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Förord 
 
Examensarbete har genomförts på Vägverket under hösten 2005 och behandlar utvärdering av 
att tillämplig miljölagstiftning följs.  
 
Vi vill i detta förord passa på att tacka alla medarbetare på Vägverket som har gett oss del av 
sin kunskap vid intervjuer. Vi vill även tacka Banverket, Botniabanan aktiebolag och Skanska 
Sverige aktiebolag för deras vänliga inställning till examensarbetets benchmarking. Vi vill 
också passa på att tacka Anne Ristijärvi och Lena Lagnerö som har hjälpt oss med tolkningen 
av kravet. Ett särskilt tack vill vi ge våra handledare David Beimark på Vägverket och 
Thomas Olsson vid Luleå tekniska universitet för deras stöd och vägledning. Vi vill även 
tacka alla andra som på ett eller annat sätt har hjälpt oss med denna uppsats, ingen nämnd och 
ingen glömd.  
 
 
Eskilstuna november 2005 
 
Karolina Rudberg  
Sara Sjöberg 



  

Sammanfattning 
 
Många organisationer väljer att arbeta med miljöfrågor genom ett miljöledningssystem. Den 
miljöledningsstandard som idag dominerar marknaden är serien ISO 14000. ISO 14001 är en 
av de organisationsorienterade standarderna i serien och behandlar miljöledningssystem. ISO 
14001 bygger på ett antal kravelement som måste uppfyllas för att en organisation ska vara 
certifierbar. Ett av kraven i standarden (4.5.2 i ISO 14001:2004) anger att ”organisationen 
skall upprätta, införa och underhålla en dokumenterad rutin för att regelbundet utvärdera att 
tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter följs”. Vad som krävs enligt kravet är inte helt 
tydligt. Det finns flera olika metoder som kan användas för utvärderingen, till exempel 
revisioner, genomgång av dokument, intervjuer och prover. Metoden ska vara anpassad efter 
organisationens storlek, typ och komplexitet. Hur ofta denna utvärdering bör genomföras 
finns inte definierat i standarden, men rekommendationen är att det görs årligen.  
 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur Vägverket arbetar med utvärdering av att 
tillämpliga miljölagar följs i processen ”Utveckla förbindelse” och komma fram till 
förbättringsförslag. För att få idéer om hur Vägverket kan arbeta i framtiden har det i 
examensarbetet utförts en benchmarking mot Banverket, Botniabanan aktiebolag och Skanska 
Sverige aktiebolag.  
 
Vägverket har valt att arbeta för att vara certifierbara enligt miljöledningsstandarden ISO 
14001. Vägverket har tänkt utvärdera lagefterlevnaden genom internrevisioner och 
lagrevisioner. Idag sker inga lagrevisioner och de internrevisioner som utförs behandlar sällan 
miljölagstiftningsfrågor. Därigenom dras slutsatsen att Vägverket inte uppfyller kravet 4.5.2. 
Vägverket har metoder som kan användas för att samla in data till en utvärdering. Dessa 
metoder är miljöronder, revisioner, dokumentgranskning, egenkontrollprogram, 
kvalitetssäkring. Vägverket har rutiner för hur avvikelsehantering och utvärderingar ska gå till 
samt hur resultatet ska presenteras på ledningens genomgång på olika nivåer i organisationen. 
Metoderna och rutinerna kan användas för utvärdering av lagefterlevnad, men metoderna 
måste utvecklas så att alla lagar som berör verksamheten kontrolleras. I förbättringsförslagen 
kommer dessa metoder att användas och utvecklas.  
 
Förbättringsförslaget innebär att Vägverket bör utvärdera lagefterlevnaden utifrån de 
avvikelser som framkommit bland annat vid lagrevisioner, miljöronder, slutbesiktning och 
domar som gått Vägverket emot. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 
 
Many organizations choose to work with environmental issues through environmental 
management systems. The series ISO 14000 dominates the market of environmental 
standards. ISO 14001 is one of the organizational oriented standards in the series and handles 
environmental management systems. ISO 14001 is based on an amount of requirements that 
has to be fulfilled if an organization wants to be certificated. One of the requirements in the 
standard (4.5.2 ISO 14001:2004) states “Consistent with its commitment to compliance, the 
organization shall establish, implement and maintain a procedure(s) for periodically 
evaluating compliance with applicable legal requirements”. What the requirement demands is 
today unclear. There are several methods that can be used to fulfil the requirement, for 
example audit, document reviews, interviews and samplings. The used method must consider 
the organization size, type and complexity. How often the evaluation has to be done is not 
defined in the standard, but the recommandation is to evaluate the method every year. 
 
The purpose of the thesis is to investigate how The Swedish Road Administration is working 
with evaluation of compliance in the process “Develop Connection” and find ways to improve 
their way of work. A benchmarking at Banverket Östra banregionen, Botniabanan Limited 
Company and Skanska Sweden Limited Company has been done to find new ideas on how 
The Swedish Road Administration can work in the future.  
 
The Swedish Road Administration has chosen to prepare to be certified within the 
management system ISO 14001. The Swedish Road Administration will use internal audits 
and law audits to evaluate compliance. Today they do not perform any law audits and the 
internal audits rarely consider environmental laws. The conclusion is that The Swedish Road 
Administration does not fulfil the requirement 4.5.2. The Swedish Road Administration has 
methods that can be used to gather data for an evaluation. The methods are environmental 
rounds, audits, document reviews, control program and quality control. The Swedish Road 
Administration has procedures for handling nonconformities and evaluations and also on how 
to present the results of the Management review.  The methods and the procedures can be 
used for evaluation of compliance, but the methods must be developed so that all applicable 
environmental laws will be considered. In the improvement suggestions these methods will be 
used and developed. 
 
In the improvement suggestions we mean that The Swedish Road Administration should 
evaluate compliance from the nonconformities that have been discovered during law audits, 
environmental rounds, final inspections and sentences against The Swedish Road 
Administration. 
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1 Inledning 

 
I inledningskapitlet behandlas examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, syfte 
och avgränsningar. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Sverige fick en ny samlad miljölagstiftning genom Miljöbalkens ikraftträdande 1999. 
Genom medlemskapet i Europeiska Unionen är Sverige skyldighet att följa Europeiska 
Gemenskapens lagstiftning. Det kommer regelbundet nya direktiv från Europeiska 
Gemenskapen som Sverige måste föra in i den svenska lagstiftningen. 
Miljölagstiftningen i Sverige är därför ny, omfattande och föränderlig vilket leder till att 
vissa organisationer har svårt att hålla sig uppdaterad på gällande lagstiftning. 
Organisation måste följa miljölagstiftningen annars kan de dömas. Att bli dömd innebär 
en kostnad för företaget i form av böter och tappat anseende.  
 
Miljöledningssystem är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med 
miljölagstiftningen och därmed minska risken för lagöverträdelser. I 
miljöledningsstandarden ISO 14001 krävs att organisationen har fungerande rutiner 
både för att efterleva lagarna och för att utvärdera denna lagefterlevnad. I ISO 
14001:2004 blev kravet om att utvärdera att tillämpliga lagar följs ett eget kravelement 
och därmed fick utvärderingen mer fokus.   
 
 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Vägverket har en processorienterad verksamhet som styrs utifrån ett integrerat 
ledningssystem. (Vägverket, 2005h) Vägverket arbetar för att vara certifierbart enligt 
ISO 14001, ISO 9001 och AFS 2001. Kravet 4.5.2 i ISO 14001:2004 anger att 
”organisationen skall upprätta, införa och underhålla en dokumenterad rutin för att 
regelbundet utvärdera att tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter följs”. Vägverket 
arbetar idag inte strukturerat och systematiskt med att utvärdera att tillämplig 
lagstiftning följs och därför finns det en stor förbättringspotential i arbetssättet. 
  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga hur Vägverket arbetar med utvärdering av att 
tillämpliga miljölagar följs och komma fram till förbättringsförslag.  
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1.4 Avgränsningar 
 
Examensarbetet utgår från kravet i 4.5.2 i ISO 14001:2004 om att en organisation ska 
utvärdera lagefterlevnaden. I examensarbetet kontrolleras om och hur arbetet med 
utvärdering av lagefterlevnad sker inom Vägverkets underprocess ”Utveckla 
förbindelse” på övergripande nivå och i två regioner.  
 
Att bara revisorer som arbetar åt Det Norske Veritas har intervjuats gällande tolkningen 
av 4.5.2 beror på examensarbetets tidsbegränsning. För att den jämförande 
undersökningen med andra organisationer inte ska bli för omfattande och för att en mer 
djupgående analys ska vara möjlig har undersökningen avgränsats till tre organisationer. 
Banverket Östra banregionen, Skanska Sverige aktiebolag och Botniabanan aktiebolag 
har valts för att för att de är organisationer som arbetar med liknande uppdrag som 
Vägverket. Att organisationer med liknande uppdrag valts är för att det är lätt att förstå 
och få idéer från deras arbetssätt. Dessa idéer kan sedan utvecklas och förändras för att 
sedan arbetas in i Vägverkets befintliga arbetssätt.    
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2 Metod 
 
I detta kapitel redovisas examensarbetets teoretiska ansats och de metoder som använts.  
 
 

2.1 Teoretisk ansats 
 
Inom alla examensarbeten måste det finnas en teoretisk ansats. Författaren måste se på 
sina fynd utifrån något perspektiv som vanligen brukar kallas teoretiskt. Fortfarande 
lever idén kvar att en teori ska användas och utifrån den ska arbetet ske. Med teori 
menas ett antal sammanhängande satser av ganska generell natur. Utifrån dessa satser, 
som uttalar sig om ett samband mellan åtminstone två variabler, konstateras hypoteser 
som sedan skall testas mot verkligheten. Detta är en förenklad bild av deduktivt 
teoretiserande. (Trost, 1998) Motsatsen till deduktivt teoretiserande är induktivt 
teoretiserande där det är observationer och analyser av fenomen som leder fram till 
hypoteser och framtida teorier. (Befring, 1994) Det finns även abduktivt teoretiserande 
som innebär en växelverkan mellan teori och empiri. (Hernwall, 1998) 
 
Examensarbetet kommer att utgå från generella teorier som tillämpas på arbetets empiri 
i analysen, vilket innebär ett deduktivt teoretiserande. Examensarbetet kommer även att 
utgå från ett induktivt teoretiserande, eftersom det i analysen skapas nya hypoteser som 
sedan kan leda fram till teorier. När båda angreppssätten används kallas det för 
abduktivt teoretiserande. (Alvesson och Sköldberg, 1994) Detta angreppssätt kommer 
att användas i examensarbetet på grund av att arbetet utgår från generella teorier och 
verkliga iakttagelser för att skapa nya hypoteser. 
 
Fallstudie är en forskningsmetod inom samhälls- och beteendevetenskaplig och 
medicinsk forskning. En fallstudie är en detaljerad undersökning av ett särskilt 
fenomen. Fallstudier används för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och 
teorier, ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser. Termen åsyftar ofta studier 
av individer, men används också för särskilda studier av till exempel en organisation. 
(Nationalencyklopedin, 2005g) 
 
I examensarbetet kommer fallstudie att användas som forskningsmetod, av den orsaken 
att en fördjupning på utvärdering av att lagar följs ska göras hos Vägverket. En 
fallstudie görs även på de organisationer som valts ut för benchmarking. Genom 
fallstudierna illustreras arbetssätt som kan användas för att uppfylla kravet 4.5.2 i ISO 
14001:2004. Ett arbetssätt utvecklas och anpassas sedan för Vägverkets verksamhet. 
 
Under ett examensarbete kan antingen en kvalitativ eller en kvantitativ 
undersökningsmetod användas. I den kvalitativa undersökningsmetoden används 
ostrukturerade frågeställningar, utifrån dessa fördjupas olika tankar och idéer successivt 
och en teori kan växa fram. I den kvantitativa undersökningsmetoden används 
strukturerade och i förväg formulerade frågeställningar som utgår från en teori och 
specificeras i form av hypoteser. (Olsson och Sörensen, 2002) 
 
I examensarbetet kommer både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder 
används, för att få ett användbart resultat.  
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2.2 Intervjumetodik 
 
Intervjumetodiken är både krävande, flexibel och valid (Befring, 1992) Intervjuaren kan 
föra en dialog med den intervjuande och ställa frågor beroende på hur heltäckande 
svaren är. Det är viktigt att intervjun hålls i en neutral miljö, att den följer en viss 
struktur och att den intervjuande inte blir avbruten. Det är även viktigt att den som 
intervjuar är lyhörd och inte blandar in sina egna åsikter, då detta kan styra den som blir 
intervjuad. (Rubenowitz, 1980) 
 
De finns olika sorters intervjuer: 
 

1. Parintervju – en intervjuare och en intervjuad. Här finns en klar rollfördelning 
med ett gemensamt ansvar - att intervjun blir bra. 

 
2. Gruppintervju – En intervjuare och fler intervjuade. En gruppintervju genomförs 

för att se hur debatten går i den grupp som är inbjuden. Syftet är att skapa en 
dialog mellan de intervjuade.  

 
3. Panelintervju – Flera intervjuare och en intervjuad. Syftet är att intervjuarna 

tillsammans ska kunna belysa olika nyanser. I en panelintervju finns en 
huvudintervjuare som håller i intervjun och driver den framåt. De andra i 
panelen lyssnar och gör anteckningar och de tar över intervjun när 
huvudintervjuaren ber om det. I vissa fall kan vem som helst gå in i samtalet när 
de vill fördjupa intervjun kring en fråga som diskuteras. (Kylén, 1994) 

 
I examensarbetet kommer både långa och korta intervjuer att utföras. Valet av 
intervjuns längd beror på i vilken mån personen är inblandad i utvärderingen av 
lagefterlevnad. Intervjuer har valts framför enkäter på grund av att de är mer flexibla 
och kan styras mer utifrån den information som ges. 
 
För att försöka undvika informationsförlust och missförstånd kommer det att 
genomföras panelintervjuer (två intervjuare och en intervjuad). En person kommer att 
vara huvudintervjuaren och den andra intervjuaren antecknar och går in i samtalet i 
frågor där hon vill ha fördjupning.   
 
Intervjuer kommer att utföras på Vägverket för att se hur arbetet med utvärdering av 
lagefterlevnad sker idag och för att få fram information som inte behandlas i 
organisationens dokument. Respondenterna på Vägverket kommer att vara anonyma på 
grund av att det intressanta är att hitta förbättringsförslag gällande arbete med 
utvärdering av lagar och inte att peka ut en viss person eller region. Det kommer totalt 
att genomföras tio intervjuer på Vägverket. Två av respondenterna arbetar med frågor 
på en övergripande nivå och resterande respondenter arbetar på regionerna. Valet av 
vilka personer som ska intervjuas fattas på egen hand. Frågorna som ställs vid 
intervjuerna utarbetas utifrån syftet med examensarbetet och frågorna redovisas i Bilaga 
1. Frågorna behandlar ibland Vägverkets lagefterlevnad istället för utvärderingen av 
lagefterlevnaden. Detta på grund av att Vägverkets arbetssätt gällande lagefterlevnad 
inte är helt utarbetat och infört i verksamheten.  
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Intervjuer kommer även att genomföras på Banverket Östra banregionen, Botniabanan 
aktiebolag och Skanska Sverige aktiebolag för att se hur andra organisationer arbetar 
med utvärdering av lagefterlevnad. Frågorna redovisas i bilaga 4, 5 och 6. 
Respondenterna kommer att vara anonyma på grund av att det intressanta är att se hur 
organisationen arbetar och inte peka ut en specifik person. För att täcka in de olika 
utvärderingsmetoderna, som används i de olika stegen vid utveckling järnvägssystem, 
kommer tre respondenter att intervjuas på Banverket. På Botniabanan aktiebolag och 
Skanska Sveriges aktiebolag intervjuas en respondent eftersom organisationernas 
verksamhet endast innefattar byggsteget.  
 
En anonym intervju utförs också med Swedish Standards Institute, eftersom det är 
organisationens tolkning som är av intresse och inte den enskilda respondentens. 
Frågorna redovisas i Bilaga 2. Intervjuer utförs även med revisorer från Det Norske 
Veritas för att få deras tolkning av kravet 4.5.2. Frågorna som ställts redovisas i Bilaga 
3. 
 
 

2.3 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudie är av stor vikt i början av arbetet och resultatet är betydelsefullt under 
hela arbetet. Litteraturstudien ger anvisningar vad som redan är gjort på området och 
pekat ut användbara frågeställningar och teorier. (Svenning, 2000) 
 
I examensarbetet kommer litteraturstudie att utföras rörande miljöledningssystem, 
tolkning av kravet och kontrollmetoder för utvärdering. Det kommer att utföras 
dokumentgranskning för att kartlägga Vägverkets arbetssätt. Vägverket har nyligen 
infört ett övergripande ledningssystem och vissa rutiner finns idag endast på regional 
nivå. Därför kommer både regionspecifika och övergripande dokument att granskas.  
 
 

2.4 Benchmarking 
 
Benchmarking kan översättas till referenspunkt eller riktmärke på svenska. ABB:s 
definition av benchmarking är: ”En ständig process där vi jämför våra produkter, 
tjänster och arbetssätt med våra svåraste konkurrenter eller med de företag i andra 
branscher som anses vara bättre” . (Gustafsson, 1992) 
 
Benchmarking är en väldefinierad och strukturerad arbetsprocess som genomförs i flera 
steg. Omfattningen av varje steg varierar mellan olika företag. De grundläggande 
momenten kan sammanfattas i fem delar: 
 

• Bestäm vad som måste förbättras 
• Kartlägg den egna verksamheten 
• Sök föredömen, ta kontakt och jämför prestationer 
• Analysera gapen 
• Ställ upp nya riktvärden och inför förändringar 
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Benchmarking är en arbetsprocess som inte ska betraktas som ett engångsprojekt utan 
bör ingå som en naturlig del i det fortlöpande arbetet med ständiga förbättringar. (Ibid.) 
 
En benchmarking kommer att utföras mot Banverket, Skanska Sverige aktiebolag och 
Botniabanan aktiebolag för att för att se hur andra organisationer arbetar med 
utvärdering av lagefterlevnad samt för att få tips och idéer gällande hur Vägverket kan 
gå vidare med sitt arbete. 
 
 

2.5 Validitet och reliabilitet  
 
Graden av tillit till en undersökning är beroende av validitet och reliabilitet. Validitet 
handlar om att mäta rätt sak, det vill säga mäta det som ska mätas. Det handlar även om 
ifall ett mätresultat har påverkats av andra faktorer än det som ska mätas. Det är viktigt 
att ha rätt mätinstrument vid undersökningen för att få en stor noggrannhet, det vill säga 
hög validitet (Olsson och Sörensen, 2001). Reliabilitet handlar om graden av 
mätprecision eller mätfel (Befring, 1994). För att öka reliabilitet bör det mätas på rätt 
sätt. Det som eftersträvas i en undersökning är att ha en hög reliabilitet, det vill säga 
undersökningen ska kunna upprepas utan att resultatet ändras och att den inte påverkas 
av olika tillfälligheter och slumpmässiga fel. (Olsson och Sörensen, 2001) Validitet kan 
betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av 
slumpmässiga sådana. (Nationalencyklopedin, 2005f) 
 
Datainsamlingsmetoderna som kommer att användas för att ta fram arbetets empiri är 
dokumentstudie och intervjuer. Dessa metoder används för att få en verklighetsnära bild 
av hur arbetet fungerar i Vägverket. Personerna som kommer att intervjuas på 
Vägverket är medarbetare som arbetar med miljöfrågor, är ansvariga för att 
miljölagstiftningen följs eller kommer i kontakt med miljölagstiftningen och 
miljöledning i sitt arbete. Personer kommer att väljas ut både på övergripande och på 
regional nivå. Dessa personer arbetar på olika nivåer i verksamheten och har olika 
ansvarsuppgifter gällande miljölagstiftningen. I och med denna spridning kommer olika 
vinklar av arbetet att speglas och en hög validitet kommer att uppnås. I arbetet kommer 
personerna att få ta del av den skrivna intervjusammanställningen och har då möjlighet 
att korrigera missuppfattningar vilket också ökar validiteten. Intervjuerna på Vägverket 
kommer att presenteras anonymt i examensarbetet, vilket minskar reliabiliteten. Vid 
benchmarking mot andra organisationer kommer nyckelpersoner i miljöarbetet att 
intervjuas för att få en hög validitet. För att intervjuerna ska ge den information som 
behövs har litteratur gällande intervjuteknik studerats och liknade frågor har ställts till 
personer med liknade arbetsuppgifter, vilket leder till hög reliabilitet.
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3 Vägverket 
 
Vägverket bildades 1841 på grund av ökningen av transporternas betydelse. (Vägverket, 
2004a) Organisationen har cirka 6600 anställda. År 2004 var den totala summan för 
investeringar 10 315 miljoner kronor. (Vägverket, 2005h) Vägverkets vision är ”Vi gör 
den goda resan möjlig”. De arbetar för att ge vägtransportsystemet en god standard och 
att det är lättillgängligt för alla människor. Vägtransportsystemet ska vara jämställt, 
miljöanpassat, säkert och bidra till regional balans. Vägverket är en statlig myndighet 
och därför är det riksdagen och regeringen som bestämmer vilken inriktning som 
Vägverkets arbete ska ha. (Vägverket, 2004b)  
 
 

3.1 Organisation 
 
Vägverket har en linjeorganisation som leds av en styrelse vars ledamöter utses av 
regeringen. Det är styrelsen som ansvarar för myndighetens verksamhet. Exempel på 
beslut som fattas av styrelsen är årsredovisning, delårsrapport, budgetunderlag, upprätta 
en nationell väghållningsplan. (Vägverket, 1998) Styrelsens ansvar och uppgifter 
regleras närmare i verksamhetsförordningen, förordningen med instruktioner för 
Vägverket och en särskild arbetsförordning. (Vägverket, 2005l) 
 
Generaldirektören är under styrelsen chef för Vägverket. Generaldirektören ansvarar för 
och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. (Ibid.) 
Generaldirektören får besluta i alla frågor med undantag av de frågor som ska beslutas 
av styrelsen, personalnämnden och vägtrafikinspektionen. (Vägverket, 2004j)  
 
Huvudkontorets huvuduppgift är att stödja generaldirektören i hans kontakt med 
regering och riksdag. Huvudkontoret ska även stödja generaldirektören i hans styrning, 
prioritering och uppföljning av verksamheten. Regionerna ska ansvara för verkets 
regionala verksamhet i sin helhet. Regionerna ska bidra till Vägverkets samlade resultat 
inom sina geografiska områden och sina delar av Vägverkets processer. (Ibid.) 
 
En chef på Vägverket får besluta i alla frågor som faller inom avdelningens eller 
enhetens verksamhetsområde, utom de frågor som beslutas av styrelsen, 
generaldirektören eller en huvud-, stöd- eller delprocessägare. Med chef avses den som 
är ansvarig för en organisatorisk enhet inom Vägverket. Chefen leder arbetet inom den 
organisatoriska enheten och ansvarar gentemot närmast överordnad chef för att 
verksamheten genomförs författningsenligt och effektivt. I uppdraget ingår att informera 
överordnad chef om verksamheten och ta initiativ till förbättringar såväl i den egna 
verksamheten som gentemot överordnad chef. En chef inom Vägverket ska bland annat 
ansvar för att arbetet bedrivs rättssäkert, effektivt och med rätt kvalitet. (Ibid.) 
 
En beslutsrätt kan delegeras inom Vägverket. Generaldirektörens beslutsrätt kan 
överlåtas till annan befattningshavare. Den som vidtagit generaldirektörens delegation 
får vidaredelegera beslutsrätten enligt etablerade riktlinjer och med väl inarbetad rutin. 
Den som delegerar beslutsrätten ansvarar för att den som tar emot delegationen har 
tillräcklig kompetens att handlägga frågan. Delegation av beslutsrätt ska protokollföras 
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och diarieföras. En chef kan bland annat delegera arbetsuppgifter på miljöområdet. 
(Ibid.) 
 
Vägverket delas in i ett huvudkontor, sju regioner (enheter), tre affärsenheter, tre 
resultatenheter och två stöd- och utvecklingsenheter.  
 
Regioner: 
Region Norr (huvudort Luleå)  
Region Mitt (huvudort Härnösand)  
Region Stockholm (huvudort Stockholm)  
Region Väst (huvudort Göteborg)  
Region Mälardalen (huvudort Eskilstuna)  
Region Sydöst (huvudort Jönköping)  
Region Skåne (huvudort Kristianstad) 
  
Affärsenheter: 
Vägverket Konsult  
Vägverket Produktion  
Vägverket Färjerederiet  
  
Stöd- och utvecklingsenheter: 
Samhälle och trafik  
Information och administration  
 
Resultatenheter: 
Förarprov  
Trafikregistret  
Vägsektorns Utbildningscentrum (VUC) (Vägverket, 2005n) 
 
 

3.2 Processer  
 
Vägverket är förutom en linjeorganisation även en processorienterad organisation och 
det är generaldirektören som äger processerna. Syftet med processorientering av 
verksamheten är att framhäva kundens behov och de delar av verksamheten som mest 
bidrar till att tillfredställa kundbehovet. Processorientering är också ett sätt att skapa 
helhetssyn och effektivitet i genomförandet. Arbetssättet innebär att arbetet inte är låst 
av organisationsgränserna utan genomförs i grupperingar som för tillfället har den bästa 
kompetensen. (Vägverket, 2004i) 
 
Vägverkets två huvudprocesser är ”Stödja medborgarnas resor” och ”Stödja 
näringslivets transporter”. Huvudprocessernas utgör grunden för Vägverkets arbete och 
det är genom dessa som värde levereras till kunderna. Under dessa huvudprocesser finns 
delprocesserna ”Fånga kundbehov”, ”Förbättra transportvillkor”, ”Erbjuda 
resemöjligheter” och ”Stödja under resa”. (Ibid.) 
 
Det finns även fem stödprocesser ”Kompetensförsörja”, ”Leda och styra”, ”Informera 
och kommunicera”, ”Hantera IT och data” samt ”Upphandla och bevaka marknad”. 
Stödprocessernas uppgift är att se till att huvudprocesserna har förutsättningar att 



~ Vägverket ~ 
 
 

9 

fungera effektivt. Därigenom är den viktigaste uppgiften för stödprocesserna att verka 
för effektiviseringar i Vägverket. (Ibid.) 
 
Följande roller tillämpas inom det processorienterade arbetssättet: 
 
• Processägaren – Generaldirektören äger processerna 
• Huvud- och stödprocessägare – Varje huvud- och stödprocess har en huvud- 

respektive stödprocessägare. Huvud- och stödprocessägarna ansvarar för processens 
effektivitet och ändamålsenlighet. I detta ansvar ingår att informera processägaren 
om verksamheten i processen och att arbeta med ständiga förbättringar. 
Huvudprocessägaren sitter på Huvudkontoret. 

• Delprocessägare (endast huvudprocesserna) – Är ansvariga för delar av processen 
och sitter på Huvudkontoret. I uppgiften att vara delprocessägare ingår att bedriva 
effektiv samverkan med andra delprocessägare, beskriva delprocessen och dess 
prestationer, följa upp och utveckla delprocessen och dess prestationer samt 
samordna arbetet i delprocessen. 

• Processansvariga (huvud-, stöd- och delprocessansvariga) – För varje process ska 
det finnas en processansvarig på regionsnivå. Den som är huvud- respektive 
stödprocessansvarig ska bistå den som är huvud- respektive stödprocessägare 
gällande effektiviteten, ändamålsenligheten och utvecklingen av den egna enhetens 
del av aktuell huvud- respektive stödprocess.  

• Kundansvariga (övergripande och per enhet) – Är ansvariga för respektive 
kundgrupp som huvudprocessägaren pekar ut. 

• Nätverk – Det finns både processnätverk och kundnätverk. Processnätverket utgör 
ett forum till hjälp för huvud-, stöd- eller delprocessägaren. Kundnätverk utgör ett 
forum för att stödja för den kundansvariga i dess arbete. (Ibid.) 

 
Delprocessen ”Förbättra transportvillkor” syftar till att Vägverket tillsammans med 
andra aktörer skapar nya förutsättningar i vägtransportsystemet dels för att få ny 
grundläggande kunskap dels för att få nya kvaliteter i vägtransportsystemet. 
Delprocessen består av tre underliggande processer; ”Förbättra vägtransportssystemet 
genom forskning, utveckling och demonstration” (FUD), ”Utveckla förbindelse” och 
”Lämna bidrag/Transferera”. Examensarbetet behandlar underprocessen ”Utveckla 
förbindelse”. (Vägverket, 2005i) 
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4 Teoretisk referensram  
 
Här presenteras de teorier som är relevanta för examensarbetet.  
 
 

4.1 Miljöledningssystem 
 
Miljöledningssystem är ett verktyg som tagits fram som ett hjälpmedel för företag och andra 
organisationer för att strukturera upp sitt miljöarbete. Miljöledningssystem används på 
frivillig basis och är därmed ett komplement till lagstiftning och andra typer av tvingande 
styrmedel. Syftet med miljöledningssystem är att uppnå ständiga förbättringar gällande 
miljöprestanda. Miljöledningssystem kan förutom att vara en hjälp vid struktureringen av 
miljöarbetet användas för att skapa trovärdighet, speciellt de miljöledningssystem som 
granskas av en tredje part. De miljöledningsstandarder som idag dominerar marknaden är 
ISO 14000. (Ammenberg, 2004) 
 
ISO 14000 är en serie standarder som syftar till att hjälpa organisationer att bygga upp och 
bedriva ett strukturerat och systematiskt miljöarbete för att kontinuerligt förbättra sin 
miljöprestanda. ISO 14001 är en av de organisationsorienterade standarderna i serien och 
behandlar miljöledningssystem. (Piper et al., 2002) 
 
Precis som för andra ledningssystem så bygger ISO 14001 på den så kallade PDCA- cykeln. 
Där P= Plan (Planering), D= Do (Införande och drift), C= Check (Kontroll och korrigerande 
åtgärder) och A= Act (Ledningens genomgång). Grundtanken är att de företag som väljer att 
införa ett miljöledningssystem baserat på PDCA- cykeln ska arbeta systematiskt och 
strukturerat. Till en början ska företaget etablera en vision, det vill säga en önskad situation 
dit företaget vill nå. Sedan planeras hur målet skall uppnås och organisationen genomför de 
aktiviteter som behövs få att nå målet. Efter att arbetet genomförts kontrolleras allt och 
eventuella brister korrigeras. Dessa fyra steg utgör de huvudrubriker som ISO 14001 är 
uppbyggt runt. Under varje huvudrubrik finns ett antal underrubriker (kravelement) som i sin 
tur innehåller ett antal skall- satser som måste uppfyllas om företaget vill vara certifierbar. 
(Ammenberg, 2004) Nedan presenteras det kravelement som behandlas i examensarbetet.  
 

4.1.1 Kravelementet 4.5.2 ”Utvärdering av att tillämpliga lagar följs” 
4.5.2.1 ”Enligt organisationens åtagande om att följa lagkrav, skall den upprätta, införa och 
underhålla rutiner för att regelbundet utvärdera att tillämpliga lagkrav följs. 
 
Organisationen skall bevara redovisande dokument från den regelbundna utvärderingen.” 
(Swedish Standards Institute, 2004a) 
 

4.1.2 Tolkning av kravet 4.5.2 
Som en följd av åtagandet om att följa lagkrav bör organisationen upprätta, införa och 
underhålla en rutin för regelbunden utvärdering av att organisationen uppfyller de lagkrav 
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som är tillämpliga för organisationens miljöaspekter. För denna utvärdering finns flera olika 
metoder till exempel: 
 

• Revisioner 
• Genomgång av dokument 
• Besiktningar av anläggning 
• Intervjuer 
• Genomgång av projekt eller arbeten 
• Prover och analys av dessa 
• Genomgång av anläggning och direkta observationer 

 
Organisationen bör upprätta en metod för regelbunden utvärdering av att organisationen 
uppfyller kraven. Metoden ska vara anpassad efter organisationens storlek, typ och 
komplexitet. Hur ofta denna utvärdering bör genomföras beror på i vilken omfattning 
organisationen tidigare uppfyllt lagkrav. Metoden för att utvärdera kan integreras med andra 
bedömningar som redan finns i organisationen till exempel revisioner av ledningssystemet, 
arbetsmiljöronder och kvalitetsuppföljningar. På samma sätt som organisationen följer upp 
att lagkraven följs, bör organisationen även utvärdera att de uppfyller andra krav som 
organisationen berörs av. Organisationen kan upprätta en särskild rutin för att genomföra en 
sådan utvärdering eller den kan välja att kombinera utvärderingen med den som sker 
gällande lagkrav. (Swedish Standards Institute, 2004b)  
 
Att verifiera att åtgärderna och rutinerna som en organisation infört har och har haft den 
effekt som var meningen är en viktig del i ett miljöledningssystem. En viktig del är att 
konstatera att organisationen uppfyller den lagstiftning som är relevant för organisationens 
verksamhet. Det är ett rimligt krav eftersom en organisation måste följa lagarna, men 
dessvärre har många organisationer haft svårigheter att leva upp till standardens krav.  
Problem består dock i allmänhet inte av att organisationen har svårigheter att följa 
lagstiftningen utan organisationen har svårigheter att visa hur de följer lagstiftningen. 
Organisationen vet med sig att ligga långt under det gränsvärde som krävs i lagen och 
tillståndet för verksamheten. Därmed anses det inte nödvändigt att införa regelbunden 
verifiering av att så verkligen är fallet. Det finns inga undantag i standarden och därför måste 
organisationen dokumentera att de verkligen ligger inom lagkraven. Ordet regelbundet finns 
inte definierat i standarden och därigenom står det organisationen fritt att utifrån behovet 
definiera antalet mätningar. Det är inte ovanligt att det dröjer flera år mellan mätningarna 
under förutsättning att verksamheten är oförändrad. Det är självklart nödvändigt att verifiera 
uppfyllnaden av lagkraven ofta i de fall som organisationen ligger nära lagkraven. Den 
konkreta åtgärd som organisationen förväntas göra är med utgångspunkt från de specifika 
lagkrav som finns, identifiera de miljöaspekter som är kopplade till respektive lag. För varje 
aspekt som är kopplade till ett lagkrav kan organisationen använda en rutin som visar hur 
uppföljningen av lagkraven går till. Här kan bedömas hur ofta en uppföljning ska ske. (Piper 
et al., 2002) 
 
Miljöbalken lägger dessutom mer ansvar på organisationen att själva bedöma vilka åtgärder 
som är tillämpliga på verksamheten. Ett exempel är produktvalsprincipen som kräver att 
material som har en negativ inverkan på miljön ska bytas om det finns ett användbart 
alternativ. Ett sådant krav ger utrymme för tolkningar och därmed ökar behovet av 
dokumentation kring hur diskussionen förts när behovet av verifikation beslutades. För att 
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klara det måste organisation dokumentera hur generella krav tillämpas och tolkas inom 
verksamheten. (Ibid.) 
 
Kontroll av att lagstiftningskravet uppfylls skall ske regelbundet och vara systematiskt. 
Kontrollen kan ske inom ramen för interrevision, men kräver då en gedigen kompetens hos 
de berörda internrevisorerna. Om lagstiftningskravet är infört i en verksamhetsrutin sker 
kontroll enklast genom granskning av verksamhetsrutinen, om den är uppdaterad mot aktuell 
lagstiftning och att rutinen efterlevs. Om lagefterlevnaden säkerställs genom kompetens hos 
medarbetarna eller tekniska lösningar kan granskningen istället göras med hjälp av 
kravförteckningen. Kontrollen måste ske gällande alla lagar som organisationen har 
identifierat och är berörda av. (Swedish Association for Testing Inspection and Certification, 
2005) 
 
Uppgiften är, till skillnad från revision av andra delar av miljöledningssystemet, att 
”regelbundet utvärdera att tillämplig lagstiftning och föreskrifter följs”. Med regelbundet bör 
förstås minst en gång per år. Resultaten av kontrollen av lagefterlevnad måste finnas i form 
av redovisande dokument och dessa ska arkiveras. Detsamma gäller för andra krav. (Ibid.) 
 
För att analysera och utvärdera att organisationen efterlever tillämplig lagstiftning inom 
ramen för ISO 140001 och andra krav bör ledningen och/eller andra ansvariga gå igenom 
förändringar i lagstiftningen, resultatet av kontrollen av lagefterlevnaden, eventuella 
avvikelser som rör lagstiftningen och andra krav och ta ställning till resultatet. (Ibid.) 
 
Tillståndspliktiga organisationer har etablerade kontrollprogram och följer upp vissa 
miljöparametrar. Problemet med tillståndspliktiga verksamheter är att de även efter 
införandet av ISO 14001 väljer att mäta, övervaka och redovisa indikatorer som är fastställda 
av kontrollprogrammet. Detta innebär att de mäter indikatorer som är direkt kopplande till 
villkoren i tillståndet. Det uppstår därför komplikationer för företag som både är 
tillståndspliktiga och ISO 14001 certifierade. För det första så kräver ISO 14001 att 
organisationer regelbundet ska visa att de uppfyller lagstiftningen. Vad som anses som 
regelbundet framgår inte av standarden och kan därför kan mätfrekvensen i 
kontrollprogrammet ifrågasättas vid en revision. För det andra så kan det komma nya 
miljölagar som inte är medtaget i tillståndsbeslutet men som organisationen ändå måste följa. 
Organisationen måste därför definiera hur de tolkar kravet och hur de verifierar att de följer 
kravet. (Almgren & Brorson, 2003) 
 
 

4.2 Kontrollmetoder för utvärdering 
 
Nationalencyklopedin definition på utvärdering är: ”sammanfattande term för metoder som 
syftar till en systematisk bedömning av resultaten och de mer långsiktiga effekterna av 
genomförda insatser”. (Nationalencyklopedin, 2005b) För att samla in data till en utvärdering 
av lagefterlevnad kan olika kontrollmetoder användas. (Swedish Standard Institute, 2004b) 
Några av dessa kontrollmetoder beskrivs nedan. 
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4.2.1 Miljörevision 
Miljörevision som begrepp användes första gången på 1970-talet i USA. Företagen hade 
problem med opinionen, kunder och lagstiftare efter att ha ställts till svars för miljöolyckor. 
Eftersom revision var en vanlig arbetsform för viktiga sakområden inom företaget var det 
naturligt att använda sig av denna metodik. Miljörevisionen innebär en systematisk 
granskning och uppföljning av miljöarbetet. Idag finns ett genuint intresse från företagens 
sida att väga in både ekonomiska mål och miljömål i sin verksamhet. Miljöledning och 
miljörevision är då viktiga verktyg som kompletterar varandra. (Almgren & Brorson, 2003)  
 
Att revidera innebär att förändra till ett modernare och effektivare tillstånd efter grundlig 
genomgång. (Nationalencyklopedin, 2005d) En revision är en granskning i efterhand av ett 
företags eller annan organisations redovisning och förvaltning. Syftet med en revision är att 
ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta 
organisationen. (Nationalencyklopedin, 2005c)  
 
Det finns tre former av revisioner, nämligen första-, andra- och tredjepartsrevision. 
Förstapartsrevisionerna utförs med interna resurser inom organisationen. Detta kallas i 
allmänhet för internrevision. Andrapartsrevision genomförs gentemot annat företag 
exempelvis en existerande eller tilltänkt entreprenör. Tredjepartsrevision utförs av en 
utomstående och oberoende tredje part. Oftast är avsikten certifierings- eller 
underhållsrevision. (Almgren och Brorson, 2003) 
 
Revision innebär numera inte en fullständig granskning utan vid planeringen av en revision 
fördelas istället resurserna så att de främst används inom områden som är väsentliga eller 
utsatta för risker. (Nationalencyklopedin, 2005c)  
 
I revision ingår momenten dokumentgranskning och intervjuer som beskrivs nedan. 
(Almgren och Brorson, 2003) 
 
Dokumentgranskning   
Dokumentgranskning är en del av uppföljningen av en organisations införande av 
miljöledningssystem. Dokumentationen i ett miljöledningssystem består av ett antal 
huvuddokument som ska tas fram i en viss ordning vid införandet. Genom en granskning kan 
det kontrolleras hur väl en organisations dokument stämmer överensstämmer med uppställda 
krav. (Stadsrevisionen, 2002) En dokumentgranskning kan även ske för att kartlägga hur en 
organisation arbetar med till exempel miljöfrågor. 
 
Intervjuer 
Intervjumetodiken är både krävande och flexibel (Befring, 1992) Intervjuaren kan föra en 
dialog med den intervjuande och ställa frågor beroende på hur heltäckande svaren är. Det är 
viktigt att intervjun hålls i en neutral miljö, att den följer en viss struktur och att den 
intervjuande inte bli avbruten. (Rubenowitz, 1980) 
 
Intervjuer kan både vara korta och långa. För att täcka av en del fakta eller gå på djupet inom 
ett begränsat område räcker korta intervjuer på 5-20 minuter. Korta intervjuer är oftast styrda 
eller strukturerade. I hårt strukturerade intervjuer finns ett antal färdiga frågor och 
intervjuaren ska se till att varje fråga blir tillräckligt besvarad. På långa intervjuer, 40-60 
minuter, kan flera frågeområden klaras av och fördjupning sker på det mest intressanta 
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området. Långa intervjuer är oftast mer öppna och ostrukturerade. I dessa intervjuer har 
intervjuaren ett antal frågeområden som ska täckas av. Intervjuaren låter personen som blir 
intervjuad att berätta fritt om varje fråga eller frågeområde för att därefter styra samtalet så 
att intervjuaren får reda på det han är ute efter. (Kylén, 1994) 
 

4.2.2 Miljöronder 
Rond betyder rundvandring och är en benämning på en arbetsform som länge använts på 
vårdavdelningar på sjukhusen. På ronden ges den ansvarige möjlighet att fortlöpande 
bedöma hur olika krav efterlevs i verksamheten, avvikelser antecknas. Därefter kan den 
ansvarige sätta in extra resurser där det behövs för att åtgärda felen. Ronderna ska utföras 
olika ofta beroende på behovet av kontroll. (Nationalencyklopedin, 2005e)  
 
Vid miljö- och skyddsronder besiktas verksamhetens alla anläggningar med avsikt att 
identifiera eventuella risker för personskada, brand och yttre miljö. Ronderna protokollförs 
och anmälningar åtgärdas systematiskt. Eventuella brister som kan innebära risk för 
betydande miljöpåverkan rapporteras och hanteras som intern avvikelse enligt ISO 14001. 
(OKG, 2004)  
 

4.2.3 Checklistor 
En checklista är en lista med förteckning över åtgärder som inte får glömmas och som 
prickas av en efter en sedan de utförts. (Nationalencyklopedin, 2005a) Checklistor kan 
användas för nästan all typ av datainsamling. Syftet kan vara att upptäcka avvikelser från 
målvärde, identifiera förändringar i dataserier, registrera förekomstfrekvens av olika feltyper 
med mera. Checklistan kan i sin enklaste form utgöra en grund för bedömning. Den kan även 
användas som en kontroll för att alla delsteg i en process är genomförda. (Industri och 
forskning AB, 2005) 
 

4.2.4 Egenkontroll 
Enligt Miljöbalken 26 kapitlet 19 § ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder 
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande 
planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna 
undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens 
påverkan på miljön. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten 
begär det. 
 
En verksamhetsutövare behöver utvärdera sin egenkontroll då och då för att kunna planera 
och kontrollera verksamheten. Är verksamheten komplex, starkt miljöpåverkande eller 
omfattande kan utvärderingen ske med ett tätt intervall, exempelvis årligen eller vartannat år. 
För att följa upp om egenkontrollprogrammet är ändamålsenligt i förhållande till 
verksamhetens art och omfattning kan brister som återkommer i de undersökningar som 
gjorts sedan förra utvärderingen och vilka nya krav och bestämmelser som tillkommit sedan 
den senaste utvärderingen ställas samman. Verksamhetsutövaren kan börja med att ställa 
samman resultaten från egenkontrollen. Mot denna bakgrund kan en bedömning göras om 
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egenkontrollprogrammet behöver kompletteras eller förändras. Nya krav i lagstiftningen kan 
föranleda större förändringar i egenkontrollen. Det kan även innebära att medarbetarnas 
kunskaper behöver förbättras i något avseende eller att åtgärdsplanerna kan behöva 
förändras. (Naturvårdsverket, 2001)  
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5 Empiri 
 
I detta kapitel redovisas den data som framkommit vid intervjuer och 
dokumentgranskning på Vägverket. I kapitlet redovisas även intervjuer som utförts med 
personer som arbetar på Swedish Standard Institute och med revisorer som arbetar på 
Det Norske Veritas. Vad som framkommit vid benchmarking mot Banverkets Östra 
banregionen, Skanska Sverige aktiebolag och Botniabanan aktiebolag redovisas även i 
empirin. 
 
 

5.1 Dokumentstudie av Vägverkets arbete med utvärdering av 
lagefterlevnad 
 
För att kartlägga hur Vägverket ska arbeta med lagefterlevnad har en dokumentstudie 
genomförts. Vägverkets arbete med att uppfylla relevant lagstiftning utgår från den 
övergripande rutinen lagar och andra krav. Det finns även andra rutiner och dokument 
som påverkar lagefterlevnaden inom organisationen.  
 

5.1.1 Rutin ”Lagar och andra krav”  
I Vägverkets ledningssystem finns rutinen ”Lagar och andra krav”. Rutinen har till syfte 
att minimera risken för brott mot lagar och förordningar inom Vägverkets verksamhet. 
Rutinen avser att säkerställa att relevanta lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter 
och verksgemensamma krav identifieras, görs tillgängliga, analyseras och tillämpas i 
Vägverkets processer. Relevanta och kritiska lagar ska finnas tillgängliga för 
medarbetarna på det interna nätverket. Generaldirektörens stab har en särskild rutin för 
att identifiera relevanta lagar och förordningar för Vägverkets samlade verksamhet. 
(Vägverket, 2005a) 
 
Det är processägare som ansvarar för att identifiera och tillgängliggöra för processen 
relevanta och kritiska lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och verks-
gemensamma krav. Processägaren ska analysera innebörden och konsekvenserna av 
kraven och hur de påverkar och relaterar till varandra inom processen och till övrig 
verksamhet. För tillämpningar av lagar och andra krav ansvarar linjechefer och 
beställare. Relevanta lagar och förordningar finns förtecknade på intranätet. 
Identifikationen av relevanta lagar och kritiska lagrum och krav inom del- och 
stödprocesser görs genom att processägaren och juridiskt kunniga personer tillsammans 
går igenom processens verksamhet och bedömer vilka lagar och krav som är kritiska. 
Det är processägare som skall identifiera lagar och andra krav på övergripande nivå och 
det är processansvarig som ska komplettera med lokala krav. (Ibid.) 
 
Genom löpande revisioner sker utvärdering av att lagar och andra krav tillämpas och 
följs. Interna revisioner genomförs för att kontrollera lagefterlevnaden på uppdrag av 
Generaldirektören. (Ibid.) På Vägverkets Intranät anges att det ska ske specifika 
lagrevisioner. (Vägverket, 2005m)  
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5.1.2 Uppdragsspecifikation för ”Lagar och krav” och 
”Förebyggande av oplanerad, oönskad miljöpåverkan” 
Vägverket har av regeringen fått i uppdrag att utarbeta ett certifierbart ledningssystem 
enligt bland annat miljöledningsstandarden ISO 14001. Ett av kraven i standarden är att 
organisationen skall ha rutiner för att identifiera och tillgängliggöra relevant lagstiftning 
(främst inom miljöområdet), för att organisationen skall säkerställa att den efterlevs. 
(Vägverket, 2005k) 
 
Uppdraget är tillsatt för att bland annat genomföra ett arbete som överensstämmer med 
rutinen Lagar och andra krav. Nyttan med uppdraget är att risken för överträdelser mot 
lagar och förordningar minimeras liksom för oplanerade miljöeffekter. Resultatet av 
uppdraget är att de lagar som Vägverkets processer berörs av är identifierade. Lagarna 
ska finnas dokumenterade och tillgängliga för Vägverkets medarbetare på intranätet. 
Utifrån identifieringen av lagar skall behov av styrning i processerna tydliggöras. 
Befintlig styrning i processerna skall identifieras och behov av kompletterad styrning 
skall tydliggöras. (Ibid.) 
 
Uppdraget för lagar och andra krav är uppdelat i följande delar; identifiera lagar, hur 
berörs vi, vad finns idag, vad återstår och förvaltning. (Ibid.) 
 

5.1.3 Revisionsprocessen  
I Vägverket finns det en övergripande processbeskrivning (rutin) som heter 
Revisionsprocessen. Den har som syfte att revisioner på Vägverket genomförs på ett 
systematiskt och oberoende sätt avseende ställda krav utifrån kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljösynpunkt. Revisionen ska visa om styrningen av verksamheten leder till 
förväntat resultat. Det är generaldirektören som beslutar inriktningen för Vägverkets 
övergripande revisionsprogram. Respektive regionchef beslutar om revisionsprogram på 
enheterna med beaktande av generaldirektörens inriktning. Det årliga övergripande 
revisionsprogrammet planeras, resurssätts och fastställs av chefen för 
kvalitetsfunktionen inom interrevisionen. Externa revisioner ska genomföras så att 
eventuella avvikelser och noteringar kan åtgärdas och följas upp innan leverans sker. 
(Vägverket, 2005c) 
 
Tre olika sorters revisioner genomförs på Vägverket. Den första är systemrevision, 
vilken har till syfte att se om ett ledningssystem uppfyller kraven i ISO standarden och 
AFS 2001:1. Den andra är processrevision, vilken utförs för att ta reda på ifall 
fastställda rutiner tillämpas. Den tredje är produkt/tjänsterevision avser granskning av 
krav på del- och eller slutprodukt/tjänst med koppling till processen. (Ibid.) 
 
De olika processtegen som ska ingå i en revision enligt Vägverket finns beskrivet i 
processbeskrivningen. Dessa steg är: sammansättning av revisionsgrupp, kallelse, 
genomförande av revision, rapport och uppföljning. (Ibid.) 
 

5.1.4 Rutin ”Förbättringsförslag och avvikelser” 
Rutinen behandlar förbättringsförslag som uppkommer under eller efter framtagandet av 
en tjänst/prestation. Avvikelser som innebär ett brott mot lagkrav ska åtgärdas 
omedelbart efter kontakt med närmast överordnad chef. Tertialvis ska processansvarig 
göra en sammanställning av de avvikelser och förbättringsförslag som framkommit. 
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Del/processansvarig ska sedan sprida erfarenheter vidare i processnätverket för att 
säkerställa att förbättringsförslag kan tillgodogöras i hela Vägverket och att avvikelser 
inte upprepas på andra håll. Den tertiala sammanställningen är det första steget (samla 
data) i att utvärdera och analysera. (Vägverket, 2005d) 
 

5.1.5 Processbeskrivning ”Utvärdera och analysera”  
Utvärdera och analysera är en process för att ta fram prioriterade och beslutade 
förbättringsbehov samt att utvärdera ledningssystemets tillförlitlighet. Processen är en 
gemensam metod för Vägverket som helhet, både för processerna och för 
linjeorganisationerna. Processen beskriver hur Vägverket utvärderar och analyserar 
processernas funktion i förhållande till varandra, organisationens funktion i förhållande 
till processen samt om ledningssystemet leder till systemetiska avvikelser mot förväntat 
resultat. Verksamhetens resultat/mål analyseras i års- respektive tertialuppföljningar och 
utgör underlag för bedömningen av hur processerna fungerar. (Vägverket, 2005e) 
 
I det första steget i processen samlas data in från de verktyg som finns för spontana 
förbättringsförslag och avvikelser samt från verktyg i andra processer. Exempel på 
verktyg är; årsuppföljning, tertialrapporter, revisionsrapporter, NKI-resultat (Nöjd 
kundindex), NMI-resultat (Nöjd medarbetarindex) och SIQ/UKV-återföringsrapport 
(SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling).  I nästa steg utvärderas och 
analyseras de data som samlats in. I följande steg sker en presentation av utvärderingen 
och analysen på ledningens genomgång. Beslut tas sedan gällande vidare åtgärder. 
(Ibid.) 
 

5.1.6 Rutin ”Ledningens genomgång” 
Rutinens syfte är att säkerställa ledningssystemets fortlöpande lämplighet, tillräcklighet 
och verkan. Rutinen beskriver hur ledningens genomgång ska genomföras och vad som 
ska tas upp. På Vägverket genomförs alltid en årlig ledningsgenomgång i tre 
obligatoriska steg på olika nivåer i organisationen enligt figur 1.  
 

LedG på 
enheten Beslut

Korrigerande 
åtgärder 

LedG i 
processnätverk 

Analys- 
underlag  
 
 
 
 
beslutad 
inriktning 
för LedG i 
VV ledning 
 

Korrigerande 
åtgärder 

LedG i VV 
ledning 

Korrigerande 
åtgärder 

Beslut

Beslut

 
Figur 1. Ledningens genomgångs tre obligatoriska steg (Vägverket, 2005f) 
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Ledningens representant i Vägverket ansvarar för att initiera ledningens genomgång, att 
planera och samordna genomförandet i hela Vägverket. (Vägverket, 2005f) 
 
Ledningens representant på enheten ansvarar för genomförandet av ledningens 
genomgång på enheten. Deltagare på mötet är enhetens ledningsgrupp kompletterat med 
de kompetenser som bedöms som nödvändiga för genomförandet. Utöver Vägverkets 
gemensamma utvärderingsområden kan andra för enheten viktiga områden behandlas. 
Beslut om korrigerande åtgärder som behövs på enheten ska fattas. En sammanställning 
ska göras av alla konstaterade avvikelser som påverkar en enskild process och inte får 
korrigeras på enhetsnivå. Denna sammanställning ska lämnas över till ledningens 
genomgång i respektive processnätverk. En sammanställning av de avvikelser som 
påverkar flera processer och som inte får korrigeras på enhetsnivå ska lämnas till 
ledningens genomgång på övergripande nivå. (Ibid.) 
 
Stöd- respektive delprocessägare ansvarar för genomförandet av ledningens genomgång 
för processen. Deltagare vid mötet är medlemmarna i processnätverket kompletterat 
med de kompetenser som bedöms nödvändiga för mötet. Beslut ska tas på mötet 
gällande korrigerande åtgärder att genomföra i stöd- eller delprocessen. De avvikelser 
som påverkar flera processer ska sammanställas och överlämnas till ledningens 
genomgång på övergripande nivå. (Ibid.) 
 
Ledningens representant i Vägverket ansvarar för ledningens genomgång på 
övergripande nivå. Deltagare på mötet är Vägverkets ledning kompletterat med de 
kompetenser som bedöms nödvändiga för mötets genomförande. (Ibid.) 
 
Efterlevnaden av lagar och andra krav är en av de punkter som ska tas upp vid 
ledningens genomgång på alla nivåer. Genomgången ska ske en gång per år eller utspritt 
över året under ett antal tillfällen. Sker genomgången vid ett flertal tillfällen ska en 
sammanställning av dessa ske vid ett tillfälle årligen. (Ibid.) 
 

5.1.7 Handbok miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn  
Vägverket använder sig av en handbok vid upprättande och kvalitetssäkring av 
miljökonsekvensbeskrivningar. I handboken finns en allmän beskrivande text som 
behandlar miljökonsekvensbeskrivnings metodik och dokumentation. I handboken tas 
även miljökonsekvensbeskrivning upp vid vägplanering och vägprojektering samt 
upphandling av miljökonsekvensbeskrivning. När miljökonsekvensbeskrivningen är 
färdig ska den kvalitetssäkras utifrån en checklista av projektledaren och i vissa fall gör 
projektledaren det tillsammans med miljöspecialisterna. (Vägverket, 2002)  
  

5.1.8 ”Utveckla förbindelse” 
”Utveckla förbindelse” är en underprocess till processen ”Förbättra transportvillkor” 
och har till syfte att i samspel med omvärlden, finna bästa lösningen för att utveckla 
transportsystemet. ”Utveckla förbindelse” består av stegen förstudie, vägutredning, 
arbetsplan, bygghandling, bygga och överlämna. (Vägverket, 2005i) 
 
I processbeskrivningen för ”Upprätta förstudie” beskrivs vad som ska ske vid 
framtagandet av en förstudie. Steget förstudie har som syfte är att ge en bild av problem 
som ska lösas, beskriva befintliga förhållanden och viktiga värden, utarbeta mål för 
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projektet, beskriva tänkbara åtgärder, och ge lösningsförslag. Förstudien ska utgöra 
underlag för tidigt samråd med berörda, Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan och väghållningsmyndighetens ställningstagande om fortsatt arbete. 
Förstudien ska ange om det behövs en vägutredning samt beskriva inriktning för det 
fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivning. (Vägverket, 2004c)  
  
I processbeskrivningen för steget ”Upprätta vägutredning” beskrivs det arbete som ska 
ske vid upprättandet av en vägutredning. Stegets syfte är att undersöka 
genomförbarheten av och konsekvensbeskriva alternativa vägkorridorer och 
trafikteknisk standard. Vägutredningen ska utgöra underlag för val av alternativ och för 
regeringens eventuella tillåtlighetsbedömning. (Vägverket, 2004d)  
  
I processbeskrivningen för steget ”Upprätta arbetsplan” beskrivs det arbete som ska ske 
vid upprättande av planen.  Steget arbetsplan har som syfte att upprätta handlingar med 
information som behövs för att väghållaren ska kunna erhålla vägrätt på den mark som 
behöver tas i anspråk för att kunna genomföra projektet samt skapa underlag för 
kostnadsbedömning. (Vägverket, 2004e) Enligt Väglagens 18 § ska arbetsplanen 
fastställas av Vägverket efter samråd med Länsstyrelsen. Om Vägverket och 
Länsstyrelsen har olika uppfattningar hänskjuts frågan om fastställelse av planen till 
regeringen för prövning.  
  
I processbeskrivningen för steget ”Upprätta bygghandling” beskrivs hur arbetet ska 
utföras vid upprättande av en bygghandling. Steget bygghandling har som syfte att ta 
fram byggtekniska handlingar, söka och erhålla tillstånd samt träffa avtal för att kunna 
upphandla och genomföra byggandet. (Vägverket, 2004f)  
  
I processbeskrivningen för steget ”Bygga” beskrivs det arbete som ska utföras vid 
byggandet. Steget byggas syfte är att utföra de anläggningar som redovisas i 
bygghandlingen. (Vägverket, 2004g)  
  
I processbeskrivningen för steget ”Överlämna” finns arbetet som bör ske vid ett 
överlämnade beskrivet. Steget överlämnas syfte är att beskriva det momentana eller 
stegvisa överlämnandet av projektledarens ansvar för anläggningen till processen 
Förvalta väg och respektive förvaltare samt att översiktligt beskriva projektledarens 
vanliga ansvarsuppgifter efter slutbesiktningen. (Vägverket, 2004h)  
 
I alla processbeskrivningar för de olika stegen finns en lista med de styrande dokument 
som är tillämpliga i processen, till exempel Väglagen och Miljöbalken. I 
beskrivningarna anges också de stödjande dokument som finns till hjälp för att uppfylla 
lagkraven såsom handböcker. (Vägverket, 2004c) 
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5.2 Intervjuer om Vägverkets arbete med utvärdering av 
lagefterlevnad 
 
För att kartlägga hur Vägverket arbetar med lagefterlevnaden ute i verksamheten har 
intervjuer genomförts. En sammanställning av intervjuerna redovisas nedan. 
 

5.2.1 Projektet ”Lagar och andra krav” 
I intervjuerna har följande beskrivning gjorts av hur projektet ”Lagar och andra krav” 
fortgår: 
 
Vägverket är en organisation som ständigt granskas av allmänheten och därför är det 
viktigt att det inte sker några lagövertramp. För att Vägverket ska klara att uppfylla den 
miljölagstiftningen som påverkar dem har en projektgrupp tillsatts. Projektet har till 
uppgift att kartlägga hur arbetet med att följa lagarna fungerar inom regionerna idag och 
hur de tycker att det bör fungera i framtiden.  
 
Projektet arbetar just nu med att ta fram två olika sorters laglistor. Den ena listan är 
gemensam för alla processerna och lite mer generell. Den andra listan är kopplad till en 
specifik process och ska vara mer beskrivande. Det är för tillfället inte utrett hur 
omfattande laglistan ska vara. Det är framförallt processerna Förbättra transportbehov 
och Stödja under resa som är berörda av miljölagstiftningen. Tolkningen som ska göras 
av lagrummen i laglistan bör inte göras alltför djup, på grund av att det skulle det ta för 
mycket tid och för att dokumentet skulle bli för stort och omfattande.  Det är inte klart 
än hur Vägverket ska arbeta med laglistorna i framtiden. Antingen ska laglistorna skötas 
centralt eller så ska varje region arbeta med en varsin laglistan. Det kommer antagligen 
att vara den som förvaltar laglistan som ska se till att hålla den uppdaterad. Det har 
under intervjuerna framkommit att det inte finns tillräckligt med tid för detta projekt. 
 

5.2.2 Lagefterlevnad i processens steg 
I intervjuerna har följande beskrivning gjorts av arbetet med lagefterlevnad i processens 
olika steg: 
 
Som stöd för genomförande och redovisning av förstudier och vägutredning finns det 
handböcker. Handboken för vägutredning håller på och uppdateras så nu sker arbetet 
utifrån föreskrifter. I förstudien sker samråd med berörda myndigheter (oftast 
kommunen och Länsstyrelsen) och Länsstyrelsen fattar beslut om projektet innebär en 
betydande miljöpåverkan eller inte. Om Länsstyrelsen beslutar att projektet kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan ska ett tidigt samråd att hållas i vägutredningen. 
Även ifall Länsstyrelsen inte beslutar att projektet medför en betydande miljöpåverkan 
så väljer Vägverket att hålla ett tidigt samråd. Om vägen ska tillåtlighetsprövas enligt 
Miljöbalkens 17 kapitel 1 § skickas vägutredningen till huvudkontoret som sedan sköter 
resten av ärendet.  
 
Arbetsplanen följer en tydlig process utifrån kraven i Väglagen och Vägkungörelsen 
(1971:954). Väglagen hänvisar till kraven i miljöbalken. Det finns även föreskrifter från 
Vägverket som måste följas. Utvärdering av att tillämpliga lagar följs sker genom 
samråden. På samråden ges information om eventuella brister och därefter kan 
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projektledaren komplettera med det som fattas i miljökonsekvensbeskrivningen. En av 
de intervjuade regionerna har ett informellt samarbete med Länsstyrelsen, vilket innebär 
att miljökonsekvensbeskrivningen skickas på remiss till Länsstyrelsen som lämnar 
synpunkter. Miljökonsekvensbeskrivningen blir därför oftast godkänd och om den inte 
skulle bli det är det bara att komplettera med det som Länsstyrelsen efterfrågar.  
 
Kontroll av lagefterlevnaden sker bland annat när arbetsplanen ska fastställas, då 
granskas den av avdelningen för information och administration - förvaltningsrätt på 
huvudkontoret. Ibland får regionerna komplettera arbetsplanen med handlingar som 
missats att skickas in till huvudkontoret. En arbetsplans lagefterlevnad kontrolleras 
också när den överklagas, eftersom hela arbetsplanen skickas till regeringen och 
näringsdepartementet. De kontrollerar då hela arbetsplanen och inte bara de delar som 
överklagats.  
 
Det är konsulter som utför utredningarna och de ska se till att de följer miljöbalken. Den 
som är projektledare ska kontrollera utredningarna för att bland annat se till att 
konsulterna följt gällande lagstiftningen. Det är därför viktigt att projektledarna har rätt 
redskap och verktyg för att klara av att uppfylla och kontrollera lagarna i sitt dagliga 
projektarbete. I flera av intervjuerna har det påtalats att specialiststöd vid begäran ska 
hjälpa till att följa upp (kvalitetssäkra) miljökonsekvensbeskrivningen eftersom 
miljöspecialisterna har kompetens gällande miljölagstiftningen och 
miljökonsekvensbeskrivningsmetodiken. Kvalitetssäkringen görs utifrån en checklista 
som skrivs under och i vissa fall skickas med till avdelningen för information och 
administration - förvaltningsrätt när arbetsplanen ska granskas och fastställs. Vidare har 
det framkommit att en av regionerna har en miljökonsekvensbeskrivningsrutin som ska 
säkerställa att alla miljökonsekvensbeskrivningar passerar miljöspecialisterna. 
Lagefterlevnaden kontrolleras också genom kvalitets- och miljörevisioner. Om inte 
miljökonsekvensbeskrivningen följer lagstiftningen godkänns den inte av Länsstyrelsen. 
Stegen vägutredning och arbetsplanen är väldigt formellt styrda på grund av att 
miljökonsekvensbeskrivningen i dessa steg kontrolleras av myndigheterna. 
 
I bygghandlingen finns det inga formella krav. Det är viktigt att det som tagits upp i 
miljökonsekvensbeskrivningen kommer med i bygghandlingen. Om kravet är luddigt 
kan det vara svårt att få med det. Oftast upphandlas arbetsplanen och bygghandlingen 
från samma konsult, vilket underlättar att få med kraven från 
miljökonsekvensbeskrivningen till bygghandlingen. Oftast upptäcks det inte att något 
krav har missats i bygghandlingen utan det upptäcks först i byggsteget, vilket leder till 
att Vägverket får göra det bästa av situationen. Ibland löser Vägverket problemen själv 
och ibland tillsammans med tillsynsmyndigheten. Det är svårare att få med kraven 
genom hela processen ifall de inte är samma konsult eller projektledare i de olika 
stegen.  
 
I byggsteget arbetar miljö- och kvalitetssamordnarna utifrån de villkor som kommuner 
och länsstyrelser har ställt. De arbetar också efter de domslut som finns för projektet. 
Ett nära samarbete finns med andra myndigheter för råd och vägledning. Att Vägverket 
följer miljökonsekvensbeskrivningen är också ett sätt att uppfylla de lagar och krav som 
ställts på projektet. I projekt är det projektledaren som ansvara för att 
miljölagstiftningen följs och miljö- och kvalitetssamordnare finns som ett stöd. För att 
medarbetarna ska känna till de krav som gäller för projektet genomförs en 
miljöutbildning där de blir informerade om vilka krav som de ska leva upp till. Att en 
bygghandling strider mot lagstiftningen händer sällan och när det upptäcks så rättas det 
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till. Det som kan hända är att det sker en lagändring under projektets gång och då får 
bygghandlingen ändras. Det svåra är att ibland har olika myndigheter olika tolkning 
gällande nya lagrum och därför kan det uppstå problem gällande lagefterlevnaden.  
 
I ett av projekten används en checklista i byggsteget. I checklistan finns alla krav från 
miljökonsekvensbeskrivningen och miljödomar samt dispenser uppradade. I checklistan 
finns beskrivet vilken åtgärd som krävs för att uppfylla kraven. I checklistan finns även 
en kolumn där det ska anges ifall åtgärderna är utförda och eventuella kommentarer.  
 
Vid upphandling av entreprenad ställer Vägverkets vissa miljökrav. Dessa miljökrav 
finns beskrivna i dokumentet ”miljökrav vid upphandling av projekteringsuppdrag och 
entreprenad” (105: an). På vissa regioner har kraven i 105: an inarbetats och 
kompletterats i ett dokument som heter ”miljökrav för entreprenörens genomförande” 
(MEG).   I MEG: en tas bland annat kraven från miljökonsekvensbeskrivningen och 
kontrollprogram som upprättas gentemot kommunen upp. MEG är ett kontrakt som 
ställer klara och tydliga krav på vad entreprenören ska göra. En av regionerna har som 
målsättning att alla miljökrav ska finnas med i avtalet vid upphandlingen, för att inte 
behöva betala extra för åtgärder som inte finns med i upphandlingen. Det har även 
framkommit under intervjuerna att Vägverket har ställt höga krav på miljöarbete vid 
upphandling, men att de har varit dåliga på att följa upp att kraven. 
 
I vissa kommuner har de krävt att Vägverket upprättar en genomförandeplan som sedan 
ska finnas med i upphandlingen. I vissa projekt har kommunen ställt ett krav på att 
Vägverket ska ta fram ett egenkontrollprogram. I egenkontrollprogrammet görs en 
verksamhetsbeskrivning och ett kontrollprogram för buller, transporter, 
kemikaliehantering, avfall, allmän nedsmutsning, vattenpåverkan och förorenad mark.  
 
Lagefterlevnaden på Vägverket kontrolleras genom miljöronder, kvalitetssäkring av 
miljökonsekvensbeskrivning, samråd med myndigheter och allmänheten, 
kontrollprogram och revisioner. Vägverket som verksamhetsutövare ska söka tillstånd 
om åtgärderna medför en betydande miljöpåverkan. Vägverket själva måste avgöra om 
det ska sökas tillstånd eller ej. Ibland söker Vägverket tillstånd även om det inte behövs 
bara för att vara säkra. 
 
För att kontrollera att Vägverket och entreprenörerna följer lagar och krav genomförs 
regelbundna miljöronder i byggsteget. Under vissa miljöronder används checklistor. 
Ibland är det en specifik aspekt som kontrolleras noggrant och i andra fall kontrolleras 
hela verksamheten mer översiktligt. Vid fel så skrivs avvikelser upp och åtgärdas direkt 
eller inom en rimlig tid. Under en intervju kom det fram att ett projekt sparar 
avvikelserna i fem år både hos Vägverket och hos entreprenören. Avvikelserna tas i 
vissa fall upp på erfarenhetsmöten.  
 
På Vägverket utförs revisioner en till två gånger per år i stora projekt. I mindre projekt 
får projektledare och miljöspecialister lämna förslag på hur ofta revisioner ska 
genomföras, alla projekt har minst en revision i byggskedet. Ibland är miljöspecialister 
med på dessa revisioner. Internrevisionerna har varit mest inriktade mot arbetsmiljö och 
har bara haft enstaka frågor gällande miljö och miljölagstiftning. En del av revisionen är 
kontroll av dokument (cirka 10 procent) och en del är kontroll ute på bygget. Ute på 
bygget kontrolleras bland annat att det finns listor och faktablad över alla kemikalier 
och avfallshanteringen. Revisioner genomförs även under tidiga skeden. Avvikelser 
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som uppkommit vid revisioner ska sammanställas i en avvikelsedatabas som sköts av 
internrevisionens kvalitetsfunktion.  
 
Under flera av intervjuerna har det framkommit att konflikter med lagarna uppkommer 
främst i byggsteget och att det kan förebyggas i de tidigare skedena. De största missarna 
sker när miljökonsekvensbeskrivningens krav ska överföras till bygghandlingen. För att 
lösa detta problem arbetar miljöspecialisterna på en av regionerna med att skapa bra 
verktyg för att föra över informationen, till exempel checklistor. Checklistan innehåller 
de krav som har ställts upp i miljökonsekvensbeskrivningen och när ett krav förts in i 
bygghandlingen ska det bockas av från checklistan. Checklistan används sedan i 
byggsteget för att säkerställa att åtgärderna genomförs. En av de intervjuade ansåg att 
det svåra inte är att få med alla krav från lagstiftningen utan att tolka lagkraven rätt. För 
att Vägverket och tillsynsmyndigheten ska göra samma tolkning av ett lagkrav sker ett 
samarbete mellan dem.  
 
Under intervjuerna har det framkommit att miljöspecialisterna på en av regionerna har 
funktionellt ansvar för miljö i alla steg för processen ”Utveckla förbindelse”. I det 
funktionella ansvaret ingår ett ansvar att vara uppdaterad inom de olika sakområden 
som till exempel vatten och luft. Miljöspecialisternas bör bland annat se till att lagarna 
följs inom miljöområdet. Projektledarna tar stöd av specialister i olika frågor som till 
exempel vattenfrågor. Specialisterna och projektledare samarbetar med den kommunala 
förvaltningen i vissa frågor (buller, vatten och luft) för kommunen har den lokala 
kunskapen. En av miljöspecialisterna har som utpekad arbetsuppgift att hålla sig 
uppdaterad på gällande lagstiftning.  
 

5.2.3 Ansvar för lagefterlevnaden 
I intervjuerna har framkommit att projektledaren har det yttersta ansvaret för 
miljölagstiftningen. Projektledaren ansvarar för att alla handlingar kommer in och att 
miljökonsekvensbeskrivningen blir godkänd av Länsstyrelsen. Det har även 
framkommit att det är projektledarens ansvar att ta fram kraven enligt 
miljölagstiftningen, men det är entreprenören som ska se till att kraven följs enligt 
kontraktet. Det har även påtalats att det är Vägverket som myndighet som har det 
yttersta ansvaret för att miljölagarna efterlevs. Enligt de intervjuade händer det nästan 
aldrig att Vägverket inte följer lagarna. I de fall som Vägverket inte har uppfyllt alla 
krav så får de oftast reda på det i ett tidigt skede och därför går det att rätta till. 
Vägverkets miljöspecialister ska informera projektledarna om de märker att någon lag 
inte uppfylls. Det kan till exempel vara att det missats att göra en anmälan. Om 
miljöspecialisten är oense med projektledaren gällande vad som ska göras ska frågan 
lyftas till avdelningscheferna som får avgöra saken (detta är mycket ovanligt).  
 

5.2.4 Avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring 
I intervjuerna har följande beskrivning gjorts av hur avvikelser hanteras inom 
Vägverket:  
 
Medarbetare på regionerna tar upp avvikelser och förbättringsförslag med regionchefen. 
Regionchefen tar sedan upp relevanta avvikelser och förbättringsförslag vid möten som 
sker tertialvis. Alla regionchefer, ekonomidirektören och de som vill är med på dessa 
möten. Kort kan sägas att den tertialuppföljning som sker mellan ekonomidirektören 
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och regionerna har till syfte att se till att regionerna styrkortsmål följer de planerade och 
överenskomna aktiviteter som regioncheferna och generaldirektören kommit överens 
om. Vid stora avvikelser arbetas handlingsplaner fram. Ofta löser projekten problemen 
själva och därför kommer inte alla avvikelser upp på dessa möten. Avvikelser gällande 
lagstiftningen kommer sällan upp på mötena eftersom regionerna är duktiga på att se till 
att de inte kommer i konflikt med lagstiftningen. 
 
Under intervjuerna har det framkommit att inte alla medarbetare sett rutinen 
”Förbättringsförslag och avvikelser” fast rutinen gäller idag och att regionerna inte 
kommit så långt att avvikelser och förbättringsförslag rapporteras in.  
 
Det görs idag kvalitetsrevisioner i ”Utveckla förbindelses" alla steg. Vägverket gör en 
sammanställning av alla avvikelser från revisioner och utifrån detta upprättas en 
åtgärdsplan. Sammanställningen presenteras sedan på branschträffar för att visa på vad 
som kan förbättras. Det har även påtalats att under produktionen är entreprenören 
ansvarig för avvikelserapporteringen.  
 
En av regionerna har samverkan där byggledare, projektledarna samt 
delprocessansvariga träffas och diskuterar olika problem. De flesta 
erfarenhetsåterföringarna sker genom kontakt mellan människor. Vägverket har träffar 
och nätverk för olika specialister där diskuteras problem och erfarenheter sprids. Genom 
erfarenhetsmöten med berörda parter sker en slags uppföljning där Vägverket påpekar 
vad som har gått bra och vad som har gått dåligt i projektet. Detta fungerar dock inte så 
bra i dagsläget och här diskuteras sällan miljölagstiftningen. På slutet av ett projekt ska 
det ske ett erfarenhetsåterföringsmöte där konsulter, entreprenörer, byggledare och 
projektledare deltar för att kunna ta till vara på de erfarenheter som projektet har gett. 
Erfarenhetsåterföring mellan olika projekt sker inte med någon större framgång. 
 

5.2.5 Utvärdering av lagefterlevnad 
Vid intervjuerna har framkommit att det på Vägverket inte finns något enhetligt sätt att 
hålla sig uppdaterad på gällande lagstiftning. I intervjuerna har följande åsikter gällande 
utvärdering av lagefterlevnad framförts: 
 
För att få till en effektiv utvärdering av att lagarna följs måste det utredas vem som är 
ansvarig för en sådan utvärdering. Därefter måste det skapas en modell för att 
genomföra utvärderingar. För att en utvärdering ska fungera gäller det att personer 
rapporterar brister (såsom att något utförts på ett felaktigt sätt eller att 
tillsynsmyndigheten klagat) till en ansvarig person. När sedan den ansvarige fått in 
dessa fel/brister kan han/hon skicka en förfrågan till de andra regionerna om de har 
samma brister och fel. Detta för att ta reda på om det är frågan om ett systemfel eller om 
det bara var en tillfällighet. Detta system bygger dock på att personer rapporterar in fel 
och brister vilket kanske inte alltid fungerar, eftersom det inte är kul att rapportera att 
det gjorts fel.  
 
För att det ska vara möjligt att utvärdera att de tillämpliga lagarna följs måste det först 
finnas en mer lättförstålig sammanställning av lagkraven. Det vore även bra om det 
fanns en checklista där projektledaren kan pricka av lagkraven efter att de har 
behandlats.  
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Den utvärdering som finns gällande lagefterlevnad i byggsteget är miljöronder och 
erfarenhetsmöten. Vid erfarenhetsåterföringen diskuteras det förhållandevis lite 
lagstiftningsfrågor. En utvärdering skulle kunna ske genom erfarenhetsåterföringen om 
den fungerade på ett bättre sätt.  
 
En utvärdering borde kunna göras från miljöronder, revisioner och slutrapport. I 
slutrapporten ska det tas upp de problem som uppkommit under projektets gång, till 
exempel problem med en vattendom.  
 
Det har även framkommit att lagrevision skulle kunna fungera som utvärderingsmetod, 
dock får det inte bli för byråkratiskt. Lagrevisionen bör inte skötas av Huvudkontoret 
eftersom det kan bli för mycket ”kontroll”. Det är bättre att det sköts ute på regionerna 
eller att regionerna granskar varandra. Under intervjuerna har det framkommit att de 
intervjuade inte vet hur de övergripande lagrevisioner som ska utföras på Vägverket ska 
gå till. Det har även framkommit att en region har en regional rutin för lagrevisioner. 
Enligt rutinen är det de revisorer som utför de interna revisionerna som ska gå igenom 
det som ingår i lagrevisionen. Rutinen anger också att det ska tas fram dels ett 
revisionsprogram för varje år och dels ett revisionsprogram för en treårsperiod. De 
flesta områden ska gås igenom under treårsperioden. Det är revisionsledaren som 
tillsammans med specialiststöd för miljö som väljer ut vilken lagstiftning som ska 
revideras. Lagstiftningen ska följas upp samtidigt som man gör interna revisioner. Syftet 
är att se ifall det finns något kritiskt område där det behövs stöd och råd.  
 
Under intervjuerna har framkommit att det är viktigt att det finns ett tydligt syfte med 
utvärderingen, så att det leder till någon förbättring. Det har även framkommit att det 
finns andra saker som är viktigare att arbeta med, eftersom Vägverket följer lagarna. 
 
 

5.3 Swedish Standards Institute 
 
Swedish Standard Institute är en fristående ideell förening med medlemmar från både 
privat och offentlig sektor. Föreningen är en del av det europeiska och globala nätverk 
som utarbetar internationella standarder. Bland annat utarbetar de ISO 14000. (Swedish 
Standard Institute, 2005) Under intervju har följande framkommit gällande kravet 4.5.2: 
 
Organisationer arbetar på olika sätt med kravet om utvärdering av att lagar och andra 
krav följs. Organisationerna brukar arbeta med kravet om identifiering av lagar och 
andra krav, men de brister ofta i sitt arbete med kravet om utvärdering. Swedish 
Standards Institute anser att organisationer ska utvärdera alla lagkrav en gång per år och 
att det inte räcker att göra stickprover för att uppfylla kravet. En svårighet i kravet är att 
veta i vilken utsträckning kontrollen ska ske för att det inte ska räknas som stickprov. 
 
Lagrevisioner kan vara en metod för att utvärdera att lagarna följs, men alla lagar måste 
då gås igenom. Kravet kräver ganska mycket av organisationerna och det är bra att 
integrera utvärderingen med redan befintliga arbetssätt. Ett tips är att vid upprättandet 
av laglistan få med kravet om utvärderingen. Detta kan ske genom att organisationen 
hänvisar till den rutin som beskriver hur utvärderingen ska gå till. En utvärdering 
behöver inte göras genom skriftliga rapporteringar. En organisation kan hålla muntliga 
mötet där personer med rätt kompetens rapporterar om hur det fungerar.  



~ Empiri ~ 
 
 

27 

 
 

5.4 Det Norske Veritas  
 
Organisationer som är ISO 14001 certifierade ska ha blivit godkända av en 
tredjepartsrevisor. Ett företag som genomför tredjepartsrevisioner är Det Norske 
Veritas. När Det Norske Veritas utför miljörevisioner så kontrollerar de bland annat om 
organisationer uppfyller kravet gällande utvärdering av lagefterlevnad.  
 
 
5.4.1 Revisorernas tolkning 
”Enligt vår tolkning på Det Norske Veritas kan man genomföra lagefterlevnadskontroll 
i samband med interna revisioner, men det får inte vara stickprov, utan man måste gå 
igenom samtliga lagkrav som berör den reviderade avdelningen/personen. Lättast är det 
om man har en lagmatris som grund. Den kan innehålla en spalt med lagkravet, en spalt 
med förklaring om hur företaget berörs, vem som är ansvarig, och en ruta där man kan 
visa att det skett kontroll av om lagkravet uppfyllts eller ej.” (Lena Lagnerö, 2005)  
 
ISO har i den nya standarden utvecklat och förtydligat kravet om att organisationer 
måste utvärdera att de följer tillämpliga lagar (ISO 14001:2004 4.5.2). Detta har de gjort 
för att tydliggöra att en utvärdering av lagefterlevnaden är något som organisationer 
måste göra för att uppfylla standardens krav. Detta då det är viktigt att organisationer 
bevakar att de följer de lagar som är tillämpliga. (Ristijärvi, 2005) 
 
För att ett företag ska kunna utvärdera att de följer lagstiftningen är det viktigt att de har 
en bra lagförteckning, vilket även är ett krav enligt ISO 14001:2004 4.3.2. I 
lagförteckningen ska det framgå vilka lagar som verksamheten berörs av och på vilket 
sätt dessa lagar påverkar verksamheten. För att kunna utvärdera att lagarna följs är det 
viktigt att denna förteckning är tydligt och klar. (Ibid.) 
 
När en organisation ska arbeta med att utvärdera att de följer tillämpliga lagar kan de 
använda sig av ett speciellt dokument. I dokumentet listas alla lagkrav som berör 
verksamheten och sedan beskrivs det kortfattat hur dessa lagkrav påverkar 
verksamheten. I dokumentet anges sedan vem som är ansvarig för att lagarna tillämpas 
på rätt sätt. Efter lagkraven anges de instruktioner och andra dokument som ska vara till 
hjälp för att uppfylla dessa lagkrav. (Ibid.) 
 
Vid en revision av 4.5.2 kontrolleras först dokumentationen. Finns det en rutin för att 
uppfylla de lagar och krav som organisationen berörs av och finns det en rutin för att 
utvärdera att organisationen följer tillämpliga lagar. Är laglistan tydlig och uppdaterad? 
Har organisationen utvärderat hur de följer tillämplig lagstiftning ute i organisationen? 
Finns det ett resultat av utvärderingen i form av en rapport eller protokoll. Har 
organisationen skrivit avvikelser på de ställen där de inte uppfyllde lagstiftningens 
krav? Det är viktigt att allt dokumenteras för att kunna bevisa att organisationen arbetar 
med kravet på rätt sätt och för att de själva ska kunna utvärdera vad de är bra på och vad 
de är mindre bra på så att de hela tiden kan förbättra sig. (Ibid.) 
 
En sak som är svårt på mindre eller medelstora företag är att det oftast är bara en person 
som har kunskaper om miljölagstiftningen och hur lagstiftningen påverkar 
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organisationen. Denna person kan inte både arbeta med att upprätta rutiner för 
lagefterlevnad och utföra revisioner för att kontrollera/utvärdera lagefterlevnaden 
fungerar. Detta på grund av att en person inte får göra revision av sina egna 
arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att fler i företaget har kunskaper om 
miljölagstiftningen för att kunna veta hur lagarna påverkar den egna verksamheten och 
ifall dessa lagar följs. Att ha lagarna nerskriva och förklarade i relation till 
verksamheten på ett A4 underlättar för medarbetarna att förstå och kunna revidera 
verksamhetens lagstiftning. (Ibid.) 
  
Det som kan vara svårt för en organisation är att beskriva hur generella lagkrav 
(exempelvis 2 kapitlet miljöbalken) påverkar organisationens verksamhet och hur de ska 
kunna kontrollera ifall de lever upp till dessa krav. Det är därför viktigt att höja 
kompetensen i en organisation gällande miljölagstiftningen. Speciellt för de som är 
ansvariga för att tillämplig lagstiftning ska följas. (Ibid.) 
 
Företaget som arbetar i projekt kan utifrån lagkrav, tillstånd och erfarenhet utforma 
miljöplaner inför projektuppstart. Planerna kan vara i löpande text eller i form av 
checklistor. Allt eftersom arbetet fortgår följs planerna och fylls i efter utfört arbete. 
Uppföljning av projekt (det vill säga när projektet är avslutat) kanske sker regelmässigt 
eller så utförs internrevisioner (stickprov på ett antal projekt) för att kontrollera hur 
företaget följer sina egna rutiner. I och med detta kan man till viss del bedöma om lagar 
följs. (Ibid.) 
 
 

5.5 Banverket Östra banregionen 
 
Banverket har ett samlat ansvar för hela järnvägen. Det innebär att Banverket följer och 
driver utvecklingen inom hela järnvägssektorn. Banverkets förvaltande enheter, 
huvudkontoret och de fem banregionerna, planerar och upphandlar drift och underhåll 
samt om - och nybyggnader av statens järnvägsanläggningar. (Banverket, 2005a)  
 
Varje region inom Banverket har ett eget miljöledningssystem. I examensarbetet har 
Östra banregionens arbete gällande utvärdering av lagefterlevnad studerats. 
  

5.5.1 Dokumentgranskning  
Rutin ”Miljösäkring av verksamheten” 
I rutinen anges att i samband med verksamhetsplaneringsprocessen behandlas miljö som 
ett eget område. Vid verksamhetsuppföljningen sker även en uppföljning på 
miljöområdet. Vid upphandling av projektörer ska alla miljökrav finnas med i 
förfrågningsunderlaget. Projektören ska inkomma med miljöplan upprättad enligt ISO 
14001 som beskriver hur projekteringen miljösäkras. Bland annat ska projektören 
redovisa miljöbalkens allmänna hänsynsregler och övriga för projektet relevanta lagar 
och krav samt hur dessa kommer att efterlevas. (Banverket, 2005b) 
 
Miljökrav som gäller projektet ska tas fram och ingå i förfrågningsunderlaget vid 
upphandling. Till anbudet för själva byggandet ska anbudslämnaren bifoga en 
preliminär entreprenadanpassad miljöplan och kontrollplan miljö. Miljöplanen beskriver 
hur entreprenören har tänkt tillämpa sitt miljöledningssystem i entreprenaden. 
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Miljöplanen ska efter eventuella kompletteringar fastställas av projektenhetens 
miljöhandläggare eller projektets miljösamordnare. Syftet är att försäkra sig om att varje 
anbudslämnare har ett system som ger erforderlig miljösäkring. Det är entreprenörerna 
själva som ansvarar för att miljöplanen efterlevs. Miljöronder ska ingå i entreprenörens 
egenkontroll av miljöplanen. Checklistan för miljöronden upprättas i samråd med 
Banverkets miljöhandläggare. Entreprenörens miljösamordnare och Banverkets 
miljöhandläggare deltar i miljöronden. Entreprenören följer även upp sitt arbete genom 
miljörevisioner där entreprenören själva kontrollerar om de rutiner som finns i 
miljöplanen följs och om dokumentation av egenkontrollen av utfört arbete sker enligt 
upprättade kontrollplaner, checklistor, arbetsberedningar etcetera. (Ibid.) 
 
För uppföljning av entreprenörernas miljöarbete genomför Banverkets miljöhandläggare 
miljörevisioner. Vid behov genomförs även platsbesök av Banverkets miljöhandläggare. 
Entreprenören ska efter färdigställt objekt överlämna redovisande miljödokumentation 
för hur miljökraven tillgodosetts under entreprenörens genomförande. (Ibid.)  
 
Rutin ”Avvikelsehantering, förebyggande och korrigerande åtgärder”  
Syftet med rutinen är att säkra hanteringen av inträffade och tänkbara avvikelser och för 
att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder. Samtliga medarbetare ansvarar för att 
rapportera upptäckta avvikelser, olyckor eller tillbud både inom och utom egna 
arbetsområde, till närmast berört miljöombud. Miljösamordnaren ansvarar för att 
avvikelserapporten hamnar hos ansvarig chef och att följa upp avvikelsehanteringen. 
(Banverket, 2005c)  
 
Miljösamordnarens ska utvärdera uppkomna avvikelser och granska effekten av 
korrigerande och förebyggande åtgärder. Miljösamordnarens ska även utvärdera 
uppkomna avvikelser och granska effekten av korrigerande och förebyggande åtgärder. 
(Ibid.) 
 
Samtliga chefer ansvarar för att vidta åtgärder för att mildra deras miljöpåverkan, 
undersöka avvikelser, identifiera vad som orsakat avvikelsen och vidta åtgärder för att 
förhindra att avvikelsen upprepas. Cheferna ansvarar även för att utvärdera behov av 
åtgärder för att förhindra avvikelser och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att 
avvikelser inträffar samt att dokumentera resultatet av korrigerande och förebyggande 
åtgärder. Avvikelserapporteringen ska ske på Östra banregionens intranät. En 
avvikelserapport ska skrivas vid en avvikelse från lagar och andra krav. (Ibid.)  
 
Checklista för miljörond 
Genom miljöronder kontrolleras att entreprenörerna följer sin miljöplan. Vid 
miljöronderna används en checklista. Exempel på vad som kontrolleras vid miljöronden 
är ifall det finns några kvarstående anmärkningar från tidigare miljöronder, förekommer 
något synligt oljespill på land och om all personal har genomgått Banverkets 
miljöutbildning. (Banverket, 2004)  
 

5.5.2 Intervjusammanställning  
Banverkets huvudkontor har precis anställt en person som ska arbeta med miljöledning. 
I och med detta kommer det att skapas flera övergripande rutiner. Alla regioner har idag 
egna ledningssystem. Regioner träffas dock och diskuterar sina miljöledningssystem, 
bland annat vilka problem som de har med sina rutiner. Regionerna samarbetar gällande 
mål och miljöaspekter.  



~ Empiri ~ 
 
 

30 

 
Östra banregionen arbetar för att vara certifierbar. Östra banregionens ledningssystem 
finns på intranätet och är uppbyggt kring ISO: s fem element. Från dessa element finns 
snabblänkar till redovisande dokument. I ledningssystemet finns en 
miljöledningsmanualen som hänvisar till relaterade dokument som till exempel 
laglistan.  
 
Banverkets huvudkontor har tagit fram handböcker för idéskede, förstudie och 
järnvägsutredning. Dessa handböcker håller på och revideras. Inom Östra banregionen 
har det nyligen tagits fram mer detaljerade rutiner för utredningsförfarandet. Till 
rutinerna finns mallar och checklistor. Det finns även en handbok för att ta fram 
miljökonsekvensbeskrivningar. De olika handböckerna bygger till stor del på 
lagstiftningen. Vid förstudien och järnvägsutredningen bevakas miljödelen av 
miljösamordnarna.  
 
Banverkets projektenhet har en detaljerad verksamhetsmanual med många rutiner. Detta 
på grund av att de har haft många konsulter och därför har det varit nödvändigt att styra 
verksamheten med hjälp av rutiner. Dessa miljörutiner är numera inarbetade i regionens 
miljöledningsmanual. 
 
I bygghandlingen och byggsteget gör Banverket handlingsplaner och 
miljöhandlingsplaner för kraven som finns för projektet. Banverket tar upp kraven 
(lagstiftnings och egna krav) vid upphandling med entreprenörerna. De kräver att 
entreprenörerna utifrån kraven ska upprätta en miljöplan. Miljöplanen ska följas upp 
genom miljö- och skyddsronder som entreprenören genomför. Ibland är Banverkets 
miljöhandläggare med på dessa ronder. Entreprenören ska protokollföra miljöronderna 
och protokollen ska sparas i en pärm. I projekten ska det ske miljöronder varannan 
vecka, eventuella avvikelser ska korrigeras till nästa gång. Om det inte gjorts blir det en 
avvikelse mot rutinerna. Vid miljöronder kontrolleras till exempel avfall och 
kemikalier. Om det upptäcks att lagkrav inte följs i ett projekt ska det skrivas en 
avvikelserapport. I byggandet håller även allmänheten och kringboende koll på 
Banverket. 
 
Mellan de olika stegen i ett projekt skrivs en handlig med de olika erfarenheter, detta 
förs sedan vidare till nästa steg. Genom Banverkets rutiner kan de som är intresserade 
gå in och kontrollera vilka erfarenheter som fåtts i andra projekt. Det är svårt att få med 
erfarenheter från järnvägsutredningen till järnvägsplanen, eftersom projektledarna sitter 
på olika ställen. Mellan projekten är det miljösamordnaren på projektenheten som 
sköter erfarenhetsåterföringen gällande miljö. Erfarenhetsåterföringen sker även genom 
att personer i olika projekt pratar med varandra.  
 
Det finns en lista för avvikelserna från revisioner, där anges vilka avvikelser som är 
släckta. Varje revisionsledare ska se till att avvikelserna blir släckta. Regionchefen och 
ledningsgruppen får ta del av en sammanställning (där de avvikelser som uppkommer 
ofta och är allvarliga tas upp) av avvikelserna från revisionerna. Det är på tal att 
Banverket ska börja använda Synergi som är ett avvikelseprogram.  
 
Regionens miljösamordnare bevakar och tolkar ny lagstiftning som kommer från 
miljöguiden. Regionen har en tjänst som uppdaterar laglistan två gånger per år. 
Miljösamordnarna får även ett nyhetsbrev från Huvudkontoret där rättsfall som påverkar 
Banverket behandlats och analyserats. En av miljösamordnarna kommunicerar ut alla 
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lagändringarna i organisationen. Miljösamordnarna ändrar också rutiner och listor så att 
de stämmer överens med den nya lagstiftningen. En sammanfattning av ny lagstiftning 
skickas till cheferna. Cheferna ska sedan genomföra de ändringar av arbetssätt som 
behövs för att uppfylla de nya lagkraven. Stora nyheter gällande lagstiftningen 
kommuniceras ut direkt på intranätet. Ett nytt lagkrav kan även skickas till dem som 
berörs och är intresserade av området som lagstiftningen behandlar. Större ändringar tas 
även upp på ledningens genomgång.  
 
Regionens laglista är uppbyggd enligt följande. Först anges lagrummet och i vilka steg 
det är tillämpligt. Sedan anges vilka krav som ställs på verksamheten och rättspraxis på 
området. I laglistan finns även angett hur regionen arbetar för att uppfylla kravet 
(hänvisning till rutiner).  
 
Regionens chefer har det ytterst ansvaret för att miljölagarna följs, men även 
projektledarna är ansvariga. Projektledarna ska se till att alla rutiner följs och därigenom 
även lagstiftningen. De ska även se till att medarbetarna i projekten har rätt kompetens. 
Ute i projekten finns det miljöombud som ska sporra folk att arbeta med miljöledning, 
stödja och sprida information. 
 
Utvärderingen av miljölagstiftningen sker via de ordinarie kanalerna (revisioner och 
ronder). Regionen har inga lagrevisioner. Det skulle kunna vara intressant att göra en 
lagrevision för att få ett underlag som synliggör läget för ledningen. Rutinen för att 
utvärdera att tillämpliga lagar följs ingår i övervakning och mätning och revisioner. Det 
finns ingen egen rutin för detta. Det ska förtydligas på något sätt i framtiden. Östra 
banregionen hade den senaste revisionen december 2005, vid revisionen kontrollerade 
inte kravet 4.5.2.  
 
De intervjuade på Östra banregionen anser att om syftet med utvärderingen är att få reda 
på alla missar bör organisationen utgå från laglistan och göra revisioner utifrån en plan. 
Annars kan organisationen använda sig av det som kommit fram vid internrevisioner 
och miljöronder. Lagrevisioner kan vara ett bra komplement till vanliga revisioner. 
 
 

5.6 Botniabanan aktiebolag 
 
Botniabanan aktiebolag har fått i uppdrag av staten att bygga en järnväg som ska dras 
från Nyland, norr om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå. Sträckan omfattar 19 mil 
ny järnväg och benämns Botniabanan. Startskottet gick den 14 augusti 1999 och 
sträckan från Ångermanälven till Husum ska vara färdigbyggd oktober 2008. Staten 
äger 91 procent av bolaget och kommunerna Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och 
Umeå äger resterande 9 procent. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Örnsköldsvik 
och organisationen är projektorienterad. Bolagets organisation är uppdelad i ett antal 
skeden och processer som samverkar. (Botniabanan, 2005)  
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5.6.1 Dokumentgranskning  
Rutin ”Lag - och kravregister” 
Rutinens syfte är att identifiera och ha tillgång till lagkrav och andra krav inom 
miljöområdet som projektet berörs av. Miljöchefen eller av denne utsedd person 
ansvarar för lag- och kravregistret. Registret ska inkludera tillämpliga krav i 
miljölagstiftningen samt övriga krav som ställs av i första hand kund och myndigheter. 
Registret ska uppdateras minst en gång per år. Registret ska innehålla lag, senast införda 
ändringar, tillämpliga paragrafer och hänvisningar till verksamheten. (Botniabanan, 
2004c)  
 
Rutin ”Kontroll av lagefterlevnad” 
Rutinens syfte är att regelbundet kontrollera att tillämplig lagstiftning följs. Det är 
revisionsledaren som ansvarar för att följa upp och dokumentera hur lagar och 
föreskrifter efterlevs vid revisioner. Alla medarbetare ska tillse lagefterlevnad inom sitt 
ansvarsområde. Utvärdering av lagefterlevnaden sker vid interna revisioner och 
andrapartsrevisioner av leverantörer samt vid miljöronder hos dessa, i samband med 
intern förbättringsrapportering, vid interna möten och tillsynsbesök och vid den årliga 
uppdateringen av lag- och kravregistret. Alla misstänkta brott mot miljölagstiftningen 
dokumenteras och arkiveras i ledningsgruppsprotokoll. (Botniabanan, 2004a)  
 
Checklista Beställarens miljörond 
Genom miljöronder kontrolleras att entreprenörerna följer sin miljöplan. Vid 
miljöronden används en checklista. Exempel på vad som kontrolleras vid miljöronden 
är att entreprenörerna följer de krav som finns i Botniabanan aktiebolags ansökningar 
och anmälningar, att det finns en förteckning över vilka som har erforderlig 
miljöutbildning, att erforderliga anmälningar skett till myndigheter och att det finns 
förteckningar över samtliga kemikalier. Efter varje kontrollpunkt i checklistan ska den 
som kontrollerar ange om entreprenören får godkänt, eventuell avvikelse, om det ska 
observeras på kommande ronder, om det ej är relevant att kontrollera eller om det ej 
kontrollerats vid ronden. Eventuella kommentarer till bedömningen kan skrivas in. 
(Botniabanan, 2004b)  
 
Bedömning av lagefterlevnad 
En sammanställning och bedömning av lagefterlevnaden görs årligen av miljöchefen 
utifrån det som kommit fram vid de interna revisionerna och andrapartsrevisioner av 
leverantörer, förbättringsrapporter och interna möten, tillsynsbesök och den årliga 
genomgången av lag- och kravregister. Detta presenteras i en rapport på cirka två sidor. 
(Botniabanan, 2004d)  
 

5.6.2 Intervjusammanställning  
Botniabanans övergripande mål är att järnvägen ska bli så miljöanpassad som möjligt 
med hänsyn tagen till tekniska och ekonomiska krav. I projekt Botniabanan finns 
aktörerna Banverket, Botniabanan aktiebolag och kommunerna. I miljöarbetet finns fyra 
huvudingredienser; miljöstyrning, formella frågor, miljökommunikation och 
kunskapsprojekt. Det är viktigt att ha en bra miljöstyrning i projektet så att de 
miljövisioner som fanns från början finns med genom hela projektet och når alla nivåer. 
Det är viktigt att medarbetarna i produktionen arbetar mot de ursprungliga visionerna. 
Botniabanan aktiebolag har ett integrerat ledningssystem och är certifierade enligt ISO 
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14001:1996, ISO 9001: 2000 och AFS 2001:1. De blev i år certifierade enligt den nya 
versionen av miljöledningsstandarden ISO 14001:2004. 
  
Botniabanan aktiebolag har en laglista med alla de lagar som gäller för hela projektet. I 
laglistan är det angivet i vilket skede som ett specifikt lagrum ska beaktas. Det är 
miljöchefen som uppdaterar lag- och kravlistan avseende miljöfrågorna, det görs i 
oktober varje år. I samband med uppdateringen görs även en tolkning av kraven. Det är 
miljöchefen på Botniabanan aktiebolag som ansvarar för att kommunicera ut 
lagstiftningen i organisationen. Ansvaret att följa lagstiftningen ligger i 
linjeorganisationen. Botniabanan aktiebolag prenumererar på en tjänst som uppdaterar 
dem på gällande förändringar i Miljöbalken. Dessa uppdateringar kommer varje kvartal. 
De håller sig även uppdaterade genom att åka på seminarier. På Botniabanan finns det 
en miljöhandläggare på varje projektkontor som arbetar med löpande miljöfrågor och 
som är projektkontorets kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten. 
Miljöhandläggarna ingår i Botniabanans miljöavdelning och ska föra ut bolagets 
information till projektledarna.   
 
Botniabanan aktiebolag tar med alla miljökrav i entreprenadhandlingarna. Entreprenörer 
gör sedan en miljöplan utifrån kraven och anger kostnadsberäkningar för arbetet. 
Botniabanan aktiebolag kontrollerar att entreprenörerna följer miljökraven i praktiken 
genom att bland annat utföra miljöronder och revisioner. Entreprenörerna tycker att det 
är bra att Botniabanan aktiebolag följer upp att de arbetar utifrån miljöplanen på grund 
av att leder till ett rättvisare upphandlingsförfarande och en högre kvalitet på 
miljöarbetet. Avvikelser från revisioner som inte åtgärdats vid uppföljningsrevision 
rapporteras till inköpsavdelning 
 
Botniabanan aktiebolag kontrollerar att de följer miljölagarna genom interna revisioner 
och andrapartrevisioner av leverantörer, intern förbättringsrapportering 
(avvikelserapportering), interna möten, miljöronder, tillsynsbesök och vid den årliga 
uppdateringen av lag- och kravregistret. Botniabanan aktiebolag använder sig också av 
en miljöloggbok som är kopplad till Outlook där de skriver in klagomål, problem och 
frågor från allmänheten. De skriver även in i loggboken vilka åtgärder som vidtagits i 
varje ärende för att sedan stänga observationen när problemet är löst. En gång varannan 
månad träffas hela miljöavdelningen för minst ett dygns ”Arbetsdag Miljö”. 
Miljöavdelningen går då bland annat igenom loggboken, sammanställer resultatet och 
följer upp ärendena. Resultatet rapporteras två gånger per år till ledningen i samband 
med ledningens genomgång av verksamhetssystemet. Vid dessa träffar diskuteras även 
tillämpning av miljölagstiftning genom varandras formella ärenden.  
 
Botniabanan aktiebolag utvärderar lagefterlevnaden genom att de varje år gör en 
sammanställning och bedömning av avvikelser från interna revisioner och 
andrapartsrevisioner av leverantörer, avvikelser vid miljöronder, 
miljöloggboksanteckningar, årlig genomgång av lag- och kravregistret, domar och 
anmärkningar vid tillsynsbesök. Detta tas sedan upp på ledningens genomgång och 
eventuella åtgärder beslutas.  
  
Botniabanan aktiebolag har LRQA (LLOYD´S REGISTER QUALITY ASSURANCE) 
som certifieringsorgan. Redan förra året granskade LRQA Botniabanan enligt ISO 
14001:2004 och påtalade att de måste dokumentera genomgången av lagkraven på ett 
mer systematiskt sätt. Detta ledde till att en rapport skapades för bedömning av 
lagefterlevnad som sedan behandlas vid ledningens genomgång.  Botniabanan 
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aktiebolag hade certifieringsrevision i juni 2005. Revisorn började granska dem enligt 
ISO 14001:2004 och var nöjd med Botniabanan aktiebolags arbetssätt. I december 
kommer de ha en ny revision på ISO 14001:2004.  
  
 

5.7 Skanska Sverige aktiebolag 
 
Skanska utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, resa 
och arbeta i. Skanskas verksamhet består av byggrelaterade tjänster och 
projektutveckling. Skanska Sverige aktiebolag grundades 1887 och styrs av ett 
ledningsteam. (Skanska, 2005c) Under ledningsteamet finns Skanska Teknik aktiebolag 
och gemensamma staber samt utvecklingsprojekt och under dem finns Skanskas 
regioner.  (Skanska, 2005a) En av Skanskas gemensamma staber är miljöstaben. 
Miljöstaben består av en miljöchef, en medarbetare som ansvarar för controlling, en 
medarbetare som ansvarar för utveckling och fem miljösamordnare. Miljösamordnarna 
sköter kontakten med regionernas kvalitet -, miljö - och arbetsmiljösamordnare (KMA-
samordnare). (Skanska, 2005b)  
 

5.7.1 Dokumentgranskning 
”Specifik Laglista – Skanska väg- och anläggning” 
Skanska har sin laglista på Natlikans hemsida. I laglistan finns tre kolumner. I den 
första kolumnen anges tillämpliga författningar och det aktuella lagrummen beskrivs 
kortfattat. I andra kolumnen anges vilken aktivitet/verksamhet som berörs av 
lagrummet. I den sista kolumnen anges när senaste ändringen gjordes och egna 
kommentarer kan läggas in. (Skanska, 2005d) 
  
Rutin ”Uppföljning av miljölagar vid revision – Beskrivning” 
Syftet med uppföljning av miljölagar vid revision är att säkerställa att kravet om 
utvärdering enligt ISO 14001 efterlevs. Uppföljningen av miljölagar görs genom 
stickprover på de olika anläggningarna/projekten i samband med de ordinarie 
internrevisioner som utförs på regionerna. En miljösamordnare från miljöstaben deltar 
vid internrevisionerna och ansvarar för att kontrollera hur regionerna följer 
lagstiftningen. (Skanska, 2005e) 
  
”Uppföljning av miljölagar vid revision – Resultat” 
Resultatet från revisionerna förs in i dokumentet ”Uppföljning av miljölagar vid 
revision – Resultat”. Dokumentet är uppdelat i olika kolumner. Den första kolumnen 
anger vilket område (lag, förordningen eller föreskrift) som är tillämplig, därefter anges 
vilken del i området som ska kontrolleras, till exempel miljökonsekvensbeskrivning. I 
tredje kolumnen anges om delen är inarbetat i ”Vårt sätt att arbeta” (Skanskas 
ledningssystem) eller ej, och i den fjärde kolumnen anges det vart i ”Vårt sätt att arbeta” 
delen är inarbetat. I de sista kolumnerna anges ifall det reviderade delen är okey, ej 
tillämplig eller ifall det upptäckts en mindre eller allvarlig avvikelse. (Skanska, 2005f) I 
dokumentet anges orsaken till avvikelsen. En gång per år görs en utvärdering av 
uppföljningen av miljöstaben. Utvärderingen fungerar sedan som ett underlag för 
förbättringar och åtgärder. (Skanska, 2005e) 
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5.7.2 Intervjusammanställning  
Skanska har ett integrerat ledningssystem (Vårt sätt att arbeta) som ligger på intranätet. 
Skanska blev år 2000 certifierade enligt ISO 14001 och arbetar enligt ISO 9001:2000 
gällande kvalitet. Även arbetsmiljö finns inarbetat i ledningssystemet. Skanskas 
ledningssystem har en gemensam grund och vissa verksamhetsspecifika delar.  
 
Skanska har en revisionsrutin som hänvisar till olika hjälpmedel som checklistor och 
frågemallar. Varje region ansvarar för sina egna revisioner. Det är KMA -ansvarig som 
utför de vanliga revisionerna på regionnivå. Det görs årligen ungefär en revision per 
anläggning. På projekten görs ett antal stickprov motsvarande några revisioner per 
distrikt och år. I början när ledningssystemet var nytt gjordes fler revisioner, nu har 
Skanska arbetat med ledningssystemet så pass länge att man kunnat minska på antalet 
inom vissa regioner.  
 
Skanska använder sig av Natlikans tjänster och laglistorna finns på deras hemsida. Av 
Natlikan får Skanska veckomail med information om lagändringar och nya lagar. Ofta 
berör lagändringen dock sådana delar av en lag/förordning som inte är aktuell för 
Skanskas verksamhet. Det är miljöstaben som ska uppdatera Skanska på aktuell 
lagstiftning. Om ändringen påverkar verksamheten i stor utsträckning skickar 
miljöstaben ut nyhetsbrev till regionerna och beskriver vad lagen innebär för 
verksamheten. Små ändringar sammanställs och skickas ut till regionernas KMA-
samordnare två gånger per år. Tolkning av nya lagar ska göras av miljöstaben på grund 
av att tolkningen ska bli lika i hela företaget och att KMA-samordnarna inte alltid har 
den kompetens som krävs för att tolka lagstiftningen. Vid Skanskas internrevisioner 
kontrolleras ofta att de nya lagändringarna är inarbetade och att de tillämpas på rätt sätt.     
 
Det är oftast Skanskas miljöstab och KMA-samordnarna som använder Skanskas 
laglista. I laglistan anges lagrummen, vilken verksamhet som påverkas av lagrummet 
och när senast ändringen gjordes. För specifika projekt upprättas det ifall det anses 
nödvändigt egna laglistor.  
 
När Skanska utför revisioner utgår de ifrån ”Vårt sätt att arbeta” och inte standardens 
krav, eftersom kraven är inarbetade i ledningssystemet. Tidigare ansåg Skanska att det 
räckte med de interna revisionerna för att följa upp lagefterlevnaden. Vid revision i 
februari 2004 fick Skanska en mindre avvikelse för att lagefterlevnaden inte 
utvärderades separat. Det Norske Veritas ansåg att det fattades ett dokumenterat system 
för att följa upp lagarna. Det var inte tillräckligt att bara kontrollera lagefterlevnaden 
utifrån ”Vårt sätt att arbeta” utan att det måste kontrolleras utifrån själva lagarna. Idag 
håller Skanska på att utveckla en metod för detta.  
 
Skanska har skapat en rutin för att följa upp lagarna. Arbetssättet är nytt och infördes 
våren 2005. Miljöstaben ansvarar för att följa upp lagefterlevnaden och kontrollen av 
detta utförs via internrevisioner en gång per år och region, totalt cirka 20-25 revisioner. 
Det går till så att en av miljösamordnarna från miljöstaben är med vid en ordinarie 
internrevision och kontrollerar just lagefterlevnaden utifrån aktuell frågelista, där 
miljöfrågor (baserade på interna arbetssätt och laglistan) finns med. Samordnaren 
kontrollerar de lagar som är tillämpliga och viktiga för verksamheten som revideras, till 
exempel så kan vikten läggas på kontroll av arbetsmaskiner i ett projekt och 
brandfarliga varor i ett annat. Miljöstaben försöker att täcka in alla delar. 
Revisionsledaren skriver en ordinarie revisionsrapport och eventuella 
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avvikelserapporter. I dessa anges normalt inte specifikt ifall en uppkommen avvikelse 
även är en avvikelse mot ett lagkrav. Miljösamordnaren för över resultatet och 
eventuella avvikelser mot lagkrav till en särskild lista som används för uppföljning. 
Syftet med revisionerna är att förbättra verksamheten och inte att vara en kontrollerande 
polis. Skanska har en lista som heter ”Uppföljning av miljölagar vid revision – 
Resultat”. I listan sammanställs tillämplig lagstiftning och alla avvikelser gällande 
lagstiftningen som framkommit vid revisioner. Där anges om avvikelsen är en mindre 
avvikelse eller en allvarlig. Vid avvikelser görs en uppföljning. I listan anges också om 
ett lagrum är inarbetat i ”Vårt sätt att arbeta” och om så är fallet anges vart 
inarbetningen finns. Det anges även om lagrummen är tillämpliga för den verksamheten 
som revideras. Listan är bra eftersom klargör vilka lagrum som finns inarbetade i ”Vårt 
sätt att arbeta”.  
 
Skanska har miljö- och skyddsronder varannan vecka i projekten. Informationen från 
ronderna stannar på regionnivå. Det görs ingen sammanställning på en övergripande 
nivå av de brister som upptäcks vid dessa ronder på grund av att det är för mycket 
papper att gå igenom. Skanska har nämligen flera tusen olika projekt som genomförs 
under ett år. 
 
Skanska har valt att arbeta med utvärderingen på en övergripande nivå för att det är där 
kompetensen finns. Skanska arbetar in lagkraven och standardens krav i ”Vårt sätt att 
arbeta” och försöker se till att deras ledningssystem utvecklas.  
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6 Analys 
 
I analyskapitlet analyseras den data som finns i empirikapitlet utifrån den teoretiska 
referensramen. 
 
 

6.1 Vägverkets arbete med utvärdering av lagefterlevnad 
 
Vägverkets arbete med utvärdering av lagefterlevnad analyseras utifrån litteratur på 
området och revisorernas tolkning. 
 

6.1.1 Utifrån litteraturen 
Under intervjuerna har det framkommit att det finns andra saker som är viktigare att 
arbeta med än utvärdering av lagefterlevnad, eftersom Vägverket följer lagarna. Några 
av de intervjuade anser också att det är svårt att missa lagkrav då de arbetar efter 
handböcker som följer lagstiftningen. Den här problematiken diskuteras i litteraturen av 
bland annat Piper et al. (2002). Han säger att många organisationer anser att det är 
onödigt att regelbundet verifiera att de följer lagkraven då de vet att de ligger innanför 
gränserna för vad lagkrav och tillståndskrav anger. Enligt Piper et al. (2002) finns det 
dock inga undantag i standarden utan organisationen måste dokumentera att de följer 
lagstiftningen. 
 
Vägverket arbetar för att vara certifierbart enligt ISO 14001, ISO 9001 och AFS 2001. I 
ISO 14001:2004 finns ett kravelement, 4.5.2, som kräver att organisationer ska upprätta, 
införa och underhålla rutiner för att utvärdera att tillämpliga lagkrav följs. För att 
Vägverket ska vara certifierbara måste de uppfylla detta krav. Vägverkets arbete 
gällande lagefterlevnad sker utifrån rutinen ”Lagar och andra krav”. I rutinen anges att 
Vägverket arbetar med kravet om utvärdering av lagefterlevnaden genom löpande 
revisioner. På intranätet står det även att Vägverket ska komplettera de vanliga 
revisionerna med specifika lagrevisioner för att uppfylla kravet om utvärdering av 
lagefterlevnad. Lagrevisionerna ska planeras, resurssättas och fastställas av 
internrevisionens kvalitetsfunktion, men ingen av de intervjuade på Vägverket vet hur 
de övergripande lagrevisionerna ska gå till i praktiken.  
 
För stegen vägutredning och arbetsplan upprättas miljökonsekvensbeskrivningar. I 
miljökonsekvensbeskrivningen konkretiseras och tolkas otydliga lagkrav gentemot 
projektet. Piper et al. (2002) anser att det är viktigt att organisationen har dokumentation 
på hur de har diskuterat kring generella lagkrav som ger utrymmer för tolkningar, vilket 
Vägverket gör i miljökonsekvensbeskrivningen. Det är viktigt att diskutera kring de 
generella lagkraven för att sedan kunna tolka dem. 
 
På Vägverket genomförs regelbundna internrevisioner, en till två gånger per år i stora 
projekt. Internrevisionerna på Vägverket har mest fokuserats på arbetsmiljö och bara 
haft enstaka frågor kring miljölagstiftningen. Enligt Almgren & Brorson (2003) är 
miljörevisioner en systematisk granskning och uppföljning av miljöarbetet. Även 
Swedish Standards Institute (2004b) anser att revisioner kan vara en metod för att 
utvärdera att organisationen följer lagkraven. Swedish Association for Testing 
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Inspection and Certification (2005) anser att kontroll av lagefterlevnad kan ske genom 
revisioner, dock måste revisorerna ha en gedigen kompetens. För att uppfylla kravet 
4.5.2 måste det utifrån revisionerna genomföras regelbundna utvärderingar av att 
tillämplig lagstiftning följs. Ordet regelbundet finns inte definierat i standarden men 
Swedish Association for Testing Inspection and Certification (2005) anser att 
regelbundet innebär att lagkraven måste utvärderas minst en gång per år.  
 
Vägverket har i vissa projekt upprättat ett egenkontrollprogram där de bland annat ska 
ta prover och genomföra mätningar som sedan ska skickas till tillsynsmyndigheten. 
Dessa prover och mätningar är ofta direkt kopplade till villkoren i tillståndet. Enligt 
Almgren & Brorson (2003) måste en organisation mäta fler indikatorer än de som är 
direkt kopplade till tillståndet för att uppfylla kravet 4.5.2. Vägverket mäter och 
kontrollerar andra indikatorer än de i tillståndet genom miljöronder och miljörevisioner.  
 
Vägverket genomför idag miljöronder för att kontrollera att entreprenörerna följer 
lagstiftningen och andra krav som de har åtagit sig i upphandlingen. De avvikelser som 
uppkommer vid dessa miljöronder åtgärdas oftast direkt och avvikelserapporterna 
sparas hos entreprenören i fem år. Avvikelser gällande lagefterlevnad som konstaterats 
vid internrevisioner och miljöronder kommer sällan upp på erfarenhetsåterföringsmöten 
eller på ledningens möten. Detta på grund av att avvikelserna oftast åtgärdas direkt. 
Swedish Standars Institute (2004b) anser att genomgång av dokument, intervjuer, 
genomgång av projekt, direkta observationer och prover och analys av dessa är metoder 
som kan användas vid utvärdering.  
 
Vägverket har en rutin som anger att avvikelser som innebär lagbrott ska åtgärdas direkt 
efter omedelbar kontakt med närmaste överordnad chef. Processansvariga ska tertialvis 
sammanställa avvikelserna som framkommit. En annan av Vägverkets rutiner 
(”Utvärdera och analysera”) säger att de data som inkommit bland annat genom 
tertialrapporter och revisionsrapporter ska utvärderas och analyseras. Därefter ska 
analysen och utvärderingen presenteras på Ledningens genomgång. Beslut tas där om 
vidare åtgärder. Swedish Association for Testing Inspection and Certification (2005) 
anser att analys och utvärdering av lagefterlevnad enligt ISO 14001 bör ske genom att 
ledningen och/eller andra ansvariga går igenom förändringar, resultat av kontrollen av 
lagefterlevnaden och eventuella avvikelser som rör lagstiftningen för att sedan kunna ta 
ställning till resultatet.  
 

6.1.2 Utifrån revisorernas tolkning  
Vägverkets tänkta arbetssätt för utvärdering av lagefterlevnad är lagrevisioner. Enligt 
intervjuer med Lena Lagnerö (2005) och Swedish Standards Institute (2005) kan en 
organisation genomföra lagefterlevnadskontroll i samband med internrevision. 
Kontrollen får dock inte vara stickprov utan samtliga krav som berör organisationen 
måste gås igenom. Enligt Lagnerö (2005) är det lättast ifall en organisation använder 
lagmatris som grund för utvärderingen. Lagmatrisen kan innehålla en spalt med 
lagkravet, en spalt med förklaring om hur företaget berörs, vem som är ansvarig och en 
ruta som visar om det skett kontroll av att lagkravet var uppfyllt eller ej. Idag arbetar en 
projektgrupp med att skapa två olika laglistor för Vägverket. Dessa laglistor är 
utformade på det sätt som Lagnerö (2005) beskrev förutom att de inte innehåller en 
kolumn där det kan anges om det skett kontroll av lagkravet.  
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Vissa regioner på Vägverket har upprättat en checklista med alla krav från 
miljökonsekvensbeskrivning som projektet berörs av. Denna checklista används sedan i 
projektet för att säkerställa att alla krav kommer med i bygghandlingen och byggsteget. 
Regionen försöker ta med dessa krav vid upphandlingen med entreprenören så att 
entreprenören redan vid upphandlingen vet vilka krav han ska uppfylla. På ett projekt i 
Vägverket finns en annan checklista som innehåller krav från miljökonsekvens-
beskrivningen, tillstånd och domar.  Kraven i checklistan bockas av när behövlig åtgärd 
har vidtagits. Dessa arbetssätt liknar Anne Ristijärvis (2005) förslag gällande hur 
organisationer som arbetar med projekt kan utvärdera lagefterlevnaden. Ristijärvi 
(2005) anser att det kan vara bra för projektorganisationer att upprätta en miljöplan för 
projektet som innehåller lagar och andra krav samt vad som ska göras för att uppfylla 
lagarna och kraven. Till miljöplanen kan en checklista utformas som innehåller 
projektets miljökrav och används vid kontroll av lagefterlevnad. De avvikelser som 
påträffas vid denna kontroll skrivs ner, åtgärdas och följs upp. Resultatet av kontrollen 
rapporteras till ledningen minst en gång per år. Utifrån kontrollens resultat kan en 
utvärdering göras.  
 

6.1.3 Kontrollmetoder som kan användas vid utvärdering 
Syftet med miljöledningssystem är att uppnå ständiga förbättringar gällande 
miljöprestanda. Vägverket genomför idag olika slags kontroller och utvärderings-
metoder för att uppnå ständiga förbättringar gällande miljöprestanda.  
 
Vägverket genomför interna och externa miljörevisioner som ska visa om styrningen av 
verksamheten leder till förväntat resultat.  Enligt Almgren & Brorson (2003) är revision 
en systematisk granskning och uppföljning av miljöarbetet. När Vägverket utför 
revisioner kan intervjuer vara en metod för att samla in data. Enligt Befring (1994) är 
intervjumetodiken både krävande och flexibel. Intervjuaren kan föra en dialog med den 
intervjuande och ställa frågor beroende på hur heltäckande svaren är. Vägverket 
genomför även systemrevisioner för att kontrollera ifall ledningssystemet uppfyller 
kraven i ISO-standarden. Detta är en slags dokumentgranskning som enligt 
Stadsrevisionen kan användas för att kartlägga hur en organisation arbetar med till 
exempel miljöfrågor.  Revisioner i dagens bemärkelser innebär inte en fullständig 
granskning utan vid planering av en revision fördelas resurserna på de områden som är 
mest väsentliga eller utsatta för risker enligt Nationalencyklopedin (2005c).  
 
Vägverket genomför regelbundna miljöronder ute i byggprojekten för att säkerställa att 
entreprenören följer sina åtaganden. De avvikelser som upptäcks ska tertialvis 
sammanställas av delprocessansvarig för att sedan tas upp på ledningens genomgång. 
Enligt Nationalencyklopedin (2005e) betyder rond rundvandring och ger den ansvarige 
möjlighet att bedöma hur olika krav efterlevs i den löpande verksamheten. Eventuella 
avvikelser antecknas för att därefter kunna sätta in extra resurser där det behövs för att 
åtgärda felen. Enligt ISO 14001 ska eventuella brister som innebär en risk för betydande 
miljöpåverkan rapporteras och hanteras som interna avvikelser.  
 
I Vägverkets steg förstudie, vägutredning arbetsplan och vid upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivning arbetar projektledare utifrån handböcker. Dessa 
handböcker hjälper projektledarna att inte missa några av de krav som krävs i stegen. 
Miljökonsekvensbeskrivningarna för Vägverkets projekt upprättas av konsulter och 
projektledaren granskar därefter beskrivningen utifrån en checklista. Projektledaren kan 
beställa hjälp av Vägverkets miljöspecialister vid granskningen. Miljöspecialisterna 
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påpekar ifall det är någonting som konsulterna borde komplettera eller ändra innan 
miljökonsekvensbeskrivningen skickas in till Länsstyrelsen för godkännande. Denna 
checklista och checklistorna som säkerställer att kraven beaktas i alla steg i processen 
”Utveckla förbindelse” kan enligt Industri och forskning aktiebolag (2005) användas för 
datainsamling och utgöra grund för bedömningar.  
 
Ibland så begär tillsynsmyndigheten att Vägverket ska upprätta ett egenkontroll-
program. Syftet med ett egenkontrollprogram är enligt Miljöbalkens 26 kapitel 19 § att 
den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd ska planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka eller förebygga för att verksamheten medför olägenheter 
för människans hälsa eller påverka miljön. Resultatet från prover och mätningar i 
egenkontrollprogrammet kan användas för utvärdering av lagefterlevnad.  
 
 

6.2 Andra organisationers arbete med utvärdering av 
lagefterlevnad 
 
Banverket Östra banregionens, Botniabanan aktiebolags och Skanska Sverige 
aktiebolags arbete med utvärdering av lagefterlevnad analyseras utifrån litteratur på 
området och revisorernas tolkning.   
 

6.2.1 Banverket Östra banregionen  
Banverket Östra banregionen arbetar med utvärdering av lagefterlevnad gällande 
miljölagstiftningen genom befintliga metoder som revisioner, ronder och 
avvikelsehantering. Banverkets arbetssätt gällande kravet 4.5.2 har inte granskats av 
några revisorer. Internrevisioner kan användas som utvärderingsmetod enligt Lena 
Lagnerö (2005) och Swedish Association for testing Inspection and Certification 
(2005), men det får inte vara stickprov. Östra banregionens metoder för utvärdering av 
lagefterlevnaden är några av de metoder som Swedish Standards Institute (2004b) anser 
kan användas för utvärdering av lagefterlevnad nämligen revisioner och genomgång av 
projekt. Swedish Standard Institute (2004b) anser också att metoden att utvärdera 
lagefterlevnaden kan integreras med redan befintliga bedömningar på det sätt som 
Banverket gjort. 
 
Genom att entreprenörerna till anbudet ska upprätta en miljöplan och kontrollplan 
beskriver de hur generella lagkrav tillämpas i projektet, vilket är ett krav vid arbete med 
utvärdering av lagefterlevnad enligt Piper et al. (2002). 
 

6.2.2 Botniabanan aktiebolag 
Botniabanan aktiebolag arbetar med utvärdering av lagefterlevnad genom att de varje år 
gör en sammanställning och en bedömning av avvikelser från interna revisioner och 
andrapartsrevisioner av leverantörer, avvikelser från miljöronder, miljöloggboks-
anteckningar, årlig genomgång av lag- och kravregistret, domar och anmärkningar vid 
tillsynsbesök. Sammanställningen och bedömningen tas sedan upp på ledningens 
genomgång där det beslutas om eventuella åtgärder. Botniabanan aktiebolags arbetssätt 
har blivit godkänt av tredjepartscertifieringsorganet LLOYD´S REGISTER QUALITY 
ASSURANCE. Genom att entreprenörerna upprättar en miljöplan beskriver de hur de 
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ska uppfylla miljökrav som ställs på dem, i och med det har generella miljökrav 
specificerats vilket krävs enligt Piper et al. (2002).  
 
Botniabanan aktiebolags arbetssätt liknar det angreppssätt som organisationen Swedish 
Association for Testing Inspection and Certification (2005) anser bör användas för 
utvärdering av lagefterlevnad. De anser nämligen att analys och utvärdering av 
lagefterlevnad bör ske genom en genomgång av förändringar i lagstiftningen, eventuella 
avvikelser som rör lagstiftningen och andra krav och därefter ta ställning till resultatet. 
De anser också att regelbundenheten för utvärderingen bör vara minst en gång per år 
vilket Botniabanan aktiebolag uppfyller. Swedish Association for Testing Inspection 
and Certification (2005) anser också att analys och utvärdering av lagefterlevnad enligt 
ISO 14001 bör ske genom att ledningen och/eller andra ansvariga går igenom 
förändringar, resultat av kontrollen av lagefterlevnaden och eventuella avvikelser som 
rör lagstiftningen för att sedan kunna ta ställning till resultatet. Botniabanan aktiebolag 
använder sig av detta arbetssätt vid utvärderingen av att tillämpliga lagar följs. 
 
Botniabanan aktiebolag kontrollerar och utvärderar mer än bara de miljökrav som 
framgår av tillståndet vilket krävs enligt Almgren & Brorson (2003).  Botniabanan 
aktiebolag har integrerat utvärderingen av lagefterlevnad med andra bedömningar som 
redan finns i organisationen vilket Swedish Standards Institute (2004b) anser att en 
organisation kan göra.   
 

6.2.3 Skanska Sverige aktiebolag 
Skanska använde sig tidigare av internrevisioner som utvärderingsmetod för 
lagefterlevnad. Detta arbetssätt godkändes inte av Det Norske Veritas och därför 
infördes våren 2005 specifika lagrevisioner som komplement till internrevisionerna. 
Dessa lagrevisioner utförs genom stickprover på de olika anläggningarna/projekten i 
samband med Skanska vanliga internrevisioner. Lagrevisionerna utförs av Skanska 
miljöstab på grund av att det är där som kompetensen finns. Enligt Swedish Standards 
Institut (2004b) kan revisioner vara en metod för utvärdering och enligt Swedish 
Association for Testing Inspection and Certification (2005) kan en utvärdering ske inom 
ramen för internrevision men då krävs en gedigen kompetens av revisorerna. 
 
Resultatet av lagrevisioner förs in i ett dokument som heter ”Uppföljning av miljölagar 
vid revision – Resultat”. I detta dokument markeras ifall delarna fick en anmärkning 
eller ej. En gång per år ska miljöstaben utvärdera uppföljningen för att ge underlag för 
förbättringar och åtgärder. Dokumentet ”Uppföljning av miljölagar vid revision – 
Resultat” är uppbyggt på liknande sätt som Lena Lagnerö (2005) lagmatris och det 
dokument som Anne Ristijärvi (2005) anser en organisation kan använda sig av. 
Skanskas arbetssätt har ännu inte blivit granskat vid någon tredjepartsrevision.  
 
 

6.3 Jämförelse mellan Vägverkets och andra organisationers 
arbetssätt 
 
Skanska har i likhet med Vägverket många olika projekt, Skanska har därför valt att 
arbeta med utvärdering av lagefterlevnaden genom stickprov. Skanska är certifierad 
enligt 14001 medan Vägverket har valt att arbeta för att vara certifierbara. Vägverkets 
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tilltänkta arbetssätt för utvärdering av att tillämplig lagstiftning följs liknar Skanskas 
arbetssätt. Skillnaden mellan Skanskas och Vägverkets arbetssätt är att Vägverket inte 
har börjat med sina lagrevisioner och det finns ingen rutin för hur dessa ska utföras. 
Skanska utgår från laglistan när de utför lagrevisionerna, vilket Vägverket inte kan göra 
idag eftersom det idag inte finns någon sådan.  
 
Botniabanan är till skillnad från Vägverket certifierade enligt ISO 14001 och arbetar 
endast i ett stort projekt. Botniabanan aktiebolag använder sig bland annat av revisioner 
och miljöronder för att utvärdera att tillämplig lagstiftning följs. Dessa kontroller har 
Vägverket i sin verksamhet, men de används inte för utvärdering av lagefterlevnad. Till 
skillnad mot Vägverket utvärderar Botniabanan även domar, anmärkningar vid 
tillsynsbesök, miljöloggboksanteckningar och årlig genomgång av lag- och 
kravregistret.  
 
Banverkets Östra banregion och Vägverket har ungefär samma arbetssätt gällande 
utvärdering av lagefterlevnad. Banverket arbetar precis som Vägverket för att vara 
certifierbara och båda organisationerna genomför utredningar i olika steg innan de 
börjar bygga järnvägen/vägen. Båda organisationerna är myndigheter som arbetar under 
regeringen och riksdagen. Banverket och Vägverket utvärderar inte lagefterlevnaden i 
någon större utsträckning i de första stegen i processen, utan koncentrerar sig främst på 
byggsteget. Hos Banverket är det miljösamordnaren som ska sammanställa och 
utvärdera avvikelser medan det hos Vägverket är den delprocessansvariges uppgift. 
Banverket har en laglista, vilket Vägverket inte har idag. Vägverket har fler rutiner än 
Banverket på övergripande nivå. Båda organisationerna har vissa rutiner på regional 
nivå.
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7 Slutsatser 
 
I kapitlet dras slutsatserna gällande Vägverkets arbete med lagefterlevnad idag och 
förbättringsförslag för framtida arbete. 
 
 

7.1 Vägverkets arbete med utvärdering av lagefterlevnad  
 
Vi drar slutsatsen att Vägverket idag inte uppfyller kravet om utvärdering av lagefterlevnad. 
Vägverket har tänkt utvärdera lagefterlevnaden med hjälp av internrevisioner och 
lagrevisioner. Idag genomför inte Vägverket några lagrevisioner och det finns inga rutiner för 
hur dessa ska utföras. Vägverket genomför idag internrevisioner, dock kontrolleras sällan 
miljölagstiftningen under dessa. Utifrån intervjuerna har det framkommit att revisioner sällan 
genomförs i stegen förstudie, vägutredning, arbetsplan och bygghandling. För att uppfylla 
kravet bör även revisioner utföras regelbundet i dessa steg. Vägverket utvärderar inte 
systematiskt de miljödomar som har gått dem emot, avvikelser vid miljöronder, anmärkningar 
från tillsynsmyndigheten och icke godkända miljökonsekvensbeskrivningar. En systematisk 
och regelbunden utvärdering krävs för att uppfylla kravet om utvärdering av att tillämpliga 
miljölagar följs. I intervjuer har det framkommit att Vägverket anser att de följer 
lagstiftningen och därför utförs inte utvärdering av lagefterlevnaden i någon större 
omfattning. Detta leder till att avvikelser gällande miljölagstiftningen sällan tas upp på 
ledningens genomgång. För att uppfylla kravet om utvärdering måste Vägverket kunna bevisa 
att de kontrollerat och utvärderat lagefterlevnaden.  Mot denna bakgrund har slutsatsen kunna 
dras att Vägverket inte uppfyller kravet 4.5.2. i ISO 14001:2004. 
 
Utvärdering av lagefterlevnad enligt ISO 14001:2004 kan integreras med redan befintliga 
bedömningsmetoder. Vägverket har metoder som kan användas för att samla in data till en 
utvärdering. Dessa metoder är miljöronder, revisioner, dokumentgranskning, egenkontroll-
program och kvalitetssäkring. Vägverket har också rutiner för hur avvikelsehantering och 
utvärderingar ska gå till samt hur resultatet ska presenteras på ledningens genomgång på olika 
nivåer i organisationen. Metoderna och rutinerna kan användas för utvärdering av 
lagefterlevnad, men metoderna måste utvecklas så att alla lagar som berör verksamheten 
kontrolleras. Det är även viktigt att data från kontrollerna utvärderas så Vägverket vet varför 
eventuella avvikelser uppkommit. Vi kommer att använda och utveckla vissa av dessa 
metoder i vårt förbättringsförslag. 
 
Vägverket har idag ingen laglista, men i ett projekt håller en laglista på att utformas. I 
projektet arbetas det med att ta fram två olika laglistor. Den ena listan är gemensam för alla 
processerna och lite mer generell. Den andra listan är kopplad till en specifik process och ska 
vara mer beskrivande. Det är viktigt att Vägverket har en bra laglista för att kunna utvärdera 
att tillämpliga lagar följs. Laglistan beskriver vilka lagar som är tillämpliga på verksamheten, 
hur lagarna berör verksamheten, hur lagrummet säkerställs och vem som ska bevaka 
lagrummet. Det är oklart om det i laglistan ska anges i vilket steg som hänsyn ska tas till 
lagkravet.  
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7.2 Förbättringsförslag för arbetet med utvärdering av 
lagefterlevnad 
 
Organisationer kan arbeta på olika sätt för att uppfylla kravet 4.5.2. Arbetssättet ska anpassas 
till organisationens storlek, komplexitet och typ. Enligt ISO-standardens krav måste en 
organisation som vill vara certifierbar utvärdera att de följer tillämplig lagstiftning. Detta 
måste göras även om organisationen ”vet” att de följer lagstiftningen. Vägverket måste därför 
förbättra sitt arbete med utvärdering av lagefterlevnad för att uppfylla standardens krav. Vi 
anser att syftet med Vägverkets utvärdering bör vara att utreda om och varför tillämpliga lagar 
inte följs. Därigenom kan Vägverket förebygga och förhindra framtida lagöverträdelser. 
 

7.2.1 Laglistor 
Vi anser att det är viktigt att Vägverket i sina laglistor anger i vilket steg i processen lagen är 
tillämplig. Om detta görs underlättar det dels för medarbetarna som använder sig av 
laglistorna i ett specifikt steg och dels för de interna revisorerna som ska kontrollera stegen. 
Ett annat sätt att underlätta för medarbetarna som arbetar i ett specifikt steg och de interna 
revisorerna är att upprätta specifika laglistor för varje steg i processen. För att kunna utvärdera 
att lagarna följs är det viktigt att laglistorna är tydliga och klara.  
 
Vägverket bör kontinuerligt kontrollera om det kommit nya lagkrav och om det skett 
ändringar av lagrum. Detta kan göras med hjälp av Vägverkets juridiska avdelningar eller 
genom en prenumerationstjänst. En utvärdering bör göras för att se vilka av dessa lagkrav och 
lagrum som kommer att påverka Vägverket och hur lagkraven påverkar verksamheten. Alla 
nya och ändrade lagkrav bör kontinuerligt tolkas för att sedan föras in i laglistorna. I och med 
detta hålls laglistorna ständigt uppdaterade. Tolkningen av lagkraven bör göras på 
huvudkontoret av en miljöjurist eller av fler medarbetare som har miljöjuridiska kunskaper för 
att tolkningen ska bli likadan i hela Vägverket. Nya lagkrav som påverkar verksamheten inom 
en snar framtid bör kommuniceras direkt ut till berörda medarbetare i organisationen. De nya 
och ändrade lagrummen bör också sammanställas och kommuniceras ut i organisationen två 
gånger per år, eftersom många medarbetare vill ha reda på ny lagstiftning utan att behöva gå 
igenom hela laglistan. Sammanställningen bör även tas upp på ledningens genomgång i likhet 
med Botniabanan aktiebolags arbetssätt. Det föreslagna arbetet med uppdatering av laglistan 
liknar det arbetssätt som Banverket har. Kommunikationen bör ske till dem som har ansvar 
för och påverkas av miljölagstiftningen. Utifrån uppdateringen av laglistan bör Vägverket 
kontinuerligt uppdatera styrande och stödjande dokument så att de stämmer överens med de 
nya lagrummen.  
 
Vägverket bör i sina laglistor ha en kolumn där de beskriver hur det specifika lagrummet ska 
kontrolleras och utvärderas. Genom kolumnen säkerställs att alla lagkrav kontrolleras och 
utvärderas på något sätt.  
 

7.2.2 Lagrevisioner 
För att kontrollera att Vägverkets styrande och stödjande dokument samt projekt stämmer 
överens med all tillämplig lagstiftning bör lagrevisioner genomföras. Med lagrevisioner 
menar vi att en revisor med miljölagstiftningskompetens kontrollerar att tillämplig lagstiftning 
följs utifrån en aktuell laglista. De avvikelser som upptäcks vid lagrevisionen bör skrivs in i 
en avvikelsedatabas. Alla lagkrav måste kontrolleras, men för att det ska vara praktiskt 
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genomförbart hos Vägverket måste kontrollen av de styrande och stödjande dokumenten samt 
projekten vara stickprov. Detta av den orsaken att det finns så många styrande och stödjande 
dokument samt projekt att det är en praktisk omöjlighet att kontrollera alla lagkrav. Skanska 
genomför också sin utvärdering av lagefterlevnaden i form av stickprov. Vi anser att 
lagrevisioner bör användas istället för internrevisioner då Vägverkets internrevisioner har 
koncentrerats på arbetsmiljö och endast enstaka miljöfrågor har behandlats. Internrevisionerna 
som de utförs idag räcker inte för att uppfylla kravet om utvärdering av att tillämplig 
lagstiftning följs. Utvärderingen av lagefterlevnaden kommer genom lagrevisioner att utföras 
av medarbetare som besitter den kompetens som behövs och kontrollen av lagefterlevnaden 
får den fokus som kravet kräver. Internrevisioner kan användas istället för lagrevisioner, men 
då krävs det att all lagstiftningen kontrolleras under en ettårsperiod och att revisorerna har 
lagstiftningskompetens. Vägverket bör utvärdera att alla tillämpliga lagar följs varje år 
eftersom verksamheten är föränderlig. 
 

7.2.3 I processens steg 
Under examensarbetets intervjuer, benchmarking och litteraturstudie har det inte framkommit 
någon metod för att utvärdera lagefterlevnaden i förstudie, vägutredning, arbetsplan och 
bygghandling. Vi har dock utifrån det som sagts gällande byggsteget och genom egna 
funderingar kommit fram till ett förslag för hur utvärderingen kan ske i dessa steg.   
 
Vi anser att kontroll av lagefterlevnaden bör ske i varje steg i processen, eftersom det är 
viktigt att upptäcka lagöverträdelser så fort som möjligt. Det går då enklare att rätta till och 
förebygga lagöverträdelserna som annars kanske skulle upptäckas först i byggstegen. Om de 
formella kraven endast skulle kontrolleras i arbetsplanen, där fastställelsen sker i normala fall, 
kan det i vissa projekt dröja flera år innan det upptäcks att något missats i de tidigare stegen. 
Projektet får då börja om från det steg där felet begåtts, vilket är resurskrävande.  
 
Vi anser att utvärdering av lagefterlevnad i förstudien bör ske utifrån avvikelser som 
framkommit vid lagrevisioner i projektens förstudier. Detta på grund av att förstudien är 
formellt styrd och har en tydlig process samt att det inte är så många lagkrav som ställs på 
förstudien. Avvikelserna bör skrivas in i avvikelsedatabasen av revisorn. 
 
Projektledare och/eller miljöspecialisterna kvalitetssäkrar de miljökonsekvensbeskrivningar 
som gjorts av konsulter i stegen vägutredning och arbetsplan. Kvalitetssäkringen sker med 
hjälp av Handbok miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn och genom den kompetens 
som personen i fråga har. Resultatet från kontrollen utvärderas inom projektet och beslut om 
eventuella åtgärder fattas. Eftersom miljökonsekvensbeskrivningen vid kvalitetssäkringen 
fortfarande är under bearbetning innebär dessa påpekningar inte en avvikelse från 
miljölagstiftningen. Vi anser därför att avvikelserna inte ska skickas vidare i organisationen.  
Detsamma gäller uttalanden som Länsstyrelsen gör under miljökonsekvensbeskrivnings-
processen. Om Länsstyrelsen inte godkänner den klara miljökonsekvensbeskrivningen och det 
beror på att en miljölag inte har tillämpats eller har tolkats fel, ska en avvikelse skrivas in i en 
avvikelsedatabas. När arbetsplanen överklagats och domslutet går Vägverket emot på grund 
av bristande hänsyn till miljölagstiftningen ska en avvikelse skrivas in i en avvikelsedatabas. 
Avvikelserna bör skrivas in av projektledaren respektive revisorn. 
 
Vi anser att utvärderingen av lagefterlevnaden i vägutredning och arbetsplan bör ske utifrån 
avvikelser från lagrevisioner, domar som gått Vägverket emot och icke godkända 
miljökonsekvensbeskrivningar. Att miljökonsekvensbeskrivningen ”bollas” med andra 
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myndigheter under framtagandet i vägutredning och arbetsplan är ytterligare ett incitament för 
att det inte behövs någon annan utvärdering än den föreslagna. 
 
I bygghandlingen bör miljöspecialisten vara med och kontrollera att alla miljökrav som måste 
följas från tidigare steg tagits med samt att eventuella tillstånd som krävs har sökts. I steget 
bygghandling bör utvärderingen ske genom de avvikelser som framkommit vid lagrevisioner. 
Detta eftersom steget mest innebär planering av vägen utifrån tidigare steg och därför är det 
inte så många miljölagar som berör bygghandlingen.  
 
I byggsteget genomförs miljöronder både av Vägverket och av entreprenören. I byggsteget 
bör miljöronderna utgå ifrån laglistan samt från de domar och tillstånd som är specifika för 
projektet. Avvikelser som framkommit vid Vägverkets och entreprenörens miljöronder bör 
användas vid Vägverkets utvärdering av lagefterlevnad. Botniabanan aktiebolag och 
Banverket Östra banregionen använder sig av dessa avvikelser vid utvärderingen. Om 
Vägverket har ett egenkontrollprogram bör avvikelser vid prover och mätningar användas för 
utvärdering av lagefterlevnad. De miljökrav som ställs enligt lagstiftningen, tillstånd och 
domar och som innebär att en viss åtgärd ska vidtas en gång kontrolleras genom 
slutbesiktningen. Vid en slutbesiktning av vägen är det viktigt att göra en återkoppling till 
lagkraven som berör projektet. En miljöspecialist bör delta i slutbesiktningen för att 
kontrollera att Vägverket genomfört de åtgärder som lagstiftningen, tillstånd och domar 
kräver. Om åtgärder som krävts inte utförts ska en avvikelse skrivas. Slutbesiktningen är en 
slags utvärdering av processens alla steg och kan leda till viktiga erfarenheter inför 
kommande projekt. Domar som gått Vägverket emot och anmärkningar från 
tillsynsmyndigheten som innebär ett lagöverträdelse, bör också rapporteras som avvikelser. 
Botniabanan aktiebolag använder sig av domar och anmärkningar i sin utvärdering, vilket 
även Vägverket bör göra. Vi anser att det på bygget även bör genomföras lagrevisioner på 
grund av att det är viktigt att en utomstående revisor granskar verksamheten. Vi anser att det 
som ska utvärderas i byggsteget är avvikelser från miljöronder, slutbesiktningen, 
egenkontrollen, domar som gått Vägverket emot, anmärkningar från tillsynsmyndigheten och 
lagrevisioner. Avvikelserna bör skrivas in i en avvikelsedatabas av projektledaren respektive 
revisorn. 
 

7.2.4 Avvikelsehantering 
Vid avvikelser gällande lagefterlevnaden bör åtgärder vidtas direkt efter kontakt med 
närmaste chef, för att avhjälpa lagbrottet enligt rutinen ”Förbättringsförslag och avvikelser”. 
Alla avvikelser bör skrivas in i en avvikelsadatabas där det bör framgå vilken status som 
avvikelsen har, det vill säga vilka åtgärder som har vidtagits för att åtgärda lagöverträdelsen. 
Vi anser att en databas underlättar för dem som ska sammanställa avvikelserna och genom 
avvikelsedatabasen säkras att inga avvikelser försvinner utan finns samlade på samma ställe.   
Vi anser att avvikelsedatabasen bör vara uppbyggd så att det går att få fram avvikelserna på 
övergripande nivå, på delprocessnivå och på enhetsnivå. På enhetsnivån bör regionen även 
kunna ta fram avvikelser för en specifik process så att den delprocessansvarige kan 
sammanställa dem. De avvikelser som är att anse som allvarliga eller har upprepats bör 
tertialvis sammanställas, utvärderas och analyseras i en rapport av delprocessansvarige i 
enlighet med rutinerna ”Förbättringsförslag och avvikelser” samt ”Utvärdera och analysera”. 
Det är i detta skede som utvärdering sker. Delprocessansvarige utreder varför avvikelsen har 
uppkommit för att därefter vidta åtgärder för att förhindra framtida lagöverträdelser. 
Rapporten med sammanställningen, utvärderingen och förslag på förebyggande samt 
korrigerande åtgärder ska sedan presenteras på ledningens genomgång enligt rutinen 
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”Ledningens genomgång”. Vi anser att rutinen för ”Ledningens genomgång” är bra att 
använda för utvärdering av lagefterlevnad, eftersom avvikelserna tas upp och utvärderas på 
rätt nivå i organisationen.  
 
Under ledningens genomgång på enhetsnivå ska avvikelser tas upp som kommer från:  
 

• lagrevisioner i förstudie, vägutredning, arbetsplan, bygghandling och byggsteget 
• icke godkända miljökonsekvensbeskrivningar  
• domar som gått Vägverket emot  
• miljöronder   
• slutbesiktning av projektet 
• tillsynsmyndighetens anmärkningar 
 

Avvikelser som ledningen på enhetsnivå saknar delegering att korrigera och som berör 
enskild process, ska överlämnas i en sammanställning med förslag på korrigerade åtgärder till 
ledningens genomgång i processnätverk. 
 
Avvikelser som berör fler processer eller är principiellt viktiga att behandla utifrån ett 
helhetsperspektiv, ska överlämnas i en sammanställning med förslag på korrigerade åtgärder 
till ledningens genomgång på övergripande nivå. 
 
Under ledningens genomgång i processnätverket ska avvikelser tas upp som kommer från:  
 

• lagrevisioner, där laglistan kontrolleras mot processens stödjande och styrande 
dokument 

• enhetens nivå  
 
I detta processnätverk bör även sammanställningen av nya och ändrade lagrum som påverkar 
processen tas upp av delprocessägaren. Avvikelser som framkommit vid lagrevisionerna bör 
tas upp av delprocessägaren och den delprocessansvarige bör ta upp avvikelserna från sin 
enhet.  
 
Avvikelser som berör fler processer eller är principiellt viktiga att behandla utifrån ett 
helhetsperspektiv, ska överlämnas i en sammanställning med förslag på korrigerade åtgärder 
till ledningens genomgång på övergripande nivå. 
 
Under ledningens genomgång på övergripande nivå ska avvikelser tas upp som kommer från:  
 

• enhetens nivå  
• processnätverket  
 

På övergripande nivå bör även sammanställningen av nya och ändrade lagrum som påverkar 
hela Vägverket och avvikelser som påverkar alla processer i hela Vägverket tas upp av 
lämplig person, exempelvis avdelningschefen för näringslivets transporter (cHKn).  
 
På ledningens genomgång ska beslut fattas om förebyggande och korrigerande åtgärder för att 
avhjälpa lagöverträdelserna i framtiden.  
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8 Diskussion  
 
Examensarbetets syfte har uppnåtts, dock trodde vi att vi skulle få fram fler idéer 
gällande hur utvärdering av lagefterlevnaden kan ske i stegen förstudie, vägutredning, 
arbetsplan och bygghandling. De idéer som vi har fått fram för byggsteget har efter 
anpassning till Vägverkets verksamhet kunnat tillämpas i de tidigare stegen. 
 
Graden av validitet och reliabilitet kan ha påverkats av att vi inte har tillräcklig kunskap 
om Vägverkets organisation och Vägverkets processer. Examensarbetet pågår endast 
under en tidsperiod på tio veckor vilket är kort om tid för att kunna sätta sig in i en stor 
organisation som Vägverket. Vid större inblick i organisationen och längre tidsperiod 
hade kanske fler personer intervjuats. För att inte lämna ut specifika medarbetare och 
regioner på Vägverket har vi valt att sammanställa intervjuerna och ta bort alla namn 
och regioner. Av samma anledning ligger inte intervjuerna som bilagor. Detta leder till 
att examensarbetets reliabilitet minskar. Vägverkets övergripande ledningssystem är 
nytt och därför är det inte helt integrerat i verksamheten. Detta har lett till att vi inte 
enbart kunnat koncentrera oss på frågor gällande utvärdering av lagefterlevnad. Vi har 
även fått ställa frågor om arbetet med kravet 4.3.2 lagar och andra krav, vilket ibland 
kan ha lett till att inte rätt saker mätts.  
 
Vägverket har dokument både på övergripande nivå och på regional nivå. Det har i sin 
tur lett till att vi har haft svårt att hitta rätt dokument. Resultatet kan ha påverkats av att 
vi endast kartlagt arbetssättet på övergripande nivå och på två regioner i Vägverket. 
Resultatet har kanske också påverkats av de organisationer vi valt att göra en 
benchmarking mot.   
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att utreda om organisationer som har ett 
miljöledningssystem uppfyller lagstiftningen i större utsträckning än de som inte har ett 
miljöledningssystem. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor Vägverket 
 
 
Befattning:  
 
Arbetsuppgifter:  
 
Vad är din/eran roll gällande lagefterlevnad?  
 
Hur hänger ditt arbete ihop med Huvudkontoret och Regionerna? 
 
Hur har det gått med arbetet i ”uppdraget lagar och andra krav”? 
 
Vem ska uppdaterar laglistan? 
 
Är det någon som tolkar hur dessa lagar påverkar verksamheten? 
 
Hur håller ni er uppdaterade på gällande lagstiftning?  
 
Får de som arbetar här någon utbildning för att kunna leva upp till de miljölagar som 
finns på området?  
 
Vem är ansvarig för att miljölagarna följs i varje steg i processen ”Utveckla 
förbindelse”? 
 
Vad händer ifall en lag inte följs?  
 
Hur ser ni till att konsulterna och entreprenörerna följer lagkrav? 
 
Hur arbetar ni med lagefterlevnad gällande miljölagar i processen ”Utveckla 
förbindelse”? 
 
Sker det någon slags kontroll av att miljölagarna följs i processen? 
 
Rapporteras denna kontroll till någon? 
 
På vilket sätt arbetar ni med erfarenhetsåterföring gällande miljölagstiftningen inom och 
mellan projekt? 
 
Hur utvärderar ni att lagarna följs i de olika stegen i processen? 
 
Hur anser ni att en utvärdering skulle kunna utformas? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor Swedish Standards Institute 
 
 
Hur ska kravet 4.5.2 tolkas? 
 
Räcker lagrevision som datainsamlingsmetod? 
 
Behövs det fler insamlingsmetoder, eftersom en revision består av stickprover som bara 
sker cirka vart tredje år? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor Det Norske Veritas   
 
 
Hur ska kravet 4.5.2 i ISO 14001:2004 tolkas? 
 
Hur kan organisationer arbeta för att uppfylla kravet? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor Banverket 
 
 
Befattning och arbetsuppgifter 
 
Hur är erat ledningssystem uppbyggt? 
 
Hur förhåller sig regionerna till huvudkontoret? 
 
Är ni certifierade enligt ISO 14001? 
 
Hur arbetar ni med lagefterlevnad gällande miljölagar inom stegen idéskede, förstudie, 
järnvägsutredning järnvägsplan, bygghandling och bygga? 
 
Vad är era roller gällande lagefterlevnad? 
 
Använder ni er av en laglista? 
 
Vem är ansvarig för att miljölagarna följs? 
 
Vad händer ifall en lag inte följs? 
 
Arbetar ni med erfarenhetsåterföring gällande miljölagar? 

 
Hur utvärderar ni att lagarna följs? 
 
– Har ni någon rutin för att utvärdera att tillämpliga miljölagar följs? 
 
– Utvärderar ni lagefterlevnad utifrån laglistan? 
 
Görs det någon sammanställning över de lagar som Banverket inte har levt upp till? 
 
När hade ni revision senast?  
 
– Tog revisorerna upp kravet 4.5.2 om utvärdering av lagefterlevnad? 
 
Hur anser ni att en utvärdering skulle kunna utformas? 
 
Tycker ni att lagrevisioner är ett bra sätt att utvärdera att tillämpliga lagar följs? 
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Bilaga 5 Intervjufrågor Botniabanan aktiebolag 
 
 
Befattning:  
 
Arbetsuppgifter:  
 
Vad är din roll i arbetet med miljölagstiftning? 
 
Hur arbetar ni mer er laglista? 
 
Vem är ansvarig för att miljölagarna följs? 
 
Arbetar ni med erfarenhetsåterföring gällande miljölagar? 
 
Sker det någon slags kontroll av att miljölagarna följs? 
 
Hur utvärderar ni att lagarna följs? 
 
– Använder ni er av de kontroller som har skett genom t.ex. miljöronder och revisioner? 
 
– Utvärderar ni lagefterlevnad utifrån laglistan? 
 
När hade ni revision senast? 
 
Vad anser entreprenörerna om ert arbetssätt gällande lagefterlevnad? 
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Bilaga 6 Intervjufrågor Skanska Sverige aktiebolag  
 
 
Befattning 
 
Arbetsuppgifter 
 
Vad är din roll i arbetet med miljölagstiftning? 
 
Hur håller sig Skanska uppdaterad på gällande miljölagstiftning? 
 
Har ni någon laglista? 
 
Är det någon som tolkar hur miljölagar påverkar verksamheten? 

 
Vem är ansvarig för att miljölagarna följs? 

 
Vad händer ifall en lag inte följs? 

 
Arbetar ni med erfarenhetsåterföring gällande miljölagar? 
 
Sker det någon slags kontroll av att miljölagarna följs? 
 
– Sker det genom internrevisioner, miljöronder, miljöplaner mm? 
 
Rapporteras denna kontroll till någon? 
 
Hur utvärderar ni att lagarna följs? 
 
– Använder ni er av de kontroller som har skett genom till exempel miljöronder och 
revisioner? 
 
– Utvärderar ni lagefterlevnad utifrån laglistan? 
 
Görs det någon sammanställning över de lagar som Skanska inte har levt upp till? 
 
När hade ni revision senast? 
 
Tog revisorerna upp kravet 4.5.2 om utvärdering av lagefterlevnad? 
 
Vad tyckte de om erat sätt att arbeta med 4.5.2? 
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