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Sammanfattning 

Järnvägstransporter spelar en viktig roll genom att tillgodose näringslivets behov av långväga 
transporter och investeringarna i järnvägsanläggningar har ökat. Banverket är den myndighet 
som ansvarar för att driva underhåll och utveckling inom järnvägssektorn i Sverige. Banverket 
fungerar som en beställande enhet som anlitar konsulter och entreprenörer för utförande av 
projektering och byggverksamhet. 

Att minska en verksamhets kvalitetsbristkostnader anses idag vara av mycket stor betydelse i 
de flesta företag och organisationer. Även ur en nationalekonomisk synvinkel är en 
minimering av kvalitetsbristkostnaderna av stor vikt. Det visar sig många gånger att den 
bygghandling som konsulten projekterat innehåller kvalitetsbrister. Dessa kvalitetsbrister 
visar sig som regel först när entreprenören redan börjat bygga efter handlingen. Detta medför 
onödiga kostnader som kunde ha undvikits om kvalitetsbristerna kunnat förebyggas eller 
upptäckas i ett tidigt skede, när projekteringen utfördes. 

Examensarbetet utfördes som en fallstudie på Banverket. Syftet med detta examensarbete är 
att ta reda på hur Banverket ska kunna påverka konsulten att fokusera mer på att upptäcka och 
minimera fel i projekteringen och helst förhindra att de överhuvudtaget uppstår. Detta 
innefattar Banverkets upphandlingsrutin, relationen mellan Banverket och konsulten samt hur 
Banverket ska arbeta förebyggande i detta syfte. Examensarbetet är främst baserat på 
intervjuer med konsulter och projektledare samt en teoretisk referensram.  

Denna studie resulterade i ett antal rekommendationer. Några av de viktigaste resultaten är 
enligt författarna: Att förtydliga och utvidga Banverkets kravställning, ange viktiga kvalitets-
parametrar samt premiera dessa vid anbudsutvärderingen, rutiner för en effektiv och ordentlig 
uppföljning samt obligatoriska revisioner/ronder vid större projekteringsuppdrag, ett 
effektfullt sanktioneringssystem i samband med en utförligare ankomstkontroll, alternativt ett 
kvalitetsavtal, datainsamling för beräkningar och analys av kvalitetsbristkostnader, en databas 
med problem och effektiva lösningar där erfarenheten kan spridas till många, rutiner för 
erfarenhetsåterföring, rutiner för dokumenthantering samt att arbeta med en bättre dialog 
mellan Banverket och konsulten.  
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Abstract 

Railway transportations play an important role in meeting the business community's need for 
long way transportations and the investments in railway constructions have shown an 
increasing trend. Banverket, the Swedish National Rail Administration is the authority that is 
responsible for operating the maintenance and development within the railway sector in 
Sweden. Banverket functions as an ordering unit that engages consultants and entrepreneurs 
for performance of detail planning and construction work. 

To reduce cost of poor quality is considered to be of great importance to most companies and 
organisations. Also from a national economic point of view, a reduction of cost of poor 
quality is of importance. It’s common that the consultant’s construction plan contains quality 
deficiencies. Generally when these quality deficiencies appear, the entrepreneur already 
started the construction work according to the construction plan. This fact leads to 
unnecessary costs, which could have been avoided if the quality deficiencies had been 
prevented or detected at an early stage, when the detail planning was carried out.  

This master thesis was carried out as a case study at Banverket. The purpose was to find out 
how Banverket would be able to have an influence on the consultants to focus more on 
discovering and minimizing imperfections during the detail planning and most of all on 
preventing the imperfections from occurring. This includes Banverket’s procurement routine, 
the relation between Banverket and the consultant and how Banverket will work preventively 
for this purpose. The master thesis is foremost based on interviews with consultants and 
project managers and also on a theoretical frame of reference. 

This study resulted in a number of recommendations. Some of the most significant are 
according to the authors: To clarify and broaden the Swedish National Rail Administration's 
specification of requirements, state important quality parameters and reward these in the 
tender evaluation, routines for effective and careful follow-up’s and compulsory 
revisions/rounds for larger projects, an effective policy of sanctions in connection with a more 
thorough delivery inspection, alternatively a quality agreement, collection of data for 
calculations and analysis of cost of poor quality, a data system with problems and helpful 
solutions where the experience could be spread to many people, routines for feedback based 
on experience, routines for document handling and to work with an improved dialogue 
between Banverket and the consultant.  
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Definition av begrepp 

För att öka tydligheten i rapporten preciseras här centrala begrepp som återfinns i texten med 
författarnas definitioner.  
 
BIS System för ritningar (förkortning av Ban-informations-system). 
 
Bygghandling Den tekniska handling som konsulten projekterar fram och som 

entreprenören sedan bygger utifrån, denna innefattar ritning av 
anläggning med placering av samtliga objekt samt mängd-
förteckning.  

 
Egenkontroll En kontroll som konsultens projektörer ska utföra på sitt eget 

arbete. 
 
Entreprenör Det företag som utför byggnation efter konsultens bygghandling 

åt Banverket. 
 
FFU Förkortning för förfrågningsunderlag.  
 
Förfrågningsunderlag Det annonsunderlag som utannonseras för upphandling av 

konsult. 
 
HMSQ Enhet på Banverket (Förkortning av Hälsa-Miljö-Säkerhet- 

Kvalitet). 
 
IDA Datoriserat dokumentationssystem för hantering av Banverkets 

ritningar samt övrig dokumentation.  
 
Interngranskning Samordning mellan olika teknikslag, egenkontroll, sam-

granskning, slutgranskning, samt eventuell annan internkontroll 
hos konsulten. 

 
Konsult  Det företag som utför projektering åt Banverket.  
 
LOU Förkortning för Lagen om Offentlig Upphandling. 
 
Projektering Framtagande av bygghandling. 
 
Projektledare Den person som leder och ansvarar för projektet på Banverket. 
 
Samgranskning Granskning mellan olika teknikslag i projekteringen hos 

konsulten. 
 
Samverkan  Kontinuerligt samarbete och avstämning mellan olika teknik-

slag. 
 
Underlag  Det material som konsulten erhåller vid uppdragsstart. 
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INLEDNING 

1 INLEDNING 
 
I detta kapitel presenteras bakgrund och beskrivning av problemet, syftet med rapporten samt 
vilka avgränsningar som gjorts.  
 

1.1 Bakgrund 
Järnvägstransporter har en viktig roll i att tillgodose näringslivets behov av långväga 
transporter och investeringarna i järnvägsanläggning har en ökande trend. (Banverkets 
årsredovisning 2006) Ett välutvecklat järnvägssystem innebär snabba, säkra och miljövänliga 
transporter med hög kapacitet och tillförlitlighet, vilket också är en förutsättning för en 
effektiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik i hela landet. (Regeringen.se)  

Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige. Det innebär att Banverket 
följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn, bistår riksdag och regering i järnvägs-
frågor, ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar den lokala, 
regionala och interregionala järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och utveckling inom 
järnvägsområdet. (Banverket.se (1)) 

I arbetet med att driva utvecklingen ingår att utreda behov av banhållning, att bygga ny 
järnväg där det behövs samt underhålla befintlig järnväg. Banverket fungerar som en 
beställande enhet som anlitar konsulter och entreprenörer för utförande av projektering och 
byggverksamhet. (Ibid.) 

Att minska en verksamhets kvalitetsbristkostnader anses idag vara av mycket stor betydelse i 
de flesta företag och organisationer. Många företagsledare är väl medvetna om att bristande 
kvalitet kostar företaget enorma summor både genom missnöjda kunder och genom onödiga 
kostnader i verksamheten. (Sörqvist, 1998) 

Även ur en nationalekonomisk synvinkel är en minimering av kvalitetsbristkostnaderna av 
stor betydelse. Om en jämförelse görs med den totala omsättningen i svenska företag och 
organisationer kan den totala kostnaden i landet för bristande kvalitet uppgå till hundratals 
miljarder svenska kronor. (Ibid.)  

1.2 Problembeskrivning 
Givet problem ifrån Banverket är att det ofta visar sig att den bygghandling som konsulten 
projekterat många gånger innehåller kvalitetsbrister. Dessa kvalitetsbrister visar sig som regel 
först när entreprenören redan börjat bygga efter handlingen. Detta medför onödiga om-
kostnader som kunde ha undvikits om kvalitetsbristerna kunnat förebyggas eller upptäckas i 
ett tidigt skede, när projekteringen utfördes. 

När det kommer till fel i bygghandlingen tar konsulten ofta på sig felet och rättar till det i 
ritningen, men står inte för någon ersättning för de kostnader som uppstått på grund av de fel 
som konsulten erkänt. Detta är givetvis ett dilemma eftersom de omkostnader som uppstår när 
fel visar sig vid entreprenaden har haft en enorm kostnadsstegring ifrån projekteringsskedet så 
att ett vite för dessa omkostnader skulle bli en stor del av den ersättning som konsulten fått för 
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sitt projekteringsarbete. Det blir till synes inte proportionerligt att ta vite för en kvalitetsbrist 
vars omkostnader stegrats i en sådan takt. Dessutom är det med sannolika skäl inte effektivt 
att ålägga konsulterna med viten när konsulterna istället bör satsa på att göra rätt ifrån början. 

Några exempel på kvalitetsbrister som kan uppstå är: felaktigt projekterad kanalisation för 
kabel, felspecificerade objekt, avsaknad av material, hindrande objekt för projekterad lösning 
etc. Ett specifikt exempel på en felaktigt projekterad kanalisation är följande: Projekteringen 
visade att en betongbrygga med vinklar på 90° skulle gå under spår, det visade sig dock att 
den kabel som skulle gå igenom bryggan ej gick att böja i ett sådant distinkt läge vilket ledde 
till en omfattande omkonstruktion och därtill följande omkostnader. Kostnaden för de 
exempel på kvalitetsbrister som anges ovan uppgår till mellan ca 3000 SEK till ca 360 000 
SEK per styck. 

Offentliga sektorn styrs av ”Lagen om offentlig upphandling”. Detta medför att långsiktiga 
relationer mellan beställare och leverantör ej kan upprätthållas på sedvanligt sätt eftersom alla 
upphandlingar sker genom anbudsprövning. Favorisering eller särbehandling av konsult eller 
entreprenör är olagligt för statlig verksamhet.(Konkurrensverket, (1))  

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur Banverket ska kunna underlätta för sina 
konsulter att upptäcka och minimera fel i projekteringen och helst förhindra att de över-
huvudtaget uppstår. Detta innefattar Banverkets upphandlingsrutin, relationen mellan 
Banverket och konsulterna samt hur Banverket ska arbeta förebyggande i detta syfte. För att 
konkretisera syftet har rapporten delats upp i fem olika delfrågor enligt nedan:  

1. Upphandling 
Hur ska Banverket handla upp blivande konsult? 
 
2. Uppföljning 
Hur ska Banverket följa upp att konsulten följer uppdragsspecifikationerna? 
 
3. Morötter och piskor 
Vilka sanktioneringsmöjligheter eller bonusmöjligheter skulle Banverket kunna använda för 
att höja kvalitetsnivån på projekteringen? 
 
4. Kvalitetsmått 
Vilka kvalitetsmått för granskning av fel som uppstår skulle vara lämpliga för Banverket att 
använda? 
 
5. Utvecklingsmöjligheter 
Hur ska Banverket driva ett förebyggande förbättringsarbete internt? 

1.4 Avgränsning 
Denna rapport avgränsar sig till de konsultuppdrag som ingår i delentreprenader eftersom de 
är den vanligast förekommande upphandlingsformen. Dessa projekt leds helt av Banverket.  
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Fokus kommer att ligga på större projekt, så kallade MBEST eller BEST-projekt där både 
mark (M), bana (B), el (E), signal (S) och tele (T) ingår i ett och samma uppdrag. Detta val 
grundar sig i att dessa projekt innefattar flest teknikslag varpå det finns fler gränssnitt och 
därmed en större risk för att kvalitetsbrister uppstår i de projekten. 

Denna studie är utförd på Banverket i Luleå. De arbetsmetoder som presenteras i detta 
examensarbete baseras på de arbetssätt som används på kontoret i Luleå.  

1.5 Rapportens disposition 
Rapporten är indelad i åtta olika kapitel enligt nedan: 

Kapitel 1  Inledning: Introduktion till arbetet samt varför detta examens-
arbete är utfört. 

Kapitel 2  Metod: Vilka metoder som använts för att uppnå syftet och 
målet med arbetet. 

Kapitel 3  Teoretisk referensram: Den teori som använts för att styrka 
analys och slutsatser. 

Kapitel 4  Företagsbeskrivning: Beskrivning av Banverket och Banverkets 
nuvarande arbetssätt samt vilka förutsättningar som råder.  

Kapitel 5  Sammanställning av intervjuer: Svaren från intervjuerna är 
sammanställda i detta kapitel. 

Kapitel 6  Analys: Analys av intervjuer samt granskningar av interna 
dokument. Resultaten i analysen byggs upp i rekommendationer. 

Kapitel 7  Rekommendationer och slutsatser: Sammanställning av 
rekommendationer/slutsatser som författarna kommit fram till.  

Kapitel 8  Diskussion: Författarna för en diskussion kring metodval och 
arbetsgång samt om framtida studier och fortsatt arbete. 
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2 METOD  
 
I detta kapitel presenteras de metoder som används för att på bästa sätt bidra till att uppfylla 
syftet med rapporten. Samtliga metodval överläggs och motiveras. 
 

2.1 Arbetsgång 
I Figur 1 nedan har författarna gjort en illustration över arbetsgången till denna rapport. 

FFU/PP

Uppstart Planering

Nulägesanalys

Litteraturstudie

Rapportskrivning 

RekommendationerAnalysIntervjuer

Redovisning

Teori

Figur 1: Illustration av arbetsgången under examensarbetet 

Uppstartsfasen för detta examensarbete bestod i att organisera de praktiska bitarna så som 
tillgänglighet till dator, passerkort med mera på Banverkets kontor i Luleå. I planeringsstadiet 
formulerades problemställningen, syftet med arbetet samt vilka avgränsningar som var 
nödvändiga. Det upprättades även en tidplan under denna period.  

Nulägesanalys och litteraturstudie utfördes parallellt. Dessa delar bestod i att ta reda på hur 
situationen på Banverket var i dagsläget samt att hitta relevanta teorier till det aktuella 
problemet. I denna fas ingick även granskning av Banverkets interna dokument. Samtidigt 
startade även rapportskrivningen som sedan pågått kontinuerligt under hela arbetet.  

Under intervjufasen genomfördes intervjuer med både projektledare på Banverket och 
konsulter som har eller har haft uppdrag hos Banverket. Intervjumaterialet analyserades sedan 
under analysskedet och kopplades till vald teoretisk referensram. Utifrån analysen bearbetades 
sedan rekommendationer och förbättringsförslag. Arbetet med examensarbetet avslutades med 
redovisning både på Banverket och på universitetet.  

2.2 Undersökningsansats 
Enligt Bell (2006) finns det flera olika typer av undersökningsansatser: Observation, fall-
studie, aktionsforskning, experimentella metoder och surveystudier är några exempel. Vilket 
angreppssätt som utses och vilka metoder för datainsamling som sedan används styrs av vad 
som ska undersökas samt vilken typ av data eller information som krävs. 
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METOD  

- 6 - 

Den undersökningsansats som författarna anser vara bäst lämpad för syftet med denna rapport 
är en fallstudie. En fallstudie innebär att rapporten fokuserar på att se på djupet genom att 
endast omfatta ett eller ett fåtal fall. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

För att få insikt i det specifika problemet och för att kunna analysera svagheter och 
förbättringsmöjligheter påyrkas en djupgående analys. Denna rapport är en fallstudie på 
Banverket i Luleå med fokus på rådande kvalitetsarbete samt relationen mellan Banverket 
som beställare och Banverkets leverantörer. 

2.3 Datainsamling 
För att uppnå syftet med denna rapport fordras information av olika former. Det finns många 
olika metoder för att samla in den information som behövs för studien. Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2006) delar in de olika metoderna i två klasser, övergripande och direkt 
datainsamling. Den datainsamling som sker via experiment, fallstudier och enkäter är metoder 
som definieras som övergripande medan det som sker via böcker, tidskrifter, databaser, 
intervjuer och vissa typer av observationer benämns som direkt datainsamling.  

Vidare delar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) in metoderna i ytterligare två par av 
grupper: Kvalitativ- och kvantitativ data samt primär- och sekundärdata (se avsnitt 2.4 
Kvalitativ och kvantitativ metod). Den data som en författare själv samlar in för sin studie 
kallas primärdata medan data som tidigare samlats in av någon annan kallas för sekundärdata.  

Datainsamlingen för detta examensarbete har i huvudsak skett genom intervjuer, granskning 
av olika dokument med djupare granskning av två förfrågningsunderlag och en projektplan på 
Banverket samt genom litteraturstudie. 

2.3.1 Intervjuer  
Den huvudsakliga metoden för datainsamling i denna rapport bestod av intervjuer. Detta för 
att författarna ansåg att interjuver var det mest effektiva sättet att samla in mycket information 
på kort tid. Vid intervjuer inhämtas informationen genom att intervjuaren ställer frågor till den 
intervjuade. Intervjuer kan utföras på många olika sätt, två huvudtyper som intervjuer delas in 
i är standardiserade och icke-standardiserade. Vid standardiserade intervjuer är frågorna och 
formuleringen bestämd på förhand och utfrågningen sker på samma sätt för alla de personer 
som intervjuas. Vid ostrukturerade intervjuer är frågeformuleringen däremot mer fri och 
därmed mer flexibel och kan lätt anpassas till situationen som råder. (Lundahl & Skärvad 
(1999)) 

Författarna har i denna rapport valt en kombination av dessa två olika intervjutyper. Detta för 
att undvika missförstånd samt för att erhålla så mycket information som möjligt. Frågorna 
med exakt formulering har varit bestämda på förhand (se bilaga 1 och 2), men under 
intervjuerna har författarna ställt följdfrågor som inte varit formulerade sedan tidigare. 
Frågeguiden är inspirerad av den litteratur författarna studerat under litteraturstudien samt 
inslag från handledaren på Banverket. Frågorna är grupperade efter ämnesområden som 
författarna valt att studera i syfte att besvara de fem delfrågorna i rapportens syfte. 

Intervjuer med personal från både beställar- och konsultsidan har genomförts i syfte att 
upptäcka eventuella skillnader i uppfattning av problem mellan dessa parter. Intervjuobjekten 
har ifrån beställarsidan varit Banverkets projektledare från olika projekt och ifrån konsult-
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sidan varit uppdragsledare som har eller har haft projekteringsuppdrag hos Banverket. Val av 
intervjupersoner har gjorts i samråd med handledare på Banverket. De projektledare som har 
valts ut har eller har haft BEST-projekteringar i något eller några av sina projekt. Antalet 
intervjupersoner begränsades till fem på vardera sidan för att väga lika samt på grund av 
tidsramen.  

2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Lundahl och Skärvad (1999) menar att kvantitativa undersökningar i grunden går ut på att 
mäta. Denna mätning används för att beskriva ett visst fenomen eller förklara samband mellan 
olika egenskaper. Vidare skriver Lundahl & Skärvad (1999) att en problemformulering med 
utgångspunkt i kvantitativ metodteori handlar om att mäta eller testa hypoteser.  

Med kvalitativa undersökningar avses studier som syftar till att skapa resultat och slutsatser 
med hjälp av kvalitativ analys och, i huvudsak, kvalitativa data (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en djupare kunskap genom att studera 
några få objekt mer ingående (Patel & Davidson, 2003). 

Wiedersheim-Paul (2006) beskriver att en kvalitativ datainsamling innebär insamling av mjuk 
data i form av intervjuer eller enkäter som är verbala eller i skriven form medan en kvantitativ 
insamling av data syftar till hård data som är numerisk. 

Denna rapport har kärnan i en kvalitativ metodteori då studien inriktar sig på att tolka och nå 
fram till förståelse för ett specifikt problem och för hur människor upplever sig själva och sin 
situation. Något som också tydligt pekar på en kvalitativ metodteori är att syftet med en 
kvalitativ undersökning i enlighet med Lundahl & Skärvad (1999) är att beskriva, analysera 
och förstå ett beteende eller ett problem vilket stämmer väl in på syftet med denna rapport.  

Den datainsamlingsmetod som använts i denna rapport är en fallstudie med intervjuer av en 
mindre grupp människor och ingen stor enkätundersökning av en stor massa. Datainsamlingen 
är därav en kvalitativ ansats. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är fallstudier så vanligt 
förekommande vid kvalitativt upplagda studier att fallstudiemetoden av många till och med 
har kommit att betraktas som nästan synonym med kvalitativ forskning.  

2.5 Validitet och reliabilitet 
Det är viktigt att alltid kritiskt granska de metoder och instrument som används vid 
genomförande av olika typer av studier för att avgöra tillförlitligheten och giltigheten i den 
informationen som erhålls. Detta görs på två olika nivåer, dels genom att försäkra sig om att 
det som undersöks är det som avses att undersökas (validitet) och dels genom att detta görs på 
ett tillförlitligt sätt (reliabilitet). Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som har en 
sådan relation till varandra som gör att det inte går att utesluta den ena eller den andra utan 
fokus måste ligga på båda delarna. (Bell, 2005) 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) definierar validitet som mätinstrumentets förmåga att 
mäta det som ska mätas. I denna rapport handlar det om hur väl frågorna i intervjuguiderna är 
formulerade så att de ger rätt information om ämnet som författarna avser att undersöka. Detta 
kan göras genom att säkerställa innehållsvaliditet och den samtida validiteten. (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2006)) Innehållsvaliditeten säkerställs genom en logisk analys av 
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instrumentets innehåll medan den samtida validiteten säkerställs genom att jämföra utfallet av 
instrumentet ifrån en eller flera liknade grupper som instrumentet är avsett för. Validitet eller 
giltighet är ett komplext begrepp vilket gör det svårt att mäta detta i verkligheten. (Ibid.) 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken uträckning ett instrument eller tillväga-
gångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen där övriga omständigheter är lika. Test-retest 
är en vanlig metod som används vid mätning av reliabiliteten, vilket innebär att samma test 
ges på nytt en tid efter första tillfället. (Bell, 2005) 

De intervjuunderlag som har använts i denna rapport har stämts av med handledarna både på 
Banverket och på Luleå tekniska universitet i syfte att öka validiteten. I syfte att öka 
reliabilitet har intervjuerna spelats in och sedan sammanställts. Det är dock ofrånkomligt att 
om samma frågor ställts av någon annan och framförallt till någon annan och vid andra 
tidpunkter skulle ge ett annat resultat.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras den teori som används i denna rapport. De olika områden som 
rapporten fokuserar på återfinns i detta kapitels underrubriker. 
 

3.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
Offensiv kvalitetsutveckling är en populär svensk översättning av begreppet Total Quality 
Management, TQM. Offensiv kvalitetsutveckling kan beskrivas som ett ledningssystem/en 
ledningsfilosofi som handlar om att aktivt förebygga, förändra och förbättra istället för att 
kontrollera eller reparera. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

3.1.1 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling 
Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling visas i Figur 2 nedan. 

 

Skapa 
förutsättningar 
för delaktighet 

Sätta kunderna 
i centrum 

Engagerat ledarskap 

Arbeta ständigt 
med 

förbättringar 

Arbeta med 
processer 

Basera beslut 
på fakta 

Figur 2: Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling fritt efter Bergman & Klefsjö (2001) 

En av de värderingar som formar hörnstenarna är ”Sätt kunderna i centrum”. Denna 
värdering är central i dagens syn på kvalitet. Kvalitet är starkt beroende av kundens behov och 
förväntningar. Att sätta kunderna i centrum innebär att aktivt ta reda på vad kunderna vill ha 
och sedan försöka uppfylla dessa behov och förväntningar på ett systematiskt sätt. Detta gäller 
både externa och interna kunder. För att ge de interna kunderna möjlighet att göra ett bra 
arbete är det viktigt att även deras behov och förväntningar uppfylls. (Ibid.) 

Att ”Basera beslut på fakta” innebär att införskaffa lämplig information och sedan även att 
strukturera och analysera den informationen till underbyggda slutsatser. Detta för att 
minimera att fel beslut tas. (Ibid.) 

En annan av värderingarna är att ”Arbeta med processer”. Att se sitt arbete som en 
uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Processen knyter ihop 
historiken med framtiden. (Ibid.) 

”Arbeta ständigt med förbättringar” är en viktig hörnsten inom offensiv kvalitetsutveckling. 
De externa kundkraven på kvalitet ökar hela tiden och nya tekniska lösningar dyker ständigt 
upp. (Ibid.) 
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Värderingen att ”Skapa förutsättningar för delaktighet” går ut på att på olika sätt försöka 
underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt få påverka beslut. Essentiella 
faktorer i detta arbete är kommunikation, delegation och utbildning. (Ibid.) 

Ledningens engagemang för kvalitet är en viktig grund för ett framgångsrikt arbete med 
kvalitetsutveckling. Bergman och Klefsjö (2001) skriver att arbetet med offensiv kvalitets-
utveckling måste bygga på ledningens hängivna och beständiga engagemang för kvalitets-
frågor.  

3.1.2 Offensiv kvalitetsutveckling som en helhet 
Offensiv kvalitetsledning består dock inte bara av dessa hörnstenar utan hörnstenarna stöds av 
arbetssätt och konkreta verktyg till en helhet, se Figur 3 nedan. Arbetssätten och verktygen 
behövs för att stötta värderingarna i organisationen så att det verkligen blir en del av kulturen. 
(Ibid.) 

 

Figur 3: Offensiv kvalitetsutveckling som en helhet fritt efter Hellsten & Klefsjö (2000) 

Förmågan att se helheten och framförallt hur olika delar i helheten påverkar varandra är en 
viktig del i offensiv kvalitetsutveckling. Även om företag strukturerar sin verksamhet genom 
att klargöra sina processer får företagen aldrig glömma att de olika processerna har ett 
beroendeförhållande. 

3.1.3 Kvalitetssystem 
Ett kvalitetssystem omfattar alla aktiviteter i ett företag som påverkar företagets kvalitet på 
varor och tjänster samt sättet att arbeta. Johansson et al. (1993) menar att till ett kvalitets-
system räknas allt från metoder och rutiner till organisation och ansvarsfördelning, allt är av 
vikt för att säkra kvaliteten.  

Kvalitetssystemet ISO 9000 är en serie av fyra standarder ISO 9000, 9001, 9004 och 9011 
som utgör de krav och riktlinjer som behövs för att bygga upp ett kvalitetssystem. Dessa 
standarder innehåller enligt SIS.se (1), (2008) följande: 
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ISO 9000- Principer och terminologi: 

 Beskriver och definierar de viktigaste kvalitetsbegreppen som används så 
som vad en kvalitetspolicy och kvalitetssystem är. 

ISO 9001- Krav på ett ledningssystem för kvalitet i de fall en organisation: 

 Behöver visa sin förmåga att ständigt tillhandahålla produkter som upp-
fyller kundkrav och tillämpliga författningskrav. 

 Avser att öka kundtillfredsställelsen genom att systemet tillämpas på ett 
verkningsfullt sätt. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer 
för att ständigt förbättra systemet och att den säkerställer att krav från 
kunder och tillämpliga författningskrav uppfylls. 

ISO 9004- Vägledning till verksamhetsförbättring: 

 Avsikten är att beakta både verkan och effektiviteten hos ett kvalitets-
ledningssystem och följaktligen potentialen för att förbättra organisationens 
funktion och det som presteras. I jämförelse med ISO 9001 är målen för 
kundtillfredsställelse och produktkvalitet utvidgade till att gälla 
intressenters tillfredsställelse och organisationens förmåga att prestera goda 
resultat. 

ISO 19011- Vägledning för revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö: 

 Denna standard ger vägledning om principer för revision, ledning av 
revisionsprogram, genomförande av revisioner av kvalitetsledningssystem 
och miljöledningssystem liksom om kompetens hos revisorer som reviderar 
kvalitets- och miljöledningssystem. 

3.2 Förbättringsarbete 
I många fall kan mycket enkla åtgärder i ett förbättringsarbete åstadkomma dramatiska 
effekter i såväl förhöjd kvalitet som i minskade totalkostnader (Bergman & Klefsjö, 2001).  

3.2.1 Förbättringscykeln/PDSA-hjulet 
Vid all typ av förbättringsarbete är det viktigt att angripa problemen systematiskt och 
noggrant. Ofta finns det många problem så det gäller att först ta sig an det problem som är 
mest lönsamt det vill säga det problem som har störst besparingspotential. När det första 
problemet bearbetats gäller det att gå vidare till nästa. (Ibid.) 

En vanlig modell för ett systematiskt förbättringsarbete är förbättringshjulet, även många 
gånger även kallat PDSA- cykeln efter namnen på sina fyra faser. Planera – Gör – Studera – 
Lär (på engelska: Plan – Do – Study - Act). Se Figur 4 nedan.  
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  Lär   Planera

  Gör Studera 

 

Figur 4: Förbättringshjulet fritt efter Bergman och Klefsjö (2001) 

Den första fasen, Planera, går enligt Bergman & Klefsjö (2001) ut på att fastställa den 
väsentligaste orsaken till problemet. I detta steg krävs oftast hjälp av olika typer av 
förbättringsverktyg. Det är i detta steg som felkällorna ska uppdagas. Utifrån felkällorna 
upprättas sedan ett åtgärdsprogram. I den andra fasen, Gör, genomförs de åtgärder som 
föreslagits i föregående steg. Nästa fas, Studera, handlar om att kontrollera om de genomförda 
åtgärderna lett till avsedd förbättring. Den sista fasen, Lär, handlar om se till att den nya 
förbättringen blir bestående ifall att den visat sig vara lyckad. I annat fall måste 
förbättringshjulet genomgås ifrån början igen. (Ibid.) 

Sörqvist (2004) skriver att grunden för en systematisk planering och uppföljning är att ta fram 
en enhetlig rutin för hur förbättringsarbete skall drivas. I denna ska det finnas tydliga regler 
för hur arbetet skall bedrivas och lättanvända mallar för projektplaner, slutrapporter och andra 
dokument som används i arbetet.  

Genom en effektiv intern uppföljning övervakas initierade förbättringsaktiviteter kontinuerligt 
med följd att sannolikheten ofta ökar dramatiskt att de verkligen blir genomförda och 
framgångsrika. Uppföljningen har dessutom en stor betydelse för att verifiera genomförda 
förbättringar. (Ibid.)  

3.2.2 Kvalitetsbristkostnader 
Kostnaderna för kvalitetsbrister är ofta mycket stora. Ett flertal undersökningar har visat att 
kvalitetsbristkostnaderna vanligen uppgår till 10-30 procent av en verksamhets omsättning. 
En minskning av kvalitetsbristkostnaderna påverkar således resultatet direkt. (Sörqvist, 1998) 

Sörqvist (2004) skriver att det finns två fördelar med att beräkna kvalitetsbristkostnader och 
därmed översätta kunskapen om aktuella brister till pengar. Dels erhålls en tydlig insikt om 
bristernas relativa betydelse så att de mest kostsamma kan väljas ut och dels så ger det ett 
mycket starkt argument om att förbättringarna behöver implementeras omgående.  
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Kvalitetsbrist-
kostnader 

Planering     Utveckling     Produktion     Leverans  

Figur 5: Ökning av kvalitetsbristkostnader i en verksamhets totala flöde fritt efter Sörqvist (2004) 

Sörqvist (2004) skriver att ”Om man följer ett fel eller en brist längs en verksamhets totala 
flöde och studerar hur dess konsekvenser förändras finner man ofta att ett litet till synes 
harmlöst fel i processens initiala faser kan utvecklas till en stor, allvarlig och mycket kostsam 
brist i ett senare processteg om det inte upptäcks och rättas till i tid”. Ju tidigare i processen 
som förebyggande insatser sätts in desto lägre kostnadsökning uppstår på grund av onödiga 
fel. Se Figur 5 ovan.  

Sandin (1998) skriver att målsättningen vid all projektering måste vara att göra rätt ifrån 
början. I projekteringsskedet måste aktörerna vara väl medvetna om att möjligheten att 
påverka kvaliteten är störst i detta tidiga skede.  

Planering/FFU    Projektering    Produktion    Slutbesiktning 

Möjlighet att påverka kvaliteten 

Kostnad för att påverka kvaliteten 

Figur 6: Möjlighet och kostnad för att påverka kvaliteten på projektet fritt efter Sandin (1998) 

Kostnaden för ett fel som upptäcks och åtgärdas i projekteringen är betydligt mindre än 
åtgärdsarbetet för eventuella fel som upptäcks i produktions- eller förvaltningsskedet. (Ibid.) 
Se Figur 6 ovan. 
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3.2.3 Processorientering 
I varje verksamhet finns åtskilliga aktiviteter som upprepas i tiden. Dessa upprepade grupper 
av aktiviteter kallas för en process. I ett projekt diskuteras varje gång unika beslutsfrågor men 
besluten kräver ofta likartad behandling och har samma slags beslutsstöd. (Bergman & 
Klefsjö, 2007)  

Sörqvist (2004) skriver att verksamhetens processer i grund och botten utgörs av alla naturliga 
arbetsflöden som förekommer och att processerna därför har en stor betydelse i förbättrings-
arbetet. Sörqvist (2004) talar även om att processorientering ger en bra helhetsbild hos 
medarbetarna.  

Bergman & Klefsjö (2007) säger att: ”Det är processen i organisationen som knyter samman 
historien med framtiden och som gör att framtida skeenden är predikterbara. Det är utifrån 
processerna vi kan genomföra förbättringar i verksamheten.”  

Ett av de största skälen till att arbeta med processer är enligt Sörqvist (2004) att de flesta 
verksamheter idag återfinner en stor del av sina totala förbättringsmöjligheter i gränssnitten 
mellan olika enheter, avdelningar och funktioner. Förståelsen för processerna och för varandra 
är dålig.  

Indata B Aktivitet B 

Aktivitet C 

Utdata A 

Utdata B 

Indata C Utdata C 

Aktivitet A 

Indata D 
Aktivitet D 

Indata A 

Utdata D 

 

Figur 7: Flödesschema över beroende och samverkande aktiviteter i processen fritt efter SIS (2001) 

En organisations olika processer är ofta komplexa, bestående av ett nät av ömsesidigt 
beroende och samverkande aktiviteter. Det är i detta som stora kvalitetsrisker finns. Ju större 
beroendeförhållanden som finns inom en organisation, desto större behov finns det av att 
samordna och samgranska aktiviteterna eftersom beroendet innebär att funktionerna påverkar 
varandra. Figur 7 ovan visar ett exempel på en del av ett enkelt flödesschema.(SIS.se (2)) 

3.3 Relationen mellan beställare och kund 
I detta avsnitt presenteras teorier kring leverantörssamverkan.  

3.3.1 Leverantörsförhållande 
Samuelsson & Jackson (1988) skriver att om parterna vid en upphandling inte är upp-
märksamma på kvalitetsfrågor så kan såväl kund som leverantör råka ut för höga kostnader 
utöver produktens inköpspris. Om kund och leverantör istället samarbetar kan kostnader för 
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kontroll, reklamationer, säkerhetsfrågor och produktionsstörningar som beror av kvalitets-
brister begränsas eller till och med helt undvikas.  

En klar tendens idag är att företagen skär ned på antalet leverantörer väsentligt för att knyta 
ett mindre antal leverantörer till sig. Detta för ett ökat engagemang, ansvar och kvalitets-
medvetande. (Bergman & Klefsjö, 2001)  

Sörqvist (2004) skriver att målet med ett förbättringssamarbete är att skapa ett långsiktigt 
partnerskap med några centrala leverantörer, med en strävan att gemensamt uppnå 
effektiviseringar, förbättrad kvalitet och lägre kostnader. Sörqvist (2004) skriver vidare att 
kortsiktiga kostnadspressade leverantörsarbeten långsiktigt lätt leder till ett ökat antal problem 
och högre felkostnader.  

Genom aktivt förbättringsarbete gentemot leverantören kan man i det långa loppet eliminera 
kontrollverksamheten. Fel ska förebyggas, eller åtminstone fångas upp, vid källan och inte 
långt därifrån. (Bergman & Klefsjö, 2001)  

3.3.2 Uppföljning av ställda krav 
Redan vid fastställandet av vad som ska upphandlas och vilka krav som ska ställas bör det 
beslutas om på vilket sätt kraven ska kontrolleras och hur en effektiv uppföljning av kraven 
kan genomföras. Det är även av stor vikt att se till att resurser och kompetens finns tillgänglig 
för uppföljning. (Msr.se)  

Erfarenhets-
återföring till 
nya projekt 

Planera 
uppföljnings-
arbetet 

Genomföra 
uppföljning 

Rapportera  
& åtgärda 
resultat från 
uppföljning 

 

Figur 8: Uppföljningsarbetet enligt PDSA-metodik (Samverkansforum) 

Figur 8 ovan beskriver ett exempel på ett uppföljningsarbete enligt förbättringscykeln (Se 
avsnitt 3.2.1 Förbättringscykeln/PDSA-hjulet).  

Uppföljning kan göras genom att begära in olika typer av verifikationer från anbudsgivaren 
respektive leverantören under kontraktsperioden. Exempelvis dokumentation från utförda 
egenkontroller. Andra alternativa metoder för kontroll och uppföljning är bland annat revision 
av beställare eller av oberoende part eller rond/besök på plats hos leverantören. (Msr.se) 

Revisioner är ett effektivt sätt att förbättra projekt och flera av organisationerna bör se över 
hur de kan utveckla sin revisionsverksamhet. Fördelarna med revisioner är framförallt att den 
har högre status än sedvanlig uppföljning, vilket sätter mer press på leverantören. Dessutom 
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har kvalitetssäkringen fungerat bättre för de projekt där projektledningen tidigt i projektet följt 
upp kvalitetssäkringen. (Samverkansforum.se) 

3.3.3 Leveranskontroll 
I den offentliga sektorn är det viktigt att arbeta med att formulera tydliga kriterier vid 
upphandling av tjänster för att säkerställa tillfredsställande kvalitet. Ett enkelt sätt att hantera 
kvalitetsfrågor är att i upphandlingsunderlaget formulera minimikrav på den kvalitet som ska 
levereras. Belöningssystem är ett exempel på ett förfinat tillvägagångssätt för att belöna 
leverantörerna som levererar tjänster med god kvalitet samt kunna bestraffa vid undermålig 
kvalitet. (Nilsson et al, 2005) 

Ankomstkontroll syftar till att bedöma kvaliteten på leveranser från leverantörer och förhindra 
att felaktigt material eller felaktiga produkter går vidare i produktionen. Ankomstkontrollen 
säkerställer att produkten överensstämmer med fastlagda krav. (Samuelsson & Jackson, 1988) 
I modern kvalitetsutveckling är aktiviteterna riktade mot tidiga förebyggande aktiviteter och 
mot processförbättringar så att felaktigheter undviks och defekta enheter inte kommer att 
produceras. Att utnyttja kontroll av redan producerade varor, exempelvis i form av 
ankomstkontroll, är inte intressant i första hand. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

För att undvika en omfattande och dyrbar ankomstkontroll är det vanligt att kunden flyttar 
över sin kontroll till leverantören. I samband med detta upprättas ett kvalitetsavtal mellan 
parterna. (Samuelsson & Jackson, 1988)  

3.4 Erfarenhetsåterföring  
Blomé (2000) definierar kunskapshantering/erfarenhetsåterföring som ”… de regelbundna 
aktiviteter som en organisation genomför för att samla in, strukturera, nyskapa och 
återanvända kunskap”. Han skriver vidare att det handlar om ett dagligt arbete att utveckla 
och återanvända kunskap. Att återvända kunskap menar Blomé (2000) är att utnyttja 
kunskapen och att sätta den i ett sammanhang som vi använder vår kompetens.  

Det finns flera olika sätt att arbeta med erfarenhetsåterföring exempelvis läroprocesser, 
nätverk, kunskapsportalen, projekt och lärande, att utveckla kunskap och kompetens, att 
synliggöra kunskap etc. (Ibid.) 

Begreppet kunskap och kompetens används idag vardagligt och har olika betydelser och 
definitioner. Kunskap handlar om att veta något, ha något lagrat i minnet medan kompetens 
handlar om individens förmåga att genomföra något. Därför fås kunskap genom information 
eller via formell utbildning och därmed är kunskap något som inhämtas eller fås medan 
kompetens överförs genom att göra, agera och samverka med andra människor. (Blomé, 
2000)  

Läroprocessen handlar om att ta till vara på erfarenheter ifrån vardagen, ta lärdom både från 
framgångar och motgångar. Blomé (2000) beskriver arbetsgången för en läroprocess enligt 
Figur 9 nedan.  
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1 Använda 

2 Dra lärdom

3 Strukturera 

5 Utbilda/träna 

4 Utveckla 

1. Använd och tillämpa den kunskap 
och eller de dokumenterade 
processer som finns.  

2. Dra lärdom, identifiera förbättringar 
och tillägg. 

3. Sammanställ förslag och utvärdera. 
4. Ta fram ny utgåva av processen 
5. Informera och skapa förutsättningar 

för lärande 
6. Börja om från början 

Figur 9: Illustration av läroprocessen fritt efter 
Blomé (2000) 

Nätverk, kompetenscenter eller erfarenhetsgrupper menar Blomé (2000) är några sätt att 
skapa förutsättningar för att sprida, vårda, återanvända och vidareutveckla den kompetens/ 
erfarenhet som finns i företaget. Det måste hela tiden ifrån ledningshåll finnas, en uppmuntran 
till kompetensutveckling och den enskilde individens vilja och förmåga att dela med sig av 
erfarenheten. Genom att etablera och driva nätverk säkerställer organisationen att detta 
upprätthålls.  

Det är viktigt att den formellt införvärvade kunskapen finns när den behövs över hela 
organisationen, samt att det skapas förutsättningar för ett ständigt lärande, detta underlättas 
med en kunskapsportal, en hemsida eller mötesplast över nätet som ger tillgång till 
kunskapen. En plats där medarbetarna kan hämta, lämna erfarenheter och idéer. (Blomé, 
2000) 

För företag som arbetar mycket med projekt krävs verktyg för att överföra erfarenhet och 
kunskap mellan individer och olika projektgrupper. För projekt som varar över en längre 
kalendertid ska en erfarenhetsrapport skrivas under projektets livstid. Detta för att öka lärande 
i det pågående projektet samt för att erfarenheten ska komma direkt medan projektet pågår. 
Ytterligare ett sätt att lära sig i projekt är att utvärdera de riskanalyser, revisioner och 
granskningar som utförts under projektets gång för att finna återkommande svårigheter. Dessa 
dokument bör dock bedömas som en helhet. (Ibid.) 

När medarbetarna utvecklar sin kunskap utvecklar de också sin kompetens. Genom att ge 
medarbetarna möjligheter att diskutera och samverka med andra medarbetare utvecklas dessa 
delar. (Ibid.) 

Tidigare talades det om optimal kvalitet där en högre gräns ansågs finnas för produkt-
kvaliteten och att ett förbättringsarbete utöver denna gräns inte skulle vara lönsamt. De som 
gått ifrån den gamla synen på kvalitet förstår dock att genom att ta tillvara på vunnen kunskap 
och erfarenhet, både intern och extern, går det alltid att åstadkomma ett bättre resultat till en 
lägre kostnad. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

- 17 - 



TEORETISK REFERENSRAM 

3.5 Kommunikation 
Innebörden av kommunikation är att människor meddelar eller delar med sig av något, till en 
eller flera personer. Med kommunikation menas förmedla information, att ge och ta kunskap, 
att påverka andra och att samverka med dem, men även också att lyssna. (Ericsson, 1997)  

För att skapa bra produkter krävs det att samarbetet mellan olika funktioner, avdelningar och 
individer fungerar. Ledningen måste driva företaget/projektet mot ett gemensamt mål och se 
till att samordning sker mellan dessa olika delar. Kvalitet förutsätter därför ledarskap, 
samarbete och deltagande. Se illustration i Figur 10 nedan. (Forsberg, 1990) 

Sam-
arbete 

Del-
tagande 

Ledar-
skap 

 

Figur 10: Kvalitet förutsätter deltagande, ledarskap och samarbete fritt efter Forsberg (1990) 

Kommunikation kräver ett aktivt ledarskap, ledningen måste tala om för de anställda vad som 
ska utföras, vilka mål som ska uppnås och så vidare. Dåliga eller bristfälliga relationer 
omöjliggör en effektiv kommunikation och förhindrar ett gott samarbete. Det är därför av stor 
vikt att skapa effektiva, öppna och upparbetade kommunikationskanaler. En förutsättning för 
samarbete är att de inblandade personerna kan utbyta information sinsemellan. Detta kan 
uppnås genom att skapa tillfällen till att träffas och diskutera. För att ett samarbete ska 
fungera krävs medarbetarnas deltagande vilket i sin tur förutsätter kommunikation. 
Kommunikationen är grundläggande för att människor ska delta i arbetet på ett ansvarsfullt 
sätt. (Ibid.) 

Forsberg (1990) skriver vidare att kommunikation och samarbete i konstruktionsfasen ger 
förutsättningar för att eliminera en mängd fel redan på konstruktionsstadiet och att 70-80 
procent av alla fel som upptäcks i ett projekt kan i allmänhet hänvisas till konstruktionen.  
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4 FÖRETAGSBESKRIVNING 
 
I detta kapitel redovisas Banverkets rådande arbetssätt samt en presentation av de olika lagar 
och föreskrifter som är relevanta i sammanhanget. 
 

4.1 Banverket 
Nedan följer en beskrivning av Banverkets verksamhet samt Banverket och framtiden.  

4.1.1 Banverket idag 
Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige. Det innebär att Banverket 
följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn, bistår riksdag och regering i järnvägs-
frågor, ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar den lokala, 
regionala och interregionala järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och utveckling inom 
järnvägsområdet. (Banverket.se (1)) 

I arbetet med att driva utvecklingen ingår att utreda behov av banhållning, att bygga ny 
järnväg där det behövs samt underhålla befintlig järnväg. Banverket fungerar som en 
beställande enhet som anlitar konsulter och entreprenörer för utförande av projektering och 
byggverksamhet. (Banverket.se, (1)) 

Banverket finansieras av staten men får också inkomster genom de avgifter trafikutövare får 
betala för att köra på Banverkets spår. (Jarnvag.net (1))  

4.1.2 Banverket och framtiden 
Järnvägen har haft en stark tillväxt. Sveriges första järnväg öppnades för trafik år 1856, en 
sträcka på knappt 20 km. (Banverket.se (2)) Idag har Sverige ett järnvägsnät som omfattar 
nästan 17 000 spårkilometer. Detta inkluderar bland annat 11 428 spårväxlar, 132 tunnlar och 
3731 järnvägsbroar. Det statliga nät som Banverket förvaltar utgör cirka 80 procent av det 
totala järnvägsnätet i Sverige. (Banverkets årsredovisning 2006) 

Järnvägens roll för persontrafiken har ökat de senaste årtiondena. Från att ha varit ett 
färdmedel framförallt för längre resor, så är dagens tågtrafik också en viktig del i de regionala 
kollektivtrafiksystemen. Idag transporteras det också mer gods än det någonsin tidigare gjorts 
på järnväg och det finns en fortsatt ökad efterfrågan av godstransporter. (Banverket.se (2)) 

Att åka tåg är idag dessutom ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på. (Snf.se) Mer än 96 
procent av all järnvägstrafik sker med eldrivna lok, nästan helt utan avgaser och därtill är så 
gott som all el som järnvägen använder miljömärkt. (Banverket.se (3)) Det är förutom det 
även ett energieffektivt transportmedel då en stor massa kan flyttas med lite energi. Ett 
godståg kan ta lika mycket last som 30 långtradare. (Jarnvag.net (2)) 

Ett X2000 tåg släpper ut 0,0006 gram koldioxid per kilometer. Detta kan jämföras med en 
buss som släpper ut samma mängd redan efter att den färdats 15 centimeter, en bil som körts 7 
centimeter och ett flygplan som rört sig 4 centimeter. (Banverket.se (3))  
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Dagens debatter om miljöhot rörande sinande oljereserver och avgasernas påverkan på 
växthuseffekten pekar åt järnvägens fördel vilket innebär att järnvägen mest sannolikt 
kommer att utvecklas och utökas än mer. Även Europaunionen står bakom järnvägen som ett 
expanderande framtida transportsätt inte bara inom Sverige utan även med syftet att bättre 
integrera hela det europeiska järnvägsnätet. (Europa.eu)  

4.2 Lagar och branschstandarder 
Nedan följer en beskrivning av några av de lagar och standarder som Banverket omfattas av 
och som visat sig vara av särskild betydelse för detta examensarbete. 

4.2.1 Lagen om offentlig upphandling 
Offentliga upphandlingar regleras av Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Lagen 
gäller vid anskaffning, köp, hyra av varor och tjänster. Den gäller även vid byggentreprenad, 
upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena inom statliga 
myndigheter samt för vissa statliga bolag, landsting och kommuner, kyrkan med flera. 
(Notisum.se, 2008) 

Lagen trädde i kraft den 1 januari 1994 på den dåvarande EG:s direktiv och omfattar sju 
kapitel . 

1 Kapitel Allmänna bestämmelser 

2 Kapitel Varuupphandling 

3 Kapitel Upphandling av byggentreprenader 

4 Kapitel Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och 
telekommunikationsområdena  

5 Kapitel Upphandling av tjänster 

6 Kapitel Upphandling som understiger gällande tröskelvärde m.m. 

7 Kapitel Överprövning, skadestånd m.m. 

Nyckelordet i denna lag är principen om affärsmässighet. I detta begrepp betonas de grund-
läggande EG-rättsliga principer som skall iakttas vid en offentlig upphandling: principerna 
om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet (transparens) samt principerna om 
ömsesidigt erkännande och proportionalitet. (Konkurrensverket.se (2)) 

Likabehandlingsprincipen syftar till att ge de konkurrerande anbudsgivarna vid en upp-
handling lika förutsättningar samt att de skall behandlas lika. Därför måste exempelvis samma 
information nå ut till alla, vid samma tillfälle. För att åstadkomma detta finns föreskrifter som 
reglerar hur annonsering och inbjudan ska ske § 7- § 11. (Nilsson et al, 2005) 

Principen om icke-diskriminering följer att alla leverantörer ska ges lika förutsättningar. Det 
är också förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, exempelvis på grund av 
nationalitet. Den upphandlande enheten får till exempel inte ge ett lokalt företag företräde 
med anledning av dess geografiska läge. (Konkurrensverket.se (2)) 
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Principen om ömsesidigt erkännande innebär bland annat att intyg och certifikat som 
utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlems-
länderna. (Ibid.) 

Av proportionalitetsprincipen följer att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen 
står i rätt proportion till de mål som eftersträvas med vad som upphandlas. Därför ska 
anbudsutgivaren beakta upphandlingens art och dess värde vid utformning av dessa krav. 
(Ibid.) 

Öppenhet eller transparensprincipen innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av 
förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för 
anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav 
på det som ska upphandlas. De ställda kraven får inte frångås. (Ibid.) 

Syftet med EG:s regelverk är att åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt upphandlings-
marknad som skall leda till effektivare upphandling. (Hedlund & Olsson, 1994) 

Sedan den 1 januari 2008 gäller lagen om offentlig upphandling för upphandlingar inom den 
klassiska sektorn (klassiska lagen, LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom försörjningssektorerna (för-
sörjningslagen, LUFS). De nya direktiven och lagförslagen överensstämmer i stor 
utsträckning i sak med de tidigare gällande direktiven och den sedan många år gällande 
upphandlingslagstiftningen med tillhörande förordningar. (Konkurrensverket.se (3)) Detta 
examensarbete omfattas inte av den nya lagen eftersom de upphandlingar som berör detta 
arbete är gjorda före 1 januari 2008.  

4.2.2 ABK 96 
ABK 96 - Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksam-
het av år 1996. 

ABK 96 är ett standardavtal som utgör allmän avtalsgrund för enskilda konsultuppdrag. Både 
den som upphandlar och den som tar på sig konsultuppdrag måste vara väl införstådd med 
ABK:s regler. (Arkitekt.se) 

ABK 96 har tillkommit som resultat av förhandlingar mellan föreningen Byggandets 
Kontraktskommitté (BKK) som företrädare för beställare och Arkitekt- och Ingenjörsföre-
tagen (AI) som företrädare för konsulter. (Sabo.se) 

De områden som ABK 96 omfattar är: Parternas förhållningssätt, Uppdragets omfattning, 
Organisation, Genomförande, Tider, Ansvar, Nyttjanderätt och äganderätt, Rätt till upp-
finning, Ersättning, Betalning, Avbeställning/hävning, Försäkringar samt Tvist. (ABK 96) 

4.3 Nulägesbeskrivning 
I detta avsnitt presenteras Banverkets nuvarande arbetssätt. Regionala skillnader kan dock 
förekomma.  
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4.3.1 Framtagande av bygghandling 
En förenklad bild av processen för framtagande av bygghandling beskrivs i Figur 11 nedan. 
Varje projekt inleds med en förstudie samt en förprojektering där systemkrav och tekniska 
riktlinjer tas fram. I de fall att Banverket vill bygga järnväg på ny mark eller om elektrifiering 
ska ske krävs en järnvägsplan, då järnvägsplanen vunnit laga kraft ges Banverket rätt att 
bygga järnväg. Om det handlar om en byggnation kring en befintlig anläggning utan att ta ny 
mark i anspråk krävs ingen järnvägsplan. (Banverket.se (4)) 

Utredning/  
förprojektering 

Färdig 
bygghandling 
och dags att 
upphandla 
entreprenör  

Uppdrags-
start 

Systemhandling 

 Järnvägsplan 

Anbuds-
process* 

Systemkrav
/Tekniska 
riktlinjer 

Projekt- 
ering 

Uppföljning 
(Revision/rond)    

Projekt- 
ering 

 - Färdig handling 

 

Figur 11: Förenklad bild över processen för framtagande av bygghandling 

Anbudsprocessen sätts sedan igång för att handla upp den konsult som ska utföra projekt-
eringen, denna beskrivs närmare i Figur 12 nedan.  

Anbud  
Utvärdering av anbud 

med bla. 
Mervärdesmetoden 

Förfrågnings
-underlag 

Uppdragsbeskrivning 

Uppdragskontrakt 

FU2000 Generella systemkrav 

Upphandlingsföreskrifter 

Val av 
konsult 

för 
projektering 

 

Figur 12: Anbudsprocessen 

När anbudsutvärderingen resulterat i ett vinnande anbud sker en uppdragsstart som bland 
annat innehåller kontraktsskrivande, uppstartsmöte, överlämnande av underlag till 
projekteringen etc. Vid uppdragsstart görs en granskning av leverantörens projektplan vilken 
beskriver hur planeringen för uppdraget ser ut. Här kontrolleras om konsulten ritat sina 
tidsplaner, om konsulten har påbörjat sin arbetsmiljöplan, om alla planeringsdokument finns 
bifogade etc. Projektplanen granskas av projektets kvalitetshandläggare som kan 
rekommendera att projektplanen godtas/accepteras av projektledaren.  

I projekteringen ingår, förutom bygghandlingen, som regel även att ta fram en system-
handling. Systemhandlingen färdigställs vanligen en bit in i projekteringen. Under projekt-
eringen sker ibland en uppföljning i form av en revision eller rond (se 4.3.4 Revisioner och 
ronder).  
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Projekteringsskedet resulterar i en färdig bygghandling som blir underlag för den entreprenör 
som ska utföra byggnationen.  

4.3.2 Förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget är det samlade underlaget som beskriver vad som ska upphandlas, 
vilka krav som ställs och hur detta ska utvärderas. Detta är på samma gång det annons-
underlag som utannonseras för upphandling av konsult.(Banverket.se (5)) 

Projektledaren, projekteringsledaren och projektets upphandlare är de tre viktigaste personer 
som är inblandade vid utformningen av förfrågningsunderlaget. Andra nyckelpersoner som är 
med är kvalitetshandläggare, olika tekniker med flera.  

I denna rapport definieras förfrågningsunderlaget till att bestå av: Uppdragskontrakt, Objekt-
specifika kvalitetskrav (i de fall där sådana finns), Upphandlingsföreskrifter, FU2000-
Generella systemkrav samt Uppdragsbeskrivning. 

Uppdragskontraktet anger de kontraktsvillkor som kommer att gälla för uppdraget medan 
uppdragsbeskrivningen anger omfattningen av uppdraget och övriga förutsättningar samt 
föreskrifter som inte framgår av uppdragskontraktet. Upphandlingsföreskrifterna utgör ingen 
kontraktshandling utan gäller endast under upphandlingsfasen till dess avtal har slutits. Dessa 
anger föreskrifter samt villkor som är specifika för själva upphandlingen. (Banverket.se (6)) 

FU 2000 – Generella systemkrav finns till för att säkerställa att all upphandlingsverksamhet 
uppfyller de grundläggande krav som gäller för offentliga beställare, och att all upphandling 
sker kostnadseffektivt. De objektspecifika kvalitetskraven är ett dokument som ingår i FU 
2000. Dokumentet anger de objektspecifika system- och kvalitetskraven projektanpassade för 
den aktuella upphandlingen. Kraven avser även konsultens ledningssystem vad gäller 
områdena kvalitet, trafik – och elsäkerhet, miljö och arbetsmiljö. (Banverket.se (7)) 

4.3.3 Mervärdesmetoden  
Mervärdesmetoden är en metod för utvärdering av de anbud som kommer in till Banverket. I 
denna metod används olika utvärderingskriterier som anbuden ska uppfylla. Dessa 
utvärderingskriterier värderas var för sig i svenska kronor. De olika utvärderingskriterierna 
och dess värderingar framgår i förfrågningsunderlaget. Utvärderingskriterierna skiljer sig 
beroende på vad som ska upphandlas. (BVH 043) 

Vid utvärdering av anbud betygsätts de valda utvärderingskriterierna på en lämplig skala 
oftast från noll till fem, där fem är högst. De parametrar som oftast värdesätts är bland annat 
priset, genomförandebeskrivning och referenser. Anbudsutvärderingen går till på följande 
sätt: 

1. Varje anbudskriterium förutom anbudssumman betygsätts, vanligtvis på en 
skala från 0 till 5, där 5 är högst. 

2. Mervärdet för varje kriterium erhålls genom att multiplicera maximalt 
mervärde med erhållet betyg dividerat med 5 i detta fall.  

3. Anbudssummorna nollställs. (t ex med avseende på prissatta reservationer 
och krav på förskott) 
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4. Mervärdena subtraheras från den nollställda anbudssumman, resultatet blir 
anbudets jämförelsesumma.  

5. Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det mest ekonomiskt 
fördelaktiga anbudet.  

Nedan följer ett fingerat exempel: 

Antag att en upphandling av ett projekteringsuppdrag ska värderas efter tre kriterier och att 
maximalt mervärde uppgår till 250 000 kr. Kriterierna betygsätts från noll till fem där fem är 
högst. Kriterierna 1, 2 och 3 värderas till 100 000 kr, 60 000 kr respektive 90 000 kr.  

                Tabell 1: Utvärdering med mervärdesmetod 

 

Betyg: 0 1 2 3 4 5
Ger Ger Ger Ger Ger Ger

0 20 000 kr 40 000 kr 60 000 kr 80 000 kr 100 000 kr  
Betyg: 0 1 2 3 4 5

Ger Ger Ger Ger Ger Ger
0 12 000 kr 24 000 kr 36 000 kr 48 000 kr 60 000 kr    

Betyg: 0 1 2 3 4 5
Ger Ger Ger Ger Ger Ger

0 18 000 kr 36 000 kr 54 000 kr 72 000 kr 90 000 kr    

Värde: 100 000 kr

Utvärderingskriterier Värdering och bedömning

Kriterium 3

Kriterium 2

Kriterium 1

60 000 krVärde:

Värde: 90 000 kr

 
Värdet för betyg 1 för kriterium 1 ges av 1/5 * 100 000 kr = 20 000 kr  
 
Antag att det kommer in två anbud, det första på 1 500 000 kr, och erhåller betygen 3, 1 och 4 
på kriterierna 1, 2 respektive 3 och det andra på 1 800 000 kr och erhåller betygen 4, 4 och 3 
på respektive kriterium se Tabell 1 ovan. 

 
Anbud 1 
Mervärdessumman: 60 000+12 000+72 000=144 000 kr 
Jämförelsesumman: 1 500 000-144 000= 1 356 000 kr  
 
Anbud 2: 
Mervärdessumman: 80 000+48 000+54 000=182 000 kr 
Jämförelsesumman: 1 800 000-182 000= 1 618 000 kr  
 
Anbudet med den lägsta jämförelsesumma vinner upphandlingen. I detta exempel vinner 
anbud 1.  

Mervärdesmetoden är från och med halvårsskiftet 2007 fastställt av Banverket som metod för 
anbudsutvärdering. Innan dess användes poängberäkningsmetoden.  

I intervjuerna med projektledarna framkom det att de alla anser att det inte är någon större 
skillnad mellan den gamla och den nuvarande metoden. De beskriver att skillnaden är att med 
poängberäkningsmetoden poängsattes de utvärderingskriterierna men med den nya metoden 
omvandlas dessa parametrar till uppskattat mervärde i pengar.  
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4.3.4 Revisioner och ronder 
Revisioner och ronder är två vanliga uppföljningsmetoder som används inom Banverket. 
Skillnaden på en revision och en rond är att ronden även lyfter fram det som gått bra plus att 
den ger feedback på hur Banverket sköter sig. Ronden är som en tvåvägskommunikation. I en 
rond tittar man mycket på platsen, hur arbetet går i projekteringen. En rond tar vanligtvis två 
till fyra timmar och inför denna krävs ingen omfattande förberedelse för projektets kvalitets-
handläggare. Ett protokoll skrivs och följs upp antingen vid kommande projekteringsmöte 
eller genom ett nytt besök. En rond är en uppföljningsmetod som inte föraviseras konsulten 
någon längre tid i förväg utan denna bokas in bara några dagar innan den planeras att utföras.  

En revision är mer grundlig än en rond. Revisionen tar ungefär en dag och kräver därför 
betydligt mer förberedelse och dessutom krävs en mer omfattande revisionsrapport med 
efterföljande uppföljning. Denna uppföljning sker någon gång mitt under uppdraget och syftar 
tillbaka till den första revisionen. Här kontrolleras bland annat om konsulten lever efter det 
som denne åtagit sig, om de följer sina planer och använder alla dokument. En projektledare 
berättar att det inte enbart är kvalitet utan även säkerhet och miljö som ingår i en och samma 
revisionsrapport. En av projektledarna svarar att denne tror att kvalitet inte prioriteras lika 
mycket som miljö- och arbetsmiljö.  

Projektledarna väljer ut ett antal projekt i samråd med HMSQ som ronder och revisioner ska 
göras på utefter de resurser som finns tillgängliga. Kvalitetsronder och revisioner genomförs 
av projektets kvalitetshandläggare. Denne får tilldelat flera olika projekt samtidigt och har 
således inte bara ett projekt att utvärdera. Kvalitetshandläggaren kan även göra en riktad rond 
på uppdrag av projektledaren på ett visst projekteringsuppdrag. Projektledarna tar alltid del av 
resultatet när en revision är genomförd. Det är projektledaren som har det affärsmässiga 
ansvaret att framföra kritik och/eller beivra konsulten.  

Under resans gång kommer den kvalitetshandläggare på Banverket som granskat 
projektplanen att göra en rond och/eller revision för att kolla av att konsulten följer sina 
åtaganden. Det blir vanligen en till två ronder eller revisioner per år per projekt. En 
projektledare förklarar dock att en brist idag är att det oftast inte går att upptäcka de största 
felen vid ronder och revisioner. Projektledaren berättar att dennes erfarenhet är att det beror 
på bristande samgranskning mellan teknikslagen hos konsulten, vilket är något som är svårt 
att se vid en revision eller rond. 

En kvalitetshandläggare på Banverket berättar att vanliga saker som de ofta får anmärka på är 
att konsulten i sitt kontrollprogram säger att denne ska utföra egenkontroller men att det 
förefaller som att dessa inte utförs, att uppföljningen på riskanalysen brister samt att det 
ibland saknas viktiga dokument.  

Kvalitetshandläggaren berättar vidare att det är först på våren 2007 som Banverket börjat med 
ronder och revisioner på projekteringsuppdrag vilket upplevs positivt ifrån både projektledare, 
projekteringsledare och konsulter. Tidigare har det endast varit aktuellt med ronder och 
revisioner hos entreprenörerna som utför själva byggnationen.  
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5 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER  
 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av utförda intervjuer med projektledare och 
konsulter. Dessa är uppdelade i olika centrala huvudområden. 
 

5.1 Sammanställning av intervjuer med projektledare på 
Banverket 

Nedan presenteras en sammanställning av de intervjuer som genomförts med fem projekt-
ledare på Banverkets kontor i Luleå. För intervjuguide se Bilaga 1.  

5.1.1 Kvalitet 
God kvalitet enligt en av projektledarna är avsaknad av fel. Det är sällan som det går att få en 
handling som är fulltäckande utan tillkommande arbete i entreprenaden, det kan tillkomma 
nya byggdelar och annat, som konsulten inte kan projektera innan, men det är självklart att 
andelen tillkommande arbete ska minimeras, menar projektledaren. Projektledaren berättar 
vidare att det är viktigt att konsulterna har god internkontroll av sitt arbete. 

En annan projektledare svarar att god kvalitet är när de som beställare får rätt produkt, till rätt 
kostnad vid rätt tillfälle. Samma projektledare säger att bra kvalitet är även ett bra samarbete, 
att tidplaner hålls och att det görs rätt och riktigt samt att de som beställare får det dem har 
efterfrågat. Vidare berättar projektledaren att arbetet ska vara interngranskat av konsulten och 
att det inte ska finnas motstridiga uppgifter i den handling som skickas till dem som 
beställare. En tredje projektledare uttalar sig att: 

”Det är inte enbart ordning och reda på papper som är god kvalitet utan 
Banverket ska kunna bygga anläggningen utan att det ska kosta extra. De 
ändringarna och tilläggsarbeten som vi alltid får som ständigt uppgår till 
ungefär 10 procent av entreprenadskostnaderna, de vill vi minska ner. De 
ska inte heller uppstå en massa överraskningar i byggskedet.” 

En fjärde projektledare svarar att god kvalitet är när kunden/beställaren är nöjd. Vidare 
berättar projektledaren att god kvalitet är en subjektiv uppfattning och därmed ej är mätbart. 
Projektledaren uttrycker att: 

”Ett av de tecken som finns vid god kvalitet är när byggentreprenaden kan 
genomföras utan fel i handlingarna, att det går att bygga exakt efter de 
handlingar som är framtagna.” 

En femte projektledare svarar att god kvalitet är när de som beställare får en bra produkt vid 
en bra tid och till ett bra pris med få eller inga fel. 

God kvalitet uppnås genom att projektledarna på Banverket hela tiden håller sig informerade 
och håller kontakt med konsulten, menar en projektledare. Det uppnås också genom att kunna 
ge snabba besked av de som beställare vid eventuella frågor som uppstår, berättar han. 
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En annan projektledare tycker att det är genom att sträva efter att få felfria handlingar som 
god kvalitet uppnås, där det går att bygga exakt efter de framtagna handlingarna. Däremot är 
enbart felfria handlingar inte tillräckligt god kvalitet påpekar denne. Kostnadseffektivt är 
också en viktig kvalitetsparameter, som påverkas av konsultens val av material samt lösnings-
förslag. Dessa val kräver oftast en viss arbetsmetod för entreprenaden, förklarar projekt-
ledaren.  

En annan projektledare påpekar att konsulten måste ha en väl integrerad organisation där de 
samspråkar med varandra. Han menar att konsulten måste vara väl förankrad i det som 
beställaren efterfrågar och inte glida iväg från projektets uppsatta mål.  

En projektledare förklarar att det från konsulternas sida handlar mycket om kompetens när det 
gäller att uppnå en god kvalitet, detta upplevs generellt som en brist, förklarar projektledaren. 
Vidare krävs även en god kommunikation mellan beställare och konsult, svarar projekt-
ledaren.  

En av projektledarna trycker dock på det interna kvalitetsarbetet när det gäller hur en god 
kvalitet ska uppnås. Projektledaren framhåller att det måste finnas en del riktlinjer som alla 
måste följa i projektet för att en god kvalitet ska uppnås. Vidare berättar han att de har en 
projekthandbok som de ska följa och att det finns många rutiner, checklistor och mallar över 
hur saker och ting ska utföras. Projektledaren berättar dessutom att en del av de mallar som 
finns idag på Banverket inte fungerar bra, att det är för mycket som ska fyllas i upprepade 
gånger. Projektledaren betonar vikten av lättanvända mallar, både hos dem själva och hos 
konsulten genom att säga: ”Finns det inte mallar då hittar folk på eget.” Projektledaren 
utrycker här sin önskan om att Banverket ska införa ett sammanhängande system där stora 
delar av data enbart behövs fylla i en gång och resterande fylls i automatiskt.  

Sammanfattningsvis anser projektledarna att god kvalitet är att få rätt produkt vid rätt tid för 
rätt kostnad med, få eller inga tillkommande fel samt att en god kvalitet uppnås genom god 
kommunikation. 

5.1.2 Kvalitetsbrister 
De vanligaste orsakerna till att kvalitetsbrister uppstår är enligt en av projektledarna att 
konsulterna har för dålig lokalkunskap om den plats de ska projektera på, för dålig 
samordning mellan de olika teknikgrenarna, bristande egenkontroller samt bristande kunskap 
och erfarenhet hos konsulterna som ska utföra arbetet.  

En annan projektledare lyfter fram att kvalitetsbrister uppstår på grund av dålig planering från 
uppdragsledaren hos konsulten och att uppdragsledare misslyckas med att samordna de olika 
teknikslagen. En duktig uppdragsledare behöver nödvändigtvis inte vara duktig på projekt-
eringen som sådan utan den viktigaste egenskapen är att vara bra på att samordna.  

En annan projektledare hävdar att kvalitetsbrister uppstår om Banverket inte ger tydliga 
besked, vid eventuella frågor som uppstår. Det kan hända att uppdraget är otydligt eller oklart 
om vad som ingår. Projektledaren uttrycker:  

”Vi är ju också boven i dramat, vad vi beställer och hur tydliga vi är i våra 
beställningar spelar stor roll. I regel får vi ganska bra respons utifrån det vi 
beställer.” 
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Dåliga rutiner hos både konsulten och dem själva, berättar en av projektledarna, är orsak till 
att kvalitetsbrister uppstår. Projektledaren berättar vidare att Banverket är otydliga med 
kraven som de ställer och ställer de krav så är de dåliga på att följa upp dessa. Samma 
projektledare antyder att det kanske även är så att de ställer för mycket krav, vilket även det 
också kan leda till otydlighet. Hos konsulten beror det nog på att personalen är orutinerad, 
menar projektledaren. 

En projektledare framhäver att orsaken till att kvalitetsbrister uppstår kan vara att det är för 
lite möten med beställaren. Vidare konstaterar projektledaren att det kan bero på att samspelet 
mellan enskilda projektörer och resterade projektmedlemmar inte fungerar samt att det brister 
i kommunikationen hos konsulten internt. Projektledaren berättar vidare att kvalitetsbrister 
många gånger beror på att konsulten är överbelastad och inte riktigt har tillfälle att i praktiken 
vara ute på fält och inspektera hur det ser ut.  

En annan projektledare uttrycker att:  

”Även vår dokumentation, ritningarna över befintlig anläggning som vi ger 
till konsulten, kan vara bristfällig. Varför dessa ritningar inte alltid är helt 
korrekta är för att det hela tiden sker förändringar/underhåll, exempel 
kontaktledningar som byts och som inte kommer in i handlingarna eftersom 
ritningen inte uppdateras.”  

Genomgående understryker alla projektledare att det ser dålig samordning mellan de olika 
teknikslagen hos konsulten som den största orsaken till att kvalitetsbrister uppstår. Ur svaren 
framgår det även att det råder en brist i kommunikationen mellan Banverket och konsulten. 

En av projektledarna berättar att det första konsulten ska göra för att minimera kvalitets-
brister är att kontrollera att de bifogade ritningarna från Banverket stämmer. Konsulten har 
betalt för att kontrollera ritningarna och eventuellt rita in det som inte stämmer på ritningen. 
Det andra konsulten ska göra för att minimera kvalitetsbrister är genom att ha minst två 
tvingande platsbesök som ska vara dokumenterade i förfrågningsunderlaget för att konsulten 
ska kunna bevisa att de har varit där, framhåller projektledaren. Projektledaren tillägger även 
att:  

”Problemet ligger i att vi vill ha så billig lösning som möjligt medan 
konsulten vill tjäna så mycket pengar som möjligt.”  

Enligt en annan projektledare är det genom att ställa krav som kvalitetsbrister kan minimeras. 
Det är även viktigt att ha bra kommunikation både inom projekteringsgruppen internt och med 
de personer som är med från beställarsidan, menar projektledaren. Projektledarens uppgift för 
att minimera kvalitetsbrister är att upptäcka om denna kommunikation inte fungerar svarar 
projektledaren. Vidare tillägger en annan projektledare att konsulterna måste interngranska 
handlingen själva innan de skickar den till Banverket. 

En annan av projektledarna berättar att de som beställare måste bli tydligare i början av 
projektet, redan vid uppdragsstart, det är egentligen där allting ställs på sin spets. Det är svårt 
att rätta till något som blivit fel redan från början. Detta bör ske redan i förfrågningsunder-
laget, det är där det ska ställas tydliga krav samt att vid uppstartsmötena säkerställa kraven 
med konsulten betonar en projektledare. 
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Samtliga projektledare är eniga om att det inte är möjligt att projektera 100 procent rätt. Det 
viktigaste är att undvika de grundläggande felen som kostar mycket pengar. Projektledaren 
uttalar att:  

”Det är erfarenheten som är viktig, det är det som gör att vi får kvalitet.” 

En annan projektledare poängterar följande:  

”Vi kommer nog aldrig att komma till det läge där vi inte har några 
ändringar och/eller tillägg. Det händer att det blir avvikelser på grund av 
klimat och annat som ingen kan påverka.” 

Utmärkande är att projektledarna trycker på att de som beställare måste vara tydliga redan 
från början med deras kravställning samt att de bör ha en bättre kommunikation med 
konsulten för att kvalitetsbrister ska minimeras.  

Alla de tillfrågade projektledarna är samstämmiga i frågan om hur en bra projektering ser ut 
och svarar att det är när byggentreprenaden kan genomföras utan fel i handlingarna, när det 
går att bygga exakt efter de handlingar som är framtagna och när alla teknikgrenar fungerar 
ihop. 

5.1.3 Platsbesök 
Samtliga projektledare är överens om att platsbesök är mycket viktigt för ett lyckat projekt. 
En av projektledarna säger att om konsulten inte åker ut på platsbesök gör han inte ett bra 
jobb. En annan av projektledarna menar att det inte går att projektera utifrån ett skrivbord och 
tro att det ska bli rätt. En av projektledarna säger att platsbesök är speciellt viktiga då det är 
nya projekteringar där det inte finns något projekterat sedan tidigare.  

Platsbesök bidrar till ett lyckat projekt genom att det ger möjlighet till att jämföra den färdiga 
lösningen med verkligheten, framhäver samtliga projektledare. Det är via platsbesök som 
konsulten kan kontrollera att den projekterade produkten passar in på platsen. Det ska inte 
vara uppenbart när det är färdigbyggt att det hade kunnat lösas på ett bättre sätt. Två av 
projektledarna formulerar det på följande vis:  

”Det är alltid bättre på plats att se konsekvensen av sina handlingar, sånt 
som vi inte kan se, beställaren är ingen övermänniska. Det är ju konsulten 
som ska göra jobbet, vi bara visar vad det är som behöver göras”.  

”Jag tror platsbesök faktiskt gör rätt mycket. Vi ser ju att ganska många fel 
mest troligt hade kunnat förhindras om man varit ut på plats och sett.” 

5.1.4 Erfarenhetsåterföring 
Projektledarna har skilda åsikter vad det gäller hur arbetet med erfarenhetsåterföring går till 
idag på Banverket. En projektledare svarar att det inte förekommer något aktivt erfarenhets-
återföringsarbete idag och att det inte finns några särskilda träffar eller möten avsedda för 
erfarenhetsåterföring. Vidare berättar denne projektledare att den enda dokumentation som 
finns är den som behandlar avvikelsehantering och att vem som helst kan ta del av den, men 
att problemet är att dokumentationen inte finns samlat på ett ställe utan ligger i varje specifikt 
projekt. ”Det skulle inte vara helt fel att kunna ha detta på ett samlat ställe, med översikt på 
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alla problem som uppstått och sedan kunna klicka vidare på för att se djupare det som är 
intressant för tillfället.”, fortsätter projektledaren. Samma projektledare säger:  

”Då problem uppstår skulle det vara bra att kunna se om det har uppstått 
tidigare och hur det blev löst. Det skulle vara speciellt bra för en som är ny 
i projektledarrollen och inte har så mycket erfarenhet. Jag själv skulle 
aldrig ha sökt igenom en sådan där lista för att leta igenom om jag skulle 
hitta något som liknar mitt projekt.”  

En projektledare tillägger att Banverket alltid ska bedriva erfarenhetsåterföring även mot 
konsulten och att de försöker göra det. Konsulterna efterfrågar erfarenhetsåterföring i slutet av 
projekteringsuppdraget, men problemet är ofta att Banverket vid detta skede inte har utfört 
entreprenaden ännu, framför projektledaren. Detta medför att Banverket då inte har facit i 
hand och kan då inte heller säga hur projekteringen har fungerat. Projektledaren menar att det 
är för lång tid i och med det tar flera år innan entreprenaden är klar, och det är viktigt att få 
feedback snabbt. Det är ett dilemma, menar projektledaren. Projektledaren tillägger att:  

”Erfarenhet bygger på att vi delar med oss av det som vi har upplevt från 
entreprenaden. Vi måste vilja att konsulten ska blir bättre! Konsulten är det 
viktigaste instrumentet för oss, om vi inte lär dem vad de gör rätt och fel 
kommer det aldrig att fungera, vi har ett ansvar. Man får inte glömma bort 
att berätta om vad som gått bra, trots allt är det mycket som går bra!”  

En tredje projektledare svarar på frågan om hur erfarenhetsåterföring går till idag, att all 
dokumentation från alla projekt finns i IDA. I systemet IDA kan alla gå in och titta på 
varandras projekt, där finns allt från ekonomiska dokument till avtal och möten. Projekt-
ledaren berättar att IDA är ett relativt nytt system och att Banverket även har ett mappsystem, 
men projektledaren uttrycker att det inte är lika tydligt vad som ska läggas in där. 
Projektledaren tillägger även att det finns kalkyldatabaser med mängdförteckningar där det 
går att hämta och lägga in kalkyler för olika anläggningsdelar, vilket projektledaren också 
anser vara en typ av erfarenhetsåterföring. 

En fjärde projektledare svarar att han inte riktigt vet hur erfarenhetsåterföringen fungerar idag 
när det gäller byggtekniska frågor. Vidare berättar han att Banverket har kontinuerliga 
projektledarträffar en gång i kvartalet där utbytet av erfarenhet om sina respektive projekt 
sker.  

”Inte alls!”, svarar den femte projektledaren på frågan om hur erfarenhetsåterföring fungerar 
idag. 

I stort sett tycker alla projektledare att erfarenhetsåterföring är oerhört viktigt för kommande 
projekt. Projektledarna anser bland annat att det är viktigt att inte göra om samma misstag 
som någon annan har gjort. De menar vidare att för den som gjort det är det jättesvårt, men 
genom att få sprida sin erfarenhet till andra och därigenom hjälpa dem att undvika samma 
misstag blir det faktiskt en vinst på den dåliga erfarenheten.  

En projektledare svarar att denne inte tycker att det är så jätteviktigt med erfarenhets-
återföring, att erfarenhetsåterföring är överskattat som begrepp. Projektledaren tror inte så 
mycket på organiserade erfarenhetsåterföringsmöten eller erfarenhetsåterföringar utan anser 
att erfarenhetsåterföring pågår hela tiden, löpande och automatiskt, vid fikabord, på lunchen 
osv.  
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När det gäller hur väl arbetet med erfarenhetsåterföring fungerar idag på Banverket råder det 
delade meningar. Gemensamt är dock att det fungerar tämligen bra mellan projektledare 
sinsemellan, informationen når dock sällan ut till de övriga iblandade. Två av projektledarna 
svarar följande på frågan om hur de tycker att Banverkets arbete med erfarenhetsåterföring 
fungerar idag: 

”Vi projektledare kör våra egna race ganska mycket, vi har ganska fria 
händer och det ska vi ha också, sedan så är ju alla projekten väldigt olika, 
men visst har vi nytta av vad som har gått bra och vad som har gått dåligt. 
Och det hoppas jag med den här nya organisationen, att vi åtminstone inte 
blir sämre, utan bättre.”  

”På Banverket fungerar erfarenhetsåterföringen i bästa fall inom projekt-
ledargruppen. Jag gör det vid varje avslut med konsultuppdrag och 
tillsammans med projektgruppen innan hela projektet slutförs, samma för 
entreprenad. Jag vinner ju inte så mycket om jag blir lite bättre till nästa 
gång eftersom denna återföring enbart sker i det nuvarande projektet då 
blir det ju bara 1*1. Hur ska jag få 1*100?”  

En av projektledarna säger att erfarenhetsåterföringen inte alls fungerar bra och att fokuset 
idag ligger på något helt annat. Medan en annan projektledare svarar att erfarenhets-
återföringen fungerar bra idag och att det finns ett system för erfarenhetsåterföring. Han 
hänvisar till IDA och kommunikationen inom projektledargruppen. En annan projektledare 
håller med, men menar dock att den kan förbättras då den idag ligger på individnivå och att 
det inte fungerar nämnvärt bra över hela landet samt att det inte finns någon aktivt eller 
strukturerad erfarenhetsåterföring. 

Några av de idéer som projektledarna har för att åstadkomma en bättre erfarenhetsåterföring 
är följande:  

 skapa ett samordnat och strukturerat system för erfarenhetsåterföring 

 att ha med representanter ifrån HMSQ och tekniker på projektledarmöten 

 skapa ett forum där det ges möjlighet att diskutera olika projekt samt de 
olika teknikslagen 

 införa samordningsmöten mellan olika projekt  

 införa rutin för att skriva in vad som varit bra och dålig i ett projekt 

En av projektledarna uttrycker att:  

” Träffar med HMSQ- folk och tekniker har inte blivit av det sista året på 
grund av den nya organisationen som inte har satt sig. Nu har vi träffar 
bara projektledare emellan, men det räcker inte, vi vill gärna ha HMSQ- 
folk och tekniker som kommer med sina erfarenheter.”  

En annan projektledare är mer skeptisk till detta med erfarenhetsåterföring och framför 
följande:  
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”Från ledningshåll tror man ofta att det här med erfarenhetsåterföring ska 
göra så att alla problem försvinner, men så kommer det inte att vara. Det 
kommer att göras missar i alla fall och de riktigt stora missarna som görs i 
projekten kommer definitivt fram, även om de inte saluförs via någon 
rapport eller på något särskilt möte.”  

Projektledaren betonar att erfarenhetsåterföring måste vara lättsam, ju lättsammare den är 
desto större chans är det att den genomförs menar han. Projektledaren tilläger även att 
systemet måste vara lättillgängligt både för den som ska notera en erfarenhet och för den som 
ska läsa den. Vidare poängterar han att syftet med erfarenhetsåterföringen måste framgå 
tydligt och att det handlar om att förbättra laget och absolut inte för att hänga ut någon enskild 
individ.  

Anledningen till varför erfarenhetsåterföring inte fungerar menar projektledarna är för att det 
inte finns något övergripande system. Just vid intervjutillfället menar de flesta att det är extra 
dåligt på grund av den nya omorganisationen, men det finns förhoppningar om att detta 
kommer att förbättras. 

5.1.5 Samverkan 
Projektledarna är samstämmiga när det gäller vikten av samverkan hos konsulter, samtliga 
svarar att det är väldigt viktigt. En projektledare framhåller:  

”Det går inte göra en projektering om konsulterna inte samverkar med 
varandra. Vi ställer det som ett krav att konsulterna ska samverka samt 
redovisa det till oss.”  

Enligt projektledarna ska följande punkter ingå i begreppet samverkan:  

 Tekniksamordningsmöten löpande som en rutin så att konsulten kan säker-
ställa exempelvis att el och signal är samordnat. Det är en kommunikation 
konsulten måste föra, så att de inte gör separata handlingar sida vid sida 

 En ansvarig person som granskar den färdiga handlingen och tittar så att 
den hänger ihop. 

 Konsulten ska ha avstämningspunkter/kontrollpunkter. En projekterings-
tidsplan med avstämningstidpunkter, där alla teknikslag är samlade och där 
det framgår när nästa del i projekteringen kan starta.  

 Dokumenterade samverkansmöten mellan beställare och konsult som är 
planlagda. Vidare måste det dokumenteras vad man kommit överens om 
och naturligtvis att konsulten arbetar strukturerat.  

Enligt projektledarna fungerar följande saker mindre bra, vilka de härleder till samverkan hos 
konsulterna:  

 Kabelförlängning är ett område där Banverket alltid upplever problem. 
Inom de områden där konsulten har flera teknikslag måste aktiviteterna 
samordnas. 
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 Informationen mellan olika teknikslag brister och det är osäkert huruvida 
konsulten har uppfattat vad Banverket efterfrågar.  

 Handlingen stämmer inte och har motstridiga uppgifter. Som exempel hade 
en konsult föreslagit en trumma som inte finns att få tag på. 

 Konsulterna har haft checklistor som varit bristfälliga. 

Dessa punkter skulle kunna förbättras genom interna avstämningspunkter/kontrollpunkter 
som visar att projektörerna har hunnit lika långt så att ingen sticker iväg åt fel håll, menar en 
projektledare.  

En annan projektledare menar att konsulternas interna kvalitetsarbete skulle kunna förbättras. 
Samma projektledare berättar vidare att Banverket kommer att ställa hårdare krav på intern-
kontroll så att det inte är dem själva som måste upptäcka konsulternas fel. Konsulterna själva 
måste börja upptäcka sina fel, så att de inser att de med intern kommunikation kan förebygga 
dem. 

Projektledarna är här överens om att det inte fungerar vidare bra idag med samverkan hos 
konsulten och mycket av kritiken ligger i den interna samgranskningen.  

5.1.6 Förbättringspotential hos konsulten 
På frågan om vad konsulterna gör bra idag svarar projektledarna att konsulterna ändå får ihop 
en handling som Banverket kan bygga efter och att det sedan är ett samspel mellan parterna. 
Konsulterna håller sig även något så när ajour om de olika byggteknikerna, säger projekt-
ledarna.  

Projektledarna berättar vidare att konsulterna ofta är duktiga rent tekniskt på att projektera en 
bra lösning genom sin profession. En markprojektör är exempelvis väldigt duktig på just det 
denne kan inom sitt teknikslag men är kanske däremot sämre på vilka konsekvenser dennes 
arbete har i andra teknikslag. Det som inte är fältberoende gör konsulterna jättebra, 
exempelvis kretslösningar, reläer och kopplingar, funktionen är det mycket sällan fel på, 
poängterar en av projektledarna.  

En sak som en av projektledarna nämner som något som konsulten gör mindre bra är att 
konsulten ibland gör delleveranser som beställaren inte kan granska, menar en projektledare. 
Beställaren måste ha helhetsbilden innan han kan granska en handling. Sedan är det viktigt att 
konsulten skickar in intergranskning och visar att de gjort sina egenkontroller, berättar 
projektledaren.  

En projektledare tillägger att kvalitetsbrister ofta beror på att konsulterna inte helt färdigställer 
lösningen. Projektledaren menar att konsulterna inte kontrollerar att handlingen stämmer med 
verkligheten, ritningarna kan se helt felfria ut men när entreprenaden kommer och ska bygga 
upptäcker de att ritningen inte stämmer. Det har man naturligtvis som beställare i förväg svårt 
att se, poängterar projektledaren.  

En annan projektledare kompletterar:  

”Väldigt ofta är det uppenbart att felet beror på platsbesök, man kommer på 
plats och kan direkt se att en annan lösning skulle ha varit bättre. Oftast 
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sitter de och ritar utifrån en terrängmodell och har själva inte varit ute och 
mätt in det här.” 

En tredje projektledare tycker: 

”Det är hemskt att behöva tvinga sin konsult att titta på hur det ser ut där 
han ska rita, det borde vara uppenbart! En annan sak som de glömmer är 
att stoppa in saker som finns i ritningen i mängdförteckningen. Detta blir 
också ofta fel för att de inte varit på plats. Exempelvis kanske det behövs 
5000 m kabel istället för 1000 m.” 

Erfarenheten är, säger en projektledare, att det brukar brista i samordningen mellan olika 
teknikgrenar, dessutom menar projektledaren att konsulterna inte riktigt håller sig uppdaterade 
med de olika byggsätten. Konsulterna är för lite ute på byggplatser, de sitter för mycket på 
kontoret och ritar, menar projektledaren. ”Jag har alltid sett det som otroligt viktigt att vara 
ute på byggledaruppdrag och besiktningar för att komma ut i verkligheten, då gör man ett 
bättre jobb sedan.”, berättar projektledaren.  

På frågan om hur konsulterna kan förbättra sig i sin roll som leverantörer svarar flera av 
projektledarna att konsulterna skulle kunna förbättra sin interngranskning innan leverans och 
granska alla leveranser, även delleveranserna. Projektledarna tillägger att teknikslagen 
sinsemellan ska vara granskade så att det inte finns motstridiga uppgifter i handlingen som 
Banverket erhåller. De är även dåliga på konceptförslag, platsbesök, egenkontroll och 
utbildning i dessa områden, detta borde förbättras hos konsulten.  

Vidare berättar två av projektledarna att konsulterna har dålig erfarenhet ifrån praktiskt 
byggande. Enligt projektledarna skulle erfarenhet från praktiskt byggande kunna bidra till 
bättre och snabbare förståelse för vad som kan gå fel. Konsulterna ser då direkt konse-
kvenserna av sina handlingar, felaktigheter samt hur entreprenörerna bygger, men även också 
det som är bra. Det är även väldigt viktigt att konsulterna som sitter och ritar är ute på plats. 
Det räcker heller inte med något enstaka studiebesök, menar projektledarna.  

Även frågan om vad konsulterna skulle kunna ändra på för att underlätta för projektledarna 
berättar de: 

”Ibland ser man redan i granskningsstadiet att de olika teknikslagen inte 
stämmer överens. Detta på grund av brister i den interna samgranskningen 
som skall ske innan de skickar handlingen till beställaren.” 

”Det viktiga mellan oss och konsulten är kommunikation, man måste få till 
en bra dialog. Det finns både bra och dåliga exempel på detta. Det är svårt 
att förmedla alla detaljer på ett papper och finns inte dialogen så kommer 
det inte att fungera.”  

En av projektledarna tycker att en viktig nyckelperson är konsultens uppdragsledare. 
Uppdragsledaren ska förstå projektörernas roll och deras problem samt kunna sätta sig in i 
tekniska saker. Samtidigt äger de affären och ska kunna prata med beställaren också. Därför 
ska uppdragsledaren vara en person med god erfarenhet, poängterar projektledaren.  

Det är bra om konsulterna kan hålla projektledarna löpande underrättade, i form av 
veckobrev, om hur projekteringen fortlöper och om de har några problem eller stöter på några 
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problem som behöver lyftas upp, menar en annan projektledare. Projektledarens åsikt är att en 
löpande kommunikation bygger på nära samarbete. En annan projektledare belyser att:  

”Det är vi som styr konsulten, vi som handlar upp dem, styr kraven, det är vi 
som gör det mesta. Det är klart att vi får kvalitet efter de människor som är 
med i projekten, även från Banverkets sida.” 

Ett par av projektledarna anser att konsulten vid problem även bör presentera olika uppslag 
till lösningar. Projektledarna berättar vidare att istället för att utreda och projektera en sak så 
går konsulten till beställaren och frågar hur de ska göra, det ingår faktiskt i deras uppdrag att 
reda ut vad som är bäst i sådana fall, i vissa fall är det till och med så utstuderat så de vill att 
projektledaren berättar om allt beskriver projektledarna. Projektledarna berättar vidare att 
många är duktiga och har förstått att de bör ha ett förslag redan då de presenterar problemet, 
däremot är det ofta så att det som är föreslaget är ett möjligt förslag men at det ofta finns 
bättre lösningar om de hade lagt ner lite mer tid, betonar projektledarna.  

En sak till som projektledarna framför som ett önskemål är att konsulten skulle hålla 
leveranstiderna, konsulterna är generellt sämre än entreprenörerna på att leverera i tid. Ofta 
upplever projektledarna leveransförseningar och om leveransen sker i tid så är det halvfärdigt. 
Det är som att de inte räknar in den sista tiden, som att de inte har planerat in det. När det 
gäller leveranstiderna så är det svårt att ta ut vite eftersom uppdragen ofta sväller då det 
tillkommer tilläggsarbete, därför är svårt att bevisa att det inte är obefogat, menar projekt-
ledarna. 

Sammanfattningsvis tycker projektledarna att konsulterna är bra på de tekniska lösningar som 
inte är fältberoende. 

5.1.7 Förbättringspotential hos Banverket 
På frågan om det finns något som Banverket själva kan förbättra, tycker projektledarna 
följande:  

”Fulländade blir vi aldrig. Det brister i en hel del saker, speciellt mycket i 
processkunnande kring drivandet av projekt. Hade man förstått processerna 
bättre hade många brister kunnat undvikas. Ställer man krav ska man följa 
upp kraven också, det är något att förbättra. Vi vet lite om varandras 
arbeten här på Banverket. Det kanske till och med är så att några 
projektledare har brist på resurser inom sitt specialområde. Sedan tycker 
jag att många projektledare skulle behöva ha en bättre kompetens-
utveckling.”  

”Att ha vettiga tider, att förfrågan är genomtänkt ifrån början. Det känns 
som att man skulle vilja veta vad konsulterna tycker att vi är dåliga på för 
att kunna svara på den där. Men det vi själva är medvetna om att vi kan bli 
bättre på är att leverera besked åt konsulten när det kommer in frågor. 
Exempelvis vad det är för kravnorm eller vad som ska gälla. Sådana frågor 
kan snurra hos olika teknikfolk här och det kan ju lätt ta ett par veckor 
innan de får ett svar. Då tappar ju konsulten den där tiden och i värsta fall 
så är de beroende av svaret för att kunna fortsätta ett visst arbete.”  
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För att avsluta ett projekteringsuppdrag i tid så måste det finnas en ständig kontakt med 
framförallt uppdragsledaren för att stämma av och ta emot frågor samt att snabbt kunna 
leverera besked så att konsulten kan hålla uppe sitt tempo, menar en annan projektledare.  

De projekt som brukar ha mycket kvalitetsbrister menar en projektledare är de projekt där 
projekteringen startat och kommit en bit, men där besked sedan getts om att projektet skjuts 
upp exempelvis två år, då läggs projekteringen på is. Därefter ska det tas upp igen efter något 
år och det är då det brukar bli problem bland annat eftersom de som jobbat med projektet ofta 
har hunnit bytas ut. 

En av projektledarna anser att Banverket kan förbättra sig genom att upphandla mer i 
partneringkoncept, istället för fast pris. Projektledaren menar att då kanske Banverket 
tillsammans arbetar med sina egna tekniker och konsulternas tekniker och projekterar den 
vägen. Nackdelen med det är enligt projektledaren att det kan dra ut på tiden och ofta har 
Banverket kort om tid när de får de här projekten så det är ofta korta ledtider men det skulle 
ändå vara en bättre lösning med löpande pris och partneringprojekt, säger projektledaren.  

En annan projektledare menar:  

”Vi måste själva vara bättre på den granskning vi utför. Vi måste kunna 
bedöma om det går att bygga på det här sättet och om det stämmer med det 
vi beställt.” 

5.2 Sammanställning av intervjuer med konsulter till 
Banverket 

Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som utförts hos fem olika konsulter som har 
eller tidigare har haft uppdrag hos Banverket. Samtliga representanter ifrån konsulterna är 
uppdragsledare. För intervjuguide se Bilaga 2.  

5.2.1 Kvalitet 
De allra flesta av konsulterna anser att god kvalitet i projekteringen är att leverera det som 
Banverket som beställare har frågat efter. En konsult anmärker dock att:  

”En maximalt god kvalitet för oss konsulter kan vara lite överarbetat ibland 
tyvärr.” 

Endast en mindre del av konsulterna uttalar att god kvalitet är att göra ritningar och 
beskrivningar begripliga för entreprenören som ska bygga efter handlingen. En av konsulterna 
framför att god kvalitet på projekteringen är:  

”En handling som inte har en massa inbyggda överraskningar som leder till 
att det inte går att bygga som det är ritat, vilket genererar stora kostnader i 
entreprenaden.” 

En av konsulterna uttrycker att kvalitet också är att i sin projektering ha tittat på 
samordningen och tagit hänsyn till miljö och övriga faktorer samt att eventuellt lyft något 
under resans gång som kan förbättra kvaliteten.  
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Det är väldigt stor spridning i vad konsulterna anser bör göras för att en god kvalitet ska 
uppnås. Endast ett par av konsulterna omtalar sitt eget interna kvalitetsarbete men i huvudsak 
resonerar samtliga konsulter kring relationen mellan Banverket och dem själva. Det kan 
nämnas att endast ett par av konsulterna nämner samordning som en viktig faktor för att en 
god kvalitet ska uppnås.  

De konsulter som fokuserar på sitt interna kvalitetsarbete svarar att god kvalitet uppnås 
genom intern samordning och kommunikation, granskning och egenkontroll, genom teknik-
möten med samtliga teknikslag, genom en spridning i bemanningen med olika erfarenheter, 
med hjälp av checklistor samt genom kvalitetskontroller och interngranskningar.  

Angående relationen till Banverket anser konsulterna att god kvalitet uppnås genom att följa 
Banverkets krav, genom att Banverket sätter upp kraven på kvalitet i sina handlingar, genom 
en bra dialog mellan beställare och utförare, genom att stämma av med Banverket att båda är 
på samma spår och är överens med om vad kvalitet är samt genom en spridning i 
bemanningen med olika erfarenhet med en bra motsvarig kompetens på Banverkets sida.  

5.2.2 Kvalitetsbrister 
Konsulterna anser det vara svårt att definiera vad en kvalitetsbrist är. Över hälften av de 
tillfrågade konsulterna kan inte svara på frågan. En av konsulterna ger svar att:  

”En kvalitetsbrist är rena fel. Det finns kvalitetsbrister på vägen som går att 
avhjälpa men de allvarligaste kvalitetsbristerna är de fel som leder till en 
felaktig produkt.”  

Enligt konsulterna är det huvudsakligen fyra källor till de kvalitetsbrister som uppstår. Dessa 
är tidsbrist, brister i underlaget ifrån Banverket, bristande kommunikation samt Banverkets 
finansieringssätt som ofta innebär kort varsel innan uppdraget ska starta. 

Banverkets finansieringssätt leder till att det inte finns någon möjlighet att blicka långt fram 
och planera i god tid, menar konsulterna. Konsulterna förklarar emellertid att finansierings-
sättet oftast drabbar akuta, mindre projekt som snabbt handlas upp. De större projekten är ofta 
ute i god tid eftersom det ligger en lång planering bakom.  

Tidsbrist uppkommer enligt en av konsulterna i och med att uppdrag ofta växer även om 
organisationen kanske inte kan ta emot extrabeställningar utöver den tid som planerats in. 
Detta leder till att konsulten inte hinner granska och titta över sina handlingar. En av 
konsulterna förklarar att tidspressen utöver att det ofta är för lite tid i tidplanen eller för lite 
resurser avlagda även kan bero på att konsulterna tar på sig för många uppdrag samtidigt.  

Med brist i kommunikationen avser konsulterna både den interna kommunikationen hos 
konsulten men även missförstånd och missar i dialogen med Banverket.  

Brister som kan förekomma i underlaget är att det saknas någonting eller att Banverket 
levererar en felaktig information enligt konsulterna. En av konsulterna kompletterar med att 
säga att en annan orsak till det kvalitetsbrister som uppstår kan vara att det är konsulten som 
missat något eller inte tagit till sig det material som denne har fått ifrån Banverket och därför 
projekterar fel på grund av det.  
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Övriga aspekter som konsulterna omnämner som orsaker till att kvalitetsbrister oftast 
uppkommer är på grund av slarv, att konsulten inta lagt ned tillräckligt med tid, samt dåliga 
rutiner hos konsulten. En av konsulterna menar att fel ofta uppstår på grund av att ändringar ej 
kommuniceras till andra teknikslag eller inom teknikslagen. En annan av konsulterna 
beskriver att dennes företag har interna system och checklistor i alla skeden som hittar de 
mesta kvalitetsbristerna i handlingarna. Denna konsult utlägger att:  

”Något som vi däremot saknar från Banverkshåll är att de som ska bygga 
projekten är med vid projekteringen, de som ska ta över våra handlingar. Vi 
har inte den kompetensen som de som ska bygga har och den efterfrågas 
inte heller idag. De bristerna har vi konsulter varken kompetensen eller 
verktygen för idag.” 

Arbetet med att minimera kvalitetsbrister kan enligt konsulterna förbättras genom planering, 
samordning, rutiner för allt som görs, en bättre kommunikation, granskningsprocesser, check-
listor så att arbetet alltid utförs på ett strukturerat sätt, ett medvetande om att kvalitet är viktigt 
samt genom att boka upp resurser ifrån början. En av konsulterna förklarar:  

”Finns det på förhand en bra struktur på hur ett visst typ av arbete ska eller 
kan utföras, så kan checklistor användas för att se till att arbetet alltid 
utförs på ett strukturerat sätt, oavsett hur erfaren den som ska utföra arbetet 
är.” 

En annan av konsulterna berättar att det är en fördel om majoriteten av teknikslagen sitter 
samlade eftersom det lätt blir missar om medarbetare sitter på distans. En konsult framhåller 
att: 

 ”Det är viktigt att skapa ett bra klimat i en projektgrupp så att alla känner 
sig delaktiga så att man får igång dialogen på ett bra sätt. Så att det inte 
blir de här spänningarna som kan bli ibland. Kommunikation är a och o för 
att få fram bra handlingar.” 

En konsult beskriver att ett annat sätt att förbättra arbetet med kvalitetsbrister på är att göra en 
utvärdering på de granskningsanmärkningar som bygghandlingen fått efter att den har 
granskats av beställaren. Konsulten säger vidare att om det då visar sig att det är mycket fel så 
har konsulterna möjligen lagt ned för lite tid i sin egen granskning. Tidsaspekten är ofta viktig 
i detta sammanhang enligt konsulterna. Konsulten berättar vidare att de ofta bara får 
granskningsanmärkningar som innehåller korrigeringar på stavfel och liknande.  

Samtliga konsulter håller med om att det inte går att projektera 100 procent rätt. En av 
konsulterna kommenterar att:  

”Det går inte att projektera 100 procent rätt. Däremot kan man projektera så 
att man borde kunna hålla sig under 10 procent i kostnadsökningar.” 

En annan av konsulterna förklarar att:  

”Att projektera rätt är att projektera det kunden vill men det är kanske inte 
den bästa projekteringen man kan göra. Du ska ju uppfylla den kvalitet 
kunden efterfrågar. Du kanske skulle kunna projektera mycket bättre men 
det har inte kunden efterfrågat och du som konsult inte heller fått betalt för. 

- 39 - 



SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER  

En bra projektering är en optimal handling till det som kunden har 
efterfrågat.” 

Konsulterna säger att det faktum att det inte går att projektera 100 procent rätt delvis beror på 
att det oftast finns saker som konsulterna inte känner till när de projekterar, som det inte går 
att styra över.  

En bra projektering enligt konsulterna är då beställaren är nöjd, då konsulten är nöjd och 
känner att denne haft tid att göra det som denne tycker ska göras, en bra dialog med 
beställaren, då beställaren kan matcha konsultens tekniska kompetens så att det blir ett bra 
samspråk samt då de krav som är ställda på produkten är uppfyllda.  

En av konsulterna poängterar att:  

”Det är vägen till en bra projektering som ger en bra projektering, den fixar 
man inte sista veckan utan den lägger man grunden för vid första 
projekteringsmötet” 

5.2.3 Platsbesök  
Samtliga konsulter säger att de åker ut på platsbesök för att skaffa lokalkunskap om den plats 
som de ska projektera på. En av konsulterna tillägger dock att det finns undantag då 
platsbesök inte sker som exempelvis i projekt där det bara är skog där det inte finns så mycket 
att se på.  

En av konsulterna säger att det är ett måste att åka ut på platsbesök för att kontrollera att 
kartunderlaget är riktigt. En annan konsult tillägger att befintliga anläggningars 
dokumentation aldrig är riktigt 100 procent. En konsult förklarar att detta beror på bristande 
rutiner och att det inte satsas pengar på underhåll av dessa kartor. Konsulten konstaterar dock 
att det i sin tur antagligen beror på att Banverket inte har pengar för att underhålla kartorna. 
Konsulten påpekar att: 

”Det är viktigt att man får fara ut och titta på hur det ser ut i verkligheten 
och se hur det i själva verket ser ut, en ritning är alltid en ritning, den säger 
ju inte hela sanningen.” 

En annan av konsulterna säger:  

”Man får en helt annan uppfattning om anläggningen i verkligheten. Det är 
ingen som har tredimensionellt tänkande genom att bara titta på en karta, 
även om det medföljer terrängmodeller.”  

En av konsulterna berättar att så många som möjligt i organisationen går ut på platsbesök, om 
de har ett annat kontor som är närmare den plats de ska projektera på så brukar de nyttja 
varandra genom att be någon från det kontoret åka ut och titta på plats. En annan konsult 
berättar likartat att det händer att de talar med någon som varit ute på platsen tidigare men att 
de i huvudsak skaffar sig lokalkunskap genom plastbesök.  

Konsulterna är i stort sett överens om att platsbesök är väldigt viktigt för deras arbete. En av 
konsulterna säger däremot att platsbesök beror på vad för typ av jobb som ska utföras men att 
det ofta är viktigt. ”Om man inte kan se på befintliga handlingar så är det viktigt att ta sig 
ut.”, säger konsulten. Samma konsult berättar att de också brukar nyttja ”STRIX-vagnarna” 
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som varje år gör mätningar. Konsulten berättar vidare att de är bra att se på men att sikten på 
det som visas dock är begränsad så att det inte alltid är tillräckligt. En annan av konsulterna 
säger:  

”Jag kan säga när projektören inte har varit på plats när jag tar över en 
handling, så viktigt är det, man missar så mycket detaljer när man inte varit 
ute på plats själv. På Banverket brukar det vara krav på platsbesök, men det 
skiljer mellan förfrågningarna. Det finns ofta krav på att vi tillsammans 
med beställaren ska gå ut och göra platsbesök, men beställaren driver inte 
igenom det.” 

Konsulterna tillägger att det de generellt sett åker oftare ut och tittar när det är nära till platsen 
som de ska projektera på, att det är viktigt att samtliga som ska projektera får komma på 
plastbesök samt att de har nytta av plastbesök under hela projekteringen. 

En av konsulterna berättar att platsbesök oftast görs en gång per teknikslag och att besöket 
sker i början av projekteringen. Konsulten fortsätter att berätta att de oftast måste tillbaka för 
att se om det som projekterats fungerar på något visst ställe men att de räknar med ett besök 
per teknikslag. Konsulten tillägger att det skulle vara ett rimligt krav om Banverket skulle 
ställa det kravet, på ett besök per teknikslag.  

5.2.4 Samverkan 
Konsulterna är helt eniga om att samverkan mellan olika teknikslag är a och o för deras 
arbete. En av konsulterna tillägger:  

”Det är ju i gränssnitten mellan teknikslagen som problem uppstår, om vi 
konsulter inte pratar ihop blir det ofta missar. Det är i en bristande 
samverkan som en stor del av kvalitetsbristerna finns.” 

Samma konsult fortsätter: 

”Det är en viktig bit med en bra samordning, rent ekonomiskt påverkar det 
hur det blir i entreprenaderna sen, om vi konsulter exempelvis inte har tänkt 
på konsekvenserna av våra handlingar i andra teknikslag. Det krävs att man 
håller ihop helheten. ” 

Det är enligt konsulterna viktigt att uppdragsorganisationen är känd av alla inom uppdraget.  
Att alla vet vilka förhållanden som finns, att alla känner till tidplan och de ekonomiska 
förutsättningarna och att alla vet vad som gäller. En av konsulterna förklarar att:  

”Det är ett måste att få till en dialog mellan teknikslagen så att man kommer 
överens om hur arbetet ska göras, och så att alla är medvetna om de 
begränsningar som finns i gränssnitten. Det är där man ska lägga ned 
krutet på att granska, det är oftast där det blir fel.” 

I huvudsak anser konsulterna att de rutiner som ingår i begreppet samverkan är interna 
projekteringsmöten, främst tekniksamordningsmöten. Utöver detta är det en konsult som 
nämner samgranskning och en annan nämner checklistor. En konsult säger att det underlättar 
för en samverkan om alla konsulter i projektgruppen sitter på samma ställe så att de kan 
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springa på varandra i korridoren. En annan konsult nämner att det är viktigt med projekt-
servrar där alla känner till hur dokumenten ligger och vilken mappstruktur som gäller.  

Det som konsulterna anser vara särskilt viktigt med samverkan är att datasamordningen 
fungerar så att all projektering som utförs inom varje teknikområde når ut till alla andra 
teknikslag. Även att alla vet vilka de ska prata med om vilka frågor samt att det finns en 
dialog där det talas och diskuteras om problem.  

I huvudsak säger alla konsulter att samverkan mellan olika teknikslag idag bedrivs genom 
interna projekteringsmöten. Ett par konsulter svarar att samverkan sker genom sam-
granskning. En konsult säger att samverkan hos dem även sker genom interna kontakter 
mellan berörda tekniker. En annan konsult förklarar att samgranskningen ska göras någon 
vecka innan bygghandlingen skickas till Banverket.  

Omkring hälften av konsulterna anser att deras arbete med samverkan fungerar bra och någon 
anser att samverkan fungerar någorlunda bra. En av konsulterna säger:  

”Vi är medvetna om problemet så vi har öppet frågan och kollar av så att 
man inte har gått förbi varandra. Vi börjar ha lärt oss vilka grejer det 
handlar om och vart beröringspunkterna är. Signal och tele är nästan de 
tekniker som brukar vara svårast att få ihop hela vägen.” 

En annan av konsulterna beskriver att det är viktigt att kunna tala om för beställaren hur läget 
ser ut. Konsulten förklarar vidare att det exempelvis kommer att finnas kvalitetsbrister om 
bygghandlingen ska levereras inom den satta tidplanen på grund av att det krävs mer tid för 
att hinna med en ordentlig granskning. Konsulten förklarar vidare att det är bättre att vara 
uppriktig med beställaren än att lämna in en icke interngranskad handling. Det är vid 
granskningstillfället som det märks att samverkan inte är riktigt 100 procent. Samma konsult 
säger att de oftast får extra tid för detta. En annan konsult säger:  

”Vi vet inte riktigt vad det ställs för krav på oss ifrån beställarsidan när vi 
ska sköta samverkan. Beställaren ställer inga krav på ett visst antal möten 
eller exakt vilka teknikslag som vi ska samverka med. De definierar inte upp 
vad samverkan ska vara för något. Vi har egna rutiner för samverkan 
internt men det finns ingen mall egentligen som vi ska följa. Detta skulle 
kunna vara ett krav ifrån beställaren, att de skulle definiera upp hur många 
möten det ska vara och vem som ska vara protokollskrivare samt hur det ska 
skötas.”  

En konsult säger att ”vi konsulter arbetar i flera olika grupper så ibland blir det ju fel. Det är 
svårt att säga vad det beror på.”

Samverkan med underkonsulter bedrivs på samma sätt som internt i företaget enligt 
konsulterna. Underkonsulterna får samma information som alla andra, främst genom 
regelbundna projekteringsmöten. En konsult berättar att underkonsulterna ibland bara är med 
inom de teknikslag som de ska in och arbeta i. En annan säger att:  

”Man tar ju in underkonsulter när man inte har den kunskapen inom sitt 
företag eller om det finns någon bättre utanför sin egen organisation. Det 
viktiga är ju att beställaren får en bra produkt eftersom det påverkar mitt 
rykte som konsult.” 
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En annan konsult framför att det är viktigt med information och att underkonsulterna blir en 
del av organisationen, att de är på samma nivå som övriga i en konsultgrupp så att de inte är 
någonstans ute i periferin och jobbar. Det är viktigt med samverkan mellan teknikslagen även 
om det är en underkonsult som har ett av teknikslagen.  

5.2.5 Egenkontroller 
Majoriteten av konsulterna använder checklistor som rutin för egenkontroller. En av 
konsulterna berättar att checklistan definieras för varje projekt eftersom alla projekt är olika.  

En av konsulterna säger att den som projekterar gör en egenkontroll inför leverans i något 
skede. Samma konsult beskriver vidare att en granskare sedan tar vid som går igenom 
handlingen och ser om denne hittar någon felaktighet. Om granskaren hittar fel får 
projektören göra en förändring. Konsulten beskriver vidare:  

”Man måste utgå ifrån att alla gör egenkontroller. Man kan däremot inte 
säga att alla gör det, det är klart att det finns risker eftersom de är 
människor. Man kontrollerar väl alltid om det blev bra det man själv 
gjorde, man är ju alltid intresserad av att det man själv gör blir bra, men 
däremot så dokumenteras det kanske inte. Så dokumentationen av 
egenkontroller brister ibland.” 

Ytterligare en konsult beskriver att det är ett krav att checklistorna för egenkontroller används 
men konsulten dementerar att det dock inte är alltid som dessa används.  

Huvudparten av konsulterna nämner att de har en granskare som kontrollerar respektive 
handling i slutet av uppdraget. En av konsulterna nämner att de i leveransen till Banverket har 
med ett försättsblad där de anger vem som har granskat bygghandlingen.  

Samtliga konsulter är överens om att det är jätteviktigt med egenkontroller. En av konsulterna 
säger:  

”Man ska inte förringa dem, hos oss har vi pratat mycket om detta det 
senaste året, att vi ska avsätta tid för egenkontroller. Vi försöker skärpa oss 
och försöker att sätta en tidplan på slutet för det. Man blir självblind för 
uppenbara fel, man tar för givet att man inte gör dessa själv medan andra 
kanske ser dom direkt.” 

Det som konsulterna anser vara mest värdefullt med egenkontroller är att ”man märker att 
man glömt saker, man hittar fel och de ger påminnelser om att det här måste vi titta på”, det 
underlättar för den som sedan ska utföra slutgranskningen samt att de visar vilka missar som 
kunde ha gjorts om inte egenkontrollen fungerat.  

Konsulterna är eniga om att deras arbete med egenkontroller generellt fungerar bra. Det som 
också är genomgående för den större delen av konsulterna är att de måste trycka på och 
påminna projektörerna om att de ska fylla i checklistan för egenkontroll. En av konsulterna 
säger:  

”Detta med egenkontroller upplevs ganska omfattande för teknikerna men 
det blir viktigare och viktigare att beställaren vill ha in dokument.” 
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En av konsulterna berättar att de utser en person med helhetsansvar samt att de försöker 
avsätta tid för egenkontroller. Samma konsult fortsätter med att berätta att det som stökar till 
det är tidspressen. ”Tidspressen ökar risken för att det fuskas med egenkontroller”, säger 
konsulten.  

En annan av konsulterna förklarar att de idag har en bra dialog mellan de som är 
teknikansvariga, men att det har tagit tid att bygga upp. Nyckelfaktorerna för denna framgång 
är enligt konsulten att projektörerna arbetat tidigare i liknande projekt så att de vet hur de 
fungerar samt att de behållit samma personal en längre tid.  

Konsulterna berättar att arbetet med egenkontroller fungerar lite olika för olika teknikområden 
beroende på vilka traditioner som finns sen tidigare. En konsult kommenterar att bro-
konstruktörer och signaltekniker har lång erfarenhet av egenkontroller då de funnits länge 
inom dessa områden på grund av säkerhet.  

Potentiella förbättringar i arbetet med egenkontroller är enligt konsulterna att fler blir bättre 
på att göra egenkontrollerna samtidigt som de även blir duktigare på att upptäcka varandras 
fel. Andra saker som konsulterna ser som potentiella förbättringar är förbättrade checklistor 
och rutiner, förbättrade tidplaner som räcker till, en förbättrad samordning vid egenkontrollen 
samt att alla som jobbar i projekten börjar se att det finns ett värde i att använda checklistorna. 
En av konsulterna förklarar:  

”De tidplaner som vi har nu i projekten räcker egentligen inte till för 
egenkontroller. Det som vi gör på några dagar borde kanske handla om ett 
par veckor egentligen för att bli bra. De tidplaner som finns i 
förfrågningarna vet vi med en gång inte går att hålla med tillräckligt bra 
kvalitet.” 

En annan av konsulterna säger:  

”Banverket skulle kunna ställa krav på att det ska finnas tid planerad för 
kontroller, precis på samma sätt som de själva sätter in att de ska ha 20 
dagar på sig att granska handlingen.”  

5.2.6 Samgranskning 
Endast en av konsulterna har fasta rutiner för hur samgranskningen ska gå till. Denna konsult 
berättar att deras rutiner för samgranskning är samgranskningsmöten där de tittar på utförd 
projektering samt objektplacering.  

En av konsulterna berättar att rutinerna ser olika ut för varje gång, ibland är det en person som 
samgranskar allas handlingar och ibland har det hänt att de kopplat upp filerna mot varandra 
på storbild och tillsammans tittat att det ser rätt ut. Konsulten säger själv att den sistnämnda 
metoden är den bästa men kanske inte mest använda, oftast sker det inplanerade teknikmöten 
mellan de olika teknikerna dock som regel endast per telefon. En konsult säger att det enligt 
checklistorna ska ske en samgranskning innan leverans. En annan säger att samgranskningen 
ska ske efter att respektive projektör har gjort sitt jobb klart. En annan konsult berättar:  

”Det är inte i alla projekt som samgranskning sker. Framförallt blir det på 
de projekt där beställaren frågat efter det, då utses en rutinerad person som 
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kan ha en överblick och se att handlingen verkligen håller ihop. Det blir 
betydligt mycket bättre samgranskning när beställaren ställer krav.”  

Samtliga konsulter är överens om att samgranskning är jätteviktigt för en bra projektering. En 
av konsulterna förklarar att om något missats under projekteringens gång så är det sista 
chansen att hitta de där missarna i samgranskningen, som är i slutet. En annan av konsulterna 
tillägger att om de inte har de där tre till fyra sista dagarna innan leverans till att samgranska 
då kan det ibland bli väldigt tokiga missar. En annan av konsulterna förklarar att de inte går 
att få ihop en bra handling med bra kvalitet om inte samgranskning sker. En av konsulterna 
berättar:  

”Det är nog här det brister många gånger, i gränssnitten. Varför det inte blir 
gjort är för att det är olika personer som gör sitt, man är inne i sitt lilla bås, 
man kör sitt race, man tycker ju att det är viktigast att sitt eget arbete bli 
bra. Det är väl sånt som spelar in. Men vi är rätt medvetna om det nu och vi 
blir bättre och bättre på det.” 

Konsulterna berättar att samgranskning inför leverans säkras genom att en person som inte 
varit med i projektet är utsedd för att kolla övergripande om handlingen är bra, genom att ha 
samgranskningen tidplanelagd, genom att se till att påminna folk, genom möten samt genom 
att kontrollera att man tagit tag i och åtgärdat det som kommit upp i samgranskningen. En av 
konsulterna poängterar att det måste finnas tillräckligt med tid avsatt och inplanerat för 
samgranskning. En annan av konsulterna säger att ”Vi har ingen säkring av samgranskning 
inför leverans. Vi har ingen punkt där vi skriver att vi har samgranskat.” En annan av 
konsulterna säger:  

”Helst skulle man vilja att det var en specialist från alla tekniker som 
slutgranskade. Att de skulle samgranska varandra.” 

Samtliga konsulter anser att deras arbete med samgranskning fungerar bra men att det 
däremot finns förbättringsmöjligheter. Några av dessa är att dokumentationen borde vara 
bättre samt att det bör finnas en checklista för att kunna bocka av när den är utförd. En av 
konsulterna säger att samgranskningen är bra i slutgranskningen men att den borde vara bättre 
under processens gång så att brister inte bara upptäcks i slutet. Konsulten förmodar att detta 
kommer med erfarenhet och att projektörerna kollar mer när de vet vem de ska kolla av med. 
En annan av konsulterna anser att förbättringspotential finns i att bli bättre på kontinuerlig 
samgranskning genom att försöka ha en ständig kontakt mellan teknikslagen.  

Det skulle behövas mer tid i tidplanen för att ha tid att lägga ned det där lilla extra, säger en av 
konsulterna. En annan konsult berättar:  

”Det handlar mycket om spelet mellan beställare och konsult. Att man kan 
vara tydlig med varandra. Ibland kommer det in ändringar i projekteringen 
i ett sent skede och i och med att det kommer ändringar så krymper tiden för 
granskning hela tiden. Är det en bra beställare säger denne oftast att man 
får en vecka till på sig eller så men det känns ofta svårt att föra fram det till 
beställaren. Det är inte alldeles enkelt.” 

Samma konsult fortsätter att berätta att de borde bli tuffare på att säga ifrån att det inte finns 
tid för samgranskning i tidplanen. Samma konsult fortsätter med att förklara att en svårighet 
däremot infinner sig i det eftersom det ska skrivas redan i anbudet och att där är en 
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konkurrensfaktor att säga att det inte går att hålla tidplanen. Konsulterna säger att de med en 
gång vet att de tidplaner som finns i förfrågningsunderlaget inte går att hålla med en 
tillräckligt bra kvalitet. En av konsulterna berättar att:  

”Oftast upptäcks felen mellan olika delar av de efterkommande aktiviteterna 
i ledet men att gå tillbaka ett steg i projekteringen finns det inte tid för. 
Varför det finns brister i tidigare handlingar är nog för att det är så 
pressade tidplaner.” 

5.2.7 Uppfyllande av kundens förväntningar 
Konsulterna säger att en allmän beskrivning av hur de arbetar med sitt interna kvalitetsarbete 
delges i projektplanen. I denna redovisas bland annat tider, hur all dokumentation sker, 
arbetsgången samt vilka rutiner som används. En av konsulterna säger att deras interna 
kvalitetsarbete finns beskrivet på deras intranät i form av rutiner och checklistor medan en av 
konsulterna säger att:  

”När vi levererar en handling framgår det inte hur vi arbetat, vi redovisar 
inte direkt vårat interna kvalitetsarbete. Vi kan visa delar av våra rutiner 
om de vill se någonting men vi har ju lagt ned mycket pengar på vårat 
företagssystem så det är ju inget man visar hur som helst.” 

Konsulternas interna kvalitetsarbete sker med hjälp av checklistor, interna revisioner samt 
rutiner. En av konsulterna förklarar att de försöker få beställaren att göra externa revisioner 
vilket är något de välkomnar. En av konsulterna understryker att:  

”Vårt interna kvalitetsarbete redovisas till beställaren genom dokumentation 
från interngranskningen. Kvalitetsarbetet landar ju i granskningen.” 

En annan av konsulterna förklarar dock att:  

”Om en revisor skulle revidera oss skulle han/hon säga att det saknas 
checklistor och dokumentation och så vidare men där det finns mest 
förbättringspotential är i sådant som revisorer inte slår ned på, en revisor 
kan ju inte se hur kommunikationen eller samordningen har fungerat i 
projektet exempelvis.” 

Framgångsfaktorerna för att försäkra sig om att det som levereras är det som beställaren vill 
ha är enligt konsulterna en genomgång tillsammans med beställaren innan arbetet påbörjas, att 
nyttja projekteringsmötena samt att ha en kontinuerlig kommunikation med beställaren.  

En av konsulterna berättar att denne innan arbetet påbörjas punktar ned och går igenom 
kraven i förfrågningsunderlaget samt att de har en efterföljande genomgång med beställaren 
vid uppstartsmötet för att stämma av kraven. ”Att försäkra sig om att det som levereras är det 
som beställaren vill ha är en process ifrån början”, uttalar en av konsulterna.  

Som tillägg till att det är viktigt att nyttja projekteringsmötena förklarar en av konsulterna att 
det som är viktigast är att det går att ha en dialog på mötena samt en motpart att prata med i 
alla teknikfrågor. En av konsulterna påpekar:  

”Det är viktigt att vara noggrann vid projekteringsmötena. Om det kommer 
nya förutsättningar är det viktigt att det når ut till organisationen. Blir det 
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en förändring ska alla i gruppen känna till det. Man måste fånga upp allt 
som kommer under projektets gång, detta genom rutiner.” 

Från konsultens sida finns en önskan om att kunna ha en bättre kommunikation med 
Banverkets tekniska personal, en motpart att prata med i alla teknikfrågor för en mer 
kontinuerlig kommunikation under hela projekteringsprocessen. Detta för att kunna försäkra 
sig om att det som levereras är det som beställaren vill ha. 

5.2.8 Erfarenhetsåterföring från utförda projekt 
Alla konsulter är eniga om att erfarenhetsåterföring från utförda projekt är otroligt viktigt för 
deras arbete. Konsulterna berättar att det inte är något som beställaren haft som krav utan att 
det är något som de själva tagit initiativ till och att det är något som de önskar att de skulle få 
mer av ifrån Banverket. 

Det är sällan som konsulten är med i byggskedet, men de berättar att deras uppfattning är att 
entreprenörerna tycker att det är bra de gånger som konsulten som projekterat är intresserad 
av deras arbete.  

Konsulterna anser att anledningen till att det är viktigt med erfarenhetsåterföring är att om 
något går fel så är det bra för konsulten att få reda på det även om det ibland är jobbigt att 
höra. ”Det är ju då man lär sig saker”, säger en av konsulterna. En annan konsult framför att 
det är viktigt att de som konsulter får reda på om något inte har fungerat i byggskedet, 
förutom de viten som de får. En konsult förklarar att små fel får de aldrig reda på. ”Vi vill 
även ta del av problem som inte är så uppenbart fel ifrån vår sida eller om entreprenören 
hade en smartare lösning”, säger konsulten.  

En av konsulterna säger som förklaring till att de ibland tagit avstånd ifrån erfarenhets-
återföring:  

”Ibland dyker det upp något så att man inte har tid just då eftersom man 
släppt den där projekteringen som man gjorde för länge sedan. Men 
intresset finns.”  

Konsulterna svarar att de inte arbetar så mycket med erfarenhetsåterföring från utförda projekt 
idag. En av konsulterna säger att det är olika beroende på olika uppdragsledare hur mycket 
erfarenhetsåterföring som sker. Samma konsult säger att många av deras projektörer är 
intresserade av att få feedback ifrån beställaren men att de generellt blir bortplockade från 
projektet när de lämnat ifrån sig handlingen, förutom att beställaren hör av sig ifall det är 
något stort fel. En av konsulterna säger:  

”Oftast ingår det i uppdraget att renrita efter att projektet är klart och då får 
man se vilka ändringar som krävs vilket är en viss typ av erfarenhets-
återföring. Om man dessutom har med en byggledare så får man mycket 
feedback.” 

Samtliga konsulter skulle vilja ta mer del av erfarenheten ifrån de projekt som de medverkat i. 
Detta främst genom att konsulten får ha en representant som följer projektet även under 
byggskedet samt genom att ha en representant med på byggmötena. En representant som 
följer projektet kan enligt en av konsulterna innebära att en tekniker åker ut på plats när 
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entreprenaden utförs och/eller närvarar vid besiktningar, en person som är med och ser hur det 
går till när entreprenaden bygger efter handlingarna.  

En av konsulterna uttalar att kvittot på deras arbete är när entreprenaden är igång och när den 
är utförd för att kunna se hur det fungerar och har fungerat på plats 

Konsulterna kommenterar att om de skulle ha en talesman med på byggmötena skulle det lösa 
många knutar direkt genom att denne skulle kunna svara direkt på varför det är projekterat på 
ett visst sätt och hur projektörerna tänkt eller i alla fall ha möjligheten att återkomma med ett 
svar. En av konsulterna berättar att agendan för byggmöten bestäms ganska snabbt vid 
upphandlingen av en entreprenör till ett projekt så att konsulten skulle ha god tid på sig att 
planera in byggmötena.  

Konsulterna diskuterar kring detta och menar att det nog är en kostnadsfråga för beställaren 
men de bestrider samtidigt detta med att alla skulle lära sig något av det så att det är en bra 
investering, väl värt pengarna. En av konsulterna tillägger att erfarenhetsåterföringen inte ens 
behöver vara specifikt för det utförda uppdraget utan det som upptäcks i en entreprenad kan ju 
vara viktigt även för andra som ska göra liknande uppdrag. 

En av konsulterna påpekar att detta med erfarenhetsåterföring bör finnas med i 
förfrågningsunderlaget så att det avsätts tid och pengar för det, annars blir det nog inte av. En 
konsult säger:  

”Det är klart att det också är svårt ifrån vår sida när det gått ett par år att 
komma tillbaka och svara på frågor, men det fungerar, det gör det.” 

5.2.9 Relationen Banverket – konsulten 
Samtliga av de tillfrågade konsulterna upplever stora skillnader mellan olika beställare. De 
olikheter som konsulterna främst märker av är hur formell beställaren är, hur bra underlag 
beställaren har samt hur kunnig beställaren är.  

Konsulterna anser att Banverket är en bra beställare. Banverkets fördelar är enligt konsulterna 
att de har mycket eget kunnigt folk, en teknikorganisation som är med på möten så att det går 
att diskutera direkt, har bra med resurser samt att Banverket har en stor administration som är 
mycket större än hos privata beställare.  

Konsulterna säger att de även upplever skillnader mellan olika projektledare på Banverket. 
Främst anser de att projektledarna har olika kunskapsnivå, att det finns skillnader i hur formell 
projektledaren är, att de har olika tillvägagångssätt och olika nivå på handlingarna som 
tillhandahålls.  

Konsulterna anser att Banverket skulle kunna förbättra sig i rollen som beställare genom 
tydligare förfrågningsunderlag, bättre underlag, större resurser i teknikstöd alternativt ett 
större engagemang från dessa samt genom att behålla kompetensen innanför väggarna via en 
lägre personalomsättning. 

En av konsulterna påpekar att denne önskar rätt underlag från början, väl definierat. 
Konsulten berättar vidare att när projektet startat så skiljer det sig väldigt ofta ifrån det 
uppdrag som konsulten tidigare lämnat anbud på. En annan av konsulterna anser att det skulle 
vara bättre att handla upp på löpande pris och inget fast. Det skulle enligt konsulten medföra 
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att det skulle bli lättare att jobba vid förändringar. ”Ett fast pris ger stor effekt på ett 
väldefinierat projekt men problemet är att underlaget uppdateras allt eftersom”, säger 
konsulten.  

En av konsulterna anser att Banverket skulle kunna förbättra sig genom att ta tag i 
riskanalysarbetet på ett bättre sätt. Detta genom en tidig riskanalys i projektet vad gäller tider, 
förseningar och kvalitet i projektet så att konsulten kan ha med det i åtanke i projekteringen. 

Med fokus på projektledningen säger konsulterna att de skulle önska en likriktning av 
projektledarna samt att projektledarna är i behov av större erfarenhet ifrån projektering. 

En av konsulterna säger att Banverket skulle kunna förbättra sig genom att ha duktiga 
teknikstöd som hjälper till med att definiera vad som ska utföras. En av konsulterna säger:  

”Många projektledare saknar erfarenhet av projektering vilket gör att de 
ibland har svårt att förstå att vissa saker tar lite tid. Många projektledare 
kommer ifrån byggsidan, så de kan ifrågasätta saker i vår projektering som 
är bra, men de saknar projekteringserfarenhet som är ganska viktig.” 

Konsulterna anser att Banverket hanterar eventuella problem som uppstår under 
projekteringen bra. Dock anser de att Banverket hanterar problemen lite olika beroende på 
teknikslag och att hanteringen skiljer sig otroligt mycket mellan olika projektledare. En av 
konsulterna tillägger att Banverket är engagerade i att ta tag i problem och att det i det fallet 
inte är skillnader mellan olika projektledare.  

De två viktigaste faktorerna som konsulterna anser att Banverket skulle kunna förbättra för att 
underlätta för konsulterna är att bli bättre på att lämna över underlag samt en bättre tillgång 
till duktiga tekniker för en kontinuerlig kommunikation. En av konsulterna säger:  

”För oss vore det önskvärt om det inte alltid är så att uppdragsledaren ska 
prata med projektledaren på Banverket utan att alla inom sina tekniker har 
en part på Banverket att prata med. Så att man kan jobba kontinuerligt, att 
inte bara vänta in projekteringsmöten” 

Konsulterna berättar vidare att det vore bra med en löpande kommunikation med motsvariga 
tekniker för att kunna bolla kraven och uppnå en rätt produkt. Det vore även enligt 
konsulterna önskvärt med en tidsperiod innan mötena för att förbereda sig och sin motpart på 
Banverket för att kunna fatta så många beslut som möjligt på mötena istället för emellan 
mötena som det blir idag. Konsulterna anser att teknikorganisationen på Banverket kanske har 
för lite resurser ibland vilket leder till att Banverket har svårt att svara upp på de frågor som 
konsulterna ibland har. En konsult tillägger att de själva är duktiga på att jobba brett och 
försöka lära sig utöver teknikgränserna medan de på Banverket är ganska smala i tankesättet 
och inte så intresserade av omvärlden.  

En av konsulterna berättar att det en del gånger uppstår problem gällande underlag för 
projekteringen. Att underlaget inte finns framme när konsulten ska börja projektera samt att 
inmätningar och ritningar kommer för sent. Konsulten tilläger att det är olika för olika projekt 
och framförallt är det lite olika i hur det ser ut i olika delar av landet. Konsulten säger att det 
antagligen beror på vilka resurser som finns. 

Andra faktorer som omnämns som förbättringar är Banverkets finansieringssätt, ritnings-
hanteringen samt åtkomsten till Banverkets system för att lättare komma åt ritningar, 
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typritningar och tekniska dokument. Konsulten tillägger att de förvisso får dessa handlingar 
om de vill men att det är krångligt eftersom de måste beställa varje dokument. ”Det skulle 
vara välkommet om det gick att komma åt dessa handlingar enklare”, säger konsulten.  

En annan konsult tillägger att denne skulle önska att Banverket skulle ställa krav på 
granskningsmöten efter att bygghandlingen granskats av Banverket för att få till dialogen på 
granskningssynpunkterna. 

Konsulterna är överens om att Banverket är en bra beställare. Det som konsulterna anser att 
Banverket är speciellt bra på idag är att de har en stor organisation vilket gör att det 
administrativa oftast fungerar bra, att det sällan är något strul med de ekonomiska bitarna i ett 
uppdrag, att Banverket är en engagerad beställare som tar tag i problem och är bra på att lösa 
det tillsammans med konsulten samt att det är bra att Banverket har egen kompetens. En av 
konsulterna kommenterar att det känns tryggt med teknikansvariga på Banverket.  

En av konsulterna berättar att det skiljer mycket mellan regionerna hur de jobbar inom 
Banverket. I norra Sverige upplever konsulten att det är enkelt att jobba, att Banverket där tar 
mycket initiativ själva. Det är mer omständigt i de andra regionerna inom Banverket menar 
konsulten. En annan av konsulterna berättar:  

”På Banverket i Luleå är man idag otroligt bra på att lämna ut en jämn 
ström av förfrågningar, fast man inte har löst alla finansieringar så har 
man vågat gå ut och handla upp konsulter. På andra orter har man inte 
vågat gå ut utan finansiering, och då uppstår svackor där det inte är några 
förfrågningar alls under en tid och sen kommer alla ut i en stor bunt.”  

Det är inte många faktorer som konsulterna tar upp gällande vad Banverket gör dåligt men en 
konsult nämner att det är dåligt de gånger som Banverket sätter personer som är konsulter till 
Banverket som ansvariga projektledare. Konsulten förklarar vidare att de projektledare som 
hyrts in som konsulter inte har de ekonomiska mandaten att fatta beslut vilket medför att 
problemen inte löses effektivt eftersom den konsulten måste ta ärendet vidare.  

En annan av konsulterna berättar att en del projektledare saknar förståelse för projekteringen, 
vissa projektledare kan exempelvis markbitarna bra men saknar kunskap om resten av 
projektets delar. ”Ofta blir det fokus på det som projektledaren är bra på, denne glömmer bort 
att det finns en teknikorganisation som kan hjälpa till”, säger konsulten. En annan konsult 
säger att teknikansvarige på Banverket kanske inte känner fullt ansvar för projektet ibland 
men att det antagligen beror på att de har flera projekt att titta på.  

En annan konsult framför att det i vissa fall finns en förbättringspotential i Banverkets 
förfrågningsunderlag. Konsulten säger att:  

”Ibland är saker inte så väl specificerat när Banverket går ut med 
förfrågningsunderlag, men det är ju sånt man får reda ut tillsammans.” 

Det som konsulterna anser att de själva skulle kunna bli bättre på som leverantör är främst att 
hålla en ständig dialog med beställaren på alla tekniknivåer samt att arbeta mer med 
kvalitetstänk och försöka se möjligheterna inom sitt eget företag. En av konsulterna förklarar:  

”Kommunikation är oftast olika beroende på hur man är som person, alla är 
inte jättekommunikativa. Man ska inte vara rädd för att prata med folk och 
tala om för folk vissa saker om än denne person skulle bli sur på något sätt. 
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Man måste berätta saker för varandra, hjälpas åt och försöka, ingen är 
någon tankeläsare. En del funkar så att de tror att det som de tänker och 
vet, förstår och vet också andra.”  

En av konsulterna förklarar att en sak som hör till kvalitetstänk är att söka svar inom företaget 
genom att det exempelvis kanske finns någon i en annan del av landet som kan det specifika 
uppdraget. Det gäller att ta initiativ och höra sig för utanför kontorets gränser. En av 
konsulterna tillägger:  

”Brister hos oss beror mycket på att folk är engagerade i flera projekt. Vi 
har ju inte bara ett projekt per person, utan flera projekt samtidigt, ibland 
prioriteras ett annat projekt.”  

En av konsulterna berättar att de har en nöjd-kund-enkät som de bland annat använder för att 
få information om hur samarbetet har fungerat under ett uppdrag.  
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6 ANALYS 
 
I detta kapitel presenteras de analyser som utförts i form av dokumentgranskning samt av det 
intervjumaterial som presenteras i kapitel 5. 
 

6.1 Granskning av förfrågningsunderlag 
I samråd med Banverket valdes två projekt ut för en granskning av de förfrågningsunderlag 
som gått ut inför respektive upphandling. Valkriterierna för dessa två projekt var att de skulle 
vara relativt nya projekt med avslutade MBEST- eller BEST- projekteringar. De två projekt 
som utsågs var:  

 Umeå godsbangård: BEST- projektering upphandlad år 2004  

 Vännäs nytt signalställverk: MBEST- projektering upphandlad år 2005  

I förfrågningsunderlaget för Vännäs nytt signalställverk står det specificerat att det i 
uppdraget ingår att utföra platsbesök. Detta är något som inte infinner sig i förfrågnings-
underlaget för Umeå godsbangård.  

I förfrågningsunderlaget för Vännäs står det även angivet att platsbesök ska utföras för att 
förvissa sig om riktigheten i de underlag som Banverket tillhandahåller samt för att 
kontrollera anläggningens status och att projekteringen är möjlig att utföra. Dessutom 
preciseras kravet ytterligare då det står angivet att kravet omfattar två dokumenterade plats-
besök, ett i början och ett i slutet av projekteringen, för var och en av projektörerna. 

I förfrågningsunderlaget för Umeå godsbangård återfinns inga direkta krav på platsbesök 
däremot framgår det i uppdragsbeskrivningen att:  

"Konsulten skall göra sig väl förtrogen med lokala förhållanden. Under 
uppdragets genomförande kommer det att krävas frekventa besök på den 
blivande entreprenadplatsen."  

Detta kan enligt författarnas tolkning ses som en antydan till krav på platsbesök men däremot 
så står det inte att det krävs, det är inget uttalat krav. Att det ”kommer att krävas” tycks 
förutsätta att Banverket har koll på konsulten och när denna ska ut på platsbesök. 

I förfrågningsunderlaget för Vännäs finns krav på att det i konsultens uppdragsorganisation 
skall anges en samordningsansvarig. Det ställs även vissa specifika kompetenskrav hos 
konsulten. Dessa två krav saknas i förfrågningsunderlaget för Umeå. 

I förfrågningsunderlaget för Vännäs står det att handlingarna ska vara dokumenterat intern-
granskade, kvalitetssäkrade samt granskade av beställaren innan slutleverans sker. Författarna 
anser att det bör specificeras vidare vad som ingår i dessa områden. Exempelvis bör sam-
granskning och egenkontroller specificeras i interngranskningen, dessa delkrav bör sedan 
enligt författarna även dem specificeras ytterligare. I förfrågningsunderlaget för Umeå efter-
frågas enbart hur leveransen ska ske, här nämns ingen kvalitetssäkring eller interngranskning 
överhuvudtaget. 
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I båda dokumenten ingår att konsulten ska upprätta ett kontrollprogram för kvalitet och det 
finns även uppgifter på vad som skall finnas med i kontrollprogrammet. Författarna anser 
dock att dessa uppgifter skulle kunna specificeras ytterligare genom att lyfta fram viktiga 
faktorer som bidrar till god kvalitet. 

I Vännäs ingår ett kvalitetsmått med i bedömningsgrunden för arvode, detta var dock enligt 
projektledaren bara en testvariant av ett kvalitetsmått som utfördes. Detta kvalitetsmått har 
uppsatta gränser för bonus eller avdrag beroende på antal fel som konsulten gör. En nackdel 
med detta kvalitetsmått är att det viktar alla fel som likvärdiga trots att felens påverkan på det 
slutliga resultatet kan variera väldigt mycket. Vissa fel leder till enorma omkostnader medan 
vissa fel rättas till relativt fort och till en låg kostnad. Författarna anser det vara bra att 
Banverket testar kvalitetsmått och skulle gärna i framtiden se ett lämpligt kvalitetsmått som 
visar sig vara effektfullt och som kan komma med som standard i alla upphandlingar.  

I Vännäs objektspecifika kvalitetskrav finns många punkter som författarna anser bör flyttas 
till de generella systemkraven så att det blir standardkrav. Det bör även enligt författarna gå 
att sätta upp riktlinjer för de objektspecifika kvalitetskraven, det är viktigt att få med rätt 
kvalitetsparametrar redan vid anbudet. 

Överlag menar författarna att kraven på redovisande dokument är för få då författarna anser 
att dokument är konsultens huvudsakliga sätt att verifiera kvalitetskraven. Vidare tycker 
författarna att kraven överlag bör förtydligas för att undvika missförstånd eller förhastat 
arbete.  

När det kommer till krav vid anbud i enlighet med Lagen om offentlig upphandling så kan 
följande utdrag beaktas. I kapitel 1, Allmänna bestämmelser, står följande i 18 b § respektive 
22 §:  

”En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för hur uppdraget skall 
genomföras. Sådana villkor skall anges i annonsen om upphandling.” 

”En upphandlande enhet skall anta antingen det anbud som är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga, eller det anbud som har lägst anbudspris.” 

Vidare står att läsa i 22 §:  

”Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet, skall enheten ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, 
leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska 
egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m.m. Enheten skall i 
förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka 
omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt 
anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.” 

Konsulten ska i anbudsfasen lämna in en typplan av projektplanen som skall klara de 
skallkrav som Banverket har satt upp. Denna typplan ska sedan utarbetas till en 
projektanpassad projektplan som lämnas in i samband med kontraktsskrivning eller enligt 
överenskommelse. Denna projektplan granskas av en kvalitetssamordnare på Banverket och 
när denne har gett godkännande får konsulten påbörja sitt arbete. Här finns enligt författarna 
en stor potential till att påverka konsulten genom att vara noga med områden som rör kvalitet. 
Författarna uppmanar Banverket att vara pedantisk med att ställa krav här och ställa rätt krav 
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ur kvalitetshänseende. En kvalitetssamordnare på Banverket berättar att det ofta sker 
missförstånd just här, att konsulten många gånger lämnar in en projektplan som de anser vara 
klar redan i anbudsfasen och sedan när det kommer till kontraktsskrivningen så anser de att de 
redan lämnat in en projektplan. Problemet med detta förfarande är att projektplanen som 
lämnats in i anbudsfasen inte är anpassad till projektet.  

Författarna påyrkar, med hänsyn till vad som står ovan, ett förtydligande i de generella 
systemkraven som ingår i förfrågningsunderlaget vad gäller instruktioner för hur projekt-
planen ska utformas. Det finns en uppdelning av projektplanens innehåll i anbudet respektive 
kompletteringar efter upphandling men rubrikerna anser författarna vara något otydliga. Även 
en förklarande text anser författarna kan läggas till. Nedan visas de ursprungliga rubrikerna 
samt författarnas ändringsförslag.  

Ursprungliga rubriker:  
2.1 Projektplanens innehåll 
2.1.1 Redovisas i anbudet 
2.1.2 Redovisas i projektplanen 
 
Rubrikerna skulle med fördel kunna förtydligas till:  
2.1 Projektplanens innehåll 
Förtydligande: Vid anbudet krävs endast en typplan som sedan kompletteras till en mer 
omfattande projektplan med viktiga uppgifter anpassade till projektet i det fall som anbudet 
antas.  
2.1.1 Redovisas i anbudet - en typplan som kräver komplettering (alternativt: Typplanens 
innehåll i anbudet) 
2.1.2 Redovisas i samband med kontraktsskrivning - en projektanpassad projektplan 
(alternativt: Projektplanens innehåll anpassat för det aktuella projektet) 

6.2 Granskning av en projektplan 
Författarna har valt att granska en projektplan, även kallad kvalitetsplan, för att se vilka 
brister och förbättringsmöjligheter som de upplever som centrala med hänsyn till kvalitet. Av 
anonymitetsskäl har författarna valt att inte ange vilket projekt som denna projektplan tillhör. 
Författarna använder sig i denna inspektion av den checklista som är standard vid granskning 
av projektplaner. I de anmärkningar som redovisas nedan diskuteras i stora drag hur väl 
projektplanen lever upp till de punkter som finns med på checklistan. 

6.2.1 Åtskillnad mellan kvalitetspolicy och kvalitetsmål 
Målen för kvalitet upplevs av författarna som generella och därmed ej som specifika för 
projektet. Det är viktigt att sätta upp mål och delmål för att kunna eftersträva kvalitet i arbetet. 
De kvalitetsmål som presenteras upplevs ofta av Banverket som klichéer vilka ej är så 
projektanpassade som Banverket önskar dessutom skulle Banverket gärna se fler kvalitetsmål 
eftersom det är en väldigt viktig del i detta arbete.  

En svårighet som Banverket upplever är att konsulten ofta inte särskiljer på kvalitetspolicy 
och kvalitetsmål. Ofta formuleras kvalitetsmålen för övergripande, i linje med en 
kvalitetspolicy. Banverket råds av författarna att bifoga exempel på kvalitetsmål för att 
precisera begreppet eller lägga till en förklaring på vad de ska innehålla. Exempelvis kan 
anvisning ges att kvalitetsmålen i slutändan antingen ska gå att bedöma eller mäta varpå de 
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måste brytas ned på hanterbar nivå. Det kan även tilläggas att mål bör vara utmanande 
samtidigt som de ska vara realistiska.  

Förslag kan även med fördel ges på viktiga ord i kvalitetsarbetet som bör finnas med i 
kvalitetsmålen, exempelvis: Interngranskning, egenkontroll, samgranskning, överlämningar, 
processer, kontrollpunkter, kommunikation med flera. Ett sätt att visa hur specifika mål 
Banverket vill ha är att ge anvisningar om att konsulten exempelvis ska redovisa övergripande 
mål och sedan även delmål som är mer specifika mål för arbetets olika processer. Andra krav 
på dessa mål kan vara att de ska vara tidsbestämda och gärna mätbara. Exempel:  

 90 % av felen ska upptäckas under interngranskningen  

 Max 10 % av de upptäckta felen ska bero på bristande samgranskning 

Författarna anser att kraven på kvalitetsmålen bör skärpas. Banverket bör tänka igenom hur de 
önskar att de specifika målen ska vara utformade och sedan förtydliga och eventuellt ge ett 
eller flera exempel. 

6.2.2 Identifiering av kvalitetskritiska arbeten och produkter 
Avsnittet om kvalitetskritiska arbeten och produkter är enligt författarna knapphändigt skrivet. 
Egentligen ger detta stycke ingen information gällande hur identifierade kvalitetskritiska 
arbeten och produkter hanteras eller hur risker förebyggs. Rubriken innefattar begreppet 
identifiering men detta omnämns inte alls i texten för kvalitetskritiska arbeten och produkter, 
däremot nämns identifieringen både i de miljökritiska samt i de säkerhets- och arbetsmiljö-
kritiska avsnitten. Avsnittet om kvalitetskritiska arbeten och produkter ses av författarna som 
försummad, relativt kvantiteten i de andra närliggande avsnitten. En tanke ifrån författarna är 
att ta fram en mall till konsulten som stolpar upp vad som bör ingå under respektive rubrik. 

I den projektplan som granskats står det att läsa: "De kvalitets-, miljö- och säkerhets/arbets-
miljökritiska arbeten och produkter som identifierats ligger tillsammans med beställarens krav 
till grund för uppdragets mål som dokumenteras i projektplanen.” Detta visar enligt 
författarna på vikten av konsultens identifiering av kvalitetskritiska arbeten och produkter 
samt Banverkets möjlighet att ställa tydliga kvalitetskrav. 

Vidare beskrivs ej hur kvalitetskritiska arbeten och produkter hanteras. Det står att de 
kvalitetskritiska arbeten och produkter som identifierats ligger till grund för uppdragets mål 
som dokumenteras i projektplanen men ingenstans står det hur dessa identifieras. En koppling 
kan göras till ett av de tre målen som säger att de identifierade kvalitetsriskerna ska åtgärdas 
enligt beslutade åtgärder men de två övriga är väldigt övergripande. Denna fråga bör enligt 
författarna förtydligas och eventuellt bör även redovisning av beslutade åtgärder krävas.  

6.2.3 Beskrivning av förebyggande åtgärder 
Det enda som nämns om förebyggande åtgärder är det som står att läsa i avsnittet kvalitets-
kritiska arbeten och produkter, att kvaliteten på uppdraget säkras genom att alla medarbetare 
har erforderlig kompetens och följer de rutiner som finns i verksamhetssystemet. Kontroll-
program/checklistor gällande hur risker förebyggs omnämns inte alls och det framkommer 
inte hur konsulten jobbar aktivt med förebyggande åtgärder. Detta är enligt författarna en 
väldigt avgörande punkt som bör betonas. Här bör bland annat ingå helhetssyn, intern-
granskning, samgranskning, egenkontroller, erfarenhetsåterföring och återkoppling. 
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6.2.4 Tydligare ansvarsfördelning 
Ansvar och befogenheter finns redovisade som ansvarsområden i vissa fall, men dessa är 
bristfälligt definierade. Hårdare krav på en tydlig ansvarsfördelning bör finnas. Inte för att 
hitta syndabockar utan för att inget ska förbises, ansvar leder till engagemang.  

6.2.5 Tidig internrevision 
Banverkets krav är att om kontraktstiden överstiger sex månader ska konsulten genomföra 
internrevision. Författarna anser att ett krav på att internrevisionen ska ske inom en viss tid 
eventuellt bör ställas. Detta för att internrevisionen ska ge nytta till det aktuella projektet i ett 
tidigt skede istället för att den sker när projektet börjar närma sig sitt slut.  

6.2.6 Avvikelser 
Det enda som omtalas i projektplanen angående avvikelser är att medarbetaren ska rapportera 
avvikelser till uppdragsledaren, men någon närmare beskrivning nämns ej. I projektplanen 
står det att de avvikelser som kan påverka uppdragets tid, kostnad eller kontrakt 
kommuniceras till beställaren i form av en ändringsbegäran. Författarna skulle vilja veta hur 
konsulten klassar avvikelserna och i hur många fall som avvikelserna ej kommuniceras med 
beställaren. Författarna ställer sig frågan om dessa redovisas i en avvikelserapport senare eller 
om de aldrig kommer till beställarens kännedom eller om de klassas som så små avvikelser att 
de kan åtgärdas omedelbart och därmed ej anses påverka efterföljande arbete. En annan fråga 
är om alla avvikelser dokumenteras oavsett om de bedöms som obetydliga.  

6.2.7 Krav på underkonsulten 
Det står vilka underkonsulterna är och att konsulten har tidigare erfarenhet av den aktuella 
underkonsulten. Det står också att de jobbar enligt tidigare väl inarbetade rutiner, men det 
framgår ej om underkonsulten omfattas och arbetar enligt samma kontrakt och krav som 
konsulten. Här uppstår ofta problem där konsulten inte kontrollerar underkonsultens arbete på 
grund av vad konsulten anser vara egen bristande kompetens. Detta borde ej accepteras utan 
någon typ av kontroll borde gå att utföra på underkonsultens arbete genom ett bättre 
kravställande på underkonsulten. Det är viktigt att precisera om underkonsulten arbetar efter 
samma kontrakt och krav. 

6.2.8 Presentation av rutiner 
Hänvisning till eventuella kontrollplaner och rutiner finns i den bemärkelsen att de tycks 
finnas, men de nämns ej närmare och de finns ej bifogade. Det finns bland annat hänvisning 
till rutiner enligt verksamhetsbeskrivning men de finns ej redovisade i projektplanen och 
givetvis finns ingen direkt tillgång till verksamhetsbeskrivningen. Med hänvisning menas att 
Banverket vill se dokumentet för att kunna följa upp detta vid ronder/revisioner, det räcker 
således inte med att rutiner omtalas i projektplanen. En viktig sak att påpeka för konsulten är 
dock att Banverket inte behöver få hela rutinen redovisat utan att det räcker med en 
sammanfattande beskrivning. 

6.2.9 Specificera åtgärder 
Projektplanen bör ej godtas ur kvalitetshänseende enligt författarnas mening eftersom 
kvalitetssäkring enligt detta bedöms som bristfällig. Författarna föreslår att Banverket, utöver 
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anmärkningar i checklistan, även ger förslag på åtgärder med fokus på kvalitet för att betona 
vikten av detta. Exempel redovisas nedan. 

Exempel 
Åtgärder:  

• Stycket om kvalitetskritiska arbeten och produkter är knapphändigt skrivet. 
Egentligen ger detta stycke ingen information gällande hur identifierade 
kvalitetskritiska arbeten och produkter hanteras eller hur risker förebyggs. 
Rubriken innefattar begreppet identifiering men detta omnämns inte alls i 
texten för kvalitetskritiska arbeten och produkter. Kvantiteten i stycket ses 
dessutom som försummad relativt kvantiteten i styckena om miljö och 
arbetsmiljö. Detta ger intrycket att synen på kvalitet är bristfällig. Beskriv ert 
arbete med kvalitetskritiska arbeten och produkter mer utförligt. 

• För att säkerställa att kvalitetsriskerna blir ordenligt identifierade bör en rutin 
för hur detta ska gå till formuleras. I det fall som denna redan finns bör denna 
redovisas i projektplanen. Risker bör kontinuerligt följas upp med hjälp av en 
riskmodell/feleffektanalys, exempelvis med FMEA (Failure Mode and Effect 
Analysis).  

• I projektplanen står att läsa att de tekniska kvalitetsriskerna identifieras i 
checklistor för respektive teknikslag. Men hur identifieras de övergripande 
riskerna och var redovisas de? Komplettera med detta.  

Tid bör ges konsulten att åtgärda brister och åtgärdsförslag innan projektplanen godkänns. Ett 
sätt att begränsa antalet åtgärdsförslag är enligt författarna att redan ifrån början ställa fler 
krav på kvalitet samt förtydliga de krav som krävs. 

6.3 Analys av intervjuer med projektledare på Banverket 
Nedan följer författarnas analys av intervjuerna med projektledarna. Analysen är uppdelad i 
samma områden som sammanställningen som presenterats i avsnitt 5.1.  

6.3.1 Kvalitet 
En av projektledarna berättar att det är viktigt att de som beställare kan ge snabba besked vid 
eventuella frågor som uppstår. Författarna anser att snabba besked är viktigt för att visa att 
man är engagerad och bryr sig om sitt projekt, om konsulten har flera projekt så kan det hända 
att konsulten prioriterar de andra projekten istället. Författarna tolkar vidare att majoriteten av 
projektledarna anser att en god kvalitet uppnås genom god kommunikation mellan beställare 
och utförare. 

Som en av projektledarna påpekar så är det viktigt med ett fungerande system för checklistor 
och mallar. Det ska inte vara krångligt att fylla i en mall och det ska inte kännas jobbigt eller 
ta för lång tid anser författarna. Att dessutom behöva fylla i samma information på flera olika 
ställen är inte heller effektivt. Ett sammanhängande system där projektledaren endast behöver 
fylla i uppgifterna en gång skulle effektivisera arbetet. Författarna vill därför rekommendera 
Banverket att införa ett webbaserat system för checklistor och mallar.  
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6.3.2 Kvalitetsbrister 
En projektledare tar upp detta med kravställningen. Att Banverket som beställare är otydliga 
med de krav som de ställer på sina konsulter samt att de är dåliga på att följa upp kraven. 
Tydliga krav är viktigt för att kraven inte ska kunna misstolkas och uppföljning av kraven är 
något som författarna anser vara ännu viktigare. En del i kvalitetssäkringen är att kunna 
bedöma om konsulten håller en bra kvalitetsnivå och arbetar efter de krav som ställs genom 
validering och uppföljning. Detta förutsätter att kraven ställs på rätt sätt för att undvika 
möjligheten till kryphål och genvägar. Eftersom kvalitetssäkringen sker hos konsulten anser 
författarna att det är ytterst viktigt att Banverket är noga med att följa upp att kvalitets-
säkringen fungerar. (Se avsnitt 3.3.2 Uppföljning av ställda krav samt 6.1 Granskning av 
förfrågningsunderlag) 

6.3.3 Erfarenhetsåterföring  
Att dokumentera alla problem som uppstått i projekten och ha det samlat på ett ställe där det 
är lätt att komma åt skulle underlätta erfarenhetsåterföringen. Författarna vill här poängtera att 
det inte enbart skulle vara nyttigt för de nya projektledarna utan även för de projektledare som 
har mer erfarenheten.  

När det gäller erfarenhetsåterföring anser författarna att det bör finnas dokumentation över de 
fel som uppstått vid olika projekt detta för att sedan kunna lista dessa fel efter 
uppkomstfrekvens. Författarna vill dock påpeka att allt för mycket dokumentation kan leda till 
att syftet försummas och systemet fallerar. Utifrån författarnas granskning finns inget sådant 
system eller något liknande i dagsläget. Det finns dock flera olika typer av databaser idag på 
Banverket som projektledarna nämner. Projektledarna berättar emellertid att det är otydligt 
idag hur dessa fungerar, vad som ska läggas upp vart i dessa olika databaser. Författarna 
håller med projektledarna i detta om att det är oklart hur det är strukturerat då författarna 
själva erfarit att det inte var helt enkelt att hitta igen de dokument som skulle ha funnits i 
dessa databaser. Författarnas tolkning är att det överlag finns en vilja att få IDA att fungera 
som ett erfarenhetsåterföringssystem.  

När det gäller hur väl arbetet med erfarenhetsåterföring fungerar idag på Banverket råder det 
delade meningar. Gemensamt är dock att det fungerar tämligen bra mellan projektledare 
sinsemellan. Det verkar som att den tvärfunktionella erfarenhetsåterförning som förekommer, 
sker mycket på projektledarnas egna initiativ och i vissa fall förekommer det ingen alls. De 
flesta håller med om att det inte fungerar bra idag. Det framgår även i intervjun att en av 
projektledarna tycker att det inte är så viktigt med erfarenhetsåterföring eftersom det ändå 
sker på fikaraster och så. Författarna anser dock att det måste finnas ett strukturerat system 
där erfarenheten kan spridas till många fler än bara de som samlats kring ett fikabord. För att 
åstadkomma en bättre erfarenhetsåterföring finns det från projektledarhåll en önskan om att 
införa ett forum. Detta tycker författarna är ett bra sätt att utbyta erfarenheter.  

När det gäller viljan att dela med sig av erfarenheter till andra har författarna vid samspråk 
med de anställda på Banverket erhållit olika åsikter. En del menar att vissa av projektledarna 
har svårt för att tala högt om de problem som uppstått i deras projekt, på grund av prestige. 
Medan andra påstår att det inte är några problem, att de gärna delar med sig av sina 
erfarenheter. Samtal med projektledare bekräftar dessa olika synvinklar. Författarna anser att 
det är viktigt att skapa en anda där det känns naturligt att dela med sig av sina erfarenheter. 
Det är viktigt att tydliggöra att syftet med erfarenhetsåterföring är att förbättra hela 
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verksamheten och att ingen känner sig utpekad. Ledningen ska uppmuntra personer att dela 
med sig av sina erfarenheter. (Se avsnitt 3.4 Erfarenhetsåterföring) 

6.3.4 Samverkan  
Projektledarna är överens om att samverkan inte ligger på en önskvärd nivå idag hos 
konsulten. Främst anser projektledarna att det brister i arbetet med att samordna aktiviteterna 
samt samgranska dessa. Författarna bestyrker detta med teorier om samordning. (Se avsnitt 
3.2.3 Processorientering) 

6.3.5 Relationen Banverket - konsulten 
En av projektledarna berättar att konsulterna skickar delleveranser som inte projektledarna 
kan granska, eftersom de inte har helhetsbilden. Enligt författarnas utredning styrs 
delleveranser oftast upp redan i kontraktet i form av en betalningsplan, där delsummor betalas 
vid redovisade delleveranser. Det sker dock spontana delleveranser som konsulten skickar in 
för att konsulten anser att Banverket måste ta ställning innan konsulten kan gå vidare i 
projekteringen. Författarna tror att projektledaren menar det senare scenariet.  

Ett annat område som många av projektledarna tar upp är bristande interngranskning hos 
konsulten. Detta visar sig i att den färdiga lösningen inte passar in i verkligheten. Det vill säga 
att konsulten inte varit ute på plats och kontrollerat att den färdiga handlingen stämmer med 
verkligheten. Här menar författarna att det bör vara ett krav från Banverkets sida att ha det 
som ett krav i förfrågningsunderlaget. Att lägga in det i avtalet att den färdiga lösningen ska 
vara kontrollerad mot verkligheten och att kontrollen ska vara dokumenterad.  

Motstridiga uppgifter som uppkommit på grund av dålig samgranskning ifrån konsulten är 
något som projektledarna på Banverket irriterar sig på. Författarna menar att det är viktigt att 
konsulten sätter upp vilka delar som beror av varandra samt att konsulten har en hårdare 
granskning av dessa gränssnitt. Banverket bör enligt författarna definiera detta i de krav de 
ställer på samgranskning. (Se avsnitt 3.2.3 Processorientering) 

När det gäller förbättringar som projektledarna ser hos sig själva menar en projektledare att 
många projektledare är dåliga på processtänk och processkunnande och genom att 
internutbilda projektledarna tror han att många av de interna kvalitetsbrister som uppstår på 
Banverket kan minimeras. Författarna håller med om detta med vikten av ett processorienterat 
synsätt. (Se avsnitt 3.2.3 Processorientering)  

Vidare framgår det i empirin att projektledarna anser själva att de är dåliga på att ge besked 
när konsulten kommer in med frågor, det tar för lång tid. Detta är något som projektledarna 
tycker bör förbättras, något som de anser bidrar till att en god kvalitet uppnås. (Se avsnitt 
6.3.1 Kvalitet) 

6.4 Analys av intervjuer med konsulter till Banverket 
Nedan följer författarnas analys av intervjuerna med konsulterna. Analysen är uppdelad i 
samma områden som sammanställningen som presenterats i avsnitt 5.2.  
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6.4.1 Kvalitet 
Konsulterna anser att god kvalitet är då produkten uppfyller det som kunden efterfrågar. Detta 
tyder enligt författarna på att det är viktigt att Banverket är tydliga med vad de efterfrågar och 
vilka krav de ställer. Författarna vill poängtera att även om många konsulter är ISO-
certifierade (se avsnitt 3.1.3 Kvalitetssystem) så behöver det inte betyda att kraven enligt ISO 
alltid efterföljs till punkt och pricka, därför måste Banverket vara tydliga med de kvalitetskrav 
som ställs på konsulten. 

Endast en av konsulterna inkluderar oförutsedda kostnader i entreprenaden på grund av fel i 
projekteringen när denne svarar på frågan vad god kvalitet är. Detta skulle enligt författarna 
kunna tyda på att konsulterna inte tänker på hela processen när de lämnar in sin handling, det 
verkar som att konsulterna inte fokuserar på avsedd användning för bygghandlingen.  

Konsulterna anser att relationen mellan dem och Banverket är en viktig faktor för att uppnå en 
god kvalitet. Det går enligt författarna att utläsa två stora huvuddrag i vad konsulterna anser 
krävs av relationen för att uppnå en god kvalitet: Formulerade krav på kvalitet i Banverkets 
handlingar samt en bra dialog mellan Banverket som beställare och konsulten som utförare. 

6.4.2 Kvalitetsbrister 
En konsult förklarade att det vore möjligt att hålla kostnadsökningarna ifrån projekteringen 
under 10 procent då de själva hållit sig under 10 procent i sina senaste projekteringar. Enligt 
författarnas erfarenhet görs ingen sådan aktiv analys kontinuerligt på Banverket idag. En 
direkt reflektion från författarna till detta är att Banverket bör göra en liknande analys i 
förebyggande syfte för att i slutändan ta reda på vilka kvalitetsbrister som står för de största 
kostnadsökningarna. Ju tidigare i processen som förebyggande insatser sätts in desto lägre 
kostandsökningar uppstår på grund av onödiga fel. (Se avsnitt 3.2.2 Kvalitetsbristkostnader)  

Så fort data insamlats finns många sätt att analysera denna data på. Det går till exempel att 
beräkna hur stora de totala kostnadsökningarna är som uppkommit på grund av kvalitets-
brister i bygghandlingen.  

Ett annat sätt är att beräkna hur stor del av kostnadsökningen som beror av fel som 
uppkommit på grund av kvalitetsbrister i bygghandlingen. Ytterligare ett sätt att utnyttja 
insamlad data är att gruppera olika feltyper eller orsaker till att felen uppstått. Utifrån det går 
det sedan exempelvis att analysera fram vilka feltyper som står för de största kostnaderna.  

En möjlighet med dessa beräkningar är också att Banverket kan skicka resultaten på kostnads-
ökningar till uppdragsledaren hos konsulten efter insamlad data för ett specifikt projekt för att 
visa svart på vitt vilka kostnadsökningar det handlar om. 

6.4.3 Platsbesök 
Enligt empirin uppger konsulterna att Banverket inte fullföljer de krav som ställts gällande 
gemensamma platsbesök med Banverket och konsulten. Författarna ställer sig frågan varför 
Banverket i så fall inte fullföljer detta. Om Banverket åtar sig detta bör det vara en själv-
klarhet att hålla fast vid detta.  
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6.4.4 Samverkan 
Det visar sig att vissa konsulter har mer samverkan än andra, en möjlig åtgärd för att få 
samtliga konsulter att arbeta kontinuerligt med samverkan är att Banverket sätter detta som ett 
krav i förfrågningsunderlaget. En kommentar som säger att samgranskningen ska göras någon 
vecka innan bygghandlingen skickas till Banverket tyder enligt författarna på att det i detta 
fall inte handlar om någon kontinuerlig samgranskning. En av konsulterna säger rent av att de 
inte riktigt vet vad det ställs för krav på dem ifrån beställarsidan när de ska sköta samverkan. 
Författarna anser att konsulterna själva ska kunna sätta upp rutiner för sin egen samverkan 
samtidigt som Banverket för att försäkra sig om att det sker en kontinuerlig samverkan bör 
ställa det som ett krav. Banverket bör även specificera vad som ingår i kravet samt definiera 
kravet så att det inte råder några tveksamheter eftersom det verkar vara lite olika tolkningar 
bland konsulterna på vad kraven på samverkan innebär.  

6.4.5 Egenkontroller 
Att göra en egenkontroll inför leverans ”i något skede” låter väldigt slappt. Författarna anser 
att egenkontrollerna bör struktureras så att de sker kontinuerligt enligt förbestämda kontroll-
punkter.  

Författarna anser att det verkar lite oansvarigt av en av konsulterna att utgå ifrån att alla gör 
egenkontroller om konsulten dessutom i efterföljande mening erkänner att det inte går att säga 
att alla gör egenkontroller på grund av den mänskliga faktorn. Enligt författarna borde detta 
inte vara en mänsklig faktor hos projektörerna utan att det borde vara upp till konsultens 
ledning att precisera vad som ska ingå i arbetsuppgiften (Se avsnitt 3.1.1 Hörnstenarna i 
offensiv kvalitetsutveckling). Projektören ska inte ha något val att förbigå en egenkontroll 
utan det ska ingå i arbetsuppgiften. Författarna anser vidare att det även kan bero på vilket 
företagsklimat som råder.  

Konsulterna säger själva att egenkontrollen är bra för att upptäcka fel och missar. Författarna 
vill poängtera att konsulten indirekt medger att de släpper igenom eventuella missar genom att 
inte utföra någon egenkontroll. Författarna vill även framföra att det är riskabelt att förlita sig 
på slutgranskningen eftersom slutgranskningen ligger så nära leverans så att det inte finns 
tillräckligt med tid för att åtgärda alla missar. Sen är det ju alltid bättre ju tidigare fel upptäcks 
eftersom det minimerar följdfel (Se avsnitt 3.2.2 Kvalitetsbristkostnader) både inom det egna 
teknikslaget men även inom andra teknikslag.  

Konsulterna uppger att projektörerna upplever egenkontrollen omfattande och att tidspressen 
ökar risken för att det fuskas med egenkontroller. Författarna vill anmärka att tiden förvisso är 
en viktig faktor samtidigt som det vore önskvärt om det gick att sätta mer vikt på intern-
granskning. Detta exempelvis genom att Banverket specificerar fler krav på interngransk-
ningen samt premierar detta vid anbudsutvärderingen.  

6.4.6 Samgranskning 
Författarna vill med anledning av intervjusvaren poängtera att det är nödvändigt att ha en 
kontinuerlig samgranskning för att kunna upptäcka fel och brister så tidigt som möjligt (Se 
avsnitt 3.2.2 Kvalitetsbristkostnader). Detta istället för att förlita sig på den samgranskning 
som ingår i slutgranskningen som sker precis innan leverans.  

Konsulterna berättar att de är försiktiga med att avsätta tid för slutgranskning i anbudet 
eftersom de vill göra tidplanen så kompakt som möjligt för att få en fördel vid anbuds-
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prövningen. Även om konsulterna vet att de tidplaner som finns i förfrågningsunderlaget inte 
går att hålla med en tillräckligt bra kvalitet så förbises det eftersom det är en konkurrensfråga. 
För att försöka få bukt med detta anser författarna att tid för samgranskning bör premieras vis 
anbudsutvärderingen.  

Konsulterna berättar vidare om den tidspress som de upplever. I intervjuerna med konsulterna 
framkom det att fel oftast upptäcks mellan olika delar av de efterkommande aktiviteterna i 
ledet men att det inte finns tid för att gå tillbaka ett steg i projekteringen. Detta tolkas som att 
konsulten väljer att inte åtgärda fel som upptäcks under uppdragets gång och att denne anger 
tidsbristen som den vållande faktorn. Författarna ställer sig frågan om denna konsult helt 
förlitar sig på den interna slutgranskningen eller om slutgranskningen inte heller prioriteras.  

Författarna anser att samgranskningen inte ska stå och falla på att projektören inte har 
erfarenhet av vem som denne ska stämma av och samgranska med. Detta bör vara något som 
är kartlagt i en processkarta, vilket är upp till ledningen att se till att den finns. Författarna vill 
påpeka att vid framtagande av en bygghandling infinner sig en mängd aktiviteter som beror av 
varandra och som kräver samverkan för att leda till en komplett handling. Det är viktigt att 
fastställa vilka aktiviteter som samverkar med varandra, vilka krav som ställs samt vilka de 
interna kunderna är. Det måste klarläggas vilken utdata som krävs för att respektive intern 
kund ska få korrekt indata, med andra ord vad den interna kunden fordrar för att kunna 
fullfölja sin del i processen. Det bör även tydligt framgå vem som gör vilken aktivitet för att 
det ska vara lättillgängligt att ta kontakt med rätt person då en fråga dyker upp. Detta bör 
konsulten klarlägga i planeringsstadiet, innan arbetet påbörjas för respektive aktivitet. 
Förutom den externa kunden spelar även de interna kunderna en central roll som kravställare 
för att säkerställa insatserna i kvalitetsarbetet till respektive aktivitet. (Se avsnitt 3.2.3 
Processorientering)  

Enligt empirin verkar det som att konsulterna tar samgranskningen mer på allvar om 
Banverket ställer det som ett krav eftersom konsulterna säger att samgranskning framförallt 
blir av på de projekt där beställaren frågat efter det. 

6.4.7 Uppfyllande av kundens förväntningar 
Det är viktigt att granska projektplanen, eftersom en stor del av konsultens interna 
kvalitetsarbete redovisas här, så att den uppfyller de krav som Banverket ställer och att 
projektplanen har potentialen att leverera det som Banverket vill ha. Exempelvis att det finns 
rutiner för dokumentation och att denna sker på ett sådant sätt som är önskvärt från 
Banverkets sida. (Se avsnitt 6.2 Granskning av en projektplan)  

En konsult lyfter fram att en revisor exempelvis inte kan se hur kommunikationen eller 
samordningen fungerat i ett projekt. Författarna menar att ett sätt att kontrollera att 
exempelvis en samgranskning har skett är att först och främst kräva att konsulten sätter upp 
planer för när samgranskning ska ske och sedan att kontrollera att samgranskningen skett 
genom att kräva dokument på vad som har granskats, av vem, samt datum för denna 
granskning.  

6.4.8 Erfarenhetsåterföring från utförda projekt 
Konsulterna önskar att de skulle få mer erfarenhetsåterföring ifrån utförda projekt ifrån 
Banverket. Konsulterna anser att det är viktigt att de får reda på det som inte har fungerat i 
byggskedet, även om det inte orsakat någon direkt kostnad eller om det inte är ett uppenbart 



ANALYS 

- 64 - 

fel ifrån konsultens sida. En viktig aspekt av att alltid få reda på vilka ändringar som skett i 
bygget på grund av att bygghandlingen inte fungerat som den var i ursprunglig form är att det 
bland annat är så som konsulterna lär sig och kan förbättra sig, anser författarna.(Se avsnitt 
3.4 Erfarenhetsåterföring) Författarna vill poängtera att konsulten inte kan förvänta sig att en 
beställare ska vara med att betala för en intern kompetensutveckling, det bör vara upp till 
konsulten att lägga resurser på detta. 

6.4.9 Relationen Banverket - Konsulten 
Konsulterna framför i intervjuerna att de anser att Banverket bör ta tag i riskanalysarbetet på 
ett bättre sätt. Författarna vill hänvisa konsulterna att det oftast ingår i uppdraget att konsulten 
ska genomföra riskanalysarbetet (Se avsnitt 6.1 Granskning av förfrågningsunderlag). Hur 
som helst bör konsulten ha gjort en fullgod riskanalys själv varpå de ej behöver se på en 
eventuell kompletterande riskanalys ifrån Banverket.  

Konsulterna önskar att teknikstöden skulle definiera vad som ska utföras samt finnas med som 
bollplank kontinuerligt under hela uppdraget. Konsulterna önskar även en tidsperiod innan 
projekteringsmötet för att förbereda sig och sin motpart på Banverket för att kunna fatta så 
många beslut som möjligt under själva projekteringsmötet. Författarnas kommentar till detta 
är att det inte finns några hinder för konsulten att nyttja projektets teknikstöd på Banverket 
men att teknikstöden har flera projekt som de medverkar i vilket gör att det kan vara svårt att 
vara ett effektivt stöd.  

Det händer att underlaget inte finns framme när konsulten ska börja projektera, vilket leder till 
att uppdragsstarten hos konsulten blir fördröjd. Författarna vill tro att detta kan förekomma i 
mindre projekt som upphandlats snabbt på grund av anslagsprocessen och inte i de stora 
projekten som har en längre planering bakom sig. Enligt de uppgifter som författarna har fått 
så bör detta endast gälla för äldre ritningar som konsulten måste beställa och inte kan plocka 
ut direkt ur det datasystem som konsulten får tillgång till vid uppdragsstart.  

På grund av de önskemål som framkommit i intervjuerna med konsulterna frågar sig 
författarna om det finns möjlighet ifrån Banverkets sida att på ett mer effektivt sätt dela 
aktuella dokument som ingår i projektet med konsulten.  

Konsulterna påpekar att det finns skillnader mellan olika regioner inom Banverket. 
Författarna förmodar att detta upplevda problem minimeras i och med den omorganisation 
som skett nyligen inom Banverket då ett av målen med omorganisationen är att det ska bli 
mer lika inom Banverket. Författarna anser även att Banverket bör tänka på att arbeta mer 
standardiserat över hela landet för att få ett enhetligt arbetssätt, så långt som det är möjligt. 
Det skulle sannolikt ge fler möjligheter till internt utbyte på Banverket.  

En av konsulterna påpekar att denne önskar rätt underlag ifrån början, väldefinierat. 
Konsulten berättar vidare att när projektet startat så skiljer det sig väldigt ofta ifrån det 
uppdrag som konsulten tidigare lämnat anbud på. En förklaring till detta kan enligt författarna 
vara att kraven har varit otydliga i förfrågningsunderlaget så att konsulten vid anbudsin-
lämning inte uppfattat kraven rätt. I annat fall är det lagar eller föreskrifter som har ändrats, 
vilket är ytterst ovanligt då det endast är en kort tidsperiod mellan anbudsinlämning och 
uppstart. 
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6.5 Jämförelseanalys av projektledares och konsulters 
uppfattningar 

Nedan följer författarnas jämförande analys av intervjuerna med projektledarna samt 
konsulterna. Jämförelseanalysen är uppdelad i samma områden som de analyser där projekt-
ledarna respektive konsulterna analyseras var för sig.  

6.5.1 Kvalitet 
Att det går att bygga utan fel i bygghandlingen, uttalar 4 av 5 projektledare som en av de 
viktiga parametrarna i god kvalitet när det gäller projekteringen. Endast en av konsulterna 
framhåller detta som god kvalitet. En tolkning av detta är att konsulterna inte ser detta som 
lika avgörande för en god kvalitet som projektledarna gör. Det verkar som att konsulterna inte 
fokuserar på avsedd användning för bygghandlingen. (Se avsnitt 6.4.1 Kvalitet)  

Författarna tolkar det som att konsulterna och projektledarna i stort sett är överens om att en 
god kvalitet på projekteringen bland annat uppnås genom en god kommunikation mellan 
Banverket och konsulten. (Se avsnitt 3.5 Kommunikation samt avsnitt 6.4 Analys av 
intervjuer med konsulter till Banverket) Författarna menar att det är via kommunikation som 
Banverket som beställare i större utsträckning kan försäkra sig om att konsulten uppfattat 
beställarens behov.  

I ingressen av ABK96 står att läsa om viktiga förutsättningar för ett tillfredsställande 
uppdragsresultat. En av de tre saker som anses vara lite viktigare än andra är att beställaren 
och konsulten har en samstämmig uppfattning om uppdragets syfte, omfattning och kvalitets-
nivå. För att undvika missförstånd samt för att betona syftet med kvalitet bör beställaren 
definiera vad denne avser med begreppet kvalitet, anser författarna. Detta genom att ta reda på 
vilka beskrivningar, definitioner och krav som kan förtydligas i förfrågningsunderlag och 
kontraktshandlingar samt vad som bör diskuteras igenom med konsulten. 

6.5.2 Kvalitetsbrister 
Något som projektledarna lyfter fram som en huvudorsak till att kvalitetsbrister uppstår som 
inte konsulten tar upp är dålig samordning mellan de olika teknikslagen hos konsulten. En 
annan faktor som bara projektledarna nämner är för dålig lokalkunskap om den plats som 
konsulten ska projektera på som en huvudorsak till att kvalitetsbrister uppstår. Intern-
granskning hos konsulten är däremot något som båda parter ser som ett förbättringsområde 
när det gäller att minimera kvalitetsbrister. 

En orsak som både projektledarna och konsulterna omtalar är bristande kommunikation hos 
konsulten internt samt i dialogen mellan Banverket och konsulten. Projektledarna och 
konsulterna är också samstämmiga om att dåliga rutiner hos konsulten är en orsak till att 
kvalitetsbrister uppstår. Vidare medger projektledarna att kvalitetsbristerna även kan bero på 
dåliga rutiner hos dem själva. 

Det framgår av intervjuerna att bägge parterna är överens om att det brister i underlaget som 
Banverket tillhandahåller konsulten vid projektets start. Projektledarna tillkännager att de är 
dåliga på att uppdatera förändringar efter underhåll som gjorts samtidigt som en av projekt-
ledarna menar på att konsulten har betalt för att kontrollera att ritningarna stämmer och 
uppdatera dessa vid behov. Författarna ställer sig frågan varför inte förändringar uppdateras 
kontinuerligt i ritningarna över befintlig anläggning samt om det tydligt framgår att det ingår i 
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konsultens uppdrag och att konsulten således har betalt för att kontrollera ritningen innan 
projekteringen påbörjas. Det gäller att vara tydlig med hos vem ansvaret ligger, vill författarna 
poängtera.  

Både projektledarna och konsulterna är även överens om att det inte är möjligt att projektera 
100 procent rätt. Detta på grund av yttre omständigheter som ingen kan påverka eller som 
konsulten inte kan känna till vid projekteringen. 

6.5.3 Platsbesök 
Både konsulterna och projektledarna anser att platsbesök är ett måste för att få till en bra 
projektering. Konsulterna berättar att de är ute och gör platsbesök medan projektledarna säger 
att de tydligt kan se dem gånger konsulterna inte varit ute på platsbesök (se avsnitt 6.3 Analys 
av intervjuer med projektledare på Banverket). Att konsulterna är ute och gör platsbesök 
behöver dock inte betyda att platsbesöken är omsorgsfullt utförda, är författarnas reflektion 
kring detta. Det är inte bara viktigt att dessa görs utan framförallt hur de utförs.  

Vad gäller krav på platsbesök så berättar konsulterna att det skiljer sig mellan olika för-
frågningsunderlag. Detta kan författarna styrka med att det endast i en av de uppdrags-
beskrivningar som författarna inspekterat ingår platsbesök som ett krav. Författarna 
rekommenderar att dokumenterade platsbesök bör ligga som ett standardkrav i förfrågnings-
underlaget. Det kan även vara en fördel att specificera antal eller när i tiden, beroende på 
projekteringens fas, platsbesöken ska utföras.  

6.5.4 Samverkan 
Konsulterna och projektledarna är samstämmiga om att samverkan är a och o för en lyckad 
projektering. De rutiner som ingår menar båda är samgranskning, interna projekteringsmöten 
och tekniksamordningsmöten.  

6.5.5 Relationen Banverket - konsulten 
Några faktorer som projektledarna anser att konsulterna är mindre bra på är platsbesök och 
interngranskning. När det gäller interngranskningen är det främst samordning mellan olika 
teknikslag samt egenkontroll som projektledarna pekar ut. Detta är ingenting som konsulterna 
nämner som faktorer som de själva skulle kunna bli bättre på. Detta tolkar författarna som att 
antingen har konsulterna inte insett att det brister på dessa punkter eller så vill konsulterna 
inte medge detta. Ytterligare en förklaring enligt författarna kan vara att projektledarna inte 
har påpekat tillräckligt ingående för konsulterna om deras missnöje.  

Konsulterna påpekar att de inte har kompetens för att bygga och att det inte heller är något 
som efterfrågas ifrån Banverket. Det visar sig dock i denna undersökning att en önskan ifrån 
projektledarna på Banverket är att konsulterna skaffar sig erfarenhet ifrån praktiskt byggande 
för att få en bättre och snabbare förståelse för konsekvenserna av olika lösningar. Författarnas 
reflektion är att det kanske finns en möjlighet att Banverket börjar efterfråga och värdesätta 
denna kompetens i anbudsutvärderingen. Detta skulle eventuellt kunna leda till att konsulten i 
större utsträckning engagerar sig i att öka sin kompetens inom det området. Detta är något 
som författarna menar skulle bidra till en ökad förståelse och en påtagligare vision gällande 
konsultens verksamhet och den process som dennes arbetsresultat inverkar på.  
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Från konsultens sida finns å andra sidan en önskan om att projektledarna på Banverket skaffar 
sig erfarenhet av hur det är att projektera. Konsulterna berättar att de upplever att projekt-
ledarna inte alltid förstår hur lång tid vissa saker kan ta. En rekommendation till Banverket är 
att utreda om det finns ett behov av erfarenhet ifrån projekteringen hos projektledarna. Om än 
det finns en projekteringsledare med i projektet som kan bistå med hjälp så kanske 
projektledaren själv bör ha förståelse för vissa delar i projekteringen. Författarna anser dock 
att det ej bör krävas lika djup förståelse som den som krävs när det gäller konsulterna och 
byggkompetens.  

Många projektledare anser att den granskning som utförs av Banverket då bygghandlingen 
levererats är bristfällig. Konsulterna bestyrker detta genom att berätta att Banverkets 
granskning oftast bara innehåller anmärkningar på det språkliga. Här finns enligt författarna 
potential till ett ökat utbyte om Banverket satsar på en grundligare granskning som inte 
huvudsakligen innehåller språkliga fel. Även ett granskningsmöte med konsulten efter att 
Banverket granskat bygghandlingen, som en av konsulterna föreslår, är något som även 
författarna tycker låter som en god tanke.  

Författarna anser emellertid att när det kommer till kvalitetsbrister så är det ju projektörerna 
som sitter på den stora tekniska kompetensen och erfarenheten av att tillverka bygg-
handlingar. Det är dem som bör ha lättast att upptäcka kvalitetsbrister under projekteringen. 
För att undvika att konsulterna eventuellt förlitar sig på Banverkets granskning i ett sådant 
skede föreslår författarna att Banverket kan införa ett sanktioneringssystem där konsulten får 
vite i de fall som fel och brister uppdagas vid Banverkets granskning. Det skulle även kunna 
gå att lägga upp det så att konsulten får bonus om denne kan verifiera att allt detta utförts på 
rätt sätt eller avdrag om det inte utförs.  

En kompletterande metod kan enligt författarna vara att Banverket i sitt förfrågningsunderlag 
har ett speciellt kvalitetsavtal där konsulten skriver under på att denne ska genomföra 
ordentliga platsbesök, egenkontroller, kontinuerliga samgranskningar samt en ordentlig 
slutgranskning med en viss tid avsatt. Detta kvalitetsavtal skulle kunna utgöra en lämplig 
procentandel av arvodet. Författarna vill tro att ett avtal medför att det är lättare att ålägga vite 
på konsulten. (Se avsnitt 3.3.3 Leveranskontroll)  

Det framkommer av intervjuerna att Banverket anser att de inte ska lägga ned resurser på 
utförlig granskning av bygghandlingen eftersom de anser att det är konsultens åtagande som 
leverantör att leverera en produkt som noggrant interngranskats för att säkerställa en god 
kvalitet. Detta håller författarna med om men å andra sidan ställer sig författarna frågan varför 
Banverket inte kan se detta som en ankomstkontroll. (Se avsnitt 3.3.1 Leverantörsförhållande) 
Författarna är medvetna om att kvalitetsarbete handlar om att arbeta med förebyggande 
åtgärder men i detta fall kan det vara så att teorin kanske inte går att tillämpa fullt ut på en 
offentlig myndighet som Banverket på grund av LOU (Se avsnitt 4.2.1 Lagen om offentlig 
upphandling). Det är denna lag som medför att leverantören i och med anbudsförfarandet kan 
vinna en upphandling även om tidigare bygghandlingar haft stora kvalitetsbrister. 

Författarna menar dock att om än konsulterna som projekterar åt Banverket inte drabbas av de 
kostnader som uppstår på grund av kvalitetsbrister i deras handling så bör de ändå vara 
intresserade av att göra ett bra jobb för att bibehålla ett gott rykte. Även om ett gott rykte inte 
spelar någon större roll när det gäller upphandlingar hos Banverket som sker enligt lagen om 
offentlig upphandling så bör konsulterna ändå vara intresserade av en satsning på före-
byggande åtgärder för att ett dåligt rykte inte ska sprida sig till kunder på den fria marknaden. 
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Konsulterna anser att Banverket är en bra och engagerad beställare som tar tag i problem och 
är bra på att lösa det tillsammans med konsulten. Författarna råder Banverket att upprätthålla 
dessa goda egenskaper samtidigt som det finns risk att konsulten då litar på att saker och ting 
ska lösas med Banverkets hjälp och att de inte själva lägger ned resurser på att lösa det själv. 
Författarna kan se en antydan till detta då en av projektledarna uttrycker en önskan om att 
konsulten, när denna stöter på problem, inte bara presenterar problemet utan även på en gång 
har ett förslag till en lösning eller olika uppslag till lösningar. Projektledaren berättar vidare 
att många är duktiga på det, att de har förstått att de bör ha ett förslag redan. Däremot är det 
ofta så att det som är föreslaget är ett möjligt förslag men det finns ofta bättre alternativa 
lösningar om de skulle lägga lite mer tid på att undersöka möjligheter, betonar projektledaren. 

Konsulterna anser att Banverket skulle kunna bli bättre genom att ha tydligare förfrågnings-
underlag. Detta är något som många projektledare också framhåller som en förbättringspunkt. 
Författarna är förvissade om att en önskan om ett tydligare förfrågningsunderlag till stor del 
innefattar en tydligare kravställning. En av projektledarna nämner kravställningen som en 
väsentlig kvalitetsbrist. (Se avsnitt 6.3 Analys av intervjuer med projektledare på Banverket) 
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7  REKOMMENDATIONER OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel redovisas de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna. Dessa är 
grupperade enligt de fem delfrågor som introduceras i rapportens syfte. I slutet av detta 
kapitel finns även några rekommendationer till konsulterna. Motiveringarna till samtliga 
rekommendationer återfinns i analysdelarna. 
 
Då rekommendationerna är så många till antalet vill inte författarna rangordna dessa utan 
författarna har valt att presentera rekommendationerna utan prioriteringsordning. 
Författarna ser rekommendationerna som möjliga åtgärder som Banverket själva får ta 
ställning till vilka de tycker är lämpliga att implementera. 
 

7.1 Upphandling 
Nedan presenteras de rekommendationer som författarna kommit fram till gällande hur 
Banverket ska handla upp en blivande konsult.  

7.1.1 Kravställning 
 Förtydliga kravställningen i förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar  

 Standardisera många av kvalitetskraven i förfrågningsunderlagen, utred 
vilka som går att tillämpa i alla projekt 

 Inför standardkrav på dokumenterade platsbesök i samtliga förfrågnings-
underlag samt definierade krav för att försöka styra att platsbesöken blir 
omsorgsfullt utförda 

 Utforma fler formulerade krav på kvalitet för betona vikten av kvalitet 

 Ställ krav på en kontinuerlig samgranskning och samordning samt en noga 
specificering av dessa krav 

 Inför fler krav på interngranskning samt specificera dessa krav 

 Säkerställ en samstämmig förståelse mellan beställare och konsult genom 
att definiera kvalitet 

 Förtydliga kraven på innehåll i projektplanen 

 En ordentligare granskning av projektplanen innan den godkänns i syfte att 
visa för konsulten vad som är viktigt för beställaren 

7.1.2 Anbudsutvärdering 
 Ange viktiga kvalitetsparametrar i förfrågningsunderlaget som premieras 

vid anbudsutvärderingen 
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 Premiera avsatt tid för slutgranskning hos konsulten vid anbudsut-
värderingen 

 Premiera byggkompetens hos konsulten i anbudsutvärderingen  

7.2 Uppföljning 
Nedan presenteras de rekommendationer som författarna kommit fram till gällande hur 
Banverket ska följa upp att konsulten följer uppdragsspecifikationerna. 

7.2.1 Uppföljning av krav 
 Införa rutiner för effektiv och ordentlig uppföljning av kraven genom att 

planera hur, när och i vilken omfattning som uppföljning ska ske 

7.2.2 Revisioner/ronder 
 Obligatoriska revisioner och/eller ronder vid större projekteringsuppdrag 

7.3 Morötter och piskor 
Nedan presenteras de rekommendationer som författarna kommit fram till gällande vilka 
sanktioneringsmöjligheter eller bonusmöjligheter som Banverket skulle kunna använda för att 
höja kvalitetsnivån på projekteringen. 

7.3.1 Ankomstkontroll 
 Ett effektfullt sanktioneringssystem i samband med en utförligare ankomst-

kontroll på Banverket samt ett efterföljande granskningsmöte med 
konsulten eller alternativt ett kvalitetsavtal med tillhörande sanktionerings-
system 

7.4 Kvalitetsmått 
Nedan presenteras de rekommendationer som författarna kommit fram till gällande vilka 
kvalitetsmått för granskning av fel som uppstår som skulle vara lämpliga för Banverket att 
använda. 

7.4.1 Statistik 
 Datainsamling för beräkningar och analys av kvalitetsbristkostnader för 

samtliga projekt 

7.5 Utvecklingsmöjligheter 
Nedan presenteras de rekommendationer som författarna kommit fram till gällande hur 
Banverket ska driva ett förebyggande förbättringsarbete internt. 

- 70 - 



REKOMMENDATIONER OCH SLUTSATSER 

7.5.1 Databas 
 Ett webbaserat system för ifyllnad av checklistor och mallar  

 En strukturerad databas med problem och effektiva lösningar där erfaren-
heten kan spridas till många exempelvis ett forum där det går att ställa 
frågor och söka efter svar i befintliga diskussionstrådar  

7.5.2 Erfarenhetsåterföring 
 Skapa rutiner för erfarenhetsåterföring 

 Tydliggör syftet med erfarenhetsåterföring för projektmedarbetarna inom 
Banverket 

 Ge möjligheten för en representant ifrån konsulten att sitta med på bygg-
möten genom inbjudan 

7.5.3 Dokumentation och dokumenthantering  
 Tydligare direktiv för strukturen över vilka dokument som ska in i vilka 

databaser genom rutiner  

7.5.4 Dialog 
 Arbeta med en bättre och mer kontinuerlig dialog mellan Banverket och 

konsulten genom tätare kontakt och avstämning  

 Snabba besked vid eventuella frågor ifrån konsulten 

7.5.5 Övriga utvecklingsmöjligheter 
 Att arbeta mer standardiserat över hela landet för ett mer enhetligt arbetssätt 

 Se över om det finns ett behov av ett utökat processkunnande bland projekt-
ledarna  

 Ge projektledarna möjlighet att vidga sina kunskaper i de olika områdena 
inom projekteringen genom utbildning/praktik 

7.6 Några utvalda skadeförebyggande rekommendationer 
till konsulten 

Nedan presenteras de rekommendationer som författarna kommit fram till gällande hur 
konsulterna ska arbeta förebyggande internt i kvalitetshänseende. 

 Bättre och säkrare självgranskning/interngranskning 

 Omsorgsfullt utförda platsbesök 

 Bättre helhetssyn/förmåga att se en gemensam process  

 Ett processorienterat synsätt med kartläggning av samverkande aktiviteter 
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8 DISKUSSION 
 
I detta avsnitt reflekterar författarna kring de metoder som används i denna rapport samt de 
motgångar och medgångar som författarna upplevt. Författarna för även ett resonemang om 
förslag till fortsatt arbete.  
 

8.1 Metoddiskussion - styrkor och svagheter 
Författarna anser att personliga intervjuer i detta fall var en bra metod för att få fram åsikter 
och försäkra sig om att ett relevant svar ges på den fråga som ställs. Detta då möjlighet ges att 
direkt ställa följdfrågor vid oklarheter. Dessutom önskades mer spontana svar som känns mer 
korrekta än de svar som antagligen skulle ha getts om respondenterna haft en tid på sig att 
fundera och kanske rent av diskutera svaren med andra. Författarna eftersökte individens egna 
spontana åsikt.  

En enkätundersökning hade förutom mindre spontana svar även mest sannolikt lett till bortfall 
och en mer utdragen datainsamling. Däremot hade en enkätundersökning gett utrymme för en 
större mängd respondenter och därmed ett starkare underlag för ett resultat med högre 
reliabilitet. 

Dock finns även risken vid en intervju att respondenten målar upp en falsk bild ändå och 
kanske även att författarna omedvetet har påverkat respondentens svar genom exempelvis 
betoning, ansiktsuttryck eller i vissa fall kanske även författarna ställt omedvetet ledande 
följfrågor. 

En annan aspekt kan vara att frågorna uppfattas och tolkas olika av olika individer vilket kan 
ha påverkat validiteten i svaren. En annan svårighet med intervjuer är att den som intervjuar i 
sin tur tolkar svaren och för bristande anteckningar. För att undvika detta spelade författarna 
in samtliga intervjuer för att kunna lyssna i efterhand och komplettera anteckningarna. 

Andra omständigheter som inte går att styra över är respondentens dagsform och dennes 
inställning till författarnas arbete, den svarandes senaste/aktuella upplevelser och händelser 
som kan ha haft en inverkan på svaren och medfört att vissa av dennes åsikter är tillfälligt 
starkare. 

8.2 Praktiska aspekter under arbetets gång 
Tidsplanen har fungerat bra och varit ett stöd i planeringen av detta examensarbete. Några 
faktorer som författarna inte har kunnat påverka som har lett till viss förskjutning av tidplanen 
var bland annat att det tog tid att få tag på rätt personer hos konsulterna samt att det var svårt 
att få boka in tid för intervjun inom en snar framtid. Något som författarna blev positivt 
överraskade av var att konsulterna var så tillmötesgående när det gällde att ställa upp för en 
intervju.  

En annan sak som tog längre tid än beräknat var att hitta relevant dokumentation ifrån några 
av de projekt som författarna i samråd med Banverket hade kommit överens om att granska. 
Denna sökning blev så pass komplicerad att författarna valde att bryta och lägga större vikt på 
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intervjuer istället. Emellertid känner författarna att detta vägval ledde till en bättre slut-
produkt.  

En svårighet som författarna stötte på var att förstå och sätta sig in i upphandlingsprocessen 
och försöka beskriva den på ett enkelt sätt. Under examensarbetets första tid ändrades bilden 
över upphandlingsprocessen ett flertal gånger.  

Ifrån början hade författarna en tanke på att även intervjua projektörer hos konsulterna för att 
kunna jämföra svaren med uppdragsledarna men vid närmare eftertanke skulle detta ha givit 
lite för mycket fokus på konsulten. Författarna valde därför att hellre lägga ned mer tid på 
relationen och eventuella meningsskiljaktigheter mellan konsulten och Banverket. 

Någon felanalys utfördes aldrig som det var tänkt från början. Detta eftersom det inte fanns 
någon historisk sammanställning av de olika typer av fel som uppstått vid projekteringen.  

8.3 Förslag till fortsatt arbete 
Förslag till fortsatt arbete är enligt författarna att utvärdera de rekommendationer som detta 
examensarbete resulterat i. Att exempelvis titta närmare på vilka rekommendationer som 
skulle vara mest intressant att införa och vilka rekommendationer som är mest kostnads-
effektiva.  

Ett konkret förslag på fortsatt utredning av kvalitetsbrister är att leta efter/ta fram en lämplig 
modell som grupperar in olika feltyper för granskning av kvalitetsbrister.  

En intressant fortsättning på detta examensarbete skulle även kunna vara att gå över på andra 
sidan och göra en djupare studie hos konsulterna med fokus på deras interna kvalitetsarbete 
för att ta reda på hur de ska arbeta för att möta upp de krav som ställs. 
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REFERENSER  

9.3.2 Vännäs nytt signalställverk, Diarienr: BRN 99-522/45, Upphandlingsnr: 
BRNP 186/04 

Objektspecifika kvalitetskrav, Handling 05.1.2  
Uppdragsbeskrivning, Handling 05.1  
Uppdragskontrakt, Handling 01 
Upphandlingsföreskrifter, Handling 00 

9.4 Personer 

9.4.1 Intervjuer - Konsulter till Banverket 
Clausén Niclas – SWECO (2007-11-21) 
Carlman Gabriella – Banverket projektering (2007-12-20) 
Lindkvist Peter – Ramböll (2007-11-20) 
Svensson Jan – WSP (2007-12-04) 
Wållberg Jonas – Tyréns (2007-12-03) 

9.4.2 Intervjuer - Projektledare på Banverket 
Bergdahl Lars (2007-10-22) 
Johansson Dan (2007-11-01) 
Larsson Ingemar (2007-10-25) 
Lindmark Per (2007-10-23) 
Tossavainen Thomas (2007-10-23) 

9.4.3 Övriga referenser 
All den information som refererar till Banverket och som inte har en referens angiven direkt i 
texten är information som givits av personal på Banverket. Till dessa personer hör främst: 

Carita Ilomeri  
Dan Johansson 
Kurt Johansson 
Ronald Andersson 
Staffan Carlsson 
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BILAGA 1   1/(1) 

BILAGA 1 -INTERVJUGUIDE PROJEKTLEDARE 
 
Allmänna frågor kring projektet 

1. Vilka är involverade vid utformning av förfrågningsunderlag? 
2. Vilken metod används vid anbudsutvärdering? 
3. Hur ser rutinerna ut för kvalitetsronder och revisioner? 
4. Hur ofta tar du del av resultatet ifrån kvalitetsronder och revisioner? 

 
Kvalitet 

5. Vad är god kvalitet? 
6. Hur uppnås god kvalitet? 
7. Vad tror ni är de huvudsakliga orsakerna till att kvalitetsbrister uppstår? 
8. Hur kan detta förbättras? 
9. Är det möjligt att projektera 100 % rätt? 
10. Hur ser då en bra projektering ut? 

 
Förbättringspotential 

11. Vad gör konsulterna bra idag? 
12. Vad tycker ni de gör dåligt?  
13. Hur skulle konsulterna kunna förbättra sig i deras roll som leverantör/projektör? 
14. Vad tycker ni att konsulterna kan ändra på för att underlätta för er? 
15. Är det något som ni själva tycker att ni kan bli bättre på? 

 
Erfarenhetsåterföring 

16. Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring idag mellan olika projekt? 
17. Hur viktigt tycker ni att erfarenhetsåterföring är för ett lyckat projekt? 
18. Hur tycker ni att ert arbete med erfarenhetsåterföring fungerar? 
19. Vad är det som är bra/dåligt med erfarenhetsåterföringsarbetet? 
20. Vad skulle kunna förbättras? 

 
Samverkan 

21. Hur viktigt tycker ni att samverkan hos konsulten är för ett lyckat projekt? 
22. Vilka rutiner tycker ni ingår i begreppet samverkan? 
23. Hur tycker ni att konsultens arbete med samverkan fungerar idag? 
24. Vad är det som fungerar bra/dåligt? 
25. Vad skulle kunna förbättras? 

 
Platsbesök 

26. Hur viktigt tycker ni att platsbesök är för ett lyckat projekt? 
27. På vilket sätt tycker ni att platsbesök bidrar till ett lyckat projekt? 

 

 



BILAGA 2   1/(2)  

BILAGA 2 -INTERVJUGUIDE KONSULTER 
 
Kvalitet 

1. Vad är god kvalitet när det gäller projekteringen? 
2. Hur uppnås god kvalitet? 
3. Hur definierar ni en kvalitetsbrist? 
4. Vad tror ni är de huvudsakliga orsakerna till att kvalitetsbrister uppstår? 
5. Hur kan detta förbättras? 
6. Är det möjligt att projektera 100 % rätt? - Hur ser då en bra projektering ut? 

 
Samverkan 

7. Hur viktigt tycker ni att samverkan mellan olika teknikslag är för ert arbete? 
8. Vilka rutiner tycker ni ingår i begreppet samverkan? 
9. Hur bedriver ni samverkan mellan de olika teknikslagen? 
10. Tycker ni att ert arbete med samverkan fungerar? 
11. Hur arbetar ni med samverkan med era underkonsulter? 

 
Interngranskning 

12. Hur ser rutinerna ut för egenkontroller? 
13. Hur viktigt är det med egenkontroller? 
14. Hur tycker ni att ert arbete med egenkontroller fungerar? Vad är det som fungerar bra 

och vad är det som fungerar mindre bra? 
15. Vad skulle kunna förbättras? 

 
16. Hur ser rutinerna ut för samgranskning? 
17. Hur viktigt är det med samgranskning? 
18. Hur säkrar ni samgranskning inför leverans? 
19. Hur tycker ni att ert arbete med samgranskning fungerar? Vad fungerar bra och vad 

fungerar dåligt? 
20. Vad skulle ni kunna bli ännu bättre på? 

 
21. Hur ser erat interna kvalitetsarbete ut när det gäller projektering och hur redovisas det 

för beställaren? 
22. Hur försäkrar ni er om att det som levereras är det som beställaren vill ha? 

 
Platsbesök 

23. Hur skaffar ni er lokalkunskap om den plats som ni ska projektera på? 
24. Hur viktigt tycker ni att platsbesök är för ert arbete? 
25. På vilket sätt tycker ni att platsbesök bidrar till ert arbete? 

 
Förbättringspotential 

26. Upplever ni stora skillnader mellan olika beställare? 
27. Hur skulle BV kunna förbättra sig i deras roll som beställare? 
28. Hur tycker ni att BV hanterar eventuella problem som uppstår? 
29. Vad tycker ni att BV kan ändra på att underlätta för er? 
30. Vad gör BV bra idag? 
31. Vad tycker ni de gör dåligt?  
32. Är det något som ni själva tycker att ni kan bli bättre på som leverantör? 

 

 



BILAGA 2   2/(2)  

Erfarenhetsåterföring 
33. Hur viktigt tycker ni att erfarenhetsåterföring ifrån utförda projekteringar är för ert 

arbete? 
34. Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring idag? 
35. Hur skulle ni som konsult vilja ta del av erfarenheten ifrån de projekt som ni 

medverkar i? 
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