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Abstract 

Purpose: The purpose is to compare traditional final inspection with a digital final 

inspection, to investigate / elucidate if there are and disadvantages of a digital final 

inspection. 

Method: The methods used to fulfill the goal were literature study, document analysis 

and interviews. Literature study was done on the final inspection process and digital 

working method. The document analysis included a study of Skanska's internal final 

inspection documents. Interviews on final inspection and digital final inspection were 

made with a client, two surveyors, two project managers and a production manager. 

Findings: There are both pros and cons of a digital final inspection. The companies 

have a positive attitude to digitalization, as it can help avoid misunderstandings in the 

event of errors. The program's tools offer a pedagogical way to go through documents, 

with the help of the program's document management, personal interpretation and 

oversight of errors can be avoided. The biggest shortcomings and errors lie with both 

the staff and the program. The program does not manage to obtain a legally correct 

protocol template according to Allmäna Bestämmelser (AB) , when writing the 

attachment. In order to get the final inspector to use the program, demands are required 

from the client, and that the client is responsible for training in the program. 

Implications: The study's conclusion is that there are benefits with using BIM 360 field 

as a deviation management program throughout the construction process. A digital final 

inspection primarily provides benefits for the contractor and the surveyor, but not the 

client. At the same time, an overview is needed of which other programs the surveyor 

can use to be able to carry out his / her work tasks in a more efficient way. 

Limitations: The work is meant to be used by everyone in the industry, but this can be 

discussed when those who were interviewed either work at Skanska or were 

recommended by them. Work is considered to have given a insight of what 

opportunities and problems there are with digitization. When the respondents had 

different positions, and gave different perspectives on how to work with the program. 

The work is mainly applicable to those who use BIM 360 field. Wider application rates 

could have been reached by examining programs such as Bluebeam and Plan Grid. 

Keywords: Final inspection, digital final inspection, BIM, BIM 360 field. 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet är att jämföra en traditionell slutbesiktning med en digital slutbesiktning, 

för att utreda/belysa vilka för och nackdelar finns det med digital slutbesiktning. 

Metod:De metoder som använts för att uppfylla målet är litteraturstudie, 

dokumentanalys och intervjuer. Literaturstude gjordes på slutbesiktningsprocessen 

samt digitalt arbetssätt. Dokumentanalysen omfattade en studie av Skanskas interna 

slutbesiktningsdokument. Intervjuer om traditionelslutbesiktning och 

digitalslutbesiktning gjordes med en beställare, två besiktningsmän, två projektchef och 

en produktionschef. 

Resultat: Det finns både för och nackdelar med en digital slutbesiktning. Företaget har 

en positiv inställning till digitaliseringen, då den kan hjälpa undvika missförstånd vid 

åtgärder av fel. Programmets verktyg erbjuder ett pedagogiskt sätt att gå igenom 

dokument, genom programmets dokumenthantering kan personlig tolkning samt 

förbiseende av fel undvikas. De största bristerna och felen ligger både hos personalen 

och programmet. Programmet klara inte av att få ut en enligt Allmänna Bestämmelser 

(AB) juridiskt korrekt protokollmall, när man skriver bilagan. För att få 

besiktningsmannen att använda programmet krävs det krav från beställaren, samt att 

beställaren står för utbildning i programmet. 

Konsekvenser: Studiens slutsats är att det finns nytta med användning av BIM 360 

field som en avvikelsehanterings program under hela byggprocessen. En digital 

slutbesiktning ger främst fördelar för entreprenör och besiktningsmannen, men inte 

beställare. Samtidigt behövs en överblick av vilka andra program som 

besiktningsmannen kan använda för att kunna genomföra sitt arbetsmoment på ett mer 

effektivt sätt. 

Begränsningar: Arbetet är menat att kunna användas av alla i byggbranschen, men 

detta kan diskuteras då de som intervjuades antingen jobbar på Skanska eller var 

rekommenderade av dem. Arbetet anses ha gett inblick i vilka möjligheter och problem 

det finns med digitalisering. Då respondenterna hade olika befattningar, och gav olika 

synvinklar på hur man kan jobba med programmet. Arbetet är främst applicerbart för 

dem som använder just BIM 360 field. Bredare applicerings grad hade kunnat nås 

genom att undersöka program så som Bluebeam och Plan Grid. 

Nyckelord: Slutbesiktning, digital slutbesiktning, BIM, BIM 360 field.  
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1 Inledning 
Denna rapport är en del av kursen Examensarbete i byggnadsteknik, på Jönköpings 

Tekniska Högskola. Kursen omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet handlar om 

användning av Buildings Information Modeling(BIM) vid slutbesiktning av byggnader 

och har utförts i samarbete med Skanska. Skanska AB är ett av Sveriges största 

byggföretag och grundades 1887. Idag har koncernen 40 000 medarbetare i mer än tio 

länder i Europa och USA, varav 9200 i Sverige. Med stöd av deras kunskap och 

erfarenheter av slutbesiktningar har en jämförelse gjorts mellan traditionell och digital 

slutbesiktning för att undersöka och analysera fördelar och nackdelar med digital 

slutbesiktning. I undersökningen har både entreprenörens, beställarens och 

besiktningsmannens perspektiv beaktats. 

 

1.1 Bakgrund 
Den digitala utvecklingen går fort och har gett byggbranschen nya konstruktions- och 

dokumentationsverktyg. Detta innebär ökade och nya möjligheter till effektivisering i 

hela byggprocessen. Speciellt när tekniken har utvecklats fort och så pass mycket, där 

den erbjuder de verktyg som behövs för att effektivisera byggbranschen. Enligt Malena 

Ingemansson (2012) ses byggbranschen som en av de mer konservativa branscherna. I 

samarbete med IT-branschen har mycket förändrats under projekteringsskedet men det 

finns fortfarande mycket att vinna på att fortsätta ta in ny teknik och följa med i 

utvecklingen under produktionen (Bryde, Broquetas & Volm, 2013) 

En slutbesiktning görs när byggnaden är klar. Denna leds ofta av en oberoende 

besiktningsman, som tillsammans med representanter från beställaren och 

entreprenören utför slutbesiktningen. En del i slutbesiktningen utgörs visuell inspektion 

och kontroll av byggnaden/ anläggningens olika funktioner. (Svensk byggtjänst, 2017). 

Besiktningsmannen skriver sedan ett protokoll och en bilaga med fel om det finns, som 

entreprenören skall åtgärda. En nackdel med att göra slutbesiktningar i pappersform är 

att de tar mer tid att göra. Men det är också ineffektivt i senare skeden, exempelvis när 

ändringar skall göras. Detta påverkar även beställaren. Det riskerar nämligen att skapa 

missförstånd mellan olika entreprenörer, underentreprenörer och beställaren gällande 

hur de ska åtgärda fel. Den extra tid detta tar kan innebära extra kostnader.  

BIM är en förkortning för Buildings information modeling. Det är ett arbetssätt där man 

jobbar med design/ konstruktion i en virtuell 3D modell. Detta arbetssätt möjliggör 

samarbete mellan olika discipliner och stadier i byggprocessen (Elmualim & Glider, 

2013). 

Användning av BIM underlättar hela livscykeln för en byggnad genom att visualisera 

projekten, överföra informationen, och förbättra kommunikationen mellan olika aktörer 

och skeden (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston, 2011). Det är viktigt att behålla 

kvaliteten i byggprocessen så hög så möjligt under hela processen från projektering till 

produktion menar Bergman och Klefsjö (2002) . Med den stora mängd information som 

kommer under produktionens gång, exempelvis vid avvikelser, är det viktigt att hantera 

information rätt. Då kan man ha kontroll över projektet och minska risken för att 

information faller bort (Larson, Gray, Danlin, Honig & Bacarini, 2014). Det blir därför 
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ännu viktigare att hantera information om avvikelser under produktion och 

slutbesiktning.  

Ett av de program som används är BIM 360 field. Programmet BIM 360 field är en 

rekommendation av Skanska som själva använder programmet i dagsläget för 

avvikelsehantering, och önskar integrera det i slutbesiktningen. Dess 

användningsområden är enligt Autodesk Building Solution (2018) att dokumentera 

problem, upprätta arbetsorder, kontrollera information, lagra dokument under 

projektets gång samt framställa och analysera egenkontroller. Stora mängder av data 

hanteras och sorteras vilket gör att rätt information med rätt form skickas till rätt 

personer i rätt tid för att förbättra samarbete och samordning över hela projektets 

livscykel.   

 

1.2 Problembeskrivning 
Byggbolagen har goda erfarenheter av den nya tekniken, både utifrån eget perspektiv 

och beställarens. En svårighet kan dock vara att få beställaren att i förhand inse det och 

ställa krav exempelvis på en digital slutbesiktning. En svensk studie har visat på 

svårigheterna i att få kunderna att ställa krav på digitala arbetsmetoder och riskerna för 

att det hindrar utveckling av branschen. (Bosch, Isaksson, Lennartsson & Linderoth, 

2016).  

Eadie, Browne, Odeyinka, McKeown & McNiff (2013) tar upp liknande problem i sin 

rapport. De skriver också att användning av BIM i hela livscykeln kan ge vinst i det 

långa loppet, men för att detta ska hända måste BIM användas av alla i byggbranschen. 

Detta kommer dock inte ske om inte beställaren ställer krav.  

Även Tulenheimo (2015)  tar upp beställarens behov, förståelse, och krav av BIM, som 

några av faktorerna som kan stoppa implementeringen av BIM, då beställaren inte alltid 

förstår hur de ska använda modellerna och därmed vill de inte betala för dem. 

I den forskning som refereras ovan är budskapet tydligt att beställarna behöver ställa 

krav på implementering av BIM för att det ska slå igenom och användas. Men det finns 

inte definierat och beskrivet vad beställaren vinner på att ställa krav på BIM. Denna 

undersökning fokuserar därför på att tydligare identifiera möjligheter men även 

problem med digitalisering för både beställaren och entreprenören. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att jämföra traditionell slutbesiktning med en digital slutbesiktning, för att 

utreda/belysa om det finns för och nackdelar med digital slutbesiktning. 

1. Vad innebär en traditionell slutbesiktning? 

2. Vad innebär en slutbesiktning med stöd av digitala verktyg? 

3. Vilka möjligheter och utmaningar finns det i hanteringen av information 

i uppföljningen av åtgärder med digitala verktyg? 

 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen kommer inte visa fördelar och nackdelar med BIM i andra delar av 

produktionen eller livscykeln, endast slutbesiktning av byggnader kommer att granskas. 

Vidare studeras enbart slutbesiktning och informationshantering av uppkomna fel. 

Arbetet kommer inte handla om investeringskostnader avseende programvara eller 

utbildning av personal. Rapporten kommer inte behandla del besiktningar av mark , 

grund mm utan endast besiktningen när byggnaden är färdigställd. 

 

1.5 Disposition 
● I kapitel två redovisas vilka metoder som används för datainsamlingen. Hur 

metoderna är kopplade till frågeställningarna, kartläggning av arbetsgång och 

motivering av arbetets trovärdighet utifrån validitet och reliabilitets begrepp.  

● I kapitel tre presenteras de valda teorierna samt kopplingen mellan dem och 

frågeställningar.  

● I kapitel fyra redovisas det empiriska data som har samlats in.  

● I kapitel fem kopplas empirin till det teoretiska ramverket. Detta leder till att 

frågeställningar besvaras.  

● I kapitel sex presenteras en diskussion och slutsats om studiens resultat som 

helhet och förslag till vidare studie. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver arbetets genomförande och arbetsgång. Kapitlet redovisar relevanta 

undersökningsmetoder för datainsamling med hänvisning till referenser bakom de olika 

metoderna på samma sätt som vid hantering av teori. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring resultatens trovärdighet med utgångspunkt från metodvalen. 

 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien är inte endast avsedd för Skanska, utan för hela byggbranschen, för att skapa 

förståelse och insikt över möjligheterna med en digital slutbesiktning. En kvalitativ 

datainsamling användes för att samla data som är grundad på personalens erfarenhet, 

vad de har sagt, skrivit och tänkt eller gjort (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär där litteraturstudie, intervjuer och 

dokumentanalys använts för att samla empiri. Undersökningen handlar om 

slutbesiktnings processen på ett traditionellt sätt, och hur det är att genomföra samma 

process med hjälp av ett BIM verktyg.  

Litteraturstudie gjordes på tidigare forskning för att ta fram vetenskapligt underlag till 

de valda teorierna. Litteraturstudien sker under arbetet med teorikapitlet.   

Intervjuer genomfördes för att samla information om vad en slutbesiktning i 

pappersformat är, hur personalen ser på en digital slutbesiktning, vilka möjligheter och 

utmaningar som de anser finns med digitala slutbesiktning när fel följs upp och 

åtgärdas. Intervjuerna är för att få en bättre uppfattning om slutbesiktningsprocessen 

och hur personalen i företaget ser på processen i det traditionella arbetssättet, samt hur 

det är att integrera detta verktyg. Intervjuer med besiktningsmän kommer också vara 

inkluderat i arbete.  

En dokumentanalys gjordes på tidigare slutbesiktningar som är genomförda i företaget, 

för att undersöka hur en traditionell slutbesiktning har dokumenterats, och vilka 

svårigheter som finns med processen. Detta ökade förståelsen för vad som är mest 

problematiskt och hur kommunikation sker mellan olika parter. Dokumentgranskning 

har gjorts på tidigare slutbesiktningar som har genomförts på ett traditionellt sätt.   

 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

1. Vad innebär en traditionell slutbesiktning? 

I arbetets första frågeställning studeras genomförandet av en slutbesiktning på ett 

traditionellt sätt. Med en litteraturstudie skapas förståelse om hur 

slutbesiktningsprocess går till. Därefter görs en dokumentanalys på fyra av Skanskas 

tidigare genomförda slutbesiktningar, detta för att se hur felen dokumenteras och 

hanteras. Efter dokument analysen genomförs intervjuer för att få en djupare förståelse 

om hur en slutbesiktning går till. Personalen får besvara hur det är att arbeta med en 

traditionell slutbesiktning, vilka svårigheter de möter och hur fel uppstår. Svaren på 

frågorna baseras på personalens erfarenhet.  
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2. Vad innebär en slutbesiktning med stöd av digitala verktyg? 

En litteraturstudie har gjorts om programmet som finns och hur kan den hjälpa en 

slutbesiktnings process, samt vilka funktioner programmet klarar. Vidare kan man göra 

en jämförelse med den traditionella slutbesiktningen och skapa bättre förståelse till 

vilka möjligheter anses finns i programanvändning. Intervju med sex personer som 

deltog i en slutbesiktning tidigare genomförts. Personalen är medvetna om att en digital 

slutbesiktning kan genomföras men har olika erfarenheter om användning.   

 3. Vilka möjligheter och utmaningar finns det i hanteringen av information i 

uppföljningen av åtgärder? 

Denna frågeställning besvaras med hjälp av sex intervjuer med tre personerl som jobbar 

med slutbesiktning på entreprenörens sida, två oberoende besiktningsmän från två olika 

företag samt en beställare. Intervjuerna behandlar synpunkter från personalen, åsikter 

om vilka moment som är svårt att hantera, samt vilka moment som är mest tidskrävande 

och viktiga vid genomförande av en slutbesiktning.  

 

2.3 Litteraturstudie 
För att hitta artiklar och rapporter som berör ämnet har sökningar på Diva-portal och 

google scholar gjorts. Sökord som har använts är följande, BIM, BIM construction, 

BIM construction implementation problems, BIM construction problems, final 

inspection. Svenska sökord som använts är slutbesiktning, BIM i slutbesiktning, varför 

BIM, besiktning. vid sökningarna har tidsbegränsningar gjorts mellan år 2013-2019. 

detta för att avgränsa sökningen till artiklar som skrivits inom en tidsram av fem år. 

 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Arbetsmetoder för insamling av data: 

2.4.1 Litteraturstudie  
Litteraturstudie innebär att granska böcker, artiklar, rapporter, uppsatser, essäer mm 

(Ejvegård 2009). I denna rapport granskade litteraturstudien  vetenskapliga dokument 

och artiklar inom området slutbesiktning av byggprojekt, för att ta fram vetenskapligt 

underlag till de valda teorierna. Både traditionell och digital slutbesiktning behandlades 

och studien syfta till att beskriva och förklara vad digitalisering inom byggbranschen 

innebär.  

 

2.4.2 Intervjuer 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär där samma frågor ställdes till de 

intervjuade, men med öppna svarsalternativ.(Davidsson, B & Patel, R, 2011) Detta för 

att få deras syn på traditionella och digitala slutbesiktningar. För att få relevant data har 

endast personer som är delaktiga i slutbesiktningar intervjuats. Anledningen till 

begränsning av intervjupersoner var för att få rika beskrivningar från personer med 

erfarenhet inom området. Detta för att stärka trovärdigheten i resultatet. ( Holme & 

solvang, 1997) 
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2.4.3 Dokumentanalys 
Dokumentgranskning kan användas för att svara på frågeställningar om faktiska 

förhållanden och skeenden (Davidsson, B & Patel, R, 2011). Denna 

undersökningsmetod valdes för att undersöka hur en traditionell slutbesiktning går till, 

då slutbesiktningar görs i detta nu och dokumenteras under tiden de genomförs. 

 

2.5 Arbetsgång 
Först gjordes litteraturstudie för att få en grundläggande förståelse för vad en 

slutbesiktning är, samt vad digitalisering inom byggbranschen innebär. Därefter gjordes 

en dokumentanalys om hur dokumentationen av en slutbesiktning görs. Detta var för 

att samla en grundkunskap som intervjufrågorna skulle baseras på. 

Innan intervjuerna skrevs ett intervjuformulär med alla frågor som skickades ut 

tillsammans med projektplanering till respondenterna. Detta gav dem en chans att läsa 

in sig på ämnet, samt ställa frågor om det var någon fråga de inte förstod. Alla 

respondenter fick samma frågor och i samma följd, men med öppna svarsalternativ. 

Intervjuerna spelades in med respondenternas tillåtelse, och transkriberades sedan 

direkt efter intervjun. Alla intervjuer med respondenterna skeddes personligen förutom 

intervjun med besiktningsman 2 där en Skype möte planerades. Dagen för intervjun 

hade han förhinder och svarade därför på frågorna via skrift, som sedan följdes upp med 

ett telefonsamtal.  

Analysen gjordes genom jämförelse mellan svaren i intervjuerna. Var alla svar var 

baserade på respondenternas erfarenheter. Då de hade olika befattningar skapades flera 

olika synvinklar på frågorna.  

 

2.6 Trovärdighet: 
Validitet 

Validiteten prövas genom att resultatet mäts med olika metoder. En av metoderna är 

litteraturstudie av vad de vetenskapliga artiklarna har kommit fram till. En annan metod 

är intervjuerna, där behandlas frågeställning 1,2 och 3. Svaren är baserade på vad 

personalen tycker om och hur de tolkar processen. I dokument analysen jämförs tidigare 

traditionell slutbesiktnings process, med detta ökar validiteten i texten. Detta då 

metoderna utgör en triangulering, det vill säga olika metoder för datainsamling. 

(Davidsson, B & Patel, R, 2011) 

Reliabilitet 

En av metoderna för att säkerställa att undersökningen går att göra och får samma 

resultat är att båda författarna deltog vid intervjuer, samt intervjuerna har spelats in och 

transkriberats (Bell, & Waters, 2016). För att undersökningen ska nå djupa och 

genomtänkta svar, krävs insamlad data i form av genomtänkta intervjufrågor. Att 

frågorna är noggrant förberedda är viktigt, då datainsamlingen behövde reflektera 

resonemanget som de intervjuade besitter. För att få  struktur och ordning bland de 

nyanserade svaren fick alla intervjupersonerna läsa igenom projektplanering och 

intervjufrågorna i förväg.  



 

7 

 

3 Teoretiskt ramverk: 
I detta kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för arbetet, samt koppling mellan 

teorier och frågeställningar. 

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori:  
För att besvara problembeskrivningen används teorier om slutbesiktning, digital 

arbetsmetod och möjligheter med BIM. Figur nedan förklarar kopplingarna mellan 

frågeställningar och teorin.  

Figur 1. Figuren visar sambandet mellan frågeställningar och valda teorier. 

3.2 Traditionell Slutbesiktning:  
Slutbesiktning sker när byggnaden är klar. Besiktningen görs av en oberoende 

besiktningsman som valts av beställaren. Besiktningsmannen ska vara lämplig och 

kunnig inom området. Under besiktningen gås arbetena som utförts igenom noga och 

jämförs med avtalet. Besiktningen utgår från vad entreprenadavtalet anger om vad som 

ska göras samt tillvägagångssätt. Allt som är synligt inspekteras och alla brister samt 

alla synpunkter och tveksamheter byggherren har dokumenteras. Om fel upptäcks, har 

entreprenören en viss tid på sig att åtgärda dem. Efter det har beställaren rätt att anlita 

en annan entreprenör för att åtgärda felen. Under besiktningen skall besiktningsmannen 

även godkänna eller underkänna entreprenaden. Skulle entreprenaden ha flera brister 

eller att ett stort fel upptäcks, blir entreprenaden underkänd. När felen är åtgärdade görs 

en syn och entreprenaden godkänns. (Svensk byggtjänst, 2017). 
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3.3 Digital arbetsmetod 
När en slutbesiktning görs med hjälp av digitala verktyg, menas att slutbesiktningen 

genomförs med hjälp av en programvara.  

BIM 360 field är en BIM- programvara som används i verksamhetens område för att 

visa problem, beskriva och sköta egen kontroll, sätta upp arbetsorder och lagra 

dokument under projektets gång (A2KTechnologies, 2013). Användning delas i två 

delar: BIM 360 mobil vilket är en app som installeras och används under 

slutbesiktningen, samt BIM 360 field som är ett webbläsargränssnitt var hantering och 

administrering av rapporter sker. En licens från Autodesk krävs för att kunna komma 

igång med programvaran.   

Ipaden är en hårdvara som behövs vid användning av programmet. Programmets 

struktur i Ipaden har fyra olika funktioner som är problem/frågor, checklista, uppgifter 

och utrustning. Problem/frågor används för att notera brister i utförande, detta kan 

kopplas till en underentreprenör som är ansvarig för problemet. Underentreprenader 

kan svara genom kommentar eller lägga in en bild på de åtgärdade felen 

(AppliedSoftwareAEC, 2013). Checklistan är egenkontroll om byggnaden för alla 

arbetsmoment i olika byggdelar. Med detta ökar arbetets kvalitet då man inte missa 

arbete eller moment. Listor kan skrivas ut enligt AppliedSoftwareAEC (2013).  

Med Uppgift funktionen skickas uppgifter om olika leveranser och tidtabeller till olika 

personer som är inblandade i projektet. Vidare kan uppgifterna ändras av de som utförde 

den (AppliedSoftwareAEC, 2013). Den sista funktionen som programmet har är 

Utrustnings funktionen. Det innebär att det finns möjlighet att skanna olika streckkoder 

för olika byggmaterial som är kopplade till byggnaden. Vidare kan man koppla de olika 

delarna till egenkontroll listan ( AppliedSoftwareAEC, 2013). 

BIM 360 field programmet kan ge stöd i olika analysprogram. Såsom att 

underentreprenörer eller personen efter synkning från projektadministration kan få de 

uppgifter som ska åtgärdas. Möjligheten finns att kunna kommentera och/eller skicka 

bilder från underentreprenörer på de åtgärdade felen. En koppling mellan olika personer 

med olika roller kan göras, samt checklistor på de olika arbetsmomenten och byggdelar. 

När det gäller material kan streckkoder skannas och kopplas till olika byggmaterial i 

byggnaden.   

Enligt Aotudisk Building Solutions (2018) är BIM- programvarans användnings 

partner: 

- Entreprenörer som vill hantera processen och har mer kontroll över 

underentreprenörens arbeten.  

- Underentreprenörer i form av egen styrning. 

- Överföring av information från arkitekter och konstruktörer till produktionen.  

- Projektägaren när det gäller kvalitet och tidsplan i koppling till ekonomin. 
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3.3.1 Beställarens krav: 
I en intervjustudie av Bosch, Isaksson, Lennartsson och Linderoth (2016) tas saknaden 

av beställarkrav upp som en hämmande faktor till BIM utvecklingen. Enligt de 

intervjuade har kunderna stor makt gällande BIM användningen, men att de inte ställer 

krav på användning. Några av de företag som blev intervjuade, hävdar att om inte 

beställaren ställer krav på 3D-modellering blir det ofta för dyrt för dem att modellera i 

3D. Några menar att beställaren saknar kompetens inom BIM, samt inom hur de kan 

använda modellen efter byggnationen är färdigställd. Detta resulterar i uteblivna krav. 

3.3.2 Implementering av ny teknik 
Det som visas i studien av Emualim och Glider (2013) när en undersökning av 

konsekvenserna med att implementera en ny teknik gjorts, var resultatet uppdelat till 

två delar. Hälften av företagen tyckte att nyttan med den nya tekniken är att öka 

projektets värde för kunden. De andra halva ansåg att en ökning av användning 

förbättrar byggbranschen traditionella arbetsmoment.    

Det som gör att man vill ändra kundens/beställarens syn är för att det är där drivkraften 

med att börja använda BIM ligger. När företagen med hjälp av BIM får mer tid och 

utrymme ändras tankesättet från direkt agerande med fokus på detaljer till en 

helhetstänkande bild och mer detaljerat anser Linderoth (2009).  

 

3.4 Möjligheter med BIM 
En av möjligheterna med BIM är att man kan överföra design data och specifikationer 

mellan olika programvaror, både inom en organisation och ett multidisciplinärt team. 

Då informationen lagras som en databas i BIM så är det enkelt att göra ändringar under 

designprocessen. Bim gör att omfattande information om byggnaden kan fångas under 

designstadiet. Det kan gälla enskilda objekt, och positioner i byggnaden, samt 

relationen mellan dessa. BIM kan innehålla information om geometri, ljusanalys, U-

värden, ytor, kostnader och mer. Vilket i sin tur gör det enklare för arkitekter och 

ingenjörer att se relationer mellan byggnadsobjekt och deras underhålls detaljer. 

(Ghaffarianhoseini et al., 2017) 

Med hjälp av informationen i 3D-modellen kan arbetsscheman skapas, även kallat BIM 

4D-schema. Då material och komponenter är inlagda i modellen och mängdning görs 

automatiskt, kan materialen beställas digitalt och levereras till rätt plats precis i tid. 

Detta gör att produktiviteten ökar. (Ghaffarianhoseini et al., 2017) 

3D-modellen kan även användas under fastighetsförvaltningen. Fastighetsskötarna kan 

använda modellen vid reparationer, genom att de kan se var objekt sitter, samt vad för 

material och mått de har. Den kan även användas vid hantering av energianvändning. 

(Kensek, 2015) 

3.4.1 BIM användning under hela livscykeln  
I dagsläget ser kunden möjligheterna med BIM under projekteringsskede, vilka vinster 

och tidsbesparing man kan uppnå. Det arbetet strävar efter är att se vinningen med 

användning av BIM i produktion och i slutbesiktning. Studien Eadie, Browne, 

Odeyinka, McKeown & McNiff (2013) vill bevisa att med BIM användning kan vi styra 

hela projektet livscykel så det även innehåller rivning.  
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3.5 Sammanfattning av valda teorier: 
Digital arbetsmetod kopplas till hur en digital slutbesiktning går till, samt möjligheter 

med en digital slutbesiktning. Detta då funktionerna i programmen styr vad som är 

möjligt med en digital slutbesiktning. Beställarens krav kopplas då det ligger till grund 

för övergången till digital slutbesiktning. Om inte beställaren ställer krav, eller förstår 

hur det gynnar dem, är det svårt att argumentera för varför de ska ställa krav på en 

digital slutbesiktning. Implementering av ny teknik kan kopplas till svårigheter med 

implementering, samt beställarkrav. 

I teorin ger möjligheter med BIM en överblick om vad som är möjligt att göra, samt 

fördelarna med att arbeta på detta sätt. Detta har inte direkt koppling till hur en digital 

slutbesiktning ska gå till, utan hur BIM fungerar och vad som kan var möjligt med att 

göra slutbesiktningen digital. BIM användning under hela livscykeln ligger till grund 

till att alla fördelar med BIM skall utnyttjas. 
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4 Empiri 
Detta kapitel redovisar all insamlad data om både traditionellt och digitalt arbetssätt. 

Presentation om varje insamlad data och om de arbetsmetoderna som studien har 

används. Intervjuer har genomförts med tre anställda från Skanska, samt två 

besiktningsmän och en beställare. I tabellen nedan kan man se information om olika 

befattningar, Datum och tid visas i tabellen 

Tabell 1. Förklaring av var respondenterna jobbar och vilken befattning de har. 

Intervjuns 

Datum  

Företag  Intervjun var: Befattning av respondenten  

2019-04-11 Skanska  Personlig Produktionschef/Platschef  

2019-03-26 Skanska  Personlig Projektchef och Projektingenjör 

2019-03-27 Skanska  Personlig Projektchef.  

2019-03-29 BSV  Personlig Huvudbesiktningsman  

2019-04-10 PLP Telefonsamtal Huvudbesiktningsman 

2019-03-25 Skanska  Personlig Beställare. 

 

4.1 Traditionell slutbesiktning  
Empiri om traditionell slutbesiktning från både dokumentanalys och intervjuer 

redovisas här. 

4.1.1 Dokumentanalys: 
Dokumentanalyser granskade fyra olika projekt. Det som var gemensamt i alla 

slutbesiktningsutlåtanden var mallen som innehåller 25 rubriker där information var 

ifylld utifrån varje projekt och hur parterna har överenskommit. Bilaga 1. visar 

besiktnings mallens innehåll. Felen som besiktningsförrättaren anser entreprenören 

skyldig till att åtgärda markeras och skrivs i en bilaga med olika koder för olika 

förklaringar såsom E1 till entreprenör, B bristfällighet, S felen ska anstå till senare 

besiktning.  I slutet av varje besiktning behåller besiktningsmannen det undertecknade 

originalet, och skickar kopior av utlåtandet till övriga deltagare. 

Det som skilde mellan projekten var att två av dem var totalentreprenad där 

entreprenören i förhållande till beställaren svarar för både projektering och utförande. 

De andra dokumenten var om en utförandeentreprenad där beställaren svarar för 

projekteringen och entreprenören för utförande. Vid den totalentreprenaden och under 

rubrik “ Fel för vilka besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig” kan man se att 

antal bilagor är betydligt fler och innehåller information för alla underentreprenörer.  
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4.1.2 Intervjuer: 
Vid genomförande av en traditionell slutbesiktning använder besiktningsmannen 

mallen där han går genom område för område, lägenhet för lägenhet och skriver alla 

notiser för hand. När besiktningen är klar, renskriver han protokollet, samlar in 

biträdande besiktningsmäns protokoll och skickar till beställare. 

Varje respondent svarar utifrån sitt eget perspektiv och utgår mycket från projekt som 

hen jobbar med i dagsläget. Ett gemensamt svar när det gäller slutbesiktningsprocessen 

var att det är projektet storlek som styr hur besiktningen sker, och om den ska delas i 

etapper och ha olika besiktningsmän till olika moment eller om man slut besiktar hela 

entreprenaden på en och samma dag.  

Beställare: 

På frågan om byggherrens arbetsgång vid slutbesiktningen har hen svarat att beställaren 

sätter samman besiktningsorganisation och beskriver vilka delar som ska besiktas vid 

olika byggtider. Projektet som hon jobbar med vid intervjutillfället är väldigt stort och 

slutbesiktningen kommer ske i olika etapper. Byggherren informerar 

besiktningsgruppen hur de ska besikta och mot vilka handlingar, här var det mot 

bygghandlingar. Entreprenaden har tillgång till informationen om projektet genom 

NPS, vilket är Skanskas egen molnbaserade nätverksplats. Här samlas all information 

om projektet och alla som är godkända får tillgång till dokumenten. 

Som svar på frågan om “Vilka arbetsåtgärder behövs vid revidering av en 

slutbesiktning” så beror det på projektens storlek. Är det en huvudbesiktare som 

ansvarar för hela besiktningen så skriver hen ner alla fel och talar om vilken yrkesgrupp 

som ansvarar för fel. Därefter sätts ett datum när alla fel skall vara åtgärdade. När alla 

fel är åtgärdade bestäms det om en efterbesiktning skall göras eller om det räcker att 

entreprenören skriver under att det är åtgärdat och lägger det upp på NPS (företagets 

molntjänst). Då går en notis om att slutbesiktnings protokoll är färdigt med de åtgärdade 

felen.  

De momenten som byggherren anser mest krävande är själva besiktnings moment, att 

gå runt och titta på allt, vidare är det protokollet som ska skrivas. I frågan om fel som 

brukar uppstå var svaret att det alltid är risk att missa moment i och med att det är 

människor som jobbar med processen. Det kan vara att fel förbises och inte 

dokumenteras, eller att yrkesarbetare missar några moment i rapporten. På frågan om 

hur arbetet med slutbesiktningen fungerar idag så har beställaren svarat att det kräver 

en väldigt noggrann person som gillar att skriva och dokumentera. Därför tycker hon 

att det är bra med de digitala verktygen, och ser stora möjligheter med användning just 

för att det är ett pedagogiskt sätt att arbeta på. Just med att kunna ta bild och notera på 

den är väldigt bra sätt att inte missa information.   

Projektchef 1 och produktionsingenjör: 

Projektchefen svarade att om det är ett stort projekt, där slutbesiktningen tar flera dagar 

så medverkar han vid vissa moment, annars tar besiktningsgruppen hand om olika delar. 

den information som behövs för att upprätta slutbesiktningen står i Allmänna 

föreskrifter, vilket är specifika spelregler för varje projekt. Utöver det reglerar även 

Allmänna bestämmelser (AB) och Allmänna bestämmelser för totalentreprenad (ABT) 

hur en slutbesiktning ska gå till. Delningen av information gällande slutbesiktning sker 

via mail i dagsläget. 
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När det gäller åtgärder av fel, har entreprenören en månad på sig att åtgärda dem. Om 

slutbesiktningen görs vintertid, och det krävs utvändig målning så kan man få ett halvår 

på sig att åtgärda det. Efter att felen åtgärdats så görs antingen en efterbesiktning eller 

verifierar man själv att felen är åtgärdade genom att signera protokollet. De berörda 

parterna informeras om revideringarna via mail. 

Projektchefen anser att något av det som är mest tidskrävande med slutbesiktningen är 

att ta fram all dokumentation såsom, garantibevis, driftinstruktioner, skötselanvisningar 

med mera. Även egenkontrollen skall visas och sammanställas. Utöver detta skall även 

riktningsändringar som skett under byggets gång, sammanställas och dokumenteras i 

relationshandlingarna. Ett fel som projektchefen tycker är återkommande är att man kan 

missa att åtgärda fel när det är flera som är inblandade och man ska samordna vem som 

åtgärdar vilket fel. 

Gällande upplevelsen hur arbetet med besiktningen fungerar tycker han att det fungerar 

både bra och dåligt, men om man börjar tidigt så hinner man, börjar man sent blir det 

väldigt koncentrerat och stressigt på slutet. Ett sätt att förbättra besiktning utförandet är 

med digitala verktyg, var man kan göra uppdelningen av fel enklare, istället för att sitta 

och färglägga vilka fel varje disciplin ska åtgärda.  

Projektchef 2 

Projektchefen ansvarar för att alla dokument samt allt som krävs för att projektet skall 

bli godkänt finns framme i tid till slutbesiktningen. När det gäller att gå runt på 

inspektionen med slutbesiktare, delas det upp så att man går med på vissa delar. Detta 

för att få en uppfattning hur besiktningen går. Ofta går produktionschefen med under 

hela besiktningen. I frågan om tillgång till information för att upprätta en slutbesiktning, 

så är det beställaren som upprättar samt bestämmer förutsättningarna för besiktningen, 

detta står i avtalen.  

Informationsdelning sker via veckomöten med underentreprenörer, men även via en 

SharePoint var alla dokument laddas upp. Alla underentreprenörer (UE) samt 

projektörer och besiktningsman får tillgång till portalen och kan lägga upp och kan läsa 

alla dokument och handlingar. När slutbesiktningsprotokollet har skickats från 

besiktningsmannen gås det igenom. För att göra uppdelningen mellan vilken disciplin 

som ansvarar för de olika felen, färgmarkeras dem innan den skickas ut till UE. När 

felen är avhjälpta görs ibland en efterbesiktning. Men i de flesta fall räcker det med att 

projektchefen signerar ett protokoll på att det är utförts. Ibland vill besiktningsmannen 

ha en bild som visar att felet är avhjälpt. Berörda parter informeras om revideringarna 

via mail. De moment som anses tidskrävande är att gå runt och inspektera, samt att dela 

upp felen och få underentreprenörer att komma och åtgärda. Projektchefen upplever att 

arbetet med slutbesiktningen funkar, men att det går att effektivisera.  

Besiktningsman 1 

Som svar om arbetsgång för en besiktningsman så har respondenten förklarade att han 

får ett uppdrag från beställaren. Han börjar uppdraget med att läsa in sig på alla 

kontraktsdokument, ritningar, handlingar och beskrivningar. Här styr igen projektets 

storlek hur besiktnings process går till. I ett stort projekt där det är blandade biträdande 

besiktningsmän kallar huvud besiktningsmannen parterna till ett möte med datum och 

information om vad det handlar om.  Processen börjar med startmöte var man går 

igenom vad det är man ska göra och vad man kan besiktiga, samt går igenom formalia. 
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Under startmöte skapar man sig uppfattning om projektet är besiktningsbart eller inte. 

Inser man att detta inte är godkänt har man rätt att avbryta besiktningen. Väljer man 

fortsätta med processen blir det genomgång på papper, egenkontroller, dokument, 

prövningar och intyg som ska tas fram. Sen går man ut på bygget och ser till att allt ser 

bra ut och noterar brister och fel sen avslutas det.  

Slutbesiktningstiden är beroende av projektstorleken, därför kan det ta från en dag till 

veckor. Därefter blir det slutmöte som summerar om besiktningen blir godkänd eller 

inte. Inför slutmöte skall huvud besiktningsmannen och biträdande besiktningsmän 

bearbeta dokumentation och all dokumentation skall vara klar till slutmötet. I 

kommunala projekt bestämmer beställaren vem det är som ska vara med som biträdande 

besiktningsman. I andra fall får huvud besiktningsmannen komma med förslag på vilka 

slutbesiktning biträdande som ska vara med, beställaren brukar godkänna föreslaget.  

I frågan om tillgång till information för att upprätta slutbesiktningen, svarade han att 

just kontraktet skickas via mail. Annars får man tillgång till projektportal där alla 

dokument ligger. I projekt portaler sker hantering och delning av information till andra 

parter när det gäller slutbesiktning.   

I frågan om arbets åtgärder som behövs vid revideringen så har slutbesiktningsmanen 

svarat att han upprättar ett protokoll med en bilaga där alla fel listas. Sen får 

entreprenören denna skickad till sig och åtgärdar felen. Är det inte allt för mycket fel 

eller allvarliga fel, så kan det bli att man nöjer sig med att entreprenören signerar listan 

att felen är avhjälpta. Är det mycket fel eller allvarliga fel, då krävs det en 

efterbesiktning. Då går man ut och kollar på det igen, så att det är åtgärdat. Beroende 

på hur noggrann beställaren är, påverkar hur många fel som tas upp i på protokollet. 

De berörda parterna informeras om revideringen genom protokollen som han skickar 

till totalentreprenören eller huvudentreprenören. Sen får de i sin tur skicka det till sina 

underentreprenörer. Samtidigt samlar han ihop allting och skickar till beställaren. Vid 

sidan om skickar de biträdande besiktningsmän mallen till de som berörs av felen. 

Besiktningsmannen har svarat att det mest tidskrävande momentet i slutbesiktning är 

att gå på plats ute på bygget och gå runt. Efteråt om besiktningen tar en dag, så är det 

en halvdag för att upprätta protokollet. Men det mest tidskrävande är att genomföra 

besiktningen. De vanliga fel som brukar uppstå vid arbetet med slutbesiktningen är 

främst fel i entreprenaden och inte i dokumenthanteringen.  

  

Gällande upplevelsen av hur arbetet med slutbesiktningen fungerar idag har han svarat 

att slutbesiktningen har blivit mer av en vaktmästarlista, istället för att entreprenören 

gör en riktig förbesiktning innan slutbesiktning. För att egentligen ska det vara färdigt 

när man kommer till en slutbesiktning. På frågan om möjligheter att förbättra eller 

effektivisera arbetet med upprättandet av slutbesiktningen så var svaret att 

entreprenaden bör ha mer för besiktningar. Produktionsanpassad besiktning, att 

slutbesiktningsmenen är med under hela resan, och då när man kommer till slutfasen är 

allt redan besiktigat. 
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Besiktningsman 2 

Arbetsgången för besiktningsmannen börjar med att han får ett uppdrag, därefter begär 

han in kontraktshandlingar och övriga handlingar som besiktningen skall gå efter. Efter 

att ha samlat in samtliga handlingar skriver han ett utkast till utlåtandet samt bokar in 

biträdande besiktningsmän. Besiktningen inleds med ett startmöte var man går igenom 

formalia och sedan går man ut och granskar byggnaden. Han själv använder sig av en 

A3-pärm var han har ritningarna och markera både på ritningarna var felet förekommer 

samt i beskrivningen. När besiktningen är klar bestämmer besiktningsmannen i samråd 

med biträdande besiktningsmän om entreprenaden skall godkännas eller underkännas 

och sedan skrivs protokollet. Protokollet mailas sedan ut till berörda parter. 

Efter att entreprenören åtgärdat felen görs antingen en efterbesiktning eller så räcker 

det att entreprenören signerar att felen har avhjälpts. Detta scannas sedan in och mailas 

till besiktningsmannen, och ligger till grund för besiktningsutlåtandet.  

I frågan vad som är mest tidskrävande svarade han inläsningen, att gå besiktningen samt 

att skriva utlåtandet. Gällande återkommande fel vid besiktningen, så var det inga fel 

som han kunde komma på som var vanligt förekommande. Utan det gällde mer att han 

eller biträdande besiktningsmän ibland kunde glömma att stämma av någon del av 

kontraktshandlingarna. Slutbesiktaren anser att den traditionella slutbesiktningen 

fungerar väl så länge alla är organiserade och att det avsatts tillräckligt med tid för 

besiktningen. En möjlighet till att effektivisera slutbesiktningen är att använda digitala 

verktyg. Att kunna använda ritningarna som underlag till bilagan samt kunna skriva 

felen på ritningarna skulle kunna vara bra i vissa fall. Han tror även att användningen 

av digitala verktyg vid besiktning skulle göra att det går snabbare att skriva bilagan. 

Produktionschef 

Produktionschefens har alltid jobbat digitalt med avvikelsehantering, hennes yrkesroll 

i slutbesiktning är att går runt i bygget för att utföra egna förbesiktningar, markera 

punkter och skriva ut protokoll till de som ska utföra punkterna. Protokollen skrivs ut 

direkt från programmet. Informationen om projektet hittar man på portalen iBinder. När 

man ska informera underentreprenörer och andra partner så använder man mail ibland 

ger man protokollen för hand om de är på plats. 

I frågan om arbetsåtgärder så ska man planera sin tid så alla hinner åtgärda det som ska 

göras. Det är för besiktningen som tar mest tid samtidigt besikta med köparen. 

Produktionschefen anser att slutbesiktningen i dagsläget behöver utvecklas mer. De 

utvecklingsmöjligheterna ser hon i de digitala verktyg som man har idag, då får man 

tydligare protokoll och att det är bara en förändring som byggbranschen går igenom.  
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4.2 Digital slutbesiktning 

Byggherren: 

Byggherren är beställare, hon har inte jobbat med programmet BIM 360 field med 

känner till programmet, samtidigt så känner hon till att det finns färdiga mallar när det 

gäller hjälpmedel som effektiviserar arbetet. Hon känner till programmet sen två till tre 

år tillbaka men har inte använt det förr än i sitt nuvarande projekt. Hon har väldigt 

positiv inställning till att användningen av programmet. Dels för att det är väldigt 

pedagogiskt, logiskt uppbyggd, användarvänligt och att det samtidigt kan användas vid 

skyddsronder. 

Projektchef 1 och produktionsingenjör: 

Projektchefen har inte genomfört en digital slutbesiktning, utan detta är nytt för honom. 

Han känner dock till BIM 360 lite grann, och han har jobbat i Plan Grid. Enligt 

projektingenjörer kommer de använda BIM 360 till avvikelsehantering, men de kan inte 

påtvinga beställaren eller slutbesiktaren en digital slutbesiktning. Det de kan göra är att 

ge en gratis licens, och sedan får beställare och slutbesiktare själva bestämma hur 

besiktningen skall genomföras. Baserat på vad Projektchefen vet om programmet tror 

han att det är till stor hjälp då man i tidigt skede kan sortera felen på ett enkelt sätt. Han 

tror även att det kan var stor sorteringshjälp genom att man kan visa på en planritning 

vart i rummet felet är. Produktionsingenjörer ser programmet som en kommunikations, 

tidsbesparing och sorteringsmedel. Om projektchefen skulle arbeta med programmet 

skulle han vilja att det hjälpte till att förenkla vardagen och är tidsbesparande.  

Projektchef 2 

På frågan “Finns det hjälpmedel som effektiviserar arbete vid en slutbesiktning?  

Exempelvis lagrad information från tidigare projekt eller färdiga mallar”. svarade 

projektchefen att BIM 360 är en mall i sig, men att det inte finns mallar från tidigare 

besiktningar. Hon har känt till BIM 360 i ca två år, men har inte använt det själv. Dock 

så används det till avvikelsehantering i det nuvarande projektet. Om hon skulle arbeta 

med programmet eller likvärdigt program skulle hon få ut punkterna snabbt, och kunna 

släcka dem så fort de blivit åtgärdade, för att sedan skicka till besiktningsman. Kunna 

ta en bild och signera att nu är felet avhjälpt, så behöver inte besiktaren komma ut och 

kontrollera allting. Detta i sin tur skulle bespara mycket tid. Även att kunna markera på 

ritning var felet är ligger skulle vara till hjälp. 

Besiktningsman 1 

På frågan “Finns det hjälpmedel som effektiviserar arbete vid en slutbesiktning?  

Exempelvis lagrad information från tidigare projekt eller färdiga mallar”. Svarade 

slutbesiktningsmanen att när man har jobbat med slutbesiktningen ett tag få man färdiga 

mallar från tidigare erfarenhet. Han har känt till BIM 360 field i 6-7 år men aldrig jobbat 

med den, istället jobbar han med Bluebeam och har gjort det väldigt länge. Skanska har 

bett honom att titta på programmet för att kunna använda det i det kommande projekt 

men slutbesiktaren vill ändå jobba med Bluebeam som han har gjort tidigare. Om han 

skulle arbeta med programmet eller likvärdigt program skulle han se en fördel i att man 

direkt från programmet kan få ut den numrerade bilaga, i form av rapport som följer 

Allmänna Bestämmelser (AB) och ABT och är godkända. Detta för att det är en hel del 
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handpåläggning mellan rapporten man får från programmet och den färdig godkända 

rapport.  

Besiktningsman 2 

Slutbesiktningsmanen känner inte till BIM 360 field eller likvärdiga program. Men på 

frågan om vad han skulle vilja att programmen skulle klara av om han skulle använda 

dem, svarar han att det skall vara enkelt att föra in informationen om man har en 3D-

modell. Det ska vara enkelt att föra in kommentarer på rätt ställe, om det är i ett rum 

eller på en vägg eller någon annan stans.  

Produktionschef 

På frågan om det finns hjälpmedel som effektivisera arbete så har produktionschefen 

svarat att dataprogrammet är en mall, och att hon känner till programmet BIM 360 field 

i ett och ett halvt år. Hon anser att användning av de digitala verktyg i byggbranschen 

är framtiden, och som funktion i programmet så är det upprättande av protokollen som 

är mest önskvärt samt flera filter där man kan få olika protokoll, till exempel per plan.   

 

4.3 Möjligheter med BIM  

Byggherren: 

Byggherren ser fördelarna med att använda programmet, till exempel öka tydligheten 

just med att kunna ta bild och skriva notiser på bilden, samtidigt som den är kopplad 

till ritningar. Det kommer underlätta för de som ska åtgärda felen, vilket leder till sparad 

tid för besiktningsmän och yrkesarbetare.  

Nackdelarna är den tekniska delen, att förlora kunnigt folk för att de inte kan behärska 

tekniken så bra. Samtidigt om byggherren ska tillställa ett krav på besiktningsmannen 

att det ska jobba digitalt i detta fall så ska hon utbilda besiktningsmannen. Detta kan 

leda till lägre arbetseffektivitet de första gångerna. I projektet som hon jobbar i så har 

entreprenadorganisationen redan tagit in det och jobbar med det. Då var det inte krav 

från byggherre. Det var entreprenadens förslag eftersom de hade programmet redan i 

projektet, sen blir det att byggherrarna få utbilda sina besiktningsmän.  

 

Möjlighet som hon ser med att integrera BIM 360 field eller andra digitala medel i 

slutbesiktning är att man får en översiktsbild. Hon antar att det är sökbart med att man 

kan gå tillbaka och bläddra igenom dokument när man är klar med besiktningen. 

Projektchef 1 och produktionsingenjör: 

Fördelar som produktionsingenjörer ser med programmets kontinuitet, då man under 

hela byggtiden och slutbesiktningen kan samla allt i samma program. Till exempel om 

man har ett rum var det var ett fel under byggtiden, då dokumenteras felet, åtgärdas och 

det sedan godkänns det under slutbesiktningen. Om det sedan skulle bli problem i 

rummet under brukande tiden, kan man gå tillbaka vad felet beror på, om man till 

exempel ha åtgärdat det fel. Detta är något som produktionsingenjörer anser skulle vara 

till stor nytta under brukande tiden.  
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Nackdelar som båda kan se med programmet är inlärning och implementering. Att 

besiktningsmän skall se att det hjälper och våga använda programmet. Sen finns det 

säkert nackdelar med att använda programmet, såsom gränssnittet, att det inte går att 

utföra vissa saker. Man måste även se till att det inte finns buggar. Projektchefen har ett 

stort intresse för digital slutbesiktning och hoppas att det är ett hjälpmedel som 

förenklar processen. 

Projektchef 2 

Möjligheterna projektchefen ser med digital slutbesiktning är att snabbt få ut 

åtgärdslistan till underentreprenörerna samt att på ett enkelt och snabbt sätt dela upp 

vem som ansvarar för vilka fel. Även att kunna släcka punkterna och kunna lägga in 

bilder på de avhjälpa felen, så att besiktningsmannen inte behöver åka ut till bygget för 

att se att de är åtgärdade. Även tidsbesparing och enklare kommunikation är något som 

hon se användning av programmet kan bidra med. 

Gällande problem med programmet tar hon upp upplärning och okunskap. Att det man 

gör fel innan man lär sig behärska programmet. Det finns även funderingar på om 

programmet kan leverera en godkänd rapport. Eller om det fortfarande krävs en stor 

handpåläggning av besiktningsmannen innan det är ett godkänt protokoll. Detta då det 

finns särskild formalia på hur ett besiktningsprotokoll skall se ut. Det skall inte bli ett 

merarbete för besiktningsmannen, var han måste sätta sig efter besiktningen och skriva 

ett protokoll. På frågan hur intresset ser ut för att göra slutbesiktningen digital, svarade 

hon jättestort, att det skulle underlätta mycket och att de behöver komma framåt i 

utvecklingen. 

Besiktningsman 1 

Fördelar som han anser programmen kan bidra med vid slutbesiktningen är att direkt 

från programmet kunna få ut bilagan. Nackdelar programvaran kan medföra vid 

framtagning av slutbesiktningen är att man ej kan få ut en juridiskt godkänd rapport. 

Idag kan man få ut bra listor som de kan hantera på arbetsplatsen och som arbetsledaren 

kan ta men det är inte den formellt riktiga. Möjlighet med att integrera BIM 360 field 

eller andra digitala medel i slutbesiktning är effektivisera det, att få ut 

besiktningsprotokollen snabbt efteråt. Intresse med att göra slutbesiktningen digitalt är 

stort.  

Besiktningsman 2 

Slutbesiktaren tror att den digitala slutbesiktningen kan bidra till minskad risk för fel 

och missar. Han ser inga nackdelar med programmet, utan mer att det blir en 

inlärningsperiod för att lära sig programmet. Det finns goda möjligheter att 

implementera digitala verktyg i slutbesiktningen, men han själv har ett lågt intresse av 

detta. 

Produktionschef 

I frågan om fördelarna så är tydligheten, tidsbesparing, samtidigt att man får en 

helhetsbild utan personlig tolkning mest intressanta. Nackdelarna som 

produktionschefen anser kan finnas är att man måste kunna använda programmet fullt 

ut för att inte riskera fel och informationsmiss. Att dokumentera allt på slutbesiktnings 

dag när man går ut på bygget kan leda till att slutbesiktningmannen blir trött och detta 
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leder till att man missar fel. När allt går som det är planerat utan miss eller fel så ser 

man stora möjligheter på kvalitetssäkerhet. Ett stort intresse har hon för användning av 

digitala verktyg.  

 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 

Med utgångspunkten av insamlad empiri kan det fastställas att det blir olika 

arbetsprocesser vid en traditionell slutbesiktning och en digital slutbesiktning. 

Arbetsprocessen för en traditionell slutbesiktning och en digital slutbesiktning 

sammanfattas och presenteras i tabell nedan.  

Tabell 2. sammanfattning av de olika arbetsmetoderna, tabellen ligger till grund för 

senare jämförelse mellan arbetssätten.  

Traditionell slutbesiktning.  Digitalslutbesiktning.  

1. Förberedning till en slutbesiktning   1. Förberedning till en slutbesiktning 

– Ritningar och beskrivningar från 

bygghandlingar krävs.  

– Besiktningsmannen förbereder till 

möten och ta fram alla dokument som 

behövs.  

– Projektchefen i planering med 

produktionschefen genomför 

förbesiktningar.  

– Kräver tid för planering och 

förberedning från de inblandade i 

byggprocessen. 

– En välarbetad 3-D modell krävs det. 

 

– Besiktningsmannen förbereder till 

möten och ta fram alla dokument som 

behövs  

– Projektchefen i planering med 

produktionschefen genomför 

förbesiktningar. 

– Kräver tid för planering och 

förberedning från de inblandade i 

byggprocessen.  

2. Slutbesiktningsdagen.  2. Slutbesiktningsdagen 

– Besiktningsmannen går snabbt men 

noggrant runt och granskar byggnaden, 

markerar och antecknar på 

pappersritningar för att ha den som hjälp 

när han ska skriva protokollen och 

bilagorna.  

– Det krävs tid.  

– Besiktningsmannen går noggrant, 

skriver sina anteckningar, specificerar 

filen.  

– Det krävs längre tid att gå genom 

byggnaden. Tiden som krävs är för att 

skriva de anteckningar på plats.  

3. Rapporten. 3. Rapporten. 

– Hela dokumentet ska fyllas i samt från 

anteckningar på ritningar ska i bilagorna 

fyllas i.  

– Det krävs tid. 

– I dagsläge får besiktningsmannen en 

rapport som bilaga men sitter i efter hand 

och fylla i den för att få ett juridisk 

godkännande protokoll.    
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I intervjuerna blir det tydligare att alla respondenter har en positiv inställning fast ur 

olika synpunkter och olika hur de vill jobba med programmet. Synpunkter ser man i 

tabellen.  

Tabell 3. Respondenternas inställning till digitalslutbesiktning. 

Respondent  Inställning 

Byggherre Har en positiv inställning till programmet, men jobbar inte med 

det själv 

Projektchef 1 och 

Produktionsingen

jör 

Båda har positiv inställning, men projektchefen kommer inte att 

jobba med det.  

Projektchef 2 Har en positiv inställning till programmet, och ett stort intresse 

för att jobba med det.  

Slutbesiktningsm

an 1 

Har en positiv inställning till digitalisering. Jobbar redan 

digitalt. 

Slutbesiktningsm

an 2 

Ser fördelar med digitalisering, men kommer bara jobba med 

det om han måste. 

Produktionschef Har en positiv inställning till programmet, och ett stort intresse 

för att jobba med det.  

  

Alla respondenter har inte jobbat med BIM 360 field, men en har jobbat med ett 

liknande program därför blir tolkningen på vad de tror att det kan finnas för nackdelar 

med program användningen, eller vad de anses kan användning kan leda till.  

1. Vad händer med de duktiga och erfarna arbetskraften som inte kan behärska det 

tekniska språket i form av okunskap.   

2. Hur mycket ska man vara säker på att man gör rätt utan att missa information i 

tanken på den tekniska delen.  

3. I början av digitaliseringen är frågan av arbetseffektiviteten beställarens största 

frågetecken i form av upplärning.  

Efter intervjuerna sammanfattas vilka funktioner respondenterna vill att programmet 

klarar av i en tabell.  
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Tabell 4. I tabellen kan läsas vilka funktioner respondenterna vill programmet ska 

behärska, samt vilka av dem programmet behärskar. 

Önskemål  Antal  BIM 360 field uppfyller  

Är ett hjälpmedel vid upprättandet av en 

slutbesiktning.  

5 st.       X 

Välja direkt vem som ska åtgärda felet.   2 st.       X 

Mer lagrad information i modellen för att få mer 

specifika funktioner. ( Mer information i varje 

objekt där själv specificera ansvarig)    

2 st.  

Se historik.   3 st.        X 

Ta bilder och markera på ritning. 5 st.        X 

Få ett protokoll på slutbesiktning dagen.  3 st.         X 

Kan få ett juridisk godkänd protokoll som följer 

AB och ABT mallar.  

2 st.   
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras insamlad empiri i relation till den teoretiska referensramen, 

för att kunna besvara frågeställningar och uppnå målet. 

5.1 Analys 
Från intervjuerna fastställs att företaget jobbar med den traditionella slutbesiktningen i 

dagsläget och använder programmet som avvikelsehantering, men kan även se 

potentialen i att använda programmet vid slutbesiktningen. Dock är det inte 

entreprenören som bestämmer om besiktningen ska göras digital eller ej, utan det ligger 

på beställaren och besiktningsmannen. Entreprenören kan endast erbjuda gratis licens 

sedan är det upp till beställare och slutbesiktare om de vill använda programmet. Så 

länge som arbetet fungerar så fortsätter man göra som man alltid har gjort. Detta kan 

kopplas till teorin om beställarens krav, då beställaren inte vet vad den har för vinning 

med att använda programmet, så ställer den inte krav. Vidare att det är beställaren som 

måste betala för utbildning i programmet om, beställaren skall börja använda sig av det. 

I den traditionella slutbesiktning anser produktionschefen att det som är mest 

tidskrävande är förbesiktningen, “Förbesiktningen är det som tar mest tid. För att man 

går in i tidigt skede och det blir kanske de första felen”. Besiktningsman 1 anser att 

slutbesiktningsdagen samt att skriva rapporten är det som upptar mest tid. Enligt 

projektchef 2 är fördelning av rapporten till olika underentreprenörer något av det som 

är mest tidskrävande “Sammanställning på papper tar lång tid att dela upp och förmedla 

ut, och, få alla UE att komma och åtgärda”. Från dokumentgranskning anser man att 

det blir väldigt många fel och risken för miss är väldigt stor.  

Från intervjuerna kan man se att alla ser fördelar med en digital slutbesiktning, men 

från olika synvinklar. Projektcheferna kunde se fördelar såsom enklare uppdelning av 

fel och tydligare beskrivning av felen. Projektchef 2 ser även fördelar med att kunna ta 

en bild och placera var på ritningen felet är. Genom detta kan man både spara tid och 

minska risken för missförstånd. Alla som intervjuats ser möjligheten att kunna få ut 

besiktningsprotokollet snabbare genom att göra besiktningen digital. Man kan se att alla 

kan se fördelar med en digital slutbesiktning, men att de har olika stor intresse grad att 

använda sig av det. Den ena slutbesiktaren gör redan besiktningen digital, medan den 

andra endast kommer att göra det om det blir krav.  

Med BIM 360 field eller likvärdigt program anses stora möjligheter för att minska 

risken för miss, inga personliga tolkningar, spara tid, öka tydlighet med hjälp av foto 

som är placerat på rätt ritning.  

Besiktningsmannen som inte jobbar digitalt kunde inte specificera nackdelar med 

användning. Men utifrån erfarenheten som de andra respondenterna har med att jobba 

i programmet kunde de redan se problem med programanvändning eller 

implementeringen av den nya tekniken. Det som är bra med programmet är att hen kan 

skriva ut ett protokoll som sedan kan ges till yrkesarbetarna så de kan börja åtgärda 

felen. Nackdelen är att hen inte kan få ett juridiskt korrekt protokoll. Detta leder till ett 

dubbelarbete för besiktningsmannen efter slutbesiktning dagen. Vidare kan 

övergångstiden från traditionell besiktning till digital innebära problem som kan göras 

innan full förståelse för programmet uppnåtts.  
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5.2 Frågeställning 1 
● Vad innebär en traditionell slutbesiktning?  

Utifrån dokumentanalys, intervjuer och litteraturstudie har en klarare bild om hur den 

traditionella slutbesiktningen dokumenterats. Dokumentationen utgår från en 

standardmall som gäller för alla slutbesiktningar. Alla utlåtanden skall innehålla de 25 

kategorier som står i mallen i bilaga 1. Under slutbesiktningen skriver 

besiktningsmannen upp all fel förhand eller i Ipad eventuellt pratar in i en diktafon. 

Sedan när besiktningen är över, sätter besiktningsmannen och renskriver punkterna i 

protokollet. För entreprenörens del betyder detta att det kan ta lång tid att få 

besiktningsprotokollet, samt att dela upp felen beroende på vem som skall åtgärda dem. 

I dagsläget sker uppdelningen genom att projektchefen sitter och färg markerar felen 

som varje UE skall åtgärda innan hon skickar ut bilagan till dem.  

När felen sedan är åtgärdade görs antingen beroende på mängden fel och hur allvarliga 

de är en efterbesiktning, eller så nöjer besiktningsmannen sig med att projektchefen 

skriver under ett protokoll på att felen är åtgärdade. 

 

5.3 Frågeställning 2 
● Vad innebär en slutbesiktning med stöd av digitala verktyg?  

Med en digital slutbesiktning möjliggörs inmatning av kommentarer på ritningar som 

är kopplade till modellen, koppling mellan kommentarer och bilder på felen samt vidare 

hantering genom koppling mellan fel och ansvarig för felet. Besiktningsmannens 

användningsområde är att skriva kommentarer, ta bilder på rätt plats för att kunna få ett 

protokoll i slutet. Även om det inte är ett juridiskt godkänt protokoll kan det användas 

som hjälp när besiktningsmannen skriver det slutliga protokollet. Entreprenaden 

använder programvarans alla funktioner där de skriver kommentar, ta bild och skicka 

notiser till underentreprenörer och de berörda parterna. Rapporten som entreprenaden 

får efter slutbesiktningsdagen är uppskattad från yrkesarbetare då de kan börja åtgärda 

felen direkt dagen efter.  

 

5.4 Frågeställning 3 
● Vilka möjligheter och utmaningar finns det i hantering av information i 

uppföljning av åtgärder med digitala verktyg?  

Under intervjuerna fick respondenterna svar på vilka möjligheter de ser för 

effektivisering av den traditionella slutbesiktningen, varpå de som fortfarande jobbade 

på det traditionella sättet svarade digitalisering. Möjligheter de då såg med en digital 

slutbesiktning var tidsbesparing genom att fortare få ut protokollet, samt att enkelt 

kunna dela upp vem som ska åtgärda vilka fel. Att kunna ta bilder och lägga in var på 

ritningen felet är, samt skriva en kommentar direkt på ritningen, leder till tydligare 

dokumentation och mindre missförstånd. Tidigare har felen förklarats i text, vilket kan 

vara svårtolkat. Det blir svårare att missa att åtgärda fel då punkterna lever kvar tills 

dess att de är åtgärdade. 
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5.5 Koppling till målet 
Målet med arbete är att utreda/ belysa om det finns för och nackdelar med digital 

slutbesiktning genom en jämförelse mellan traditionell slutbesiktning och 

digitalslutbesiktning.  

Det finns både för och nackdelar med en digital slutbesiktning. Företagen har en positiv 

inställning till digitaliseringen, då den kan hjälpa undvika missförstånd vid åtgärder av 

fel. Programmets verktyg erbjuder ett pedagogiskt sätt att gå igenom dokument, genom 

programmets dokumenthantering kan personlig tolkning samt förbiseende av fel 

undvikas. De största bristerna och felen ligger både hos personalen och programmet. 

Programmet klara inte av att få ut en enligt AB juridiskt korrekt protokollmall, när man 

skriver bilagan. Detta minska viljan för förändring då slutbesiktaren ändå måste sätta 

sig ner och skriva protokoll efter slutbesiktningen. Detta gör att man inte kan motivera 

minskning av kostnader för den nya tekniken. Programmets förmåga att skicka notiser 

till underentreprenörer är inget som besiktningsmannen behöver använda sig av, utan 

det är till för entreprenören. För att få slutbesiktare att använda programet krävs det 

krav från beställaren, samt att beställaren står för utbildning i programmet.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras studiens resultat utifrån de metoderna som har valts, och arbetets 

begränsningar. I slutet redovisas de slutsatserna och rekommendationer till vidare 

forskning   

 

6.1 Resultatdiskussion 
Arbetet besvarar de tre frågeställningarna om slutbesiktning, digitalslutbesiktning samt 

möjligheter och utmaningar med implementeringen. Trovärdighet har erhållits genom 

en kombination av de olika datainsamlingsmetoder som gynnar varandra. Det som kan 

påverka trovärdigheten i resultatet är att alla intervjuer gjordes med medarbetare på 

Skanska och slutbesiktningsmän rekommenderade av Skanska. Detta i sin tur kan göra 

att personalen är extra positiv till digitalisering då det är något Skanska vill genomföra. 

Hade intervjuerna skett på flera olika företag, hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

De olika metoderna som används för att svara på samma frågeställning gör reliabilitet 

större. Tillförlitligheten i resultatet är stor då endast personer som har erfarenhet av 

slutbesiktningar har intervjuats. Alla som intervjuats har fått läsa igenom frågorna i 

förhand och har därmed kunnat förberedas sig, samt fråga om de inte har förstått frågan. 

Det var en fråga som samtliga respondenter missförstod, dock förklarades fråga på 

samma sätt för alla, och på så sett har samtliga fått samma information. Samma frågor 

ställdes till respondenterna, och de fick svar utifrån sin yrkesroll. Detta gav olika 

synvinklar på digitalisering, och hur den kan användas av de olika disciplinerna. Då 

alla respondenter inte jobbat med programmet och dess funktioner gjorde att det blir 

svårt att få kunskap om nackdelar mer än förväntningar om fördelarna.  

Frågeställningarna anses ha varit formulerade på ett sådant sätt att de har hjälpt att 

uppnå målet med undersökningen. Detta då svaren på frågeställningarna behövs för att 

kunna jämföra traditionell slutbesiktning med en digital, samt tar upp möjligheter och 

problem med digital slutbesiktning.  

Om arbete hade gjorts om, hade personal som har använt programmet intervjuats just 

för att kunna få de nackdelarna eller det som saknas för att kunna använda programmet 

fullt ut. Djupare analys om programmet hade skapat större förståelse av möjligheter och 

problem.  
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6.2 Metoddiskussion 
I första frågeställningen (Vad innebär en traditionell slutbesiktning?) har metoderna 

som använts gett en bild av det traditionella arbetssättet. Dokument analysen gav mer 

begripligt bild av slutbesiktnings utlåtande och informationsinnehållet i bilagorna samt 

de olika koderna till olika ansvarsområde. Intervjuerna har gett en helhetsbild av den 

aktuella situationen i nuläget och större uppfattning förstärktes från intervjusvaren om 

det traditionella sättet. Att gå med på en traditionell slutbesiktnings hade varit intressant 

för arbete för att kunna skapa bättre förståelse till de för och nackdelarna med en 

traditionell slutbesiktning.   

För att svara på frågeställning två (Vad innebär en slutbesiktning med stöd av digitala 

verktyg?) har en litteraturstudie och intervju gjorts, detta gav bättre förståelse om 

programmet och hur dess fungerar. Intervjufrågor om den digitala slutbesiktningen har 

tillämpat rätt men den hade haft bättre resultat om de intervjupersonerna hade jobbat 

med programmet tidigare. Genom att kontakta programansvarig på Skanska och 

intervjuat honom om användningsområde hade bättre förståelse skapats och det hade 

varit bättre om program test hade gjorts för att kunna få känsla hur man använder den 

ute nu har det bara hörts och pratat om det.  

Med frågeställning tre (Vilka möjligheter finns det i hantering av information i 

uppföljning av åtgärder med digitala verktyg?) har intervjufrågorna hjälpt att identifiera 

och fylla i fritt svar då respondenterna kunde svara på vad de ansåg var bra. 

Litteraturstudien gav lite mer förståelse till de hinder som påverkar implementering av 

den nya tekniken till skillnad från de flesta respondenter som hade positiv inställning 

till programmet. Det hade varit intressant att läsa mer vetenskapligt studie om både den 

traditionella och den digitala slutbesiktningen, men forskning var avgränsade.  

 

6.3 Begränsningar 
Arbetet är menat att kunna användas av alla i branschen, men detta kan diskuteras då 

de som intervjuades antingen jobbar på Skanska eller var rekommenderade av dem. Då 

Skanska vill gå över till en digitalslutbesiktning kan detta göra att personalen är mer 

positiv till digitaliseringen jämfört med andra företag. Trots detta anses arbete ha gett 

en inblick i vilka möjligheter och problem det finns med digitalisering. Då 

respondenterna hade olika befattningar, och gav olika synvinklar på hur man kan jobba 

med programmet. 

Då arbetet endast undersökt hur BIM 360 field fungerar och inte andra program, är 

arbete främst applicerbart för dem som använder just BIM 360. Om arbete även 

undersökt program så som Bluebeam och Plan Grid, och hur de fungerar vid 

slutbesiktning, skulle det uppnå en bredare applicerings grad.  
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Det finns många möjligheter med implementering av digitala verktyg vid 

slutbesiktningen, men även vissa problem. Nedan listas möjligheter men även problem 

som studien har kommit fram till:  

Möjligheter 

● Minska missförstånd, och personlig tolkning. 

● Effektivare arbetsgång. 

● Enklare uppdelning av fel. 

● Minskad risk för förbiseende av fel. 

● Enklare uppföljning av fel. 

● Se historik för att kunna undvika konflikt. 

● Ta bilder, göra kommentarer på ritningar. 

Nackdelar/brister 

● Kan inte få ut ett juridiskt korrekt dokument. 

● Fel under implementeringstiden, upplärning tar tid.  

● Bli av med kunnigt folk, pga. brist av kunskap i hantering av ny teknik. 

För beställaren har det ingen betydelse för om slutbesiktningen görs digital eller 

traditionellt. Den digitala slutbesiktningen ökar inte kvaliteten på byggnaden utan är 

endast ett arbetssätt. Detta gör att beställaren inte ställer krav, då det är de som får betala 

för upplärningen av besiktningsmannen. För att slutbesiktningen skall göras digital, 

behöver besiktningsmannens själv se vinning i hur digitaliseringen kan hjälpa hen. 

Studiens slutsats är att det finns nytta med användning av BIM 360 field som en 

avvikelsehanterings program under hela byggprocessen. En digital slutbesiktning ger 

främst fördelar för entreprenör och besiktningsmannen, men inte beställare. Samtidigt 

behövs en överblick av vilka andra program som besiktningsmannen kan använda för 

att kunna genomföra sitt arbetsmoment på ett mer effektivt sätt.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare undersökningar kan göras på beställarens inställning till de digitala verktyg, då 

det är det viktigaste delen för att implementeringen ska lyckas. När programmet väl är 

i bruk skulle en undersökning om tidsbesparing kunna göras, för att ytterligare 

argumenten för varför beställaren skall ställa krav. Även undersökning av hur man kan 

programmera programmet för att få ut ett juridiskt korrekt protokoll, skulle vara till stor 

nytta för att få igenom implementeringen. Under intervjuerna framkom att även 

Bluebeam kan användas vid slutbesiktning. En jämförelse mellan BIM 360 field och 

Bluebeam skulle vara av intresse för att se vilket program som fungerar bäst vid 

slutbesiktnings.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Mall för slutbesiktningsprotokoll. 

Bilaga 2. Intervjuformulär. 
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[Ort]   [datum]  
 
 
 
 

[Namn]  
 
 
       
 
 
 

Utlåtande har distribuerats enl pos. 25 i detta utlåtande. 
 

 

UTLÅTANDE 
 
 

från 
 
 

[ ………  ] BESIKTNING 
 
 

avseende 
 
 

[…………………………………….. ]  
 

för 
 

[…………………………………….. ]  
 

 
 Närvarande 
 [………………………………………………………….]  
 [………………………………………………………….]  
 [………………………………………………………….]  
 [………………………………………………………….]  
 [………………………………………………………….]  
 [………………………………………………………….]  
 [………………………………………………………….]  
 [………………………………………………………….]  
 [………………………………………………………….]  
 [………………………………………………………….]  
 [ ]  



 

UTLÅTANDE  
 [……….]BESIKTNING 

Projekt 

[Beställare]   
[Projektnamn]   

Projektnummer 

[ ………… ]   
Datum 

[ ………… ]   
Beteckning 

[ ………… ]   
Sida 
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[Namn]  
bsv ark & ing ab 
Brogatan 24  
331 30  VÄRNAMO  
Tel  010-1300[……. ]   
 
 
KONTRAKTSNAMN 
Fastighetsbeteckning 
Huvuddel 
Hus 
  
UTLÅTANDE ÖVER [……….]BESIKTNING NR [………]  - [……….] [……….]    
  
Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB04/ABT06 7:14.  
   
 
Besiktningens omfattning (2) 
 
Besiktningen omfattar entreprenaden i dess helhet 
 
Besiktningen omfattar  
 
• [omfattning ]   
 
Besiktningen omfattar även efterbesiktning av tidigare utförd förbesiktning. 
 
Följande [del/delar] av entreprenaden är [undantagen/-na] från besiktningen  
 
• […………………………. ]   
 
 
Tid för besiktningen (3) 
 
[datum]  
 
Besiktningen påbörjades [datum]  och avslutades [datum] . 
 
Besiktningsdagar framgår av respektive bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
   
Entreprenaden samt parterna (4)  



 

UTLÅTANDE  
 [……….]BESIKTNING 

Projekt 

[Beställare]   
[Projektnamn]   

Projektnummer 

[ ………… ]   
Datum 

[ ………… ]   
Beteckning 

[ ………… ]   
Sida 

3 (10) 

 
 

   M204B Ver 15.1 

 
Entreprenaden: 
 
Objektet:  [Ny-/Om-/Till-] byggnad av [……………………………]   
 
Entreprenadform:  Utförandeentreprenad enligt AB04. 
   Totalentreprenad enligt ABT 06 
 
Upphandlingsform: [General-/delad] entreprenad. 
Ersättningsform: [Fast pris/Löpande räkning ]   
   
Parterna: 
    
Beställare [Namn]   
  [Adress]  
  [Adress] 
 
Entreprenör [Namn]   
  [Adress]  
  [Adress] 
 
 
Besiktningsmannen (5)   
   
Besiktningsman: [Namn]   
   utsedd av beställaren 
   utsedd av parterna gemensamt   
   
Biträdande besiktningsmän [Namn]   
 
Biträdande besiktningsmän 
Rör   [Namn]   
 
Luft  [Namn]   
 
El   [Namn]   
 
Mark   [Namn]   
 
    utsedda av besiktningsmannen. 
    utsedda av beställaren. 
    utsedda av parterna gemensamt. 
 
 
 
 
 
 
Närvarande (6)   



 

UTLÅTANDE  
 [……….]BESIKTNING 

Projekt 

[Beställare]   
[Projektnamn]   

Projektnummer 

[ ………… ]   
Datum 

[ ………… ]   
Beteckning 

[ ………… ]   
Sida 

4 (10) 
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Vid inlednings- och slutsammanträde [datum] var parterna representerade av: 
 
För beställaren [Namn]    
    
För entreprenören [Namn]     
    
vilka utsetts att föra parternas talan. 
 
Övriga närvarande: 
 
För beställaren [Namn]    
 
För entreprenören [Namn]   
 
Övriga närvarande framgår av bifogade närvarolista. 
 
Närvarande och vilka som erhållit parternas uppdrag att föra talan vid de olika 
besiktningstillfällena, har angivits i respektive bilaga. 
 
   
Sättet för kallelse till besiktningen (7) 
 
Besiktningsmannen har [datum] kallat parterna per [brev/fax/e-post/telefon]. 
 
 
Fråga om jäv (8) 
 
Parterna och besiktningsmannen/biträdande besiktningsmannen förklarade sig inte  
känna till jäv mot besiktningsmannen eller biträdande besiktningsmän. 
 
 
Tidigare besiktningar och provningar (9) 
 
Tidigare besiktningar 
Syn   [……………………………………………]     
Förbesiktning  [……………………………………………]   
Slutbesiktning  [……………………………………………]   
 
Provningar 
Provningar som redovisats vid de olika besiktningstillfällena finns förtecknade i respektive 
bilaga. 
 
Därutöver har följande provningar utförts: 
[……………………………………………]   
 
      
Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser (10)  



 

UTLÅTANDE  
 [……….]BESIKTNING 

Projekt 

[Beställare]   
[Projektnamn]   

Projektnummer 

[ ………… ]   
Datum 

[ ………… ]   
Beteckning 

[ ………… ]   
Sida 

5 (10) 
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Entreprenadens omfattning framgår av 
 
• entreprenadkontrakt undertecknat [datum] 
• upphandlingsprotokoll undertecknat [datum] 
• beställningsskrivelse undertecknad [datum] 
• annan beställningsform eller uppgörelse träffad datum [datum] 
 
I övrigt enligt handlingar och överenskommelser angivna i respektive bilaga.  
  
 
Delar som inte är åtkomliga för besiktning (11) 
 
Följande delar är ej åtkomliga för besiktning: 
 
[………………………………………………………….]   
 
alt  
 
Delar som vid de olika besiktningstillfällena ej varit åtkomliga för besiktning har angivits i 
respektive bilaga. 
 
 
Delar som inte besiktigas okulärt, utan endast på grundval av entreprenörens 
dokumentation över avtalade kvalitets- och miljöåtgärder (12) 
 
Följande delar har besiktigats endast på grundval av entreprenörens dokumentation över 
avtalade kvalitets- och miljöåtgärder: 
• [………………………………………………………….]   
 
Följande skriftliga dokumentation, som upprättats av entreprenören, har utgjort underlag för 
besiktningen av ovanstående delar.. 
• [………………………………………………………….]   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fel för vilka besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig (13) 



 

UTLÅTANDE  
 [……….]BESIKTNING 

Projekt 

[Beställare]   
[Projektnamn]   

Projektnummer 

[ ………… ]   
Datum 

[ ………… ]   
Beteckning 

[ ………… ]   
Sida 
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I nedan angivna bilagor har antecknats fel markerade med E. För dessa fel anser 
besiktningsmannen entreprenören ansvarig.  
 
I bilagor har även antecknats fel markerade med ES. För dessa fel anser besiktnings- 
mannen entreprenören ansvarig, men att parterna enats om att avvakta med beslut om 
avhjälpande till senare tillfälle eller besiktning.  
 
Fack Bilaga litt Besiktn.dag 
 
Bygg [SB/EB/GB]  Bygg 1 [datum] 
Mark [SB/EB/GB]  Mark 1 [datum] 
Rör  [SB/EB/GB]  Rör 1 [datum] 
Luft [SB/EB/GB]  Luft 1 [datum] 
Styr/regler [SB/EB/GB]  Styr 1 [datum] 
El  [SB/EB/GB]  El 1 [datum] 
Hiss [SB/EB/GB]  Hiss 1 [datum] 
 
I det fall besiktningen pågått i flera dagar, har i förteckningen ovan angivits den senaste 
besiktningsdagen. 
 
 
Bristfälligheter och anmärkningar för vilka besiktningsmannen inte anser 
entreprenören ansvarig (14) 
 
I bilagor har antecknats bristfälligheter eller anmärkningar markerade med B. För dessa 
bristfälligheter och anmärkningar anser besiktningsmannen entreprenören inte vara 
ansvarig.  
 
 
Förhållanden vilkas slutliga bedömande bör anstå till besiktning vid senare 
tillfälle (15)  
 
I bilagor har antecknats förhållanden som skall anstå för bedömning vid senare besiktning. 
Dessa förhållanden är markerade med S. 
 
Parterna har överenskommit att följande delar utförs som kompletterande slutbesiktning 
(KSB): 
 
[………………………………………………………….]   
 
 
 
 
 
 
 
Fel vilka hänskjuts till särskild utredning (16)  



 

UTLÅTANDE  
 [……….]BESIKTNING 

Projekt 

[Beställare]   
[Projektnamn]   

Projektnummer 

[ ………… ]   
Datum 

[ ………… ]   
Beteckning 

[ ………… ]   
Sida 

7 (10) 
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I bilagor har angivits fel vilka hänskjuts till särskild utredning. Dessa fel är markerade med U. 
 
Till särskild utredning hänskjuts: 
 
• […………………………………………….]   
 
Utredningen utförs av [………………………………………….]  och beräknas vara slutförd 
[datum] 
Utredningen bekostas av [………………………………………….]   
 
Besiktningsmannen kommer att ta ställning till utredningen och avge utlåtande 
 
 
Fel, enligt AB 5:18, med angivande av avhjälpande 7:13 samt uppskattad 
nedsättning av entreprenadsumman (17) 
 
I bilagor har antecknats fel för vilka nedsättning av entreprenadsumman skall ske. Dessa fel 
är markerade ned N. 
    
Vid anmärkningen har angivits i vilken utsträckning besiktningsmannen anser entreprenören 
vara skyldig att avhjälpa felet. 
    
Uppskattad nedsättning av entreprenadsumman är för nedan angivna fel: 
 [………………………]  kr. 
 
 
Besked om godkännande (18) 
 
Entreprenaden godkänns [datum] 
 
alt  
    
Den besiktigade [huvuddelen / delen] av entreprenaden godkänns [datum] 
  
alt  
   
Godkännandet omfattar även ej åtkomliga delar enligt rubrik (11) ovan. 
 
alt  
 
 
Godkännandet omfattar även delar som endast besiktigas på grundval av entreprenörens 
dokumentation över avtalade kvalitets- och miljöåtgärder enligt rubrik (12) ovan. 
 
 
 
alt  
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Godkännandet omfattar även del som görs till föremål för kompletterande slutbesiktning 
(KSB) enligt rubrik (15) ovan. 
 
alt  
 
Godkännandet omfattar inte del som görs till föremål för kompletterande slutbesiktning 
(KSB) enligt rubrik (15) ovan. 
 
alt  
 
[Entreprenaden / Den besiktigade huvuddelen / delen av entreprenaden] godkänns inte på 
grund av att noterade fel sammantaget inte anses vara av mindre betydelse. 
 
alt  
 
[Entreprenaden / Den besiktigade huvuddelen / delen av entreprenaden] godkänns inte på 
grund av följande skäl: 
• [………………………………………………………….]   
 
alt  
 
Besiktningen avbryts på grund av [………………………………………………………….]   
 
 
Föreskrift om fortsatt eller ny slutbesiktning (19) 
 
Fortsatt slutbesiktning föreskrivs och verkställs [datum] 
    
Ny slutbesiktning föreskrivs och verkställs [datum] 
 
 
Tidpunkt för garantitidens slut (20) 
 
Garantitiden för den besiktigade delen av entreprenaden löper från godkännandet av delen 
intill utgången av garantitiden för den sist godkända delen i entreprenaden. 
 
alt  
 
Garantitiden för den entreprenaden gäller t o m [datum FEM ÅR] för entreprenörens 
arbetsprestation och t o m [datum TVÅ ÅR] för material och varor. 
 
alt  
 
Garantitiden för entreprenaden gäller t o m [datum FEM ÅR]. För av beställaren föreskrivet 
särskilt material eller särskild vara (fabrikat) gäller dock garantitid t o m [datum TVÅ ÅR] om 
inte längre särskild varugaranti har erhållits från materialtillverkaren. 
alt  
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Förlängd garantitid för arbete enligt AB 4:9 gäller t o m  
• [datum] för [………………………………………………………….]   
 
alt  
 
Särskild varugaranti enligt nedan gäller t o m 
• [datum] för [………………………………………………………….]   
 
 
 
Besiktningskostnadens fördelning (21)  
 
[………………………………………………………….]   
 
 
Av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte 
utgör fel (23) 
 
I bilagor har antecknats av beställaren påtalade anmärkningar som enligt 
besiktningsmannens mening inte utgör fel. Dessa anmärkningar är markerade med A. 
 
 
Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta (24) 
 
Parterna har överenskommit om fel skall vara avhjälpta senast till [datum o tidpunkt]    
 
Efterbesiktning verkställs [datum o tidpunkt]   
Denna notering gäller som kallelse. 
 
 
Övriga noteringar 
 
[………………………………………………………….]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sändlista (25) 
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Utlåtandet är upprättat i ett undertecknat original vilket förvaras hos besiktningsmannen. 
 
Kopia av undertecknat utlåtande jämte tillhörande bilagor har [datum] tillställts parterna och 
övriga enligt nedanstående. 
 
 
Namn Företag  Adress Antal 

                     
                        
                        
     

   
    
[Namn]     
av SBR godkänd besiktningsman 



Bilaga 2 
 

Intervjufrågor: 
 

●  Vilken tjänst har du? 
 
Traditionell Slutbesiktning: 

●  Hur ser arbetsgången ut för dig vid slutbesiktningen?  
 

● Hur får du tillgång till den information som behövs för att kunna upprätta en slutbesiktning? 
 

● Hur sker hanteringen/delning av information till andra parter gällande slutbesiktning? 
 

● Vilka arbetsåtgärder behövs vid revidering av en slutbesiktning? 
 

●  Hur informeras berörda parter av revideringen? 
 

● Vilka moment anser du är tidskrävande vid upprättande av en slutbesiktning? 
 

● Finns det några vanliga fel som brukar uppstå vid arbetet med slutbesiktningen? 
 

● Hur upplever du att arbetet med slutbesiktningen fungerar idag?  
 

● Ser du några möjligheter att förbättra eller effektivisera arbetet med upprättandet av  
slutbesiktningen? 
 
 Digital slutbesiktning:  

●   Finns det hjälpmedel som effektiviserar arbete vid en slutbesiktning?  Exempelvis lagrad 
information från tidigare projekt eller färdiga mallar. 
 

●  Känner du till BIM 360 field eller likvärdig programvara?  
 

● Hur länge har du känt till programmen?  
 

● Baserat på bakgrunden om programvaran nedan och vad du tidigare hört, vad anser du om 
dessa program? 
 

● Om du hade arbetat med programmen, vilka funktioner skulle du vilja att programmet klarar 
av vid slutbesiktningen? 

 
Möjligheter med Digital slutbesiktning:  

● Vilka fördelar tror du att programmen skulle kunna bidra med vid slutbesiktningen? 
 

●  Vilka nackdelar tror du att program varorna kan medföra vid framtagning av 
slutbesiktningen?  
 

●  Vilken möjlighet ser du med att integrera BIM 360 field eller andra digital medel i 
slutbesiktning? 

 



 
 

● Hur ser ditt intresse ut för att göra slutbesiktningen digital?  
 

● Är det något annat som du tänker på som inte togs upp? 



Bilaga 3 
 

 

Intervju 1 

●  Vilken tjänst har du? 
Byggherre 

Traditionell Slutbesiktning: 

●  Hur ser arbetsgången ut för dig vid slutbesiktningen?  
Jag sätter samman besiktningsorganisationen, det är mitt ansvar, kan behöva besiktiga 
delar redan ett halvår innan byggnaden är färdigställd.,  

● Hur får du tillgång till den information som behövs för att kunna upprätta en 
slutbesiktning? 

Nps, en binder var all information om projektet ligger. Entreprenad Kontrakt. Ber 
besiktningsgruppen att besiktiga mot bygghandling 

● Hur sker hanteringen/delning av information till andra parter gällande 
slutbesiktning? 

Nps, En nätverksplats. Samlar alla dokument i ett moln. Alla som är godkända har tillgång, 
skulle man bytas ut, då försvinner man ut, då har man inte tillgång längre. Nps är Skanskas 
egna  

● Vilka arbetsåtgärder behövs vid revidering av en slutbesiktning? 
Förtydligande av fråga. 

I ett mindre projekt är det ofta så att besiktningsmannen skriver ett protokoll från 
slutbesiktningen. Och då skriver man ner alla fel, och så talar man om yrkesgrupp, och så 
kommer man överens om ett datum, innan det här datumet ska alla fel vara åtgärdade. Och 
så får man gå dit och göra en efterbesiktning. Då skickas det ut eller kanske i detta fall 
läggs upp på NPS:en. Och så går det ut en note om att nu ligger slutbesiktningsprotokollet 
på NPS:en och så vidare. 

●  Hur informeras berörda parter av revideringen? 
Besvarades i frågan ovan. 

● Vilka moment anser du är tidskrävande vid upprättande av en slutbesiktning? 
Dels är det själva besiktningen att man ska gå runt och titta på allt, sen är det protokollet 
som ska skrivas, är ju också något som tar väldigt lång tid, i ett sådant här stort projekt, så 
har man ju såhär väldigt många rum och väldigt många dörrar. Det är otroligt stort, det är 
ett hästjobb. När man går dag ut och dag in är det svårt att ha med sig ögonen. 

● Finns det några vanliga fel som brukar uppstå vid arbetet med slutbesiktningen?  
Det finns ju alltid en risk, det är ju människor som jobba med det här, och att man dels 
kanske missar en punkt, när man går runt och besiktigar. Och sen kanske någon missar att 
åtgärda nått. Klart är det mycket fel så blir det ju jobbigare att hantera. Och sen är det 
mycket småsaker liksom som kanske, säg att målare har gjort ett skitjobb, så att du har 
målnings punkter på vartenda rum, då blir ju det jättejobbigt att hantera. 

 



 
 

 

● Hur upplever du att arbetet med slutbesiktningen fungerar idag?  
Det gäller att ha en slutbesiktare som är noggrann. Samt att tycka om att skriva och 
dokumentera med alla upprepningar och att man har med sig ögonen. Hemma blind.  

● Ser du några möjligheter att förbättra eller effektivisera arbetet med upprättandet 
av slutbesiktningen? 

De digitala verktygen är väldigt bra. Ett väldigt pedagogiskt sätt att för att kunna arbeta. 
(Just med att notera och ta bild är väldigt bra). Ska man hantera det i ett litet projekt är det 
inga problem, men när det är större projekt så blir det väldigt svårt och hantera all 
information.  

Det är väldigt bra sätt att man kan ta en bild och kan notera samtidigt, för att om man ska 
ta bild sen ska man sätta sig och dokumentera blir det än och jobbigare.  

I frågan om hjälpmedel under arbete: innan när man inte hade de verktygen så hade man 
inte tänk på problemet man försökte lösa det själv utifrån egna erfarenheter. Samtidigt så 
har inte hon jobbat på jättestora projekt, det var alltid begripliga projekt som hon deltog 
med men när det är sådana jätteprojekt så verktygen underlättar.  

 Digital slutbesiktning:  

●   Finns det hjälpmedel som effektiviserar arbete vid en slutbesiktning?  
Exempelvis lagrad information från tidigare projekt eller färdiga mallar? 

Erfarenhetsmässigt har hon inte jobbat med programmet med det hon känner till är att det 
finns en färdig mall sen kan man säkert bygga om och justera.  

●  Känner du till BIM 360 field eller likvärdig programvara?  
Det gör vi. 

● Hur länge har du känt till programmen?  
Sen två till tre år tillbaka har hon känt till det men ingen tankeverksamhet hon hade förrän 
de hade tänkt att det ska använda det i projektet hon jobbar med just nu. 

● Baserat på bakgrunden om programvaran nedan och vad du tidigare hört, vad 
anser du om dessa program? 

Det är väldigt pedagogiskt, logiskt uppbyggd, använda vänligt att det har samma princip 
att man kan använda det i skyddsronder och har samma princip. Lättförståeligt.   

● Om du hade arbetat med programmen, vilka funktioner skulle du vilja att 
programmet klarar av vid slutbesiktningen?  

Har inte jobbat med den.  

Möjligheter med Digital slutbesiktning:  

● Vilka fördelar tror du att programmen skulle kunna bidra med vid 
slutbesiktningen? 

Spara tid, öka tydligheten just med att ta bild och skriva. Samtidigt att koppla ritningar till 
osv. Det kommer underlätta för de ska åtgärda felen. Och spara tid för besiktningsmän och 
yrkesarbetarna som ska fixa till det.  



 
 

 

●  Vilka nackdelar tror du att programvarorna kan medföra vid framtagning av 
slutbesiktningen?  

Det är teknik, vissa besiktningsmän kan vara väldigt duktiga på sitt jobb men kan inte 
behärska tekniken så bra då kommer de att falla bort. (att förlora kunnigt folk)  

Arbetseffektiviteten för att nu måste byggherre lära de slutbesiktarna därför tänker de det 
kanske det inte är effektivt de första gångerna.   

(i frågan om krav från beställaren/ byggherre, hon som beställare tillsätter 
besiktningsorganisationen, och hon skulle kunna tillsätta ett krav att det blir digital men i 
detta fall så har entreprenadorganisationen har redan tagit in det och jobbar med det. Då 
var det inte krav från byggherre det var entreprenadens förslag  

De har programmet redan i projektet, sen blir det att vi som byggherrar få utbilda vår 
besiktnings men om de inte har arbetat med detta.) 

●  Vilken möjlighet ser du med att integrera BIM 360 field eller andra digitala 
medel i slutbesiktning? 

Du få översikt, jag antar att det är sökbart med att man kan gå tillbaka och bläddra igenom 
dokument. E 

● Hur ser ditt intresse ut för att göra slutbesiktningen digital?  
Frågan besvarade ovan.  

● Är det något annat som du tänker på som inte togs upp? 
Inget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Intervju 2 

●  Vilken tjänst har du? 

Projektchef och produktionsingenjör 

Traditionell Slutbesiktning: 

●  Hur ser arbetsgången ut för dig vid slutbesiktningen? 

Den allra mest traditionella då var det såhär att man i slutet av bygget så hade man en eller 
ett par dagar för slutbesiktning man gjorde ingenting annan. Sen har den utvecklats till att 
man gör fortlöpande besiktningar under tiden. När man har besiktat etapper, man hade 
insett att man hade en slutbesiktning sista tiden, då hur gärna man vill och hur mycket 
egenkontroll man utförs så hittar man alltid fel eller brist, då har man tid på sig att justera 
detta om man börja besiktningen tidigare och dela upp det.   

Själv som projektchef går han inte runt med slutbesiktningen allt. Är det ett litet projekt 
där slutbesiktningen går på en dag så gör han inte det. Men i större projekt som i Hotellet 
och när slutbesiktningen går i olika etapper så kommer han vara med, slutbesiktningen på 
Hotellet kommer vara på det traditionella sättet och kommer ta nästan en halv vecka. Då 
kommer han vara med vid vissa moment i och med projektet är stort. Sen är det en 
besiktningsgrupp som hanterar olika område, man har en huvudbesiktning som hanterar 
bygg sen biträdande besiktningsmän som hanterar VS, brand, hiss osv. De gör jobbet 
parallellt. På hotellet kommer bli 5 besiktningsmän en huvudbesiktningsman som tar hand 
om bygg, sen en på VVS och rör en på ventilation då är det samma grupp, en på sprinkler, 
och en på El och brandlarm. En på Hiss, Sen är det mark men den går inte i vår entreprenad.  

●  Hur får du tillgång till den information som behövs för att kunna upprätta en 
slutbesiktning? 

Dels så framgår det av AF, administrativa föreskrifter, som är specifika spelregler för varje 
projekt. Sen finns det i AB och ABT regler om hur besiktningen ska gå till. Sen upprättas 
ett protokoll, ett besiktningsutlåtande sen är det bilagor där man tar upp fel och brister för 
varje disciplin så utlåtandet är formula sen skriver varje besiktningsman sin bilaga inför 
VVS, inför ventilation, EL eller hissar.  

● Hur sker hanteringen/delning av information till andra parter gällande 
slutbesiktning? 

Den gamla metoden är att originalhandlingen på utlåtande och bilagorna skickas från 
huvudbesiktningsmanen till byggentreprenören som får i sin tur sprida den till sina 
underentreprenörer. Sen kör man lite genvägar så att respektive beträdande 
slutbesiktningsmän skickar den delen som man ansvarig för till rörmokaren till exempel 
de bilagorna informellt så han kan börja jobba med den. Annars är det pappers vägg och i 
dagsläge är det maila.  

 

 



 
 

 

● Vilka arbetsåtgärder behövs vid revidering av en slutbesiktning? 

Oftast är det att man har nästan en månad på sig att åtgärda felen, sen kan det bero på att 
slutbesiktningen är på vintertid så brukar man inte kräva utvändig målning exempelvis så 
kan man ha ett halvår på sig tills åtgärden sker. Efter det så gör man antingen en efter 
besiktning eller intygar man själv och man signerar protokoll att det är åtgärdad och 
verifierar att man har gjort de justeringarna som är upptagna i protokollet. 

●  Hur informeras berörda parter av revideringen? 

Besvaras i fråga 4 

● Vilka moment anser du är tidskrävande vid upprättande av en slutbesiktning? 

Det är mycket dokumentation som ska redovisas. Det framgår också i den här 
administrativa föreskrifterna vad som ska tas fram till en. Det avgör varje beställare i ett 
dokument tidigt. Men det man brukar kräva kan vara ett garantibevis i vanliga fall så är det 
fem års garanti men sen så finns det särskilda var garantier som till exempel 
fönsterisolerglas som är tio år och papptak har längre garantier. Då ska det ta fram 
garantibevis på detta, sen ska det tas fram en driftsinstruktion till exempel hur man ska 
sköta ett parkettgolv, många skötsel anvisningar och instruktioner som lämnas in i 
samband med en slutbesiktning. Det är även egna kontroller som ska redovisas eller 
sammanställas.  Ibland är det ljudmätningar som man ska visa, Lufttäthetskrav som man 
ska provtrycks och kolla tätheten. Installationen av ventilationen ska redovisas i form av 
ett protokoll. Utöver dokumentationen ska man redovisa ritningens ändringar som har hänt 
under byggets gång i ett dokument som heter relation handlingar som beskriver hur huset 
bliv byggt slutligen.  

● Finns det några vanliga fel som brukar uppstå vid arbetet med slutbesiktningen? 
Det största problemet är att få allt åtgärdat. Att man missar fel utan åtgärd just vid 
samordning när det är fler som är inblandade för att åtgärda felet. 

●  Hur upplever du att arbetet med slutbesiktningen fungerar idag? 
Både bra och dåligt. Men börjar man besiktnings process tidigt då hinner man, annars blir 
det så koncentrerat. Påbörjar man tidigt så är det inte svårt. 

• Ser du några möjligheter att förbättra eller effektivisera arbetet med upprättandet 
av Slutbesiktningen? 

De möjligheter som har förbättrats i att arbetet med en traditionell slutbesiktning är att 
platschefen färglägger, delar arbetet och skriver på varje bilaga vilka fel som tillhör vilka 
underentreprenörer sen skickas bilagan. Han inser att det ändå inte är den bästa lösningen 
i och med att det ändå tar tid, med det är en lösning för att kunna undvika att någon missar 
felen. Möjligheter med sorteringen ser han i den digitala världen.   

 

 

 



 
 

 

  Digital slutbesiktning: besvaras med hjälp av projektingenjör som är mer insatt i 
vad en digital slutbesiktning innebär 

●   Finns det hjälpmedel som effektiviserar arbete vid en slutbesiktning?  
Exempelvis lagrad information från tidigare projekt eller färdiga mallar. 

Har inte genomfört en digital slutbesiktning, ny för honom 

●  Känner du till BIM 360 field eller likvärdig programvara? 

Känner till den litegrann. Har använt plan Grid. 

Produktionsingenjör: ska använda BIM 360 field som avvikelsehantering. Kan inte 
påtvinga beställare att använda BIM 360, inte heller besiktningsman, kan ge gratis licenser 
till dem. Beställare och besiktningsman som får bestämma själva om de vill använda 
programmen. 

● Hur länge har du känt till programmen? 

Inget konkret svar 

● Baserat på bakgrunden om programvaran nedan och vad du tidigare hört, vad 
anser du om dessa program? 

Tror det är till en stor hjälp, för det är mycket manuell hantering med det gamla systemet. 
För då kan man i tidigt skede sortera felen på ett enklare sätt. Han inbillar sig att det är till 
stor sorteringshjälp i hanteringen, och tydlighet, visar på en planritning, var i rummet som 
felet är för det är inte alltid som det är tydligt. Texten som besiktaren skriver kan 
missuppfattas. Tror det blir tydligare. 

Produktionsingenjör: Kommunikationsmedel, tidsbesparingsmedel, sparar 
sorteringsarbete. Om målaren har fått punkter, då lever punkterna hos oss tills att problemet 
är åtgärdat. 

● Om du hade arbetat med programmen, vilka funktioner skulle du vilja att 
programmet klarar av vid slutbesiktningen? 

Förenkla vardagen, tidsbesparande, ska inte ta mer tid än vad det ger. Kan man spara någon 
timme här eller där, hjälper mycket. Missförstånd. Huset blir inte bättre av detta, utan det 
är ett arbetssätt, hjälpmedel i besiktningsfasen så att den ska bli mer lätthanterlig. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Möjligheter med Digital slutbesiktning: 

● Vilka fördelar tror du att programmen skulle kunna bidra med vid 
slutbesiktningen? 

Produktionsingenjör: Kontinuiteten om man kör allt i BIM 360, då har man ju hela 
byggtiden och slutbesiktningen i samma program, historiken. Om man tar ett rum man har 
byggt, och så var det ett fel under byggtiden. Och så har man dokumenterat och sen har 
man hanterat det, sen har man slutbesiktat och sen var det okej. Sen går brukandetiden, och 
det kanske blir något fel i det rummet. Då kan man gå tillbaka och se om det har varit något 
i det rummet och vad felet beror på. Man kan ha åtgärdat på fel sätt. Man kan ha stor nytta 
av det under brukandetiden.  

●  Vilka nackdelar tror du att programvaran kan medföra vid framtagning av 
slutbesiktningen? 

Startsträckan, inlärning, implementering. Besiktningsmän ska förstå att det hjälper, att de 
vågar ge sig på att använda program, vilket blir en startsträcka för dem. Finns säkert 
nackdelar när man använder programmen. Gränssnittet, det kanske inte går att utföra vissa 
saker. Se till så att det inte finns buggar. 

●  Vilken möjlighet ser du med att integrera BIM 360 field eller andra digital medel 
i slutbesiktning? 

Har besvarats tidigare 

● Hur ser ditt intresse ut för att göra slutbesiktningen digital? 

Stort intresse, förhoppningar om att det ska vara ett hjälpmedel som förenklar hela 
processen. 

● Är det något annat som du tänker på som inte togs upp? 

Inget annat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Intervju 3: 

● Vilken tjänst har du? 

Projektchef, i distrikt Jönköping, inriktning bostäder. 

Traditionell Slutbesiktning: 

●  Hur ser arbetsgången ut för dig vid slutbesiktningen? 

Ansvarar för att alla dokument finns framme, och allt som krävs för att få projektet 
godkänt. Ansvara för att vara klara i tid. Ansvaret ligger på mig att vi samlar ihop alla 
dokument som besiktningsmännen kräver. Delar upp vilka som går runt på 
slutbesiktningen, att gå runt i 94 lägenheter tar alldeles för lång tid. Så då delar man upp 
eller att man är med i vissa delar av slutbesiktningen så att man får en uppfattning om hur 
det går. Men oftast är det produktionschefen som är med på hela besiktningen. 

●  Hur får du tillgång till den information som behövs för att kunna upprätta en 
slutbesiktning? 

Beställaren upprättar, sätter förutsättningarna, så det står i avtalen vad det är man ska göra. 
Sen besiktningsmannen ska ju förbereda med vad han kräver. I avtalen ska det framgå vad 
som krävs vid en slutbesiktning 

● Hur sker hanteringen/delning av information till andra parter gällande 
slutbesiktning? 

Reglerat i avtalen, skriver in kraven i avtal. Underentreprenad möten och veckomöten. Här 
har vi en SharePoint. Där vi samlar alla dokument som har med projektet att göra, som alla 
har tillgång till. Det funkar oftast så Ibinder var vanligast i Jönköping innan men fler och 
fler går ifrån och har sina egna portaler. Vi har en Skanska baserad portal där vi släpper in 
våra UE och där är då även besiktningsmän och våra projektörer. Alla kommer åt och 
lägger in handlingar. När vi har fått ett protokoll, så brukar vi gå igenom protokollet. Och 
sen för att göra det enkelt har vi i de flesta fallen färgmarkerat för att det ska vara tydligt 
vad som är material eller vad som är plattsättare, vad som är målarens, vad som är våra 
gubbars fel. Det ska vara lätt att hitta. Sen skickas det ut till dem berörda.  

● Vilka arbetsåtgärder behövs vid revidering av en slutbesiktning? 

Antingen har man en efterbesiktning där besiktningsmannen går runt och släcker alla 
punkter. Och i vissa fall så kan en besiktningsman bara kräva en underskrift på att det här 
är utfört, och ibland vill han ha en bild som visar att det är färdigt. Men i många fall räcker 
det med att vi har ett signerat protokoll på att det här är utfört, där har jag skrivit under att 
det är gjort, sker på papper. Ibland vill de köra en efterbesiktning men det vill vi undvika, 
då det är vi själva som betalar efterbesiktningen. 

●  Hur informeras berörda parter av revideringen? 

Skickas via mail, post, kan få papper i handen. 

 



 
 

 

● Vilka moment anser du är tidskrävande vid upprättande av en slutbesiktning? 

Gå slutbesiktningen, det är extremt tidskrävande och ingen som riktigt vill gå med då det 
tar så lång tid. Sammanställning på papper tar lång tid att dela upp och förmedla ut, och, 
få alla UE att komma och åtgärda. 

● Finns det några vanliga fel som brukar uppstå vid arbetet med slutbesiktningen? 

Inget återkommande fel. 

●  Hur upplever du att arbetet med slutbesiktningen fungerar idag? 

Arbetet funka men det går att göra effektivare. 

● Ser du några möjligheter att förbättra eller effektivisera arbetet med upprättandet 
av slutbesiktningen? 

Göra den digitalt, påverkar jättemycket att du kan markera direkt vem som skall åtgärda 
felet, vart det är och sen en bild. Att du får ut protokollet direkt utifrån en digital, och att 
besiktningsmannen inte ska behöva skriva ett protokoll efteråt. Vist han behöver lite 
handpåläggning, men det behöver inte ta flera dagar innan man har ett protokoll. 

 Digital slutbesiktning: 

●   Finns det hjälpmedel som effektiviserar arbete vid en slutbesiktning?  
Exempelvis lagrad information från tidigare projekt eller färdiga mallar. 

Programmet 360 field, vilket är en mall i sig, men inger från tidigare besiktningar. 

●  Känner du till BIM 360 field eller likvärdig programvara? 

Ja. Vi jobbar med avvikelsehantering och sådant redan. 

● Hur länge har du känt till programmen? 

2 år 

● Baserat på bakgrunden om programvaran nedan och vad du tidigare hört, vad 
anser du om dessa program? 

Jag använder dem inte än, så kan inte svara på det. 

● Om du hade arbetat med programmen, vilka funktioner skulle du vilja att 
programmet klarar av vid slutbesiktningen? 

Förmedla till yrkesarbetarna, få ut och kunna släcka punkter, och sedan kunna sicka 
tillbaka till besiktningsmannen. Kunna ta en bild och signera att nu har jag släckt det här, 
så behöver inte besiktningsmannen komma ut och kontrollera allting. Det skulle bespara 
mycket tid. Att man får ut punkterna, det är tydligt att man har en anmärkning. Ta bild var 
det är någon stans. Att man markerar på ritning, vari rummet det är någonstans.  



 
 

 

Möjligheter med Digital slutbesiktning: 

● Vilka fördelar tror du att programmen skulle kunna bidra med vid 
slutbesiktningen? 

Besvarade ovan 

●  Vilka nackdelar tror du att programvarorna kan medföra vid framtagning av 
slutbesiktningen? 

Upplärning, okunskap, att man inte kan hantera programmet, man gör fel innan man lär 
sig. Vi fundera på är om du får ett godkänt protokoll, handpåläggningen av våra 
besiktningsmän måste göra för att få ett godkänt protokoll. För det finns ju formalia på hur 
ett besiktningsprotokoll ska var utfört. Och det är ju vad besiktningsmannen måste göra 
utifrån när han använder 360 field, hur man konverterar hur du får ett godkänt protokoll. 
Så att det inte blir ett merarbete för besiktningsmannen, att han ändå måste sätta sig och 
skriva ett protokoll. 

●  Vilken möjlighet ser du med att integrera BIM 360 field eller andra digitala 
medel i slutbesiktning? 

Tidsbesparing, enklare kommunikation. Allt som kan bespara tid i det skedet är bra. 

● Hur ser ditt intresse ut för att göra slutbesiktningen digital? 

Jättestort, skulle underlätta mycket. Vi behöver komma fram i utvecklingen. 

●  Är det något annat som du tänker på som inte togs upp? 
Inget annat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Intervju 4 

●  Vilken tjänst har du? 

Besiktningsman, regionchef på BSV  

Traditionell Slutbesiktning: 

●  Hur ser arbetsgången ut för dig vid slutbesiktningen? 

Får ett uppdrag att göra en slutbesiktning, och då får man be om alla kontraktsdokument, 
ritningar, handlingar och beskrivningar. Och läsa sig in på det så gott man kan. Sen har ju 
alla projekt, de utvecklas under tiden, så allt står inte på pappret, så man får vara lite lyhörd 
på vad som har sagts under resans gång och försöka fånga in det, sen brukar jag göra en 
kallelse till slutbesiktning, och kalla parterna. Man bestämmer datum, och inför det får man 
läsa på så man vet vad man ska göra. Sen träffas man med ett startmöte om man tänker den 
här perfekta besiktningen. Det finns andra besiktningar som är lite mer lösa i sina konturer. 
Beror ofta på projektstorlek, är det en luddig beställning, blir ofta besiktningen lite luddig 
också, och det far genom hela projektet kan man säga. Men man kan ta det här som man 
vill att det ska vara. Då får man mötas vid ett startmöte och gå igenom vad det är man ska 
göra och vad man kan besiktiga, går igenom formalia. Och där får man även bilda sig en 
uppfattning om det är besiktningsbart eller inte. Det kan ju hända att man kommer till ett 
sådant möte och man redan där ser att det här inte kommer bli en godkänd besiktning. Och 
då ska man egentligen avbryta besiktningen där och då. Annars går man igenom formalia 
och vad som ligger som underlag och vad som ska ha varit. Mycket genomgång på papper 
och egenkontroll och dokument som ska tas fram, provningar och intyg och sådant där. 
Sen går man ut på bygget på plats och går runt och man ska ju inte säga att man letar efter 
fel, men man ska ju se om det ser bra ut. Och noter det som brister och sen avslutas det, 
och det kan ju bero på hur stort projektet är, det kan ju ta flera dagar, det kan vara veckor 
också, och det kan göras på samma dag. Men sen möts man på ett slutmöte och skall 
summera om besiktningen blir godkänd eller inte. Och då har jag ju med mig biträdande 
besiktningsmän, jag tittar ju själv på bygg och mark kanske, annars har jag ju med mig 
experter som tittar på rör, vänt och el. Dokumentation skall vara klar till slutmötet. Många 
beställningar och krav är att det skall föreligga vid slutbesiktning, all dokumentation, för 
att man ska kunna godkänna entreprenaden. Och det kan vara ganska tufft, men så står det 
i många. 

Är det du som bestämmer vem det ska vara eller är det beställaren? 

Det är samråd, kommunala projekt bestämmer beställaren det, annars brukar jag få komma 
med förslag på vilka som ska vara med och dom brukar väl godkännas då.  

●  Hur får du tillgång till den information som behövs för att kunna upprätta en 
slutbesiktning? 

Lite blandat, mer och mer nu, nästan uteslutande så finns det en projektportal av något slag 
och där hittar man nog det man behöver ha. Kanske inte just kontrakt och sådant utan det 
brukar jag få mailat till mig. Men till 80% numera så är det via en projektportal.  

 



 
 

 

● Hur sker hanteringen/delning av information till andra parter gällande 
slutbesiktning? 

 Projektportal 

● Vilka arbetsåtgärder behövs vid revidering av en slutbesiktning? 

Jag upprättar ett protokoll, med en bilaga med listade fel. Det tar entreprenören till sig och 
rättar till, är det inte allt för mycket fel eller, allvarliga fel, så kan det va så att man nöjer 
sig med att entreprenören signerar listan när man har fixat det. Är det mycket fel eller 
allvarliga fel, då krävs det en efterbesiktning. Och då går man ut och kollar på det igen, så 
att det är åtgärdat. Det finns ju en del tuffa beställare eller stora beställare, dom ger sig inte 
förrän protokollet är helt utan fel, och vill att jag som besiktningsman ska kolla allting 
också. Är det bara någon liten målningsanmärkning, är det lite onödigt kanske.  

●  Hur informeras berörda parter av revideringen? 

Kommer i mitt protokoll, jag skickar det till totalentreprenören, eller huvudentreprenören. 
Sen får han skicka det till sina. Jag samlar ihop allting och sen skickar jag det till beställaren 
och huvudentreprenören, sen brukar mina biträdande besiktningsmän också skicka det 
direkt till rörmokaren, men det är lite vid sidan om. 

● Vilka moment anser du är tidskrävande vid upprättande av en slutbesiktning? 

Gå på plats ute på bygget och gå runt, tar besiktningen en dag, så är det en halvdag för att 
upprätta protokollet. Men det mest tidskrävande är att genomföra den.  

● Finns det några vanliga fel som brukar uppstå vid arbetet med slutbesiktningen? 

Skav märken, ytskikts skador. Personsäkerhet och brandsäkerhet, kontrastmarkering på 
glas, brandtätningar. Samordnad provning, inte hunnit prova samordningsfunktionen. 

●  Hur upplever du att arbetet med slutbesiktningen fungerar idag? 

 Lite har det blivit att slutbesiktningen blivit en verkmästare lista som det exemplet ni har 
nu var det är väldigt mycket fel, att entreprenören inte har gjort en riktig förbesiktning 
innan. Så man kanske tar slutbesiktningen som en förbesiktning, och får en fellista att 
bocka av. Egentligen ska det vara färdigt när man kommer till en slutbesiktning.  

● Ser du några möjligheter att förbättra eller effektivisera arbetet med upprättandet 
av slutbesiktningen? 

Mer förbesiktningar, det har vi i många projekt också. Produktionsanpassad besiktning, 
var vi är med under hela resan, och då när man kommer till slutfasen är allt redan besiktigat. 
Entreprenören sätter av tid för en slutfas, och inte bortser från att allt är klart. 

 

 

 



 
 

 

 Digital slutbesiktning: 

●   Finns det hjälpmedel som effektiviserar arbete vid en slutbesiktning?  
Exempelvis lagrad information från tidigare projekt eller färdiga mallar. 

När man har jobbat ett tag med besiktningar så har man ju mycket tidigare mallar och 
exempel. Så ja det finns.  

●  Känner du till BIM 360 field eller likvärdig programvara? 

Jag känner till det, men har aldrig jobbat med 360. Jag jobbar med Bluebeam, och har gjort 
ganska länge. Men just BIM 360 har jag kollat på men inte använt. 

● Hur länge har du känt till programmen? 

Jag har nog jobbat på det sättet i 6-7 år. 

● Baserat på bakgrunden om programvaran nedan och vad du tidigare hört, vad 
anser du om dessa program? 

Kan inte säga, Skanska just har bett mig titta på det. Vi får se jag kanske är envis så att det 
blir Bluebeam. 

● Om du hade arbetat med programmen, vilka funktioner skulle du vilja att 
programmet klarar av vid slutbesiktningen? 

Har inte arbetat med det. Men om det skulle va något som jag skulle se en fördel i , så är 
det att man direkt ifrån det programmet kan få ut den numrerade bilag, som en rapport, för 
nu så blir det en hel del handpåläggning där emellan. Och det har jag inte sett något 
program som har än faktiskt. Och de mallar som ni har här, de följer ju AB och ABT.  

  

Möjligheter med Digital slutbesiktning: 

● Vilka fördelar tror du att programmen skulle kunna bidra med vid 
slutbesiktningen? 

Direkt från programmet kan få ut bilagan. Besvarades ovan. 

●  Vilka nackdelar tror du att programvaran kan medföra vid framtagning av 
slutbesiktningen? 

Kan ej få ut en vettig rapport. Idag kan man få ut bra listor som de kan hantera på 
arbetsplatsen och som arbetsledaren kan ta men det är inte den formellt riktiga. 

●  Vilken möjlighet ser du med att integrera BIM 360 field eller andra digital medel 
i slutbesiktning? 

Effektivisera det, att få ut besiktningsprotokollen snabbt efteråt. 



 
 

 

● Hur ser ditt intresse ut för att göra slutbesiktningen digital? 

Jag gör ju den, jag är lite drivande i det. 

● Är det något annat som du tänker på som inte togs upp? 

Inget annat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Intervju 5 

• Vilken tjänst har du? 
Driver eget som byggprojektledare och gör även en del besiktningar 

Traditionell Slutbesiktning: 

• Hur ser arbetsgången ut för dig vid slutbesiktningen? 
1. Erhåller uppdraget och skriver uppdragsbekräftelse. 

2. Begär att få in kontraktshandlingarna och övriga handlingar vi ska besikta efter. 

3. Bokar in biträdande besiktningsmän. 

4. Skriver utkast till utlåtande samtidigt som jag läser igenom alla handlingar och noterar 
ner sådant som behöver stämmas av särskilt. Jag har en mall jag använder. Skickar utkastet 
till biträdande besiktningsmännen. 

5. Dagen före besiktningen läser jag igenom alla handlingar igen. 

6. På slutbesiktningsdagen ser jag till att vara på plats i god tid. 

7. Besiktningen inleds med ett startmöte där formalia avhandlas, ofta sker en 
presentationsrunda där alla närvarande säger sitt namn och funktion. Under startmötet 
skickar jag runt en närvarolista. 

8. Sen följer själva besiktningen där jag och de biträdande besiktningsmännen går runt i 
objektet som ska besiktas och stämmer av allt mot handlingarna Jag har en A3-pärm med 
ritningarna och beskrivningarna som jag har med mig, jag noterar fel både på ritningen och 
i beskrivningen. 

9. Besiktningen avslutas med ett slutmöte där jag och de biträdande besiktningsmännen 
går igenom de fel vi hittat. De biträdande besiktningsmännen säger om de för ”sina” delar 
kan rekommendera att godkänna entreprenaden eller inte. När jag hört alla biträdande 
besiktningsmän lämnar jag besked om entreprenaden blivit godkänd eller inte. Tid och 
datum för efterbesiktning bestäms, ofta bestäms även datum för service under garantitiden, 
när årstidsberoende provningar ska genomföras, när teknisk genomgång med driftpersonal 
ska göras mm. 

10. Efter besiktningen åker jag till kontoret och försöker skriva utlåtande och bilaga samma 
dag/kväll alternativt dagen efter för att ha så mycket som möjligt färskt i minnet. Bilaga 
och utlåtande skrivs baserat på mallar jag tagit fram. 

• Hur får du tillgång till den information som behövs för att kunna upprätta en 
slutbesiktning? 

Informationen begär jag in från den som gett mig uppdraget 

 

• Hur sker hanteringen/delning av information till andra parter gällande 
slutbesiktning? 



 
 

 

 Jag mailar ut det jag fått till de biträdande samt mailar ut utkast till utlåtande 

• Vilka arbetsåtgärder behövs vid revidering av en slutbesiktning? 
Efter besiktningen skickar man ut, dels utlåtandet där det står om det är godkänt eller inte. 
Och sen bilagorna där felen står. Och sen beror det lite på vad det är för entreprenad och 
om man litar på entreprenören. Antingen blir det en efterbesiktning, var vi besiktningsmän 
kommer ut igen, och så tar man besiktningsbilagan och går runt och kollar om dom har 
gjort som dom ska. Ibland låter man entreprenören bara signera vid respektive punkter att 
nu är det här klart. Och så scannar dom in det och mailar till besiktningsmannen. Så har 
man det som underlag till efter besiktningsutlåtandet.  

• Hur informeras berörda parter av revideringen? 
Mailar ut det nya utlåtandet. 

• Vilka moment anser du är tidskrävande vid upprättande av en slutbesiktning?  
Inläsningen, själva besiktningen samt att skriva utlåtandet och bilagan. 

• Finns det några vanliga fel som brukar uppstå vid arbetet med slutbesiktningen? 
 Inga vanliga fel, men alla är människor och människor gör fel. Det som händer ibland är 
att jag eller biträdande missar att stämma av någon del av kontraktshandlingarna. 

• Hur upplever du att arbetet med slutbesiktningen fungerar idag? 
Så länge alla är organiserade ordentligt, är förberedda och har avsatt erforderlig tid så 
fungerar det väl. 

• Ser du några möjligheter att förbättra eller effektivisera arbetet med upprättandet 
av slutbesiktningen? 

Ett problem med besiktningar i miljöer där beställaren omfattas av LOU är att jag inte kan 
välja biträdande besiktningsmän utan är styrd av beställarens ramavtal, detta innebär att 
man kanske inte alltid får de bästa biträdande besiktningsmännen. 

För övrigt handlar det mycket om att se till att man har den tid som behövs för att göra ett 
bra jobb, nog med tid för inläsning, vara i god tid inför besiktningen och ha avsatt tid för 
att skriva utlåtande och bilaga. 

Effektivitetspotentialen ligger nog i att använda digitala verktyg vid själva besiktningen så 
att det går fortare att skriva bilagan. 

Att kunna använda ritningar som underlag till bilagan och skriva felen på ritningen skulle 
kunna vara bra i vissa fall. 

Digital slutbesiktning: 

• Finns det hjälpmedel som effektiviserar arbete vid en slutbesiktning? Exempelvis 
lagrad information från tidigare projekt eller färdiga mallar? 

Jag har mallar jag använder för att minska risken för missar 

• Känner du till BIM 360 field eller likvärdig programvara? 
 Nej 



 
 

 

• Hur länge har du känt till programmen? 
 Kan ej svara 

• Baserat på bakgrunden om programvaran nedan och vad du tidigare hört, vad 
anser du om dessa program? 

 Kan ej svara. 

• Om du hade arbetat med programmen, vilka funktioner skulle du vilja att 
programmet klarar av vid slutbesiktningen? 

För min del om man har en BIM-modell, 3D modell av huset så är det viktigt att man på 
ett enkelt sätt kan föra in kommentarer, på ett specifikt ställe, i ett rum eller på en vägg, 
eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det verkligen blir på den platsen det står på, 
annars blir det förvirrande. Sen tekniken i övrigt hur man ska skrolla i ritningar och sådant 
där, det finns ju egentligen när man har sin platta. Då kan man ju zooma in och zooma ut, 
och man kan flytta runt sig och sånt där så det fungerar ju. Utan det är något smidigt verktyg 
och kunna pinpointa exakt var felet är någonstans och sen kunna skriva in vad felet är för 
någonting.  

Möjligheter med Digital slutbesiktning: 

• Vilka fördelar tror du att programmen skulle kunna bidra med vid 
slutbesiktningen? 

 Nu kan jag ju inte programmet, men kan tänka mig att det kan bidra till att minska riskerna 
för att man gör fel samt att minska risken för att man missar något. 

• Vilka nackdelar tror du att programvarorna kan medföra vid framtagning av 
slutbesiktningen? 

Inga större nackdelar skulle jag tro, är väl en inkörningsperiod som för allt nytt innan man 
lärt sig programmet. 

• Vilken möjlighet ser du med att integrera BIM 360 field eller andra digital medel 
i slutbesiktning? 

Goda möjligheter. 

• Hur ser ditt intresse ut för att göra slutbesiktningen digital? 
Den är låg.  

• Är det något annat som du tänker på som inte togs upp? 
Inget annat 

 

 

 

 

 



 
 

 

Intervju 6 

●  Vilken tjänst har du? 
Produktionschef  

Traditionell Slutbesiktning: 

●  Hur ser arbetsgången ut för dig vid slutbesiktningen?  
Jag har aldrig jobbat traditionelslutbesiktning utan alltid använt Ipad/ digitalt mer eller 
mindre.  

Min yrkesroll i slutbesiktningen är att gå runt i bygget på egna förbesiktningar, oftast är 
det jag tillsammans med en arbetsledare, markera punkter på ritningarna, utifrån detta 
skriver vi protokoll till de som ska utföra punkterna. Protokollen printar vi ut från detta 
program väldigt smidigt. Men på det traditionella sättet där man går runt med ritningar, 
använda diktafon har jag aldrig gjort.     

● Hur får du tillgång till den information som behövs för att kunna upprätta en 
slutbesiktning? 

När man har jobbat i projektet hela tiden så blir man på läst på, så inför en förbesiktning 
så blir det väldigt sällan att jag går in och tittar olika information och vad kraven är, utan 
de vet man redan om när man har jobbat i projektet typ i två år. Däremot så 
kvalitetsdokument från beställaren även krav från BBR, eller specifika krav från 
beställaren i våra handlingar och rumsbeskrivningar kvalitetsplaner och de får vi från 
beställaren. De finns på portal som på inbinder.  

● Hur sker hanteringen/delning av information till andra parter gällande 
slutbesiktning? 

Oftast mailar man till exempel till en underentreprenör. Man brukar även ringa dagen efter 
för att säkerställa att de har fått de, och kanske skriva ut protokollen och ge de det på plats, 
för att man ska säkerställa allt. Beroende på underentreprenader som få protokoll, vissa är 
inte så digitala eller de tittar inte på mail därför får de en den i pappersform för att man ska 
säkerställa att de har fått rätt information. Det som är bra med mail är att man kan se 
historiken i fall man hamnar i situationen där man har diskussion om det.   

● Vilka arbetsåtgärder behövs vid revidering av en slutbesiktning? 
Väldigt viktigt att planera tiden så att alla har sin tid att åtgärda det. Oavsett hur bra man 
försöker göra, det kommer komma punkter och att ha tiden att åtgärda.  

●  Hur informeras berörda parter av revideringen? 
Via mail. 

● Vilka moment anser du är tidskrävande vid upprättande av en slutbesiktning? 
Förbesiktningen är det som tar mest tid. För att man går in i tidigt skede och det blir kanske 
de första felen. Man går väldigt försiktig för att säkerställa nivå man vill hålla. Det som 
också tar tid är när man besikta med köpare, när det är bostadsrätt eller äganderätt, då tar 
det mycket tid för att de inte vet exakt vilka nivåer vi har att hålla oss till, eller vilka krav 
eller standarder som finns. En köpare vill gärna gå efter vad de tycker och hur de tänker.    

 



 
 

 

● Finns det några vanliga fel som brukar uppstå vid arbetet med slutbesiktningen? 
Nej, inget specifikt så men det kan vara ibland skillnaden mellan dokumentationen. Är det 
bostadsrätten så måste dokumentationen vara per lägenhet så att varje köpare får, och inte 
alla underentreprenörer gör det. De kanske gör ett dokument för ett plan eller ett hus. Så är 
det vi som ska säga till hur det ska göras. Det är inte att de inte finns eller att det saknas 
nånting i de, det är vilken nivå de ska hålla sig till.  

● Hur upplever du att arbetet med slutbesiktningen fungerar idag?  
I och med jag inte har gjort slutbesiktningen traditionellt, och har bara använt Ipad vid 
förbesiktningar, men ändå känns det att det kan utvecklas det tar mycket tid och blir väldigt 
omständlig.  

● Ser du några möjligheter att förbättra eller effektivisera arbetet med upprättandet 
av slutbesiktningen? 

Det är klart, Tydligheten i protokollen just att man kan se vart punkten är eller liknande. 
Bilden gör förtydligar väldigt mycket. Det klart det är jobbigt att använda nya saker, det är 
en liten process att klara, det kommer bli en övergångstid och det säkert är jobbigare för 
besiktningsmannen som har alltid jobbat på ett sätt att kunna ändra. Men när man har väl 
lärt sig den så kan man inte påstå att den är svårare och tar längre tid.   

 Digital slutbesiktning:  

●   Finns det hjälpmedel som effektiviserar arbete vid en slutbesiktning?  
Exempelvis lagrad information från tidigare projekt eller färdiga mallar?  

Själva dataprogrammet blir som en mall.  

●  Känner du till BIM 360 field eller likvärdig programvara?  
Ja, det gör jag. Vi har använt den lite här, men vår besiktnings man vill inte använda den. 
Därför har vi inte heller invänt den under hela produktionen.  

● Hur länge har du känt till programmen? 
I ett och ett halvt år.  

● Baserat på bakgrunden om programvaran nedan och vad du tidigare hört, vad 
anser du om dessa program? 

Den är väldigt bra, ser verkligen att det är framtiden. Just bara det att en del inte vill lära 
sig att använda den gör att vi inte använder den fullt ut. I projektet som jag jobbar i vill 
inte besiktningsmannen använda programmet därför gick inte beställaren med det. 
Beställaren kunde sätta krav på besiktningsmannen men det blir kostnadsfråga och varför 
ska han lägga de kostnaderna när han får samma jobb med den traditionella. 

● Om du hade arbetat med programmen, vilka funktioner skulle du vilja att 
programmet klarar av vid slutbesiktningen? 

Upprätta protokoll. Filtrera så att man kan få protokoll per underentreprenad eller att man 
kan välja protokoll per plan eller liknande så att man kan få helhet.   

 

 



 
 

 

Möjligheter med Digital slutbesiktning:  

● Vilka fördelar tror du att programmen skulle kunna bidra med vid 
slutbesiktningen? 

Tydlighet på vad punkterna är. Vad de innebär. Även också tidsbesparing. När man ser till 
helheten. Det blir ingen tolkning om vilken fel på väggen.  

●  Vilka nackdelar tror du att programvarorna kan medföra vid framtagning av 
slutbesiktningen?  

Om det tar just längre tid och går på arbetsplatsen, då blir man tror från att vara ute vara 
noggrann hela tiden, då blir risken att man missar på grund av att man blir trött. Det är 
också i början av användning är att man kan missa saker på grund av att man inte kan 
hantera programmet fullt ut.  

●  Vilken möjlighet ser du med att integrera BIM 360 field eller andra digitala 
medel i slutbesiktning?  

Stor möjlighet kvalitetssäkra bättre  

● Hur ser ditt intresse ut för att göra slutbesiktningen digital?  
Intresset är väldigt stort och till och med blev förvånad över att intresset inte fanns från 
beställaren eller besiktningen mannen.  

● Är det något annat som du tänker på som inte togs upp? 
Inget annat. 
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