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Intervju med entreprenör angående Kvalitetsstyrt Godkännande 
 
Vad är dina erfarenheter med besiktningsmän? 
 
E: Det finns bra och dåliga. De bra dominerar och samarbetet är mycket bra. 
 
Ibland kommer det in besiktningsmän som har missuppfattat sin roll som opartisk domare. 
Det händer då och då att besiktningsmannen börjar springa beställarens ärenden och det är 
inte meningen med besiktningen även om beställaren betalar för besiktningen.  
 
Vad tycker du är bra med nuvarande besiktningar? 
 
E: Jag tycker besiktningen är bra men jag tycker att den är lite för ytlig. Besiktningen säger 
oftast inget om hur exempelvis isoleringen ser ut inuti väggen. Den kan vara borta eller så kan 
den vara ditsatt bristfälligt.  
 
Besiktningen är givetvis bra när den tar upp vad som ska åtgärdas så att inte beställaren kan 
komma i efterhand och anmärka på brister. 
 
Vad tycker du är mindre bra med nuvarande besiktningar? 
 
E: Just att besiktningsmannen inte kan se bakom väggen bara den ytliga finishen. 
 
Vad är erfarenheten när tredje part är inblandad? 
 
E: Jag tycker den tredje parten är för petig. Ett hundra procentigt resultat på inredning är svårt 
att åstadkomma eftersom vi har att göra med ett hantverk och det blir inte maskinmässigt 
utfört. 
 
Jag tycker också att besiktningsmannen måste kunna säga ifrån mer för att på så sätt få tredje 
part att inse vidden av hantverk och att små missar inte är ett egentligt fel. 
 
När kan det uppkomma kontroverser mellan beställare och entreprenörer? 
 
E: Bara om det gäller fel som ingen vill ta på sig men det förekommer sällan. Juridiken går in 
och reglerar eller om en besiktning kan skingra frågetecknen görs en sådan. 
 
Varför är Kvalitetsstyrt godkännande bra att tillämpa vid entreprenader? 
 
E: Framförallt att beställaren får en entreprenad som har mindre fel. Det gäller under hela 
produktionskedjan, från projekteringen till produktionen. För att uppnå kraven är det speciellt 
viktig att alla samarbetar bättre. 
 
Varför minskar antalet fel vid Kvalitetsstyrt godkännande? 
 
E: För att lyckas med Kvalitetsstyrt godkännande är det viktigt med ständigt upprepande av 
att kvaliteten måste efterlevas. Jag brukade samla ihop alla som var involverade i 
entreprenaden och ta en dag för att gå igenom ritningar. Det visade sig göra susen. Många fel 
upptäcktes och sparade mycket tid och pengar. 
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Vi anordnade också små kurser för snickare och betongarbetare för att fräscha upp minnet 
vilket jag tror ger ett bra utslag på mängden fel. Det upplevdes som att felprocenten gick ned. 
 
Besiktningen tar också mindre tid vilket är positivt. 
 
Varför tror du att det uppkommer fel under entreprenaden? 
 
E: Mycket kan vara okunskap. Brist på kommunikation tycker jag också kan vara ett problem. 
Mentaliteten ”jag trodde du visste mer än vad du visste” leder till missuppfattningar om 
kunskap, vilket kan resultera i kvalitetsmissar. 
 
Jag tycker också att ett annat bonussystem än ackordet borde införas. ”Gubbarna” tänker allt 
för mycket på timlönen vilket inte är bra. Om entreprenaden är lönsam kan bonussystemet 
betala ut ersättning. Om entreprenaden går mindre bra betalas en mindre ersättning ut. Dock 
är det viktigt att en liten ersättning utgår eftersom protester kan uppstå vilket inte är 
förtroendegivande.  
 
Ger Kvalitetsstyrt godkännande färre estetiska fel? 
 
E: Det är mycket svårt att få en entreprenad helt fri från fel. Vi tror att Kvalitetsstyrt 
godkännande kan få ”gubbarna” att se kvalitetsarbetet som viktigare och därmed kan vi få en 
entreprenad som ger färre estetiska fel. Det är svårt att riktigt säga om estetiska fel minskar 
eftersom ingen jämförelse gjorts mellan en vanlig entreprenad och en som är byggd enligt 
Kvalitetsstyrt godkännande. 
 
Det som är viktigt i kvalitetsarbetet är att ständigt påminna om kvaliteten. Det gäller också för 
underentreprenörerna. När funktionskontrollerna utförs måste den höga kvalitetsstandarden 
påpekas speciellt. 
 
Om du fick bestämma hur besiktningen skulle se ut i framtiden. Hur skulle den se ut? 
 
E: Jag skulle vilja att besiktningen var fortlöpande under byggets gång och att beställare och 
entreprenörer samarbetade mer. Besiktningen skulle kunna lägga mer krut på känsliga 
konstruktioner exempelvis badrum. 


