick på 
bygget för att säkerställa att allt utfördes på rätt sätt. Kontentan av det blev att 
kontrollpersonen gick och kostade pengar eftersom mycket dötid uppkom. I dag har man 
rationaliserat bort den tjänsten eftersom vi vill minimera risken för slöseri med tid.  
 
Vi tycker inte att beställaren har så mycket intresse av egenkontroller och vad jag vet tittar de 
inte på intygen. Det samma gäller för intyg av funktionskontroller. Intresset är svalt för den 
typen av intyg. 
 
Vid slutbesiktningar finns en del anmärkningar på utförandet. Vad är det som gör att 
inte det blir rätt från början? 
 
E: Tidsbrist. Vi har en kvalitetsansvarig som arbetar med förbättringar inom området. På varje 
entreprenad finns en kvalitetsansvarig som kontrollerar allt som görs. Personen skriver 
protokoll som inkrävs av platschef. 
 
Alla snickare arbetar olika och det har gjorts ansträngningar att få underskrifter av snickare på 
utförda tjänster, men facket ogillar den typen av ansvarstagande. Facket menar att den berörda 
snickaren hängs ut och att det kan leda till att personen får sparken eller anses som icke 
önskvärd. 
 
Eftersom de nya kraven på ansvarstagande, gällande fel, införts skulle vi vilja ha en längre 
period som leverantören är ansvarig för byggnadsmaterialet. 
 
Är ni nöjd med besiktningen som den är i dag? 
 
E: Vi tycker att besiktningen fungera bra så som den är i dag. Själva besiktningen är inget 
problem utan oftast är det de pressade byggtiderna som medför att entreprenaden ibland 
drabbas av brister. 
 
Beställaren pressar byggtiderna för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Vi skulle vilja har 
lite mer tid för att på så sätt få ett bättre bygge. Som jag sa innan så kan det vara så att 
projekteringen inte är klar vilket skapar problem när fullständiga ritningar inte finns. Sena 
ändringar kan också uppkomma, vilket kan leda till ombyggnad. 
 
Vi tror att ett bra samspel mellan beställare och entreprenör skulle skapa bättre ekonomi och 
en bättre entreprenad vilket alla skulle tjäna på i längden. 
 


