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FÖRORD 
 
Min resa in i väg- och anläggningsbranschen startade redan 1988 då jag började 
arbeta för Vägverket i Göteborg som broprojektör. Efter några år där flyttade jag 
till Uppsala och skaffade en magisterutbildning och en licentiatexamen i 
ekonomisk historia med inriktning på infrastrukturfrågor. 
 Under hösten 1999 var det dags att komma tillbaks till Vägverket, den här 
gången till Vägverkets huvudkontor i Borlänge. Mest av en tillfällighet kom mina 
arbetsuppgifter att handla om drift och underhåll, ett ämne jag kunde ytterst lite om. 
Tack vare arbetet fick jag kuska land och rike runt och träffa folk som arbetade 
med drift och underhåll. Jag hade också ett gäng med arbetskollegor på 
Vägavdelningen, många av dem gamla rävar som själva hade arbetat med drift och 
underhåll i större delen av sina liv. Ola Pettersson, Carl-Henrik Ulegård, Ulf 
Påhlsson, Ove Eriksson, Jan-Erik Elg, Håkan Wennerström och Bengt Krigsman 
förgyllde fikarasterna med sina historier från driftområden och Vägverket förr i 
tiden. Av dessa gentlemän lärde jag mig en hel del praktiskt om ämnet och fick, 
kanske viktigaste av allt, tillgång till deras kontaktnät ute på Vägverkets regioner. 
 Ganska snart insåg jag att det här med drift och underhåll, framför allt 
konkurrensutsättningen av Grundpaket Drift, var något fascinerande och som jag 
skulle vilja forska om. Med hjälp av Vägverkets Hardy Wikström, guru inom drift- 
och underhållsverksamheten i Sverige, identifierades ett forskningsområde. Sen 
rullade det på med hjälp av CDU, Centrum för forskning och utbildning i drift och 
underhåll av infrastruktur. Hans Cedermark, pappa för CDU, tog emot mig med 
öppna armar i den stora CDU-familjen. 
 Genom CDU:s koppling till KTH föll det sig naturligt att söka sig till 
Institutionen för Infrastruktur och till professor Folke Snickars. Folke ställde sig 
positiv till mitt forskningsområde, åtog sig att bli min handledare och hittade en 
lämplig biträdande handlare i Hans Westlund, doktor i ekonomisk historia med 
koppling till ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, samt docent vid KTH.  
 När Vägverket givmilt bestämt sig för att finansiera avhandlingsprojektet, 
tillsattes en styr- och referensgrupp bestående av  
 
Hans Cedermark, CDU 
Bengt Folkeson, Vägverket Produktion 
Lars Hultkrantz, Örebro Universitet och VTI 
Hans Kvarnlöf, Vägverket, Enheten för Statlig väghållning 
Folke Snickars, KTH 
Björn Terstad, Vägverket, Region Stockholm 
Hans Westlund, ITPS och KTH 
Hardy Wikström, Vägverket, Enheten för Statlig väghållning 
 
Styr- och referensgruppen följde arbetet ända fram till slutet. Även om vi inte alltid 
hade samma uppfattningar om forskningen och dess utförande så nåddes till slut 
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bra kompromisslösningar. Utan gruppens kommentarer, åsikter, förslag och hjälp 
hade avhandlingen blivit betydligt sämre men troligtvis klar betydligt snabbare… 
 Under avhandlingsarbetet fick jag all betänklig hjälp med administration och 
stöd från institutionen. Mina handledare Folke och Hans ställde upp med 
synpunkter och hjälp, till och med i semestertider och på semesterställen. Det är 
inte alla doktorander som fått äran att äta Folkes grillade lax, lyssna till Hans 
sjungande på ”Vals i Furusund” och diskutera transaktionskostnader samtidigt! 
 En särskilt viktig person på institutionen blev Stephen F. Fournier som lärde 
mig hur SPSS fungerar och som hjälpte till att utforma den enkät som empiriskt sett 
utgör ryggraden i avhandlingen. 
 Inom CDU-familjen hade jag stor nytta av mina CDU-systrar och bröder: 
Magnus Arnek, Charlotta Faith-Ell, Anna Nylén och Richard Österberg. 
Tillsammans har vi diskuterat och slitet vårt hår över forskning, Vägverkets 
konkurrensutsättning och livet som CDU-doktorand. 
 En stor del av forskningsarbetet har skett på fyra av Vägverkets regioner: 
Region Mitt, Region Mälardalen, Region Väst och Region Skåne. Där kom jag i 
kontakt med ett femtiotal personer som arbetar med Grundpaket Drift. Dessa 
personer var snälla nog att förklara hur de arbetade, ta mig med på olika typer av 
möten, svara på oändliga frågor och ta fram olika uppgifter som jag behövde. 
Dessutom fyllde de i min mycket omfattande enkät. 
 Eftersom jag behövde vara tjänstledig för att forska så underlättade det att mina 
chefer på Vägverket, Agneta Wargsjö och Jan-Erik Elg varit så förstående och 
uppmuntrande. De fick mig dessutom att känna mig efterlängtad och att längta 
tillbaks till mitt ordinarie arbete. 
 I slutfasen gjorde Mats Johansson en mycket ambitiös och grundlig opposition 
på slutseminariet. Hans kommentarer var konkreta och användbara. Framför allt 
visade han mig att jag var inne på rätt spår och på så sätt sporrade mig att slutföra 
projektet. 
 Ett år in i avhandlingsarbetet dök Christer Bergström upp i mitt liv. Christer 
som disputerat i Lund 1999, trodde att han var fri från allt som hade med 
avhandlingsarbete att göra, men fann sig snart vara den viktigaste kuggen i mitt 
projekt. Bortsätt från all möjlig uppmuntran och stöd hjälpte han till med enkät- 
och statistikbearbetning, dataproblem, korrekturläsning och barnpassning. För i den 
hektiska slutfasen av avhandlingsarbetet, två veckor efter slutseminariet, föddes vår 
lille solstråle, Kasper, också kallad för ”Tidsterroristen”. Med samma entusiasm 
som Christer läst mina avhandlingsutkast har Kasper ätit på dem. Varav slutsatsen 
kan dras att även barn tycker om drift- och underhållsarbeten! 
 
Till alla er som nämnts här ovan, och er som jag eventuellt har glömt, tusen tack för 
att ni gjorde avhandlingen möjlig!  
 
Göteborg, Alla helgons dag 1/11-03 
 
Eva Liljegren 
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KAPITEL 1: INLEDNING 
 
1.1 Inledning och syfte 
Sedan slutet av 1980-talet har Sverige genomgått stora samhälleliga förändringar 
med avregleringar, privatiseringar och konkurrensutsättningar. Diskussioner om 
förändringarnas för- och nackdelar har varit många. Bland förespråkarna för 
reformernas införande ges argument som att marknadsbaserade system är mer 
effektiva än statligt reglerande, att kostnaderna minskar, kvalitén ökar och att 
kundnyttan blir större tack vare konkurrensen.1 De som är mer tveksamma till 
förändringarna tycker bland annat att många av besluten inte är ordentligt 
utvärderade innan de tas, att systemet blir ineffektivt med många olika utförare och 
att någon form av kontrollfunktion blir nödvändigt.2 
 Under slutet av 1980-talet började också den traditionella infrastrukturpolitiken 
i Sverige snabbt att förändras mot en större marknadsanpassning. Målet för 
reformen av infrastrukturen var att verksamheten skulle bli effektivare, billigare 
och lättare att styra. Detta skulle bland annat ske genom att statens uppgifter blev 
färre och koncentrerade på kärnuppgifterna samt att en renodling mellan det 
offentliga och marknaden skedde.3 Konkurrensutsättningen skulle innebära att 
statliga organisationer ställdes inför ett omvandlingstryck. Detta i sin tur skulle leda 
till lägre kostnader och bättre kvalitet.4  
 En av de första infrastrukturverksamheterna som berördes av förändringarna 
var det statliga drift- och vägunderhållet. Sedan mitten av 1990-talet har denna 
konkurrensutsättnings konsekvenser studerats utifrån ett flertal olika synvinklar. 
Konkurrensutsättningens effekter på miljö, prisbild, konkurrens, samhälleliga 
konsekvenser och teknikutveckling har bland annat undersökts.5 
 Det övergripande syftet med föreliggande studie är att under år 2001 studera 
Vägverkets regionala beställarorganisation och dess uppföljningsmetoder med 
avseende på kvalitet, kostnad och samarbete. 
 
1.2 Bakgrund 
1991 beslutade Sveriges riksdag att omorganisera Vägverket. Förändringarna 
infördes året därpå och innebar bland annat att verket delades in i en beställar- och 
en utförardel samt att de 24 vägförvaltningarna ersattes av sju regioner. 1993 
bestämde riksdagen att hela Vägverkets produktionsverksamhet, inklusive drift- 
och underhållsarbeten, successivt skulle konkurrensutsättas under fyra år. Enligt 
riksdagens beslut skulle all drift- och underhållsverksamhet, motsvarande cirka fem  

                                              
1 NVF (2000) s. 13 och Ds 2002:21 s. 3. 
2 Kaijser (1994) ss. 234- 236 och ss. 241-243 och Ds 2002:21 s. 3. 
3 RRV (1998) ss. 23-25. 
4 Statskontoret (1998) s. 3. 
5 Se bl.a. Arnek (2002), Faith-Ell (2000), Nylén (2000), Österberg (2000), Seeger Meriaux 
(2002) och Österberg (2003). 
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miljarder kronor per år, vara konkurrensutsatt senast 1996.6 Det var den hittills 
mest omfattande konkurrensutsättningen av statlig verksamhet i offentlig regi i 
Sverige.7 
 Vid omorganisationen 1992 hade Vägverket redan en lång erfarenhet av 
upphandling av investeringsarbeten och vissa större underhållsåtgärder i 
konkurrens. Drift och underhåll däremot hade traditionellt utförts av Vägverkets 
egen personal och underentreprenörer som handlades upp lokalt. När konkurrens-
utsättningen inleddes behövde regionerna därför skapa nya tjänster och avdelningar 
där arbetet med upphandlingen av drift och underhåll skulle ske. För att inte behöva 
handla upp varje drift- och underhållstjänst för sig skapades för varje driftområde 
kontrakt, de så kallade Grundpaket Drift, GPD. Där handlades ett antal tjänster upp 
samtidigt och i kontrakt som gällde i 3-6 år. Grundpaketets tjänster var utformade 
så att akuta behov som till exempel saltning och plogning blev åtgärdade utan att 
Vägverkets beställare ingrep. Som komplement till grundpaketen fanns 
tilläggspaket vilka kunde omfatta större riktat underhåll såsom beläggnings-
underhåll, grusvägsunderhåll och broreparationer. Dessa tjänster upphandlades ofta 
separat eller som tilläggsbeställningar till grundpaketen.8 
 Tanken med konkurrensutsättningen var att alla driftområden i Sverige, cirka 
150 stycken, skulle vara konkurrensutsatta senast 1996. Konkurrensutsättningen 
gick dock långsammare än planerat och avstannade helt 1995. 1996 fortsatte 
upphandlingen i konkurrens men i lägre takt än den ursprungliga.9 År 2001 
handlades det sista driftområdet upp i konkurrens. 
   
1.3 Forskningsfrågor och hypoteser 
Vid konkurrensutsättningen av drift och underhåll uppkom nya frågor för 
Vägverket att ta ställning till. Det blev till exempel nödvändigt att bygga upp 
regionala beställarorganisationer som var speciellt anpassade till drift- och 
underhållsarbeten. Det blev också viktigt att följa upp arbetet på de konkurrens-
utsatta driftområdena och att kontrollera att driftentreprenörerna följde sina 
åtagande så att Vägverket fick den kvalitet som beställts i kontraktet. Vidare 
behövde kostnadsutvecklingen studeras för att se att reformen verkligen ledde till 
lägre kostnader för drift- och underhållsarbetet. Erfarenhetsutbyte mellan 
regionerna och huvudkontoret blev viktigt för att de bästa metoderna skulle väljas. 
Beställarnas arbete med grundpaketet behövde samordnas samtidigt som 
regionerna behövde viss frihet för att kunna prova olika arbetssätt och utveckla 
reformen.  
  

                                              
6 Proposition 1992/93:100  
7 Österberg (2000) s. 9. 
8 Vägverket (2000) ss. 9-10. 
9 Vägverket (2000) s. 10. 
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1.3.1 Får Vägverket rätt kvalitet? 
En anledning till att konkurrensutsätta statlig verksamhet är att konkurrensen ska 
leda till att kvalitén på det utförda arbetet ökar. Sedan konkurrensutsättningen av 
Vägverkets verksamhet inletts har dock trafikanternas åsikter om vägunderhållet 
blivit allt mer kritiska, vilket skulle kunna vara en indikation på att kvalitén har 
minskat eller att Vägverket inte får den kvalitet som beställts. För att veta om rätt 
kvalitet levereras behövs någon form av kvalitetskontroll. I den utredning som 
Vägverkets internrevision gjorde av Grundpaket Drift 199510, liksom i en 
Vägverksrapport från 1996, skrivs om betydelsen av kontroll men också om bristen 
på metoder och system för kvalitetsmätning av drift- och underhållsarbetet.11  
 1998 utförde Riksrevisionsverket (RRV) en utvärdering av hur konkurrens-
utsättningen av Grundpaket Drift hade fungerat. RRV menar bland annat att 
Vägverkets kvalitetsuppföljning hade stora luckor. Det finns, enligt RRV, inget 
som tyder på att kvalitén på det utförda arbetet hade försämrats men samtidigt var 
det svårt att uttala sig eftersom en systematisk uppföljning saknades. Dessutom 
skedde uppföljningen på olika sätt i de olika regionerna och Vägverkets 
uppföljningssystem var inte tillräckligt utvecklade ännu. Det saknades också en 
central sammanställning av resultaten. Uppföljningen verkade inte ha varit lika 
prioriterad som arbetet med själva upphandlingsprocessen.12  
 Inför föreliggande studie gjordes en förstudie år 2000. Syftet med den var att 
kartlägga hur arbetet med Grundpaket Drift fungerade i de olika Vägverks-
regionerna. Resultatet från förstudien visar att det finns betydande skillnader 
mellan de olika regionerna, bland annat hur olika kontroll- och uppföljnings-
metoder används. Dessutom tydde resultaten på att metoderna användes i 
begränsande omfattning vilket skulle innebära att det var svårt att uttala sig om 
kvaliteten på arbetet eftersom det inte fanns många dokumenterade resultat.13  
 Med utgångspunkt i det som skrivits ovan formuleras studiens första hypotes: 
Vägverket vet inte om de får den kvalitet på drift- och underhållsarbetet som 
beställts. För att verifiera eller falsifiera hypotesen används tre forskningsfrågor. 
Först och främst studeras vilka uppföljnings- och kontrollmetoder som de olika 
regionerna använder i sitt arbete med Grundpaket Drift. I samband med detta 
sammanställs tillgängliga resultat från de olika metodernas kvalitetsmätningar. 
Därefter studeras om dessa metoder har någon betydelse för kvalitén på det utförda 
arbetet. Dessutom studeras om regionernas olika sätt att organisera sitt arbete har 
någon betydelse för kvalitén. 
  

                                              
10 Vägverket (1995:b) 
11 Vägverket (1996:a) 
12 RRV (1998) s. 15, s. 60, ss. 128-129. 
13 Liljegren (2000) 
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1.3.2 Hur stora är transaktionskostnaderna? 
När konkurrensutsättning sker är ofta de ekonomiska aspekterna i fokus. En sund 
konkurrenssituation ska leda till att effektiviteten ökar, priserna pressas och 
kostnaderna därmed minskar. Forskning tyder på att Vägverkets 
konkurrensutsättning av drift- och underhållsverksamheten har lett till lägre 
kontraktspriser på upp till 25% och att utförandeorganisationerna blivit mer 
slimmade.14 För att det ska bli en besparing krävs det dock att kostnaderna för 
beställarna, de så kallade transaktionskostnaderna15, inte överstiger vinsten från de 
lägre priserna. 
 I RRV:s utvärdering av Grundpaket Drift påpekas att det är en betydande brist, 
för såväl Vägverket som statsmakterna, att det inte går att räkna ut reformens 
totalkostnader. Enligt RRV har produktionskostnaderna troligtvis minskat men 
Vägverket vet inte hur stora beställarkostnaderna för grundpaketet är. De uppgifter 
som finns om kostnadsförändringen särskiljer inte beställarkostnaderna för drift- 
och underhållsarbeten från kostnaderna för beställning av investeringsarbeten. De 
sammanlagda kostnaderna tyder dock, enligt RRV, på att beställningskostnaderna 
totalt har ökat och omfattar nästan 5% av verksamhetens omsättning. Detaljerade 
uppgifter om hur dessa beställarkostnader är indelade på till exempel drift och 
underhåll finns dock inte.16  
 Uppgifter från de avdelningar som arbetar mest med Grundpaket Drift i de 
olika regionerna tyder dock på att transaktionskostnaderna för grundpaketet är 
betydligt lägre än 5%.17 Detta kan innebära att kostnaderna för drift och underhåll 
är lägre än vad som redogjorts för centralt eller att det finns fler kostnader än bara 
för beställarna på dessa avdelningar. Det kan också betyda att det finns så stora 
brister i sammanställningarna av kostnaderna att det inte är möjligt att ge ett korrekt 
svar på transaktionskostnadernas storlek utan att överslagsberäkningar är det enda 
möjliga. 
 Med bakgrund av detta formuleras hypotes nummer två: Transaktions-
kostnaderna för Grundpaket Drift understiger 5% av produktionskostnaderna. 
Syftet är att studera om det över huvud taget är möjligt att mäta transaktions-
kostnaderna och särskilja dem för andra kostnader. För att kvantifiera storleken på 
kostnaderna studeras i de två forskningsfrågorna hur stora transaktionskostnaderna 
för beställarorganisationen respektive uppföljningsarbetet är. 
  

                                              
14 Se Arnek (2002) och Österberg (2003). 
15 För definition av transaktionskostnader se kapitel 3, Teoretiska begrepp. 
16 RRV (1998) s. 14, ss. 96-98. 
17 Österberg (2003) s. 77 och Verksamhetsuppföljning, VVÄ. 
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1.3.3 Fungerar Vägverket som en lärande organisation? 
När Vägverkets konkurrensutsättning infördes var en tanke att konkurrensen skulle 
leda till utveckling av bland annat produktionsteknik. Dessutom skulle Vägverket 
utvecklas till att bli en kompetent beställare.18 För att en organisation ska kunna 
utvecklas är det centralt vad de anställda lär och hur de lär sig, det vill säga att 
fungera som en lärande organisation. Förnyelse är nödvändigt och detta ska ske 
genom kompetensutveckling, det vill säga lärande.19  
 Vägverkets interrevision påpekade 1995 att mer system behövdes för 
kvalitetssäkring av beställnings- och kontrollverksamheten.20 I RRV: s utvärdering 
skrevs även om de stora krav som ställts och skulle komma att ställas på Vägverket 
som beställare i framtiden. I samband med detta redogjordes för de för- och 
nackdelar som den decentraliserade reformen inneburit. Bland annat fick 
regionerna i början stora möjligheter att själva styra sin omorganisation och arbetet 
med konkurrensutsättningen. Denna decentralisering menade RRV kunde leda till 
bristande effektivitet och en svåröverskådlig organisation.21 Dessa effekter i sin tur 
kan försvåra för Vägverket att utvecklas och fungera som en lärande organisation.  
 Enligt förstudien från år 2000 är arbetet med Grundpaket Drift organiserat på 
olika sätt i de olika Vägverksregionerna. Regionernas olika typer av organisation 
innebär att arbetet i vissa regioner är koncentrerat och i andra regioner uppdelat på 
flera avdelningar och lokalkontor.22 I den utvärdering som Vägverket gjorde 1996 
nämns problem med att regionernas uppföljningsarbete ser olika ut i de olika 
regionerna och att informationsspridningen borde öka mellan regionerna. Det 
skrevs att det saknades regelbundna kontaktnät mellan regionerna för beställarna 
för grundpaketet och att det utbyte som skedde främst skedde mellan närliggande 
regioner.23 Indikationer från personal som arbetar med grundpaketet idag tyder på 
att regionerna fortfarande arbetar relativt självständigt och att samarbetet över 
regionsgränserna, bland annat genom informationsspridning, är begränsat. I en 
utvärdering av konkurrensutsättningen som Vägverket gjorde år 2000 framkom det 
att många entreprenörer var kritiska till att regionerna arbetade på olika sätt. Bland 
annat kritiserades de stora skillnaderna mellan olika beställares sätt att arbeta.24 
 Utifrån detta utkristaliseras hypotes nummer tre: Den svaga kopplingen mellan 
Vägverkets huvudkontor och dess regioner samt mellan regionerna försvårar för 
Vägverket att fungera som en lärande organisation. Om hypotesen stämmer eller 
inte studeras bland annat genom att jämföra regionernas organisation och deras 
sätt att arbeta med Grundpaket Drift. 
 

                                              
18 GD-policy 1992. 
19 Söderström (1996) s. 11. 
20 Vägverket (1995:b) s. 21.  
21 RRV (1998) s. 140 och s. 160. 
22 Liljegren (2000)  
23 Vägverket (1996:a) s. 17. 
24 Se bland annat Vägverket (2000) ss. 85-86. 
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1.4 Definitioner och begrepp 
De flesta förklaringar och förkortningar finns beskrivna i bilaga 1. Här nedan 
presenteras  några av de mest centrala begrepp som används i undersökningen. 
 
Drift och underhåll 
Drift är åtgärder som syftar till att hålla vägen farbar men där åtgärderna har en 
begränsad varaktighet i tiden, exempelvis snöröjning, sandning, saltning och akuta 
beläggningsreparationer. Underhåll är åtgärder som säkerställer vägens funktion 
över tiden, exempelvis beläggningsarbeten och dikning, det vill säga arbeten vars 
varighet är längre än ett år men som inte syftar till att höja värdet på vägen. 
 
Beställarombud/driftledare/projektledare/sektionschef 
I varje Vägverksregion finns ett antal personer som är ansvariga för respektive 
grundpaket. Personerna fungerar som kontaktperson mellan Vägverket regionalt 
och entreprenören på det aktuella driftområdet. I Region Väst kallades dessa 
personer år 2001 för beställarombud25 respektive biträdande beställarombud. 
Beställarombudet har det övergripande ansvaret för respektive distrikts26 
grundpaket men har även eget/egna driftområde. Även de biträdande beställar-
ombuden har ansvar för driftområden. I Region Mitt kallas samma befattningar för 
sektionschefer respektive driftledare. Sektionscheferna fungerar som 
beställarombuden gör i Region Väst och har det övergripande ansvaret för 
grundpaketen i respektive län. De har själva också ansvar för ett eller flera egna 
driftområden. Övriga driftområden ansvarar driftledarna för. I region Mälardalen 
kallas samma personer för projektledare. Det finns ingen övergripande befattning 
likt den i Region Väst eller Region Mitt. I Region Skåne hade beställarna titeln 
driftledare men det ändrades under undersökningens gång till projektledare drift 
och underhåll. I Region Skåne, såsom i Mälardalen, har alla samma befattning.
 Det finns ingen enhetlig och från huvudkontoret bestämd definition på dessa 
befattningar. För att underlätta för framställningen och för läsaren kommer 
begreppet beställare att användas för samtliga ovan beskrivna befattningar i de fyra 
regioner som ingår i undersökningen. 
 
Vägmästarområde/arbetsområde/geografiskt område/driftområde 
Fram till 1986 var arbetet med drift- och underhåll indelat i olika vägmästar-
områden. Vid omorganisationen 1986 minskade antalet vägmästarområden och 
bytte samtidigt namn till arbetsområden. När konkurrensutsättningen inleddes 
1992 förändrades antalet områden igen. För att markera att en ny organisation höll 

                                              
25 För varje driftområdeskontrakt i Sverige finns en person som juridiskt sett är 
beställarens ombud. I vissa regioner är dessa personer samma som de som ansvarar för 
kontakten med entreprenören för respektive grundpaket. I andra regioner är beställarens 
ombud någon annan person, oftast någon med högre befattning. Beställarens ombud är 
främst engagerad vid tvister som entreprenörens och beställarens kontaktmän inte själva 
kan lösa. 
26 VVÄ är indelat i distrikt medan övriga regioner är indelade i län. 
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på att genomföras valdes namnet på områden till driftområden. I vissa regioner 
användes även termen geografiska områden. Under de senaste åren används dock 
begreppet driftområden mest. Driftområden är också det begrepp som kommer att 
användas i studien, oavsett om texten refererar till områden före eller efter 1992.27 
  
1.5 Avgränsning 
 
Tidsavgränsning 
Flera rapporter och utvärderingar28 vittnar om problemen med att sammanställa 
material från Vägverkets konkurrensutsättning som visar utveckling av till exempel 
kostnader och kvalitetsförändring under en längre period. I många fall finns inte 
uppgifterna registrerade, bevarade eller är inte möjliga att jämföra. Föreliggande 
studie kommer därmed att utföras som en tvärsnittsstudie och att begränsas till 
främst ett år, år 2001. Detta år har valts för att det är det år då samtliga 
driftområden inom de fyra undersökta regionerna var upphandlade i konkurrens. 
För att få en överblick över bland annat organisationernas utveckling och 
utvecklingen av kontroll- och uppföljningsmetoder så kommer även tidigare år att 
studeras. Tyngdpunkten på insamlandet av statistik och enkätfrågor ligger dock på 
år 2001.  
 
Funktionell avgränsning  
Vägverkets drift- och underhållsverksamhet omsatte 2001 drygt sju miljarder 
kronor. Verksamheten omfattar till exempel drift och underhåll av belagda vägar, 
grusvägar, broar och färjedrift. För att avgränsa undersökningen har Grundpaket 
Drift används som begränsande faktor. Endast det arbete som utförs inom ramen 
för grundpaketen studeras därmed. Grundpaket Drift utgör knappt hälften av det 
totala drift- och underhållsarbetet.29 
 När det gäller konkurrensutsättningen av drift och underhåll av statliga vägar 
vore det intressant att studera beställaren på central och regional nivå samt 
entreprenören avseende kostnader, kvalitet och organisation. Den här 
undersökningen kommer dock enbart att studera de regionala beställarna. 
Avgränsningen beror på två saker. För det första är det tillräckligt omfattande att 
studera regionernas beställarverksamhet. Att även studera de centrala beställarna 
och entreprenörerna skulle inte rymmas inom studiens tidplan. För det andra så 
bedöms det som svårare att få fram uppgifter om bland annat entreprenörens 
transaktionskostnader. Entreprenörerna arbetar på en konkurrensutsatt marknad och 
det är möjligt att entreprenörerna skulle vara ovilliga att lämna ut vissa uppgifter 
om deras sätt att arbeta och deras kostnader eftersom dessa uppgifter skulle kunna 
användas av konkurrenterna.   
 

                                              
27 Hardy Wikström, HK.  
28 RRV (1998), Arnek (2002) och Österberg (2003). 
29 Vägverket (2002:a) s. 16 samt Hardy Wikström, HK. 
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Geografisk avgränsning 
 
Figur 1:1 Vägverkets regionsindelning  
 

 
 
Vägverket har delat in Sverige i sju regioner: Region Norr, Region Mitt, Region 
Mälardalen, Region Stockholm, Region Väst, region Sydöst och Region Skåne. De 
sju regioner är olika till bland annat storlek, trafikintensitet, klimat, geografi och 
organisation. Eftersom regionerna är så pass olika vore det intressant att studera 
alla sju regionerna. Av arbetsmässiga skäl har det dock inte varit möjligt att studera 
samtliga sju regioner. I förstudien, vilken utfördes år 2000, studerades Vägverkets 
sju regioner. Fyra valdes ut därefter ut för vidare undersökning i föreliggande 
studie. Ett antal kriterium ställdes för att dessa fyra regioner skulle väljas ut. För att 
få en bra spridning valdes regioner med: 

• Skillnader i storlek: en liten, en medelstor och två stora. 
• Skillnader i geografi och klimat: en region som var homogen, en som 

hade vissa skillnader i geografi och klimat och två regioner med stora 
skillnader mellan de geografiska och klimatologiska förutsättningarna.  



 
 
 
 

19

 
• Skillnader i organisation: en region som är koncentrerad till ett 

regionkontor, en region med både regionkontor och ett lokalkontor och 
två regioner med regionkontor och flera lokalkontor. 

• Skillnader i arbetsstruktur: en region där arbetet med Grundpaket Drift är 
koncentrerat till en avdelning, två regioner där arbetet sker främst på en 
avdelning men med hjälp av andra avdelningar och en region där arbetet 
med drift och underhåll sker tillsammans med investeringsarbetet. 

• Skillnader i uppföljningsarbetet: en region där kontrollarbetet främst sker 
av extern personal, två regioner där arbetet sker främst av beställarna och 
en region där arbetet sker både av egen och av extern personal. 

 
Regionerna valdes för att ge en så bred bild av Vägverkets verksamhet som möjligt. 
Region Mitt (VM) är en av de största regionerna. Regionen är relativt homogen på 
det sätt att inga storstadsområden finns, stora delar av regionen består av 
glesbygdsområden och regionen är en typisk vinterregion. Regionkontoret ligger i 
Härnösand och det finns fem lokalkontor i regionen. Arbetet med Grundpaket Drift 
sker främst på avdelningen ”Drift”. Det mesta av uppföljningsarbetet sker av den 
egna personalen. 
 Region Väst (VVÄ) är till ytan en stor och heterogen region. Inom regionen 
finns betydande geografiska och klimatskillnader, från utpräglade vinterområden i 
Dalsland och Värmland till typiska kustområden i Bohuslän och ner till södra 
Halland. I regionen finns ett storstadsområde, flera tungt trafikerade vägar men 
även glesbygdsområden. Regionen består av regionkontoret i Göteborg och fem 
lokalkontor. I huvudsak arbetar avdelningen ”Underhåll” mest med Grundpaket 
Drift. Uppföljningen utförs främst av den egna personalen men upphandlas även 
externt. 
 Region Mälardalen (VMN) är en medelstor region med vissa geografiska och 
klimatmässiga skillnader inom regionen. I regionen finns storstadsområden, flera 
högtrafikerade vägar men också glesbygdsområden. Det är den enda regionen som 
har all verksamhet med grundpaketet koncentrerad till regionkontoret, vilket ligger 
i Eskilstuna. Arbetet med Grundpaket Drift sker på en och samma avdelning, 
”Beställning drift och underhåll”. Regionen köper in det mesta av uppföljningen av 
en extern aktör. 
 Region Skåne (VSK) är till ytan den minsta av Vägverkets regioner. Den är 
förhållandevis homogen med avseende på geografi, klimat och trafik. Regionen har 
ett regionkontor i Kristianstad och ett lokalkontor i Malmö. De personer som 
arbetar med grundpaketet finns främst på avdelning ”Väg” där även 
investeringsarbeten utförs. Uppföljningen sker både av regionens personal och av 
externa aktörer. 
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1.6 Upplägg 
Undersökningen består av tio kapitel. I det första inledande kapitlet presenteras 
bakgrund, syfte, hypoteser, definitioner och avgränsning. I kapitel två redogörs för 
de olika metoder som använts samt använt källmaterial. I det tredje kapitlet 
presenteras forskningsläget. I nästa kapitel beskrivs den teoretiska ansats som 
forskningen bygger på. I kapitlet därpå, kapitel fem, ges en bild av vägväsendets 
och framför allt Vägverkets historiska utveckling fram till år 2001. Hur Vägverkets 
organisation såg ut och fungerade år 2001, tas upp i kapitel sex. Där beskrivs 
organisationen hos de fyra utvalda regionerna. Beskrivningarna innehåller även 
identifiering av personal som arbetar med Grundpaket drift och en redogörelse av 
beställarens arbeten. Kapitel sju innehåller redogörelser för olika former av 
kontroll- och uppföljningsmetoder. I det åttonde kapitlet görs ett försök att 
identifiera och kvantifiera kostnader, framför allt transaktionskostnaderna, som är 
förknippade med grundpaketet. I det näst sista kapitlet sammanställs metoder för 
kvalitetsmätning samt deras resultat. Kapitel tio innehåller en sammanfattande 
analys och rekommendationer för fortsatt forskning. 
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KAPITEL 2: METOD OCH KÄLLMATERIAL 
 
2.1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras hur studien lagts upp och vilka metoder som använts. 
Varje metod redovisas för sig. Kapitlet avslutas med en redogörelse för problem 
med att mäta och jämföra olika faktorer.   
   
2.2 Undersökningens upplägg 
Undersökningen30 lades upp enligt följande: År 2000 gjordes en förstudie för att 
kartlägga hur arbetet med drift- och underhåll fungerade i Vägverkets sju regioner 
samt att välja ut vilka fyra regioner som var lämpliga att studera vidare.31 Under år 
2001 skedde datainsamling genom intervjuer och besök i de utvalda regionerna. 
Mycket av detta material låg sedan till grund för den enkät som utgör stommen i 
den empiriska delen. År 2002 färdigställdes enkäten, enkäten skickades ut till 
regionala beställare och enkätsvaren sammanställdes. Dessutom skedde insamling 
av övrigt material samt kompletterade intervjuer. Det sista året, 2003, ägnades åt att 
sammanställa och analysera samtliga uppgifter och resultat. 
 
2.3 Använda metoder 
Flera olika nivåer inom Vägverket studeras och både kvalitativa och kvantitativa 
metoder används. Nedan beskrivs vilka metoder som används på respektive nivå. 
 
Tabell 2:1. Översikt över använda metoder. 
  
Nivå Metod Material Personal 
Central 
(Vägverkets 
huvudkontor) 

Intervjuer 
Litteraturstudier 
 

Utvärderingar, 
rapporter, statistik, 
uppföljningar, 
diarieförda brev,  

Drift- och underhåll, 
kvalitet, vinter, 
stickprov, övriga 

Regional 
(Vägverkets 
regionkontor) 

Intervjuer, 
deltagande 
observationer, enkät, 
litteraturstudier 

Protokoll, 
mötesanteckningar, 
utvärderingar, 
statistik, enkätsvar 

Beställare, 
kvalitetssamordnare, 
vinterväglagsexpert, 
övriga 

Lokal 
(Lokalkontor) 

Som regional nivå. Som regional nivå. Som regional nivå. 

 
2.3.1 Intervjuer 
Intervjuerna indelas i två typer: strukturerade och ostrukturerade/informella. De 
strukturerade intervjuerna byggde på färdiga frågeformulär som användes i de fyra 
regionerna och på huvudkontoret. Trots att intervjuerna var baserade på vissa 
bestämda frågor fanns det möjligheter att även diskutera andra frågor beroende på 
vad som kom fram under intervjun. Syftet med de strukturerade intervjuerna var 

                                              
30 Arbetet har delvis bedrivits på deltid.  
31 Se mer i kapitel 1. 
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främst att sammanställa fakta samt att få vissa nyckelpersoners åsikter om 
exempelvis kvalitet. De ostrukturerade/informella intervjuerna syftade oftast till att 
få information om en specifik fråga eller faktauppgift. 
 I flera fall har de intervjuade bett om att få vara anonyma, framför allt när det 
gäller uppfattningar och åsikter om olika saker. Eftersom anonymitet använts vid 
en tidigare, liknande, utvärdering som gjorts åt Vägverket32, blev också citaten i 
föreliggande studie anonyma. Personer på Vägverkets huvudkontor som intervjuas 
är de som arbetar/arbetat med: 
 

• Kvalitetsrevisioner 
• Vinterväglagsuppföljning 
• Stickprovsmodeller 
• Grundpaket Drift 

 
På regional och lokal nivå intervjuas personal som är: 
 

• Kvalitetssamordnare 
• Vinterväglagsexperter 
• Upphandlare 
• Beställare av Grundpaket Drift 

 
Intervjuer har gjorts på två driftområden med personal som arbetat med drift och 
underhåll både före och efter konkurrensutsättningen. Detta gjordes för att få en 
uppfattning om hur arbetsuppgifterna ute på området har ändrats på grund av 
konkurrensutsättningen. Frågorna har rört vilka arbetsuppgifter som tidigare fanns 
på driftområdet som har flyttats till beställaren, vilka arbetsuppgifter som tidigare 
fanns på vägförvaltningarna som lagts på driftområdet samt vilka uppgifter på 
driftområdet som har tillkommit som ett resultat av konkurrensutsättningen. 
 Intervjuer har även gjorts utanför Vägverket för att få fram kompletterande 
uppgifter till kapitel 5, Bakgrund. Då det i några fall saknades dokumenterade 
uppgifter om vissa beslut var intervjuer med personer som deltog under 
konkurrensutsättningens första år den enda möjligheten att få fram uppgifterna. 
 
2.3.2 Deltagande observationer 
För att få en bred förståelse för regionernas och främst beställarens arbetssätt och 
arbetsuppgifter har flera öppna observationer skett. I en öppen observation är 
deltagarna, i motsats till i en sluten observation, medvetna om och har accepterat att 
forskaren observerar och kartlägger deras arbete. 33 Eftersom forskaren inte direkt 
deltar i de olika typerna av möten som observeras kan mötena pågå som normalt. 
Nackdelen med en observation är att personerna som deltar kanske inte beter sig 
som de brukar göra på grund av forskarens närvaro, utan mötet blir tillrättalagt.  

                                              
32 Vägverket (2000). 
33 Holme och Solvang (1997) s. 111. 
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 Hur har de öppna observationerna påverkat de olika aktörernas agerande? 
Påverkade det faktum att forskaren själv arbetat på Vägverket med drift- och 
underhållsrelaterade frågor och hade i flera fall träffat aktörerna tidigare via 
arbetet? Redan från början vid varje observation förklarades vem forskaren var, 
syftet med deltagandet och att materialet skulle användas till en avhandling. 
Därefter förklarades att meningen var att bara observera och inte delta aktivt i 
själva mötet. Det klargjordes att allt som sades under mötet behandlades som 
konfidentiellt och eventuella uttalanden som användes skulle vara anonyma. 
Eftersom de flesta möten följt en tidigare bestämd struktur och forskaren inte 
försökt att påverka mötena på något sätt har de troligtvis fortlöpt på ett liknande 
sätt som om en öppen observation inte hade skett.  
 De deltagande observationerna syftade till fyra saker: 
 

• Att ge en bred bild av verksamheten och därmed en förståelse för hur 
arbetet med Grundpaket Drift fungerar. 

• Att ge fakta och bakgrundsinformation till beskrivningen av bland annat 
beställarens uppgifter, de regionala organisationerna uppbyggnad och 
hur kontrollmetoder fungerar i praktiken. 

• Att ligga till grund för utarbetandet av enkäten. 
• Att vara en del av analysarbetet. 

 
Deltagande observationer skedde på följande ställen: 
 

• Byggmöten/vägmöten 
• Kvalitetsrevisioner 
• Avdelningsmöten 
• Stickprovskontroller 
• Informationsmöten 
• Projektmöten 

 
Byggmöten på två driftområden i varje region besöktes. Driftområdena valdes så 
att både Vägverket Produktion och en utomstående entreprenör var representerade i 
varje region. Samtliga fem entreprenörer som arbetar med grundpaketet i de fyra 
regionerna; VV Produktion, Skanska, NCC, Peab och PNB blev därmed 
representerade. Eftersom driftområdena är olika till storlek, trafikintensitet, 
geografi, klimat, såväl inom som mellan regionerna, och dessutom är upphandlade 
efter olika krav var det inte möjligt att hitta driftområden som var lika i varje 
region. Istället valdes olika typer av driftområden för att få så stor bredd som 
möjligt och på så sätt täcka in de olika entreprenörerna samt beställarens 
organisation och arbetsuppgifter.  
 Besöken på byggmötena spreds ut under året för att få en så bred uppfattning 
som möjligt av beställarnas arbete. I de flesta regioner har valts ett område som var 
mitt i ett kontrakt och ett område som handlades upp igen 2002. På så sätt 
studerades även beställarnas arbete med att byta entreprenör. De besökta områdena 
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valdes dessutom så att inget område var representerat av samma beställare. Därmed 
kom åtta beställares arbete att studeras. Dessa åtta beställare valdes också utifrån 
sin geografiska placering, det vill säga vilka lokalkontor de arbetade vid, för att 
ytterligare öka bredden. Region Mälardalen har inga lokalkontor för beställarna 
eftersom alla är placerade på regionkontoret men övriga tre regioner har två eller 
flera lokalkontor. Beställare från sju olika kontor finns därför med.34 
 Jämfört med antalet byggmöten utförs det endast ett fåtal kvalitetsrevisioner på 
Grundpaket Drift per år och region. På grund av det begränsade antalet revisioner 
besöktes endast en kvalitetsrevision per region. Eftersom urvalet av revisioner var 
begränsat planerades besöken så att Vägverket Produktion, som är den största 
entreprenören, fanns med i två av revisionerna. Utöver dessa två revisioner valdes 
kvalitetsrevisioner på driftområden tillhörande PNB och NCC. Revisionerna valdes 
också med tanke på hur länge driftområdena hade varit konkurrensutsatta och om 
revisioner hade utförts tidigare. Driftområdet i Rättvik (VM) handlades upp i 
konkurrens för första gången år 2000. Revisionen var den första på området och 
inföll cirka ett halvår efter entreprenadens start. Driftområde Arboga (VMN) var ett 
av de områden som handlades upp i början av konkurrensutsättningen. Området 
hade tidigare haft en kvalitetsrevision. NCC tog över driftområde Herrljunga/-
Vårgårda (VVÄ) år 2000 och hade därmed varit entreprenör drygt ett år när 
revisionen genomfördes. NCC har dock kontrakt på angränsande driftområden där 
revisioner genomförts tidigare, delvis med samma personal. PNB:s driftområde 
Eslöv (VSK) hade varit upphandlat en gång tidigare, då med Peab som entreprenör. 
Revisionen på PNB:s driftområde var den första för PNB.35  
 Även ett antal andra aktiviteter besöktes för att få en bredare bild av 
regionernas arbete med Grundpaket Drift. Dessa aktiviteter inkluderade bland annat 
stickprovskontroller, informationsmöten, avdelningsmöten och beställarmöten.36 
 
2.3.3 Enkät 
En enkät37 skickades till samtliga beställare för grundpaketen i de fyra utvalda 
regionerna. Eftersom tidsuppföljning och resultaten från olika kontrollmetoder i de 
fyra regionerna inte alltid dokumenteras och sammanställs var enkät en nödvändig 
komplementär metod för att erhålla dessa uppgifter.38 Enkäten gav också viktig 
information för flera andra delar i undersökningen. För det första så användes 
enkäterna för att kartlägga personalen som arbetar med Grundpaket Drift genom 
frågor om utbildning, intern utbildning, ålder, erfarenhet av drift- och underhålls-
arbeten med mera. För det andra var enkät ett sätt att få uppskattningar på hur 
mycket tid som lades ner på de olika delarna i arbetet med Grundpaket Drift. För 
det tredje gav enkäten en sammanställning av beställarens syn på vissa frågor som 
uppföljningsmetodernas användbarhet och kvalitén på entreprenörernas arbete. 

                                              
34 Se tabell B:1 i bilaga 2. 
35 Se tabell B:2 i bilaga 2. 
36 Se tabell B:3 i bilaga 2. 
37 Enkäten finns i bilaga 5. 
38 VVÄ hade tidsuppföljning 1/1-01 – 30/6-01. Övriga tre regionerna hade ingen år 2001.   
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 Uppgifterna i enkäten skulle också kunna fås genom intervjuer. Eftersom 
antalet intervjuer skulle bli minst 45 stycken och uppgiftslämnarna är spridda över 
en stor geografisk yta (från Östersund till Malmö) valdes ur arbetsmässiga 
synpunkter en enkät istället. Ytterligare en fördel med en enkät istället för 
intervjuer var att personerna fick längre tid att förbereda och fundera över svaren.39  
 Innan enkäten skickades ut till beställarna granskades den av en kontrollgrupp 
som arbetar med drift- och underhåll men som själva inte ingår i studien. Syftet 
med att låta en kontrollgrupp studera frågorna var att försäkra sig om att frågorna 
var möjliga att besvara och att minska risken för frågor som kunde missförstås. 
Referensgruppen bestod av beställare i Region Sydöst, Region Norr, personal på 
Vägverkets huvudkontor samt entreprenörer på Grundpaket Drift. Samtidigt som 
kontrollgruppen fick enkäten, skickades den även till styr- och referensgruppen.40 
 Enkäten presenterades sedan för beställarna på regionernas avdelningsmöte 
samt förankrades hos avdelningscheferna. I ett fall, Region Väst, var endast 
beställare med övergripande ansvar41 som var med vid presentationen. Detta beror 
på att inga avdelningsmöten med samtliga beställare skulle hållas innan enkäten 
skulle skickas ut. 
 
Urval 
Det finns idag flera hundra personer inom Vägverket som jobbar med grundpakets-
relaterade arbetsuppgifter i olika omfattningar. Strategisk urvalsmetod42  har därför 
använts för urvalet till enkäten då en viss grupp, beställare för Grundpaket Drift, 
valts ut. Urvalskriteriet har därmed varit de personer som var ansvariga för ett eller 
flera grundpaket år 2001. Anledningen till urvalet är dels att begränsa omfattningen 
av enkäten, dels att få in enkätsvar som kan tolkas liktydigt eftersom de svarande 
har samma typ av arbetsuppgifter och befogenheter i de fyra regionerna. 
 Den slutgiltiga enkäten skickades ut 22/2-02 till 48 personer i de fyra 
regionerna. Sammanlagt arbetade 52 personer som beställare för grundpaketet år 
2001. Två av dessa personer avled under året. En person arbetade endast två veckor 
innan han bytte jobb och en person var sjukskriven under större delen av 2001, 
innan han bytte arbetsuppgifter. Därför skickades ingen enkät till dessa två. 
  
Utformning 
Enkäten bestod av fem olika delar med sammanlagt 64 frågor. Den första delen 
handlade om beställarnas ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, erfarenhet från 
drift- och underhållsarbeten och från beställning. I del två frågades efter 
beställarnas arbetsuppgifter år 2001, ansvaret för antal driftområden, i vilken mån 
personerna arbetade i projektgrupper och hur ofta regionkontoret respektive 

                                              
39 Burell (1983) s. 2. 
40 Kontrollgruppen bestod av Robert Nylén, VN, Torbjörn Axelsson, VSÖ, Ola Pettersson, 
HK, Anna Nylén, NCC och Anders Servin, PNB. För sammansättningen av styr- och 
referensgrupp se förordet. 
41 Se definitioner i kapitel 1. 
42 Trost (2001) s. 32. 
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Vägverkets huvudkontor, HK, besöktes. Del tre i enkäten syftade till att kartlägga 
hur beställarna arbetade med uppföljning och kontroll. Där frågades bland annat 
efter i vilken omfattning stickprov gjordes, hur kontakten med entreprenörerna 
skedde, vilka de vanligaste bristerna var och i vilken omfattning vite användes. Del 
fyra handlade om tidsfördelning och kostnader, det vill säga hur många timmar som 
beställarna lade ner på arbete med grundpaketet jämfört med annat arbete samt 
vilka kostnader som var förknippade med grundpaketet. I den femte och sista delen 
var det beställarnas personliga uppfattning som efterfrågades. Frågorna handlade 
där om vad beställarna tyckte om sina arbetsuppgifter, om entreprenörernas arbete, 
om de olika uppföljningsmetoderna samt om effekterna av konkurrensutsättningen. 
 Enkätfrågorna var baserade på forskningsfrågorna och hypoteserna som 
presenterades i kapitel 1. Del ett i enkäten baserades på forskningsfrågorna om hur 
regionernas organisation såg ut, närmare bestämt beställarnas bakgrund. I del två 
ställdes fler frågor med koppling till de regionala organisationerna och beställarens 
bakgrund. Frågor som var kopplade till hypotes nummer tre, om samarbete, fanns 
även med. Del tre i enkäten byggde till stor del på hypotes nummer ett, om kvalitén 
på arbetet eftersom de flesta frågor handlar om uppföljning och kontroll. I den 
fjärde delen studerades beställarnas tidsfördelning och deras kostnader. Dessa 
frågor var kopplade till hypotes nummer två, beställarens transaktionskostnader. 
Vissa av enkätfrågorna hade även betydelse för hypotesen om kvalitet. I den sista 
och femte delen finns frågor som var baserade på ett flertal av forskningsfrågorna, 
bland annat kopplingen mellan kontroll och kvalitet. Det finns även frågor som rör 
hypotes nummer ett och två.  
 Främst användes frågor med fasta svarsalternativ. Det beror på att fasta 
svarsalternativ förenklar för den person som ska svara. Fasta svarsalternativ 
förenklar även för datainsamlingen, bearbetning och analys.43 För att trots allt öka 
möjligheten till personliga kommentarer har möjligheten lämnats vid flera tillfällen, 
vid några öppna frågor samt i slutet av enkäten. 
 Problem med enkäter (och även intervjuer) är hur personen svarar. Svarar de 
ärligt eller försöker de svara som de tror att frågeställaren förväntar sig att de ska 
svara? Eller tvärtom, som frågeställaren inte förväntar sig att de ska svara? Det är 
viktigt att ta med i beräkningen hur uppgiftslämnarna tror att enkätsvaren eventuellt 
kan påverka dem i framtiden och om de tror att vissa svar kan användas emot dem. 
Därför måste det framgå tydligt i följebrevet till enkäten hur svaren kommer att 
bearbetas och redovisas.44 I detta fall har uppgiftslämnarnas svar garanterats full 
anonymitet eftersom själva enkätsvaren har lämnats in till och databehandlats av en 
annan person än undersökningens författare.45  

                                              
43 Trost (2001) ss. 71-72. 
44 Burell (1983) s. 6. Enkäten finns i bilaga 5. 
45 De beställare som svarade på enkäten utlovades en belöning på 2 stycket Bingolotter. 
Lotterna administrerades av avhandlingens författare. Själva enkätsvaren har dock 
behandlats helt konfidentiellt eftersom de har lagts in i databasen av en annan person än 
författaren. Författaren vet därmed vilka beställare som svarat men inte vad de olika 
beställarna svarat. 
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Svarsfrekvens 
När svarstiden, två och en halv vecka, hade gått ut hade 36 svar kommit in. Efter 
telefonsamtal till de personer som ännu inte svarat, kom ytterligare nio svarsenkäter 
in. Av de tre som inte skickade in enkäten hade två slutat arbeta för Vägverket år 
2001 och en person hade anställts som beställare under år 2001.  
 Av de 48 utskickade enkäterna kom sammanlagt 45 svar in. Det ger en 
svarsfrekvens på 94%. Svaren fördelades sig enligt följande: 16 svar från Region 
Mitt, 5 svar från Region Mälardalen, 15 svar från Region Väst och 9 svar från 
Region Skåne. Den stora skillnaden i antal svar beror på regionernas storlek och 
hur många som arbetar som beställare för grundpaketet i respektive region. Den 
höga svarsfrekvensen beror troligtvis på flera saker; att beställarna själva ser nyttan 
av forskningen, att enkäten ”sålts in” innan den skickades ut och forskaren har 
träffat de flesta av beställarna vid flera tillfällen tidigare.  
 
Bortfallsanalys  
Enkäten skickades även till de beställare som slutade eller började under år 2001. 
Av de 45 som svarade hade sex personer börjat arbeta med grundpaketet under år 
2001 och tre personer slutat. Personerna hade arbetat i olika omfattning, från en 
månad till elva, under år 2001. I VSK var detta tydligast där två av enkätsvaren 
kom från personer som började under året och en enkät var inskickad av en person 
som slutat. Vid vissa frågor, till exempel vid sammanställningar av antal stickprov 
per beställare, blev det betydande skillnader i svaren beroende på vilka svar som 
räknades in; de som arbetat hela året eller alla oavsett när de började eller slutade. 
För att kompensera för de månader som vissa personer inte arbetade skulle deras 
del av helårstiden kunna räknas ut. Eftersom arbetsuppgifterna är till viss del 
säsongsberoende ansågs det dock inte som rättvisande. Inte heller går det att utgå 
ifrån att personerna som slutade under året kompenserades av dem som började, 
med hänvisning till att fler började och att även här spelar tiden på året och därmed 
arbetsuppgifterna roll. Därför gäller sammanställningarna vid vissa frågor endast de 
som arbetade hela 2001. Det här rör främst frågor om stickprov, men även 
tidfördelning av arbetsuppgifter. I övrigt har samtliga enkätsvar räknats med. Det 
framgår i respektive tabell och diagram när svar från samtliga inkomna svar inte 
redovisas. 
 Samtliga 45 enkäter var ifyllda, även om flertalet enkäter saknade svar på vissa 
uppgifter. I de flesta fall finns det naturliga orsaker till detta. Det gäller bland annat 
frågor om arbetslivserfarenhet. I enkäten frågades till exempel om personerna har 
arbetat med brounderhåll, vägmarkering, beläggning och så vidare. Dessutom 
frågades var (på region, HK, hos entreprenör eller kommun) som personerna 
arbetat med respektive arbetsuppgift. Om den svarande inte hade arbetat med vissa 
arbetsuppgifter och heller inte arbetat för vissa arbetsgivare så blev det inget svar 
på frågan. 
 Andra frågor skulle inte besvaras av alla samtliga beställare. Ett exempel är 
frågor av jämförande karaktär. Personer som ansvarar för mer än ett driftområde 
skulle svara på frågor om skillnaderna mellan de olika entreprenörernas arbete. En 
beställare som endast ansvarar för ett område svarar således inte på dessa frågor. 
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 Bortsett från de frågor där ett visst bortfall är naturligt så finns det flera frågor 
där bortfallet var mindre självklart. Frågor i den kategori som har störst bortfall är:   
 
C.3 Ange om någon eller några av följande metoder och stickprov för grundpaketet 
är relevanta för ditt arbete, om du har använt dem under 2001 samt om du tycker 
att de var enkla att använda. 
Under frågan listades sju olika metoder och stickprov. Rent generellt var svars-
frekvensen låg. Endast 15 personer svarade till exempel på om Stickprovsmodellen, 
StiG, var enkel att använda. 17 svarade på om metodbeskrivning 104 och 107 var 
enkla. Däremot svarade 39 personer på frågan om metodbeskrivning 105 var 
relevant. Att svarsfrekvensen blev så låg på vissa frågor beror troligtvis på att 
personerna inte har svarat på frågor om de metoder och modeller som de inte 
använder – och kanske inte heller känner till. 
 
D.2 Hur många redovisade timmar arbetade du år 2001?  
Att nio personer inte svarade på frågan beror troligtvis på att de inte förde någon 
tidsredovisning, vare sig officiellt eller för eget bruk och därmed inte visste hur 
många timmar som lagts ned på respektive arbetsuppgift. Ingen av de fyra 
regionerna förde tidsredovisning för hela år 2001. Däremot var det relativt vanligt 
att beställarna förde någon form av egen dagbok över tidsfördelningen. 
 
E.1 Hur tycker du att fördelningen av resurser påverkats av konkurrens-
utsättningen av drift och underhåll?  
Bortfallet på frågan var sex personer. Frågan ställdes i samband med andra 
liknande frågor men där var svarsfrekvensen högre. Att bortfallet på frågan var 
högre kan beror på att det inte framgår i frågan vad som egentligen menas med 
fördelning av resurser, eller att personerna inte har någon uppfattning. Beställarna 
kan därmed hellre valt att avstå än att svara på något de inte var säkra på. 
 
E.5 Vilka krav tycker du är svårast att följa upp?  
E.6 För vilka krav tycker du att det behövs bättre kontrollmetoder?  
På den första frågan var det sex personer som inte svarade och på den andra var 
bortfallet 19 personer. Både fråga E.5 och E.6 var öppna frågor, det vill säga 
beställarna fick själv skriva ner vad de tyckte då det inte fanns några färdiga 
svarsalternativ. Kanske påverkade det svarsfrekvensen, eller så hade beställarna 
ingen direkt uppfattning i frågan.  
 
En av delarna i enkäten, del fyra, visade sig extra problematisk. Flera frågor 
ställdes om vilka kostnader beställarna hade haft för logi, resor, traktamenten och 
utrustning som var kopplat till deras arbete med Grundpaket Drift. Dessa svar var 
överlag dåligt ifyllda. (Svarsfrekvens 20-62%, beroende på frågan) Ett par av 
beställarna ringde och sa att det var omöjligt att svara på dessa frågor eftersom 
många av kostnaderna inte var helt och hållet kopplade till grundpaketet. Så var till 
exempel fallet med resor och hotell. Ofta utförde beställaren flera olika arbeten på 
en och samma resa för att spara tid och pengar. 
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 I de flesta fall på resterande frågor i enkäten var svarsfrekvensen 93-100%. 
Ingen av frågorna har visat svar som skilt sig oroväckande mycket åt från de 
förväntade svaren. Därmed fanns det troligtvis ingen fråga som kunde misstolkas 
eller missförstås i någon större omfattning. Två frågor som visserligen gav 
”normala” svar gick tyvärr att misstolka. Det var frågorna: 
 
C.8 Gjorde du övertagandebesiktning inför ny kontraktsomgång år 2001? 
C.9 Gjorde du årsbesiktning år 2001? 
 
I bland annat Region Mälardalen görs dessa besiktningar av en extern konsult. Det 
framgår inte av frågorna i enkäten vem som gjort besiktningen. Om en beställare 
beställt en besiktning av någon annan är det mycket möjligt att han ändå svarar ja 
eftersom en besiktning på hans område blivit utförd. Svaren på dessa två frågor ska 
därmed tas med viss reservation.  
 
Bearbetning av resultat 
Enkätsvaren bearbetades med hjälp av SPSS. Främst användes enkla frekvens- och 
korstabeller för att sammanställa uppgifterna och se samband. De faktorer som 
studerades för vissa utvalda frågor var: 
 

• Beställarens ålder 
• Regiontillhörighet 
• Vid vilket kontor beställaren arbetade på 2001 
• Befattning 
• Utbildning 
• Om personen hade vägmästarutbildning 
• Hur många driftområden personen ansvarade för 
• Om personen arbetat på driftområde 
• Om personen arbetat som vägmästare 

 
Syftet var att se om det fanns samband mellan till exempel arbetssätt och 
uppfattningar beroende på vilken region beställarna arbetade i eller vilken 
bakgrund, ålder och så vidare som personerna hade. 
 
2.2.4 Litteraturstudier och annat material 
Bakgrundskapitlet är till stor del baserat på litteraturstudier, riksdagstryck, skriftlig 
kommunikation mellan Vägverket och andra berörda samt uppgifter från 
Vägverkets hemsida. Till teorikapitlet används främst litteratur inom ämnet. 
 Bortsätt från andra forskningsstudier och utvärderingar finns det inte så mycket 
tryckt material att använda till arbetets empiriska del. Det mesta av det använda 
materialet är internt material från Vägverket. Dessa består av olika avdelningars 
verksamhetsuppföljningar, statistik, ekonomiska uppföljningar, interna 
meddelanden, resultat från olika undersökningar och sammanställningar av 
tekniska uppgifter. 



 
 
 
 

30 

 
2.4 Att mäta och jämföra 
En kommentar som har genomsyrat de flesta kontakter med regionerna och 
beställarna under arbetet med undersökningen är rädslan för att bli jämförda med 
de andra regionerna. Denna rädsla verkar främst bottna i att forskningsresultaten 
ska presenteras på ett sätt utan att ta hänsyn till de stora skillnader som finns mellan 
regionerna och därmed problem med att mäta och jämföra. Vid upprepade tillfällen 
har de regionala beställarna tryckt på problemet med att jämföra, såväl mellan 
regionerna som inom regionerna. De regionala representanterna menar att forskare 
gärna vill presentera ”nyckeltal” till exempel vad Grundpaket Drift kostar per 
kilometer väg, beställarkostnaden per kilometer väg, beställarkostnad per avdelning 
och så vidare. Många beställare menar att det är så stora skillnader ibland annat 
Vägverkets organisation, klimat och geografi att dessa jämförelser inte är möjliga 
och därmed inte blir rättvisande. Här nedan presenteras några faktorer som gör 
jämförelser svåra: 
 

• Det finns stora geografiska skillnader mellan regionerna. I region Mitt 
och i vissa delar av region Väst och Mälardalen är avstånden såväl inom 
som till driftområdena stora. Detta påverkar den tid, kostnad och 
möjlighet beställaren har att besöka och göra stickprov. 

• Extraordinarie händelser, som till exempel översvämning kan påverka 
kostnaderna eftersom beställaren får arbeta mer och om den extra 
kostnaden påverkar produktionskostnaden för grundpaketet. 

• Skillnader i klimat är stora. Till exempel så kan en lång och besvärlig 
vinter i en region kan ge upphov till många fler stickprov och avvikelser 
än i regioner med mildare vintrar. 

• Trafikintensitet är olika mellan de olika driftområdena och regionerna. I 
VVÄ och VSK finns driftområden som är klassade som superhög-
trafikerade medan de flesta driftområden i region Mitt är medel- eller 
lågtrafikerade.  

• Grundpaketens innehåll skiljer sig åt mellan de olika regionerna. I VVÄ 
och VSK finns till exempel vägmarkering som en del av arbetet i 
grundpaketet och behandlas därmed av grundpaketens beställare. I VM 
och VMN handlas vägmarkering upp separat och arbetet sköts av annan 
personal än av grundpaketens beställare.  

• Driftområdena är upphandlade olika år och med olika kontrakt. Ett 
exempel på detta är skillnaden i vitesbelopp mellan olika år i samma 
regioner. Även funktions- och standardkraven är olika vilket gör att vissa 
tillstånd som är godkända i ett driftområde inte är godkända i ett annat 
driftområde bredvid.   
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KAPITEL 3: TEORETISKA BEGREPP 
 
3.1 Inledning 
I studiens inledande kapitel presenteras de tre hypoteser som forskningen är 
uppbyggd kring. I varje hypotes finns ett teoretiskt begrepp vilket har styrt hur 
studien har utförts. Dessa tre begrepp är kvalitet, transaktionskostnader och 
lärande organisation. I föreliggande kapitel redogörs kortfattat för respektive 
begrepps bakgrund och definition samt för hur begreppen används i studien. 
 
3.2 Kvalitet 
 
Bakgrund 
Kvalitet och kvalitetsmätning började användas inom industrin och spreds senare 
till andra sektorer såsom statliga och kommunala. Inom industrin blev kvalitet 
viktigt för att kunna konkurrera med andra länder, främst Japan, som satsade på 
högkvalitativa produkter. När förändringar såsom rationaliseringar och övergång 
till allt mer konkurrensutsatt verksamhet införts inom statlig verksamhet blev 
kvalitet också viktigare. Knappa ekonomiska resurser ledde till krav på ökad 
effektivitet och därmed risk att kvalitén kunde äventyras. Det blev därför allt 
viktigare att kunna följa upp och se om kvalitén förändrades som ett resultat av de 
olika reformerna.46 
 
Definition 
Enligt svenska akademins ordlista och Nationalencyklopedin betyder kvalitet 
”värde”, ”beskaffenhet” eller ”egenskap”.47 Enligt kvalitetssystemet ISO 9000 
definieras kvalitet som:  
 

”Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.”48  

 
Enligt Europastandarden SS-EN ISO 9000 är kvalitet:  
 

”grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav”.49  
 

Med krav menas här  
 

”behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller 
obligatorisk.” 50 

 

                                              
46 SOU 1993:74 ss. 9-10. 
47 Svenska akademins ordlista (1973) och Nationalencyklopedin band 11, (1993) s. 559. 
48 Johansson (1997) s. 9. 
49 EN ISO 9000:2000 s. 12. 
50 EN ISO 9000:2000 s. 12. 
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Definitionerna ovan tyder på att begreppet kvalitet är relativt och betydelsen av 
ordet kan därmed variera. Detta gör att det blir svårt att mäta och följa upp kvalitet, 
framför allt om det gäller tjänster.51 Kvalitet kan betyda olika saker för olika 
användare och i olika sammanhang. Kvalitet kan till exempel vara ett positivt ord, 
som ”kvalitetsprodukter”. Kvalitet kan också användas för att ange en viss nivå på 
en viss vara eller tjänst. Kvalitet behöver inte vara något förutbestämt som gäller 
för allt och alla. Istället kan kvalitet vara något som definierats i till exempel 
myndighetsnormer. Dessa normer anger ofta minimikvalitet men det är möjligt för 
beställaren att ställa högre krav på kvalitén.52  
 I de flesta fall används kvalitet som beskrivningen av en nivå.53 Kvalitet 
definieras dock på olika sätt inom olika delar av samhället. Mest homogena är 
definitionerna inom näringslivet där kvalitet ses som ett arbetssätt, ett 
förhållningssätt och där kunden avgör vad som är kvalitet.54 Kvalitet kan också 
vara kvalitén hos produkten, processen, produktionen eller leverantörssystemet. 
Kvalitet kan vara en generell filosofi som genomsyrar hela organisationen.55 
Kvalitet kan indelas i flera olika undergrupper; kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring 
och kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll är kontrollen av ett resultat medan 
kvalitetssäkring betyder att varje del i processen ingår.56 

Kvalitet i tjänsteproduktion kan delas in i tre delar, vilka tillsammans utgör 
tjänstens totalkvalitet. Delarna utgörs av teknisk kvalitet, funktionell kvalitet och 
organisationsprofil. Den tekniska kvalitén omfattar vad som produceras och den 
funktionella hur det produceras. Med organisationsprofil menas hur företagets eller 
organisationens profil, till exempel vilka kunskaper och attityder medarbetarna har, 
påverkar kvalitén. Totalkvalitén tar därmed hänsyn till både objektiva egenskaper 
till hur egenskaperna upplevs av kunden.57 
 Drift och underhåll av vägar kan ses som en form av tjänst eller service där 
hänsyn tas till vägens användare och de verkliga behoven. Servicekvalitet kan 
indelas i två delar; generell servicekvalitet och teknisk servicekvalitet. Den tekniska 
aspekten är beroende av tillgången. Med tillgång menas i detta fall de tekniska 
förutsättningar som styrs av vägens ägare och dess skötare; det vill säga själva 
vägens tekniska egenskaper och teknisk utrustning. Generell servicekvalitet har 
mer med själva utförandet att göra, det vill säga att matcha den tekniska tillgången 
med användarnas behov. Exempel på servicekvalitet är låg olycksstatistik och inga 
trafikstörningar.58 
 

                                              
51 SOU 1993:74 s. 15. 
52 Planverket (1984) s. 9. 
53 Giertz (2000) s. 1. 
54 Giertz (2000) s. 200. 
55 Norrman (1992) s. 9-11. 
56 Robinson (1998) ss. 17-21. 
57 SOU 1993:74. s. 16. 
58 PIARC (1999) s. 9 och s. 15.  
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Användning 
Ett problem med kvalitetsmätning är att kvalitet kan betyda olika saker och tolkas 
på olika sätt. Ett annat problem är kvalitetsmätning av tjänster eftersom dessa inte 
alltid kan lagras utan resultatet förändras snabbt. Ett exempel på detta är 
vinterväghållning. Ytterligare ett problem med kvalitetsmätning är att ofta används 
intervjuer och enkäter till användarna som mätningsmetod av tjänstens kvalitet. 
Resultaten av intervjuerna och enkäterna är inte alltid tillförlitliga eftersom de kan 
präglas av utomstående faktorer, till exempel politiska beslut, vilka påverkar i stort 
men som inte har något att göra med kvalitén på det som just efterfrågas.59 
 För föreliggande studies räkning gjordes intervjuer med kvalitetssamordnare 
inom Vägverket på central och regional nivå för att utröna hur arbetet med 
kvalitetsuppföljning fungerade. Där ställdes även frågan om vad personernas 
personliga uppfattning om kvalitet var. Följande svar gavs: 
 

”Kvalitet är att leverera den produkt som man kommit överens om i ett kontrakt.” 
Att uppnå avtalad standard är god kvalitet. Gärna till lägsta möjliga kostnad.” 
 
”Rätt kvalitet är att uppnå de beställda kvalitetsnivåerna.” 
 
”Kvalitet är att få det jag förväntar mig att få. Och kanske lite mer därtill, på ett 
bra sätt. Att de förstår vad jag är ute efter. Att visa engagemang, att visa att det 
är roligt (att ploga) och inte något som görs för att man måste. Då blir resultatet 
bra, det vill säga den kvalitet som förväntas.” 
 
”Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.” 
 
”Kvalitet är ett sätt att slimma verksamheten, att göra så lite fel som möjligt, för 
att minska kostnaderna och korta kedjan från vaggan till graven.” 
 
”Kvalitet är ett sätt att strukturera arbetet för att åstadkomma vinst, att göra rätt 
från början.” 
 

Som beskrivits ovan finns det även inom Vägverket olika uppfattningar om vad 
som ordet kvalitet innebär. I studien har därmed valts att jämställa kvalitet med 
”rätt kvalitet är att få vad som beställts”, det vill säga rätt uppnådd kvalitet är att 
entreprenören uppfyller de krav som handlats upp i grundpaketet. 
 

                                              
59 Blom och Hallgren (1999) s. 115. 
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3.3 Transaktionskostnader 
 
Bakgrund 
Det som idag kallas för transaktionskostnadsteori började utvecklas under 1930-
talet. Enligt neoklassisk ekonomi finns det inga kostnader förknippade med 
användandet av prismekanismer. Det ekonomiska systemet sköter sig självt och 
behöver ingen överordnad central kontroll. Prismekanismen koordinerar systemet 
och resursflödet är beroende av prismekanismen. Eftersom det är främst 
prismekanismen som styr produktionen behövs inga organisationer och företag. 
Trots detta existerar företag. Transaktionskostnadsteorin uppstod på frågan om 
varför företag existerar och har just den storlek de har.60 
 Den främsta anledningen till varför det är lönsamt med företag är att det kostar 
att använda prismekanismen. Den mest uppenbara av dessa kostnader är kostnaden 
för att ta reda på de relativa priserna för varor och tjänster. Det finns också 
kostnader för att förhandla och avsluta kontrakt för varje affärsutbyte. Även dessa 
kostnader kan minskas på olika sätt men inte helt elimineras. Svaret på frågan om 
företagens existens är därmed att företag skapas när den sammanlagda kostnaden 
för produktion, kontrakt och administration inom företaget är lägre än om samma 
transaktioner skett på marknaden. Storleken på företaget är därför beroende av att 
få interna kostnader som är lägre än om transaktionerna skett på marknaden.61   
 I mitten av 1970-talet kom transaktionskostnadsteorierna mer i fokus. Forskare 
hävdade att övergången till företag inte innebär att transaktionskostnaderna 
försvinner utan att företag också har egna transaktionskostnader. När dessa 
kostnader blir för höga träder marknaden in och organiserar transaktionerna för att 
sänka dem. Därför finns det både marknad och företag. Det inte är självklart att 
marknaden alltid är bästa alternativet för transaktioner. Tvärtom finns det flera fall 
där marknaden misslyckats och en intern organisation fungerat bättre. Osäkerhet, 
information och beteende påverkar vilket som är mest lämpligt.62 
 Transaktionskostnadsteorin betonar att människans rationalitet är begränsad 
och människor kan agera opportunistiskt. Opportunism innebär att personer handlar 
med sitt eget intresse i baktankarna och detta i sin tur kan påverka vilken typ av 
kontrakt som väljs. Särskilt problematiskt är opportunism i samband med endast ett 
fåtal aktörer, till exempel få anbudsgivare. Bunden rationalitet, det vill säga att 
vissa beteenden inte är rationella, tillsammans med opportunism och 
osäkerhet/komplexitet ger upphov till att information koncentreras till ett fåtal 
aktörer. Detta innebär att endast någon eller några har tillgång till viss för 
transaktionen viktig information. Information kan inte fås kostnadsfritt för övriga 
parter. Bristen på information kan i sin tur leda till exempel till endast ett fåtal 
anbudsgivare vilket tillsammans med opportunism resulterar i att det vore bättre 
med intern organisation än marknad. 63 
                                              
60 Coase (1937) ss. 19-21. 
61 Coase (1937) ss. 21-22. 
62 Williamson (1975) s. 10. 
63 Williamson (1975) ss. 26-27, s. 31 och ss. 39-40. 
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 På 1990-talet kom institutionernas, det vill säga formella och informella regler 
och normer, betydelse för transaktionskostnaderna i fokus. Bland annat studerades 
den asymmetriska informationen, det vill säga att den som säljer, eller köper, vet 
mer än den andra aktören om varan eller tjänstens egenskaper. Ofta tjänar personen 
på att dölja det den vet, att inte dela med sig och göra informationen symmetrisk. 
Detta leder till transaktionskostnader för mätning. Den ofullständiga informationen 
gör att institutioner behövs för att strukturera ekonomiska aktörers samspel.64  
 Ett annat exempel på transaktionskostnad är tillsyn, det vill säga kostnaden för 
övervakning och kontroll. Det behövs ett institutionellt ramverk där det framgår när 
bestraffning ska ske och vem som ska utföra den. Kontroll är i de flesta fall varken 
fullständig eller helt ofullkomlig. Hur den är strukturerad spelar en roll för hur 
kontrakten utformas. I ett tätt knutet socialt nätverk blir kontrollkostnaden låg 
eftersom alla parter tjänar på att kontraktet följs. Ju mer opersonliga byten blir och 
ju mer sällan de upprepas, desto mindre anledningar har aktörer att följa 
kontrakten. Vinsten för kontraktsbrott kan då bli högre än vinsten för samarbete. 
För att försäkra sig om att kontrakt följs, uppstår transaktionskostnader.65  
 
Definition 
Det finns flera olika definitioner och förklaringar av transaktionskostnader. 
Kostnaderna kan till exempel jämföras med friktion inom mekaniken. Om en 
transaktion fungerar smidigt är transaktionen, liksom friktionen, låg. 
Transaktionskostnader kan också delas in i två grupper: ex ante och post ante. Ex 
ante är de kostnader som uppkommer vid skapandet av förslag/kontrakt samt 
kostnaderna för att förhandla fram lösningar till de ursprungliga överens-
kommelserna. Post ante är de kostnader som uppstår efter överenskommelsen 
inletts, det vill säga kostnader för att få igång och köra en ledningsstruktur där 
övervakning och dispytlösning sker samt kostnaderna för att diskutera förändringar 
i kontraktet, eventuella kontraktsbrott och försäkra sig om att kontraktet följs.66 
 Ett annat sätt att definiera transaktionskostnader är att dela upp dem i sex olika 
grupper, eller aktiviteter, mellan individer: 

• Sökandet efter information om priser, kvalitet, arbetskraft, möjliga 
köpare och säljare samt uppgifter om deras beteende. 

• Köpslående som är nödvändigt mellan köpare och säljare när priserna är 
endogena. 

• Skapande av kontrakt 
• Att kontrollera kontraktspartnerna för att se om de lever upp till kraven i 

kontrakten. 
• Att verkställa att kontraktet följs och att kompensera för skador som 

uppstått när kontraktspartner inte levt upp till kraven i kontraktet. 
• Att skydda property rights mot en tredje part.67  

                                              
64 North (1993) ss. 16-19, s. 55 och s. 65. 
65 North (1993) ss. 90-95. 
66 Williamson (1985) ss. 1-2 och ss. 387-388. 
67 Eggertsson (1992) s. 15. 
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 Trots att ”transaktionskostnader” blivit ett vedertaget begrepp inom flera 
forskningsdiscipliner finns det ingen vedertagen definition. Olika forskare 
definierar transaktionskostnader olika även om en vanlig indelning är i de tre 
grupperna: informationskostnader, kontraktskostnader och kontrollkostnader.  
 
Användning 
Liksom det saknas en vedertagen definition av transaktionskostnader, saknas det 
också ett vedertaget sätt att använda transaktionskostnadsanalys och att mäta själva 
kostnaderna. Problemet är att de flesta definitioner som används är för breda för att 
kunna användas operativt.68 
 Transaktionskostnader kan användas i modern ekonomisk analys på två sätt; 
dels som en förklaringsfaktor till ekonomisk förändring, dels som ett verktyg för att 
mäta olika kontraktskostnader. Det finns dock flera problem med att använda en 
transaktionskostnadsansats. Ökade transaktionskostnader kan inte i sig själva 
förklara organisatorisk förändring utan måste sättas in i sitt institutionella 
sammanhang.69 Andra faktorer än bara effektivitet kan styra vilken typ av 
organisation som väljs. Dessa faktorer är bland andra samarbete, regleringar, 
nätverk, ideologier och sociala normer.70 Det finns också problem med att mäta 
transaktionskostnader. I bästa fall är kostnaderna kända innan och efter, det vill 
säga för den organisation som fanns innan förändringen och för den organisation 
som finns efteråt. Däremot är det inte känt vad som skulle ha hänt om ytterligare en 
annan organisation skapats och vilka kostnader detta gett upphov till. 
 I föreliggande studie är utgångspunkten en gruppindelning i tre grupper av 
transaktionskostnader; kostnaderna för information, kontrakt och kontroll.  Enligt 
Vägverkets årsredovisning år 2001 har kostnaderna för beställarna, som i första 
hand består av transaktionskostnader, ökat sedan 1992. Beställarkostnaden för 
investering samt drift och underhåll uppgick år 2001 till cirka 5% av den totala 
beställningsvolymen. Kostnaden är beräknad efter regionernas uppskattning av 
kostnaderna eftersom ingen detaljerad tidsuppföljning gjorts. Ett grundantagande i 
undersökningen blir därför att se om en mer detaljerad undersökning av 
transaktionskostnaderna för grundpaketet visar att kostnaderna under ett år 
understiger 5% av produktionskostnaderna. 
 

                                              
68 North och Wallis (1995) ss. 95-97. 
69 Magnusson och Ottosson (1997) ss. 1-2. 
70 Magnusson och Ottosson (1997) s. 5 och ss. 7-8. 
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3.4 Lärande organisation 
 
Bakgrund 
För att företag och organisationer ska kunna utvecklas är kompetensen central, det 
vill säga hur de anställda lär och vad de lär. För att företag och organisationer ska 
fungera som lärande organisationer behöver de dock stödja, ta tillvara och förnya 
de anställdas kompetens. En bakgrund till behovet av begreppet lärande 
organisationer/organisatoriskt lärande är den senaste tidens stora struktur-
omvandlingar, ökad internationalisering, konkurrens och förändrade ekonomiska 
förutsättningar. Förnyelse av företag och organisationer ses som nödvändigt. Ett 
sätt att förnya är genom kompetensutveckling, det vill säga lärande.71 
 Organisatoriskt lärande som begrepp i Sverige uppkom under 1970-talet, 
främst bland företagsekonomer. Till skillnad mot lärande inom skolvärlden som 
främst handlade om planering och effektivitet av utbildningar, handlade 
organisatoriskt lärande om lärande kopplat till problem som uppstått i arbetslivet. 
Hur dessa problem behandlas, till exempel genom förnyelseförmåga, visar på hur 
lärandet fungerar. Att lära handlar inte bara om utbildning utan även om möjlighet 
att använda kunskapen i praktiken, det vill säga i sitt eget arbete och därmed pröva 
hur det fungerar.72 
 Organisatoriskt lärande eller lärande organisationer har behandlats inom bland 
annat systemteori och organisationsteori. En viktig del av teorin är 
organisationernas förmåga och nödvändigheten av att hantera osäkerhet. Det anses 
att omvärlden kommer att utvecklas och förändras så snabbt i framtiden att 
företagen behöver system för att samla kunskap och lära, samtidigt som det är 
viktigt att behålla den kompetens som finns. Företag och organisationer måste 
alltså kunna anpassa sig till den förändring som sker.73 
 En uppfattning inom teorin är att lärandet sker när personers eller företags 
tankesätt förändras. Detta kan ske vid till exempel omstruktureringar, utmaningar 
och problemlösningar. Om så inte är fallet utan organisationen är låst i en struktur 
kan förnyelsen och inlärningen avta. Med andra ord är förändring och möjligheten 
att reagera på förändring nödvändigt för organisationens lärande.74 
 
Definition 
Det finns ingen enhetlig och vedertagen definition på lärande organisation och 
organisatoriskt lärande. Det beror delvis på att ämnet är tvärvetenskapligt och på att 
det inte finns någon etablerad teori inom ämnet. Därför finns det ett antal olika 
definitioner. Generellt för de flesta är att det handlar om inlärning som sker i olika 
organisationer. Nedan presenteras några definitioner och tolkningar.  
  
 
                                              
71 Söderström (1996) s. 7 och s. 11. 
72 Söderström (1996) ss. 10-14. 
73 Söderström (1996) s. 17. 
74 Söderström (1996) ss. 19-20. 
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 Lärandet kan fokusera på hur de olika individerna i organisationer lär och 
agerar eller på organisationen som helhet. Lärandet kan också rikta in sig på hur 
företaget är organiserat med till exempel ledningssystem, beslutsfattande och 
arbetsrutiner, eller hur företagets mentala klimat, kultur och strategier ser ut.75 
 Begreppet kan också innebära en indelning i hur själva organisationen lär eller 
hur organisationer underlättar lärandet. Dessa två indelningar betyder att 
erfarenheter som dragits på något ställe i organisationen också kommer övriga 
organisationer till godo, det vill säga att skapa någon form av system där erfarenhet 
tas tillvara och sprids. I den andra indelningen fokuseras på hur organisationer kan 
skapa förutsättningar för att de enskilda individerna ska kunna utvecklas och lära 
sig. Gemensamt för bägge är att kunna samla och sprida information.76 
 
Användning 
Som nämnts ovan finns det ingen enhetlig definition av lärande organisation trots 
att, eller på grund av, att begreppet används inom många discipliner. Flera forskare 
menar dock att två saker är gemensamma för begreppet; att erfarenhet från olika 
delar av en organisation kommer hela organisationen till godo samt att 
organisationen ger de enskilda medarbetarna förutsättningar att kunna utvecklas.77 
 Viktiga delar i en lärande organisation är bland annat löpande kompetens-
utveckling, kunskapsinhämtning, informationsdistribution, flexibilitet och hög 
problemlösningsförmåga.78 Viktigt är också att hela gruppen lär och inte bara de 
enskilda aktörerna, annars utvecklas inte organisationen. En lärande organisation är 
byggd på ett teamlärande, det vill säga att personerna är öppna och intresserade av 
en dialog och inte som vid en diskussion där det gäller att övertyga om vem som är 
bäst och som har rätt.79 
 Sammanfattningsvis kan teorin om lärande organisation grovt indelas i tre 
slutsatser som flera forskare är eniga om. För det första att företagens och 
organisationernas dominerande synsätt och policies är viktiga. För det andra att 
förnyelse ska ske som ett resultat av förändringar i omvärlden. För det tredje att det 
behövs utmaningar och problemlösning för att en organisation ska lära.80 
 I föreliggande studie kommer begreppet lärande organisation främst att 
användas på två sätt; för att se hur Vägverket tar tillvara på medarbetarnas 
kunskaper och genom vilka möjligheter Vägverket ger de anställda att utvecklas. 
Detta kommer främst att studeras genom hur samarbetet fungerar inom regionerna, 
mellan regionerna och med Vägverkets huvudkontor samt genom andra faktorer 
såsom utbildningar. Av de tre slutsatserna som nämns ovan kommer att även 
slutsats nummer tre, om utmaning och problemlösningar, att användas för att 
undersöka i vilken mån Vägverket är en lärande organisation. 

                                              
75 Söderström (1996) ss. 11-12. 
76 Söderström (1996) s. 12. 
77 Söderström (1996) ss. 7-8 och s. 12. 
78 Söderström (1996) ss. 12-13. 
79 Senge (2002) s. 23 
80 Söderström (1996) s. 34. 
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KAPITEL 4: FORSKNINGSLÄGE 
 
4.1 Inledning 
Kapitlet inleds med en översikt av frågan om statens förändrade roll i 
samhällsutvecklingen och framför allt inom infrastruktursektorn. Därpå följer 
forskning om strukturomvandlingar såsom olika former av marknadsanpassningar. 
Sen refereras den forskning som gjorts på Vägverkets konkurrensutsättning av 
drift- och underhållsarbetet.  
 
4.2 Statens förändrade roll 
Vid studier av statens förändrade roll från medeltiden fram till nutid framkommer 
en komplex organisation som kan studeras utifrån storlek, åtagande och 
organisering. Både internationellt och nationellt har trenden varit mot en expansion 
av statligt engagemang. Detta syns i Sverige genom att såväl antalet offentligt 
anställda som den offentliga sektorns del av BNP:n mångdubblats fram till 1900-
talet slut.81 
 När det gäller statens åtagande har trenden varit mot en differentiering. Det 
statliga engagemanget gällde först militära frågor men sedan 1800-talet har det 
skett en markant ökning av statliga ämbetsverk. Staten satsade även mycket på att 
bygga upp infrastrukturen.82 En ”svensk modell” för infrastrukturen 
utkristalliserades under mitten av 1800-talet. Modellen, som hade sina rötter i det 
svenska vägväsendets organisation, gick ut på att ett statligt organ tog ansvar för 
utbyggnaden av det nationella nätet, till exempel nationella vägar. Den regionala 
och lokala infrastrukturen sköttes däremot av lokala eller privata intressen. Det var 
under utbyggnaden av järnvägsnätet som modellen slog igenom för att sedan bli en 
förebild för utvecklingen av andra infrastruktursystem.83  
 Det stora statliga engagemanget i infrastrukturen berodde på en ändrad syn på 
statens roll. I slutet av 1800-talet ökade nationalismen och det ansågs som statens 
skyldighet att engagera sig i landets utveckling.84 Som exempel sågs järnvägen som 
ett medel för integrering, ekonomisk tillväxt och industrialisering.85 Under 1900-
talet förstatligades delar av infrastrukturen och transportslagen för att verksamheten 
skulle effektiviseras. Statliga ämbetsverk inrättades vilket ledde till centralisering 
och formalisering av bland annat teknik och regler.86 
 Studier av statens organisering visar att trenden gått mot en autonomisering. 
Som exempel på detta nämns ämbetsverkens ökade självständighet mot de 
beslutande politiska nivåerna. Myndigheterna fungerar mer eller mindre som 
autonoma organisationer med liten statlig styrning.87 En anledning till att statens 
                                              
81 Premfors (1998) ss. 28-30. 
82 Premfors (1998) ss. 34-36 och ss. 39-40. 
83 Kaijser (1994) ss. 179-180. 
84 Kajiser (1994) s. 182. 
85 Andersson-Skog (1993) ss. 31-32. 
86 Pettersson (1988) ss. 151-160. 
87 Premfors (1998) ss. 41-42 och s. 44. 
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roll förändrats är marknadsanpassningen av statlig verksamhet som inleddes under 
1980-talet. Då ändrades styrningen av vissa affärsverk och dessa fick större 
autonomi samtidigt som deras verksamhet renodlades. Detta innebar främst att viss 
myndighetsutövning och ansvar för infrastrukturen successivt försvann från verken 
samt en koncentration på kärnuppgifterna. Marknadsanpassningen har varit en 
medveten politisk strategi där de politiska besluten om förändring följts upp med 
praktiska åtgärder för att marknadsanpassningen verkligen skulle ske.88  
 Marknadsanpassningen har gått olika långt inom olika sektorer. Detta beror 
bland annat på ökad miljöhänsyn, den europeiska integrationen samt struktur-
förändringar i ekonomi och samhälle. Troligtvis är det dessa förändringar som 
ligger bakom den nya infrastrukturpolitiken; en politik där konkurrens och 
effektivitet inom infrastruktursystemen betonas. Ett sätt att öka konkurrensen är att 
göra infrastrukturen tillgänglig för fler producenter, det vill säga konkurrensutsätta 
marknaden.89 
 Inom infrastrukturen har stora förändringar skett, framför allt i de delar som 
inte är hårt bundna till ett fysiskt system såsom till exempel järnvägar. Att det gått 
fortare med marknadsanpassningen inom just infrastruktursektorn beror på att 
besluten där är mindre politiskt laddade jämfört med inom till exempel vården. 
Förändringarna har också inneburit att statens och de organiserade intressenas 
domän har minskat medan näringslivets inflytande har ökat. Detta behöver dock 
inte betyda att staten också förlorar makt utan att statens arbetsuppgifter renodlas i 
och med att produktionsverksamheten försvinner. Makten finns fortfarande kvar 
eftersom staten inrättar en beställarfunktion som styr produktionen.90 
   
4.3 Avreglering och konkurrensutsättning utanför vägsektorn 
Trots att mycket forskning om avreglering har utförts har det i många fall visat sig 
svårt att ta reda på effekterna av avregleringarna, hur stora vinsterna varit och hur 
avreglering bäst bör genomföras. Detta beror bland annat på att de ansvariga inte 
avsatt resurser för att mäta innan reformen inleddes. Det är också oklart vilken 
norm som ska utgås ifrån vid en utvärdering, det vill säga de mål som satts för 
avregleringen eller den samhällsekonomiska vinsten. Det finns många faktorer, till 
exempel politiska beslut, som påverkar hur exempelvis effektiviteten eller prisers 
förändring utvecklas. Det är också svårt att mäta eftersom förändring/reformer 
innebär att den gamla verksamheten inte är helt identisk med den nya.91 Det kan 
dessutom vara svårt att jämföra före och efter en reform eftersom redovisnings-
system och organisationsstruktur kan ha förändrats. Transaktionskostnaderna är 
dessutom spridda i organisationen och svåra att spåra.92  
 

                                              
88 Berg (1999) ss. 203-205. 
89 Kaijser (1994) s. 186, s. 210 och s. 229. 
90 Svensson (2001) ss. 163-165 och ss. 270-273. 
91 Ds 2002:21 ss. 20-21 och s. 44. och Blom och Hallgren (1999) s. 11. 
92 Bryntse (2000:a) s. 53 och ss. 274-275. 
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Effekter för beställaren 
Marknadsanpassningen av statlig verksamhet har lett till att beställarfunktioner från 
myndighetssidan har upprättats. Beställaren innehar en nyckelroll där uppgifterna 
bland annat går ut på att kontrollera kvalitén, vara kontaktperson med utförarna och 
att ta till vara på erfarenheter från reformen och utveckla sin organisation. 
Samtidigt får kostnaderna för beställarna inte blir så hög att eventuella vinster från 
reformerna går förlorade. 
 Under 1900-talet sattes kunden mer i centrum på olika sätt. Beställar-
utförarmodellen innebar att beställaren blev någon slags kundombud, en 
ställföreträdande kund. Beställaren skulle främst se verksamheten ur kundens 
perspektiv, inte producentens. Undersökningar av kommunalteknisk verksamhet 
visar att problem med att införa beställar-utförarmodellen är att beställarrollen inte 
funnits i organisationen innan. Det finns därmed inga förebilder eller erfarenheter 
att falla tillbaks på. Det är inte definierat hur rollen ska se ut och vilka 
arbetsuppgifter som ska ingå. Det är därmed svårt att ändra beställarrollen mot 
tidigare arbetsuppgifter som varit mer produktionsinriktade. Trots övergången till 
beställar-utförarmodellen är mycket av beställarens arbete produktinriktat såsom 
framtagande av förfrågningsunderlag, kontroll av entreprenörens arbete samt arbete 
med standarder och a´priser. Beställarna har främst varit inriktade på 
entreprenadstyrning och inte kundorientering. Beställaren ser det som sin viktigaste 
uppgift att styra produktionen genom att vara uppdragsgivare och kontrollant. 
Makten har därmed flyttats till den som har ansvaret över de ekonomiska medlena 
men strukturen har inte nämnvärt ändrats utan är fortfarande produktinriktad.93 
 Andra kommunaltekniska studier visar att ett annat problem med den nya 
beställarrollen är att kompetensnivån mellan beställare och utförare riskerar att bli 
ojämnlik. Detta beror bland annat på att beställare som inte längre arbetar med 
själva utförandet tappar kompetens. Dessutom är det svårt för nya beställare att lära 
sig tillräckligt om verksamheten för att bli bra beställare. För att undvika den här 
utvecklingen måste beställarorganisationen medvetet utveckla sin organisation med 
kurser samt med erfarenhetsutbyte.94 I början av marknadsanpassningen upplevde 
många kommunala verksamheter problem med beställarkompetensen eftersom det 
inte fanns tillräckligt med personal med erfarenhet från kontrakts- och 
anbudsförfarande. Det viktigaste vid tillsättning av beställarna har varit att de har 
verksamhetskännedom. Ofta har de lång erfarenhet av kommunal verksamhet men 
inte så mycket erfarenhet från utförarsidan. Dessutom finns det brister i kunskap 
om upphandling och entreprenadjuridik.95  
 En av beställarnas uppgifter är att kontrollera verksamheten, det vill säga att 
utförarna levererar det som beställts. Jämförelser av kommunala verksamheter visar 
att det finns stora skillnader i hur dessa kontroller utförs i de olika kommunerna. I 
vissa fall är kontroller och uppföljning detaljerade, systematiserade och baserade på 
kvalitetssystem. I vissa fall var kontrollerna minimala och allmänheten sågs i flera 
                                              
93 Hansson och Lind (1999) ss. 23-24, ss. 43-54 och s. 60. 
94 Johansson (1998) ss. 63-64. 
95 Bryntse (2000:a) ss. 150-151 och s. 155. 
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kommuner som en viktig kontrollfunktion vid till exempel belysning, signaler och 
vinterväghållning. Gemensamt för de flesta kommuner är att många saknade 
utvärdering av kvalitet och kostnader för reformerna.96 
 Studier av beställar-utförarmodellen i kommunerna tyder på att de olika 
kommunerna har utvecklat kontrollfunktionerna på sina egna sätt. Detta arbete har 
inte centraliserats från någon högre nivå. Följaktligen skiljer sig kontrollarbetet sig 
åt mellan de olika kommunerna. Ju större kommun, desto mer komplicerat 
inspektionsarbete, ofta med många olika funktioner inblandade.97 
 I vissa fall hade kommunerna tillsatt en kontrolltjänst som var en form av 
kontakt mellan beställare och kontrollant. Ibland var det samma person som hade 
den här tjänsten som också var den traditionelle kontrollanten. Det var också 
vanligt att kommunerna, i varierande omfattning, använde inhyrda konsulter som 
kontrollanter. Detta gjordes bland annat för att komplettera för specifik kompetens, 
till exempel vägmarkering och belysning. En annan anledning till externa 
kontrollanter var för att kunna behandla de externa entreprenörerna på samma sätt 
som kommunernas egna produktionsenheter. Annars fanns det risk för att 
behandlingen skulle bli olika då före detta arbetskollegor fungerade som 
kontrollanter på de interna entreprenörernas arbeten. Vissa kontrollanter uppgav att 
det var svårt att vara opartisk mot sina före detta kollegor.98 
 I studier av hur beställare och entreprenörer agerar inom byggbranschen 
framkommer flera anledningar till att såväl beställaren som entreprenören vill ha en 
god relation.99 Det är inte alltid självklart att en beställare som upptäckt brister 
meddelar entreprenören eftersom det innebär en extra kostnad för entreprenören 
och förhållandet kan utsättas för påfrestning. Det är upp till beställaren/-
kontrollanten att avväga om problemet, till exempel ekonomisk ersättning, är värt 
ett eventuellt missnöje som kan uppstå hos entreprenören.100  
 Studier visar också att beställaren behöver hjälpa till med problemlösning (där 
det inte finns standardlösningar) tillsammans med entreprenören. Alltså är en 
dialog samt kompetens och samarbetsförmåga hos såväl beställare som entreprenör 
en förutsättning för ett bra resultat.101  
  
Effekter på kvalitet 
En av tankarna bakom marknadsorienteringen var att konkurrensutsättningen skulle 
leda till att kvalitén ökade. Kunden skulle vara i centrum, det vill säga att kundens 
agerande skulle påverka kvalitén och konkurrensen. I praktiken har det inte alltid 
blivit så eftersom konkurrensen inte fungerar och kunden därmed inte har något 
valmöjlighet. Dessutom är det svårt att mäta kvalitén inom sektorer såsom 
servicesektorn. Kvalitetsmätning sker oftast genom enkät till både personal och 

                                              
96 Bryntse (2000:b) s. 13-14, s. 24, s. 33, s. 52 och s. 66. 
97 Johansson (1999) ss. 83-84. 
98 Johansson (1999) s. 34 och s. 84. 
99 Kadefors (1997) ss.77-78 
100 Kadefors (1997) ss. 77-78. 
101 Hansson och Lind (1999) s. 160 och ss. 171-172. 
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kunder. Bra kvalitet likställs med att kunderna är nöjda. Vissa instanser, främst 
kommuner, är så små att de har svårt att avdela folk för uppföljning av 
entreprenörens arbete. Istället får beställaren lita på allmänhetens åsikter. Det är 
dock viktigt att kvalitetssäkring och kontroll verkligen görs även på annat sätt där 
beställarens åsikter har betydelse.102   
 Ytterligare ett problem med kvalitetsmätning är de olika åsikterna som finns 
vid tolkning av handlingarna. Studier av kontraktstyrd kommunal verksamhet tyder 
på att beställaren ibland saknar utförarkompetens för att specificera kraven så att 
entreprenören förstår. Kraven kan vara sårbara eller oklara. En orsak till detta kan 
vara att kvalitetsnivåerna innan konkurrensutsättningen inte dokumenterats 
tillräckligt.103 Andra studier visar dock att konkurrensutsättningen hade också lett 
till mer diskussioner och tydligare definitioner om kvalitetsbegrepp och olika 
nivåer. Upphandlingsarbetet med framtagandet av kvalitetsmål och krav uppfattats 
ha lett till högre kvalitet, även inom produktionen i egen regi. 104 
 
Effekter på kostnaderna 
Kostnadsbesparingar på grund av konkurrensutsättningen är ett annat önskat 
resultat av marknadsorienterade åtgärder. Forskning visar på besparingar i olika 
kommuner på i genomsnitt på 6-7% men att det var stora skillnader mellan de olika 
kommunala verksamheterna. Transaktionskostnaderna för kontraktsförfarandet 
uppgick till cirka 2,5% av kontraktsbeloppet. Av dessa var omkring hälften 
engångskostnader medan resten var återkommande kostnader.105  
 Kontraktstyrningen av de kommunala verksamheterna upplevdes ha lett till 
kostnadsminskningar men få kommuner hade gjort beräkningar där även 
transaktionskostnaderna för beställarfunktionen var med.106 Vissa kommuner 
utvärderade dock varje år och visade att utförandekostnaderna minskat kraftigt med 
upp till 20-30% beroende på verksamheten.107 Uppskattningar av den eventuella 
produktionsvinsten varierade kraftigt, från en produktionsvinst på 65% till 
försumbara vinster.108 
 En studie av konkurrensutsättningen av drift- och underhållsverksamheten av 
Stockholms gator visar på problem att beräkna transaktionskostnaderna. I två av de 
utvalda regionerna fanns inga specificerade uppgifter om vilka transaktions-
kostnader som uppstått på grund av konkurrensprogrammet, utan kostnaderna fick 
uppskattas. Transaktionskostnaderna låg på 5-12% av anbudssumman. Vid en 
alternativ beräkning där kostnader som inte säkert kunnat hänföras till konkurrens-
programmet tagits bort blev kostnaderna knappt 4% av anbudssumman.109  

                                              
102 Hansson och Lind (1999) ss. 36-38, ss. 130-132, s. 160 och ss. 171-172. 
103 Johansson (1998) ss. 54-55. 
104 Se bland annat Blom och Hallgren (1999), Ds 2002:21 och Bryntse (2000:a). 
105 Bryntse (1992) s. 9 och s. 12. 
106 Bryntse (2000:a) ss. 186-187 och ss. 195-196. 
107 Bryntse (2000:b) s. 14, s. 24, s. 34 och s. 66. 
108 Johansson (1998) ss. 100-120. 
109 Nurmis (1996) ss. 10-13. 
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4.4 Effekter av Vägverkets konkurrensutsättning 
Sedan Vägverkets konkurrensutsättning inleddes 1992 har ett antal studier gjorts av 
dess effekter på bland annat kostnader, kvalitet, miljö, samhälleliga konsekvenser 
och teknisk utveckling. 
 
Effekter på innovationer och teknikutveckling 
Teknikutvecklingen borde öka eftersom konkurrensutsättningen rent teoretiskt 
skulle leda till teknisk utveckling när konkurrensen driver företagen att försöka 
överträffa varandra. Dessutom premierar anbudsvärderingsmodellen bland annat 
teknikutveckling. Studier visar dock att teknikutvecklingen har minskat efter 
konkurrensutsättningen. Tillbakagången beror bland annat på att den avdelning 
inom Vägverket som sysslade med teknisk utveckling har blivit mindre. Andra 
orsaker är att det saknas ett samarbete mellan entreprenörerna samt att det är 
svårare för utomstående att få insyn i företagens verksamhet och därför bedöma 
vilken typ av utveckling som verkligen sker. Utvecklingen har skett inom 
produktionshöjande åtgärder, inte trafiksäkerhet och miljö som inte är vinstdrivna. 
Så var det också tidigare och konkurrensutsättningen har inte förändrat detta.110 
 En annan undersökning tyder på att beställarens inställning till förändring och 
premiering av nytänkande är avgörande för en utveckling. Försök som gjorts på 
Vägverkets regioner för att stimulera innovativt agerande har inte helt entydigt gett 
bra resultat. Totalansvar och funktionsentreprenader skulle ge entreprenören ökad 
frihet men det är tveksamt om det i verkligheten har lett till mer innovationer. Detta 
beror delvis på beställaren. Dessa har inte fått entreprenören att förstå att 
beställarna önskar en utveckling och förslag till förändring. Konkurrens i sig själv 
räcker inte som incitament till teknisk utveckling eftersom konkurrenssituationen 
kan sakna ekonomiskt utrymme för utveckling. Därför är det viktigt med 
beställarens agerande. Beställarens tekniska bakgrund och långa erfarenhet av 
branschen kan innebära att de detaljstyr för mycket av upphandlingen vilket 
fungerar negativt på innovationer och utveckling. Dessutom ansvarar varje region 
för sin egen upphandling. Stordrift vid samarbete går därmed förlorad. Vägverkets 
beställare har en känslig roll eftersom deras kan granskas av allmänheten. 
Beställarens beteende kan därmed vara försiktigt och hämmande för teknisk 
utveckling om de väljer gamla beprövade metoder som inte behöver förklaras.111 
 
Ekonomiska effekter  
En jämförelse av 151 grundpaketskontrakt visar att de kontrakt som handlades upp 
i konkurrens var i allmänhet 22-27% lägre än de som direktupphandlades. 
Undersökningen gäller kontraktskostnaderna och inte de faktiska produktions-
kostnaderna. Då även produktionskostnaderna undersöktes visade det sig att 
skillnaden mellan de områden som handlats upp i konkurrens och de som inte 
gjorde det var lägre, omkring 13%.112 
                                              
110 Österberg (2003) ss. 158-160 och s. 214. 
111 Seeger Mériaux (2002) ss. 8-12 och s. 145. 
112 Arnek (2002) s. 1:23 och ss. 1:40-41. 
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 Det är på många sätt svårt att jämföra kostnadsutvecklingen före och efter 
reformen bland annat eftersom Vägverket bytte ekonomisk modell och 
redovisningssystem 1993. Ett annat problem är att utförarnas administrativa 
kostnader numera räknas in i produktionspriset. Uppskattningar av kostnads-
utvecklingen visar på eventuellt minskade produktionskostnader men att det inte är 
möjligt att veta om besparingarna skett på grund av ökad effektivitet eller på grund 
av att drift- och underhållsåtgärderna har minskat. Eftersläpningen av vissa åtgärder 
har ökat under konkurrensutsättningsperioden.113  
 De totala kostnaderna för drift och underhåll har inte minskat sedan reformen 
inleddes 1992. Studier visar dock på ett tydligt resursutnyttjande, vilket tyder på att 
en viss rationalisering har skett, främst genom att personal har avskedats. Detta har 
dock skett till priset av övervältringseffekter, det vill säga en ökad arbetslöshet och 
förtidspensionering bland Vägverket Produktions anställda. Vägverket Produktion 
minskade sin personal med 44% under 1992-1998. En stor del av minskningen 
berodde på förtidspensionering och vanlig ålderspensionering. En del av personalen 
blev också arbetslösa.114  
 En studie av olika ersättningsmodeller för vinterväghållningen visar att valet av 
modell teoretisk sett kan leda till större risktagande för en entreprenör vilket i sin 
tur kan betyda högre transaktionskostnader eftersom entreprenören vill gardera sig 
mot eventuellt högre produktionskostnader. Det finns dock inga bevis på att 
kontraktspriserna har höjts på grund av detta. Samma studie visar att valet av 
ersättningsmodell också kan innebära att entreprenören debiterar för mer arbete än 
vad som verkligen utförts och att kostnaderna därmed riskerar att öka.115  
 
Effekter på kvalitet 
Undersökningar visar att produktionskostnaderna för drift och underhåll gått ner. 
Det finns dock inte några bevis på att sänkningen av kontraktspriser har skett på 
bekostnad av kvalitén, det vill säga att kvalitén skulle vara lägre efter 
konkurrensutsättningen. Detta beror på att det saknas undersökningar över hur 
kvalitén har påverkats. Dessutom är det inte säkert att undersökningar skulle ge 
rättvisande svar eftersom alla effekter av sämre skött drift och underhåll inte syns 
direkt utan kan visa sig efter en lång tidsperiod.116 
 Enligt en utvärdering av konkurrensutsättningen finns det finns inget som tyder 
på att driftkvalitén har försämrats. Uppgifter från Vägverket tyder på att avvikelser 
inte förekommer i någon större omfattning men att de finns. Vidare visade 
uppgifterna att det inte fanns några större skillnader mellan privata entreprenörer 
och Vägverket Produktion. 117  
  
 

                                              
113 RRV (1998) ss. 89-96. 
114 Österberg (2000) s. S. 68 och ss. 125-126. 
115 Arnek (2002) ss. 3:69-95. 
116 Arnek (2002) ss. 1:41-42. 
117 RRV (1998) ss. 101-117. 
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 En undersökning av fyra driftområden i Region Norr visar att yrkes-
trafikanterna upplever att standarden på vägunderhållet ha blivit sämre efter 
konkurrensutsättningen. En orsak till den upplevda standardsänkningen kan vara att 
innan konkurrensutsättningen hade Vägverket högre kapacitet på såväl personal 
och utrustning än vad som egentligen krävdes, det vill säga att det fanns någon typ 
av överkapacitet.118 
  
Effekter på organisation och miljö 
Konkurrensutsättningen har också påverkat samarbetet mellan olika aktörer som 
arbetar med grundpaketet. Fallstudier visar att det finns fungerande samarbete 
mellan Vägverkets huvudkontor och regionerna, mellan Vägverket och 
entreprenörerna samt inom de stora entreprenörernas organisationer. Detta 
samarbete är till stor del formaliserat genom regelbundna byggmöten, regionmöten 
och driftmöten. Mötena underlättar bland annat för förståelsen av de olika 
dokumenten. Bland annat innebär det att Vägverket strävar efter att skapa 
samstämmighet i tolkning och utformning av gemensamma dokument. I det 
samarbete som sker på regional och central nivå handlar det mesta om de dokument 
och mallar som används i upphandlingen. Även samarbetet med angränsande 
regioner verkar främst röra upphandlingsarbetet.119  
 Uppföljningsarbetet verkar mindre prioriterat än arbetet med själva 
upphandlingen och med att ta fram upphandlingsdokument. Dessutom arbetar 
regionerna fortfarande relativt självständigt även om styrningen från central nivå 
ökat. RRV skriver att skillnaderna mellan regionernas sätt att arbeta och brist på 
central styrning kan försvåra för reformen att bli riktigt effektiv och för att få en 
överskådlighet.120  
 Forskning har också skett kring hur entreprenören på grundpaketet uppfyller 
miljökraven, om kraven är möjliga att uppfylla och hur Vägverkets regionala 
beställare följer upp entreprenörens arbete. Efterlevnaden studerades både genom 
intervjuer och genom besök på vägstationer. Det var ingen av entreprenörerna i 
fallstudierna som uppfyllde samtliga krav som specificerats i upphandlings-
dokumenten. Kraven uppfylldes istället i 72-86%. Trots att alla krav inte uppfylldes 
så tyckte beställare i flera fall att kraven ändå kunde räknas som uppfyllda eftersom 
entreprenören hade försökt men av olika anledningar inte klarat att uppfylla dem. 
Som exempel nämndes när entreprenören men inte underentreprenören uppfyllde 
kraven. Mellan 9 och 27% av kraven var delvis uppfyllda av entreprenören medan 
1-9% uppfylldes inte alls.121 
 Det fanns tre anledningar till att kraven inte uppfylldes. Det första berodde på 
att entreprenören inte konsulterade myndigheter och annan kompetent personal. 
Den andra anledningen var att miljökraven inte fördes vidare ner till de 
underentreprenörer som entreprenören anlitade. Den tredje anledningen till att 

                                              
118 Österberg (2000) s. 114. 
119 Nylén (2000) ss. 49-50 och s. 59. 
120 RRV (1998) s. 15 och s. 60. 
121 Faith-Ell, Balfors och Folkeson (2003) 



 
 
 
 

47

kraven inte uppfylldes berodde på entreprenörernas och beställarens arbetsstruktur. 
Kontakten med Vägverkets beställare var ofta mycket bra och istället för att 
kontakta andra myndigheter löstes diskussioner mellan beställaren och 
entreprenören. Vid oklara krav var det vanligt att Vägverkets beställare själva, 
istället för att söka hjälp inom Vägverkets organisation, diskuterade fram en 
lämplig tolkning av kraven tillsammans med entreprenören. Vid flera tillfällen 
stämde inte dessa tolkningar med det ursprungliga syftet bakom kraven.122 
 Studien visar att det fanns från beställarens sida ingen systematisk uppföljning 
av miljökraven i fallstudieområdena. Många av kraven följdes inte upp utan 
beställaren litade på entreprenörens egenkontroll. Varken entreprenören eller 
beställaren hade i de studerade fallen fungerande miljöstyrningssystem. En 
anledning till bristen på uppföljning var att miljökraven var generellt och löst 
skrivna och var därför svåra att följa upp. Bristen på uppföljning från beställarens 
sida kan påverka hur kraven uppfylls. Entreprenören kan uppleva att andra krav, till 
exempel trafiksäkerhet, är viktigare. Dessutom kan den nära relationen mellan 
beställare och entreprenör innebära mindre uppföljning då beställaren litar på 
entreprenören och tycker sig ha insikt i hur arbetet sker. Å andra sidan kan det goda 
samarbetet vara en anledning till att entreprenören uppfyller en stor del av de 
upphandlade kraven.123 
 I flera fall krävs i upphandlingsdokumentet att entreprenören samråder med 
andra myndigheter innan vissa arbeten utförs. Detta sker inte alltid. Däremot 
samråder entreprenören med beställarna i så gott som samtliga fall. Detta kan tolkas 
som att beställaren och entreprenören har nära samarbete vilket innebär att 
entreprenören inte behöver samråda med andra. Det nära samarbetet kan dock 
innebära att beställaren kan ”se genom fingrarna” med entreprenörens brister samt 
inte använda viten och avdrag i den omfattning de borde.124 
  
4.5 Sammanfattning 
Det statliga engagemanget inom olika samhälleliga sektorer har ökat markant under 
de senaste århundraden. Statens storlek har ökat och dess åtagande täcker in allt fler 
områden. Organisatoriskt sett har förstatligandet skett av allt fler områden och de 
statliga myndigheterna blivit allt mer autonoma. Orsaken till den ökade autonomin 
är den marknadsorientering som skett via avregleringar och konkurrensutsättningar 
sedan 1980-talet. Effekterna av dessa reformer är inte helt entydiga eftersom det är 
svårt att mäta och jämföra.  
 Det har även skett studier på effekterna av Vägverkets konkurrensutsättning. 
Bland annat har effekterna på effektivitet, produktionskostnader, teknikutveckling 
och miljö studerats. Studierna visar att produktionskostnaderna minskat och 
effektiviteten ökat. Samtidigt har teknikutvecklingen avstannat. Organisatoriskt sett 
har reformen lett till samarbete mellan aktörerna men att detta främst skett inom 
upphandlingsarbetet och att det fortfarande finns regionala skillnader i arbetssätt. 
                                              
122 Faith-Ell, Balfors och Folkeson (2003)  
123 Faith-Ell, Balfors och Folkeson (2003) 
124 Faith-Ell, Balfors och Folkeson (2003) 
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De fåtaliga studier som skett av kvalitén tyder på att ingen försämring skett men att 
trafikanterna upplever kvalitén som låg. Vidare framkommer det att alla miljökrav 
inte uppfylls och heller inte följs upp. 
 Sammanfattningsvis så finns det ett flertal studier av effekterna av Vägverkets 
konkurrensutsättning. Däremot saknas det fortfarande utförliga studier av 
effekterna för kvalitén, de regionala organisationer och transaktionskostnaderna. 
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KAPITEL 5: HISTORISK BAKGRUND 
 
5.1 Inledning 
I den första delen av kapitlet beskrivs hur Vägverket bildas, hur vägväsendet 
förstatligas och hur Vägverkets arbetsuppgifter förändras fram till 1990. 
Tyngdpunkten i presentationen ligger på organisatoriska förändringar och dess 
orsaker. Del två omfattar 1990-talet fram till 2001 och tar upp de olika beslut som 
styrt Vägverkets konkurrensutsättning av grundpaketet.  
 
5.2 Vägverket historia fram till 1989 
Vägverket bildas 
Sedan medeltiden reglerades vägväsendet via landskapslagar. Det var 
markinnehavare, framför allt bönder, som var skyldiga att sköta vägunderhållet. På 
den tiden sågs underhållsskyldigheten som naturlig eftersom samhället grundades 
på jordbruksnäringen och de flesta transporterna var lokala. Det var främst 
bönderna som hade behov av vägarna och det var också bönderna som hade 
resurser till vägbyggnad och underhåll.125  
 Redan på 1600-talet gjordes det första försöket till central ledning av 
väghållningen. 1666 inrättades en riksvägsmästartjänst. Denna befattning var 
närmast någon form av väginspektör och innehavaren skulle vara statlig 
vägsakkunnig och rådgivare åt länsstyrelsen ibland annat i vägfrågor. Tjugo år 
senare togs tjänsten bort. Nästa försök att strukturera vägväsendet kom i och med 
1734-års lag. Där fastslogs att vägsyn skulle ske på våren och hösten. Kronofogden 
utförde förrättningen å länsstyrelsens vägnar.126  
 1800-talet var ett sekel då staten satsade stora summor pengar på vägbyggen 
och därmed intresserade sig staten också allt mer för styrningen av vägväsendet. 
Därför var det ganska naturligt att idén om ett centralt ämbetsverk för vägar kom 
upp.127 I en riksdagsproposition år 1841 föreslogs att ett nytt ämbetsverk skulle 
inrättas. Det fanns, enligt propositionen, flera skäl till att kommunikationerna i 
Sverige borde förbättras och ett nytt ämbetsverk därför behövdes. Bland annat 
skrevs det att bra kommunikationer var viktiga för den svenska industrins 
utveckling och att vägarbeten hade en social funktion.128 
 Propositionen väckte debatt i riksdagen. Främst var det ekonomin som 
diskuterades eftersom statsutskottet var emot de ökade utgifterna till vägar. 
Dessutom diskuterades det vem som skulle disponera anslaget till vägarna. Det 
ansåg också av ett flertal personer som en onödig lyx att inrätta ett nytt ämbetsverk 
bara för vägar. Trots diskussioner i riksdagen så röstades förslaget igenom. Den 6 
augusti 1841 bildades den nya, provisoriska, styrelsen som fick namnet: Kongl. 
Styrelsen för Allmänna Wäg- och Wattenbyggnader.129 1882 ändrades namnet till 
                                              
125 Pettersson (1988) s. 27. 
126 www.vv.se 12/12 2001 
127 www.vv.se 12/12 2001 
128 Gerentz (1991) ss. 12-13. 
129 Gerentz (1991) ss. 18-20. 
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Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (VoV). Som namnet säger blev det 
inget renodlat verk för vägar. Verkets uppgifter var att handlägga tekniska och 
administrativa frågor som rörde bland annat slussar, kanaler, vägar, broar och 
färjor. I början var det vattenkommunikationerna som var viktigast för verket och 
under en kort period sorterade även järnvägsfrågorna under VoV. 130  
 Med bildande av verket var embryot till dagens Vägverk fött. Det kom dock det 
att dröja nästan ett sekel innan Vägverket började bli en viktig aktör inom 
vägväsendet. 
 
1891-års väglag 
Under 1800-talet hade resemönstret gradvis ändrats. Därför ökade kraven på en 
förbättrad och mer rättvis organisation av vägväsendet. Systemet med böndernas 
underhållsplikt fungerade troligtvis förhållandevis bra på de lokala vägarna men det 
var tungt för bönderna med väghållningen av landsvägarna. I och med att fler än 
bönderna använde vägarna, järnvägarna byggdes ut och vägtransporterna ökade 
under 1800-talet blev det uppenbart att det dåvarande vägunderhållssystemet inte 
fungerade.131  
 Böndernas mångåriga kritik mot väghållningen ledde fram till att riksdagen 
tillsatte en vägkommitté 1876. Syftet var att arbeta fram en väglag som lindrade 
böndernas väghållningsbörda.132 1891-års väglag trädde i kraft 1895 och påverkade 
vägväsendet på tre olika sätt. För det första infördes ett allmänt statligt bidrag på 
10% av underhållskostnaden. För det andra blev andra än bönderna, till exempel 
industriägare och vissa inkomsttagare, väghållningsskyldiga. För det tredje 
övergick det juridiska ansvaret för väghållningen ifrån bönderna till de 368 
vägdistrikt, även kallade vägkommuner, som bildades i samband med väglagen.133 
Underhållsskyldigheten fördelades efter taxeringsvärden för fastigheter på 
landsbygden. Beroende på fastighetens storlek fick varje jordägare ett antal 
väglotter att underhålla. Väglotterna uppgick till cirka 360 000 och indelades i 
områden vilka oftast bestod av ett härad eller tingslag. Dessa områden kom att 
kallas för vägdistrikt.134   
 Den nya lagen innebar att de flesta skatteobjekt blev väghållningsskyldiga. 
Skattesatserna skiljde sig ännu åt. Fortfarande var det bönderna som betalade mest 
eftersom det ansågs att det var de som hade mest nytta av vägarna.135 
 
Bilismen revolutionerar vägväsendet 
Under 1920-talet försvann naturaunderhållet av vägarna. Att naturaunderhållet 
försvann betydde dock inte att underhållsplikten försvann. Den ändrades bara från 
att betalas i natura till att betalas i form av vägskatt. 1921 års lagändring av 

                                              
130 www.vv.se 12/12 2001 
131 Westlund (1998) ss. 39-40 och Kaijser (1994) ss. 130-131. 
132 www.vv.se 12/12 2001 
133 Pettersson (1988) ss. 32-35 och Kaijser (1994) s. 131. 
134 www.vv.se 12/12 2001 
135 Pettersson (1988) s. 36. 
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väglagen innebar att vägdistrikten kunde ta över underhållet på vägarna i distriktet. 
De flesta vägdistrikt var små. I genomsnitt bestod de av 20 mil men vägunderhållet 
krävde ändå viss kompetens och arbetsledning. Vägdistriktens övertagande 
förändrade drift- och underhållsarbetet på flera sätt. Det ökade möjligheterna att 
köpa in fler maskiner och att anställa mer personal, bland annat vägmästaren. Det 
innebar också att de administrativa uppgifterna ökade och därmed ökade även 
samarbetet mellan vägdistrikten och med länsstyrelser.136 
 1922 var indirekt ett av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens viktigaste år. Det 
var det året som riksdagen beslutade att beskatta bilismen. Året därpå, 1923, togs 
de första fordonsskatterna ut och året därpå också skatt på bränslet.137 Intäkterna 
från bilismen öronmärktes åt vägväsendet. Redan 1923 bestämdes att VoV skulle 
ansvara för utbetalningen av skattemedel. Det innebar att de olika vägdistrikten fick 
ansöka om pengar hos VoV. På det här sättet kom VoV:s ställning att förstärkas 
snabbt. En regional samordning för att fördela inkomsterna från bilskatterna 
skapades där VoV fick en viktig roll som normgivare och med ökande teknisk 
kompetens. För att vägdistrikten skulle få medel av bilskatterna var de tvungna att 
använda VoV:s riktlinjer och normer, anvisningar och kostnadsberäkningar. VoV:s 
organisation byggdes ut och VoV:s inflytande ökade betydligt på vägkommunernas 
bekostnad. 1924 stärktes verkets ställning än mer. Från och med detta år började 
länsstyrelserna anställa vägsakkunniga. Dessa vägkonsulenter utgjordes till stor del 
av personal från VoV. Deras uppgifter var att förbättra vägunderhållet.138  
 Under 1920-talet ökade antalet motorfordon från 37 000 till mer än 200 000. I 
takt med fordonens ökning, ökade intäkterna från bilismen och de summor som 
VoV skulle betala ut till vägdistrikten blev allt större och viktigare. I beslutet om 
1926-års fördelning av bilskatter bestämdes det att de vägdistrikt som hade 
övertagit underhållet av samtliga vägar i distriktet skulle prioriteras vid 
fördelningen. Detta innebar att inom ett par år hade hela vägnätet övertagits av 
vägdistrikten.139 För första gången var därmed vägväsendet organiserat och 
strukturerat på samma sätt i hela Sverige. Vägen mot förstatligandet var öppen. 
 
Förändringar under 1930-talet 
1929 föreslog regeringen i en proposition att Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
lokala organisation skulle förändras. Förslaget bifölls och 1930 försvann VoV:s 
distriktsorganisation och ersattes av en länsorganisation hos länsstyrelserna. VoV 
representerade i varje länsstyrelse av en vägingenjör, biträdande vägingenjör och 
vägingenjörsassistent, vilka ersatte distriktstjänstemannen. Tanken var att 
vägingenjörerna skulle avlönas av staten och skulle vara objektiva i sin bedömning 
av bland annat fördelning av bilskattemedel.140  

                                              
136 Pettersson (1988) s. 39 och s. 131. 
137 Liljegren (1998) ss. 57-58. 
138 Pettersson (1988) s. 39 och s. 132 samt www.vv.se 12/12 2001 
139 Pettersson (1988) s. 38 och s. 51. 
140 Pettersson (1988) s. 51 och www.vv.se 12/12 2001 
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 1937 trädde nya väglagar och förordningar i kraft. Ett av syftena bakom 
lagförändringarna var att få en jämnare skattebelastning. Lagarna syftade också till 
att stärka det statliga inflytandet genom att höja den tekniska kompetensen och öka 
kontrollen över de statliga bidragen till vägväsendet. Det innebar därmed att VoV 
ansvarade för den centrala tekniska och ekonomiska uppsikten samtidigt som 
länsstyrelserna fråntogs sin vägsyningsplikt. En annan förändring var en halvering 
av vägdistrikten till 170. Sammanslagningen skulle leda till att den maskinella 
väghållningen ökades och att produktionsfaktorer utnyttjas mer effektivt.141 
  
Vägväsendet förstatligas 1944 
Den successiva förändring som skedde under 1920- och 30-talet innebar att 
vägväsendet förlorade sin lokala och regionala förankring och gick mot mer 
centralisering och statlig styrning. Redan i mitten av 1800-talet hade krav rest i 
riksdagen att vägväsendet skulle förstatligas. Som främsta anledning anfördes att 
böndernas väghållningsplikt ansågs orättvis. Kraven fortsatte att ställas under 
nästan ett sekel. Ett argument för att staten inte skulle ta över ansvaret var att 
Sverige ansågs vara för långt och glesbefolkat för att en effektiv konkurrens mellan 
entreprenörerna, som skulle utföra själva arbetet, skulle ske.142  
 Under 1930-talet förändrades dock synen på väghållning. Den var inte längre 
främst en intressefråga där bönderna hade mest att tjäna på bra vägar. Även andra 
trafikanter och staten blev allt mer intresserade av ett väl fungerande vägväsende. 
Väghållningen sågs därmed som ett allmänt intresse som borde ledas av staten.143  
 1938 tillsattes en sakkunnigutredning om väghållning i statlig regi. Bakgrunden 
var en skrivelse från kommunalskatteberedningen där det framgick att ett 
förstatligande av vägväsendet skulle bana väg för kommunalskattereformen. Målet 
med den reformen var en generellt jämnare skattebörda. Vägskatten uppfattades 
som orättvis eftersom den kunde variera kraftigt mellan de olika distrikten. 
Dessutom blev framför allt bönderna dubbelbeskattade eftersom de dels betalade 
vägskatt, dels de olika typerna av bilskatter.144 
 Utredningen blev klar 1941. Enligt förslaget skulle VoV:s ansvar ökas från det 
kontrollerade till ett direkt ansvar för byggande och underhåll. Länsstyrelsernas rätt 
att besluta i vägfrågor flyttades därmed till stor del över till det nya statliga 
verket.145 Förslaget låg till grund för en proposition vilken ledde till debatt i 
riksdagen. En av anledningarna att inte förstatliga var att det ansågs bli dyrare och 
mer ineffektiv om staten tog över än att bibehålla det existerande systemet. 
Propositionen röstades dock igenom och den förste januari 1944 blev landsbygdens 
väghållning en fråga för staten. Det diskuterades även om att slå samman ett flertal 
distrikt där flera län ingick för att få större distrikt, men det skedde inte.146 

                                              
141 Larsson (1994) s.4. och Pettersson (1988) s.39 och s. 51. 
142 Pettersson (1988) s. 35, ss. 123-124 och s. 133. 
143 Pettersson (1988) s. 126. 
144 Gerentz (1991) s. 19. 
145 www.vv.se 12/12 2001 
146 Gerentz (1991) s. 19. 
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 Förstatligandet av vägarna var en omfattande omorganisation och innebar stora 
förändringar. 24 länsvisa vägförvaltningar skapades under ledning av en 
vägdirektör.147 De olika vägförvaltningarna indelades var och en i fyra kontor: 
Planeringskontoret, Byggnadskontoret, Driftkontoret och Kanslikontoret.148 Drift 
och underhåll av vägarna sköttes i 323 vägmästarområden. Den centrala 
organisationen förändrades också. Den Kungliga Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen utökades och indelades i sju olika byråer. Underhållsfrågorna hanterades 
av Vägbyrån. 149 
 
 Ny omorganisation 1946 
1946/47 omorganiserades VoV igen. Syftet var att effektivisera och anpassa 
organisationen till de nya och mer detaljerade anvisningar för upprättande av 
detaljplan som skulle gälla från och med 1947. Omorganisationen betydde att 
Vägverket övergick från en vertikal till horisontell organisation när det gällde 
tekniska uppgifter. Tidigare hade varje byrå själv planerat, projekterat, konstruerat 
och byggt. I praktiken innebar den nya organisationen en specialisering och 
uppdelning av arbetsuppgifter på respektive byrå.150 
 
Statens Vägverk 
1963 tillsatte riksdagen den så kallade ”Väg- och vattenbyggnadsstyrelse-
utredningen”. 1967 sjösattes den nya organisationen som döptes om till Statens 
Vägverk. Inför omorganisationen hade Vägverket önskat att den nya organisationen 
skulle bestå av större, men färre, vägförvaltningar. Problemet med detta var att i så 
fall skulle länsindelningarna inte följas, vilket var en politiskt het fråga. För att 
komma undan frågan kom en kompromiss. Vägplanering och underhåll kom 
fortfarande att ligga på de 24 vägförvaltningarna medan själva byggandet 
organiserades i sju byggnadsdistrikt. Dessa distrikt skulle arbeta på uppdrag av 
vägförvaltningarna.151 Varje byggnadsdistrikt leddes av en byggnadsdirektör som 
var jämställd med vägdirektörerna på vägförvaltningarna. Byggnadsdirektörerna 
valde vilka av vägförvaltningarnas objekt som skulle utföras av byggnadsdistrikten 
själva och vilka som skulle handlas upp i konkurrens.152 Den nya 
centralförvaltningen kom att bestå av fem avdelningar, varav driftavdelningen var 
en.153 
 

                                              
147 www.vv.se 12/12 2001 
148 Österberg (2000) s. 48.  
149 Larsson (1994) s. 4.  
150 www.vv.se 12/12 2001 
151 www.vv.se 12/12 2001 
152 Österberg (2000) s. 50. 
153 www.vv.se 12/12 2001 
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Verksamheten renodlas och huvudkontoret flyttas 
Under 1940-1980-talet renodlades Vägverkets verksamhet. 1945 försvann luftfarts-
verksamheten till luftfartsstyrelsen. 1946 togs den geotekniska verksamheten över 
av statens geotekniska institut. Hamnbyråns frågor övertogs av sjöfartsverket 1955. 
Vatten- och avloppsbyråns frågor togs över av naturvårdsverket 1967. 1968 
övergick vägtrafikbyråns frågor till statens trafiksäkerhetsverk.  
 1960- och 70-talets utlokalisering av statliga verk kom även att påverka 
Vägverket. 1973 beslöt riksdagen att Vägverkets centralförvaltning, sedermera 
kallat huvudkontoret, skulle flyttas till Borlänge. Flytten genomfördes etappvis 
under 1979-80. 1983 blev verkets namn kort och gott Vägverket. 154 
 
Tre regioner bildas 
1986 skedde ytterligare en omorganisation. I den bildades tre regioner, Sydväst, 
Öst och Norr. Regionerna ansvarade helt själva för utförandet av verkets 
verksamhet. Ett syfte bakom förändringen var att stärka nationell planering och 
därför krävdes en större åtskillnad mellan väghållare (myndighets- och 
planeringsperspektiv) och produktionsansvar. Det var Vägverket själv som ville 
förändras, inga politiska krav var ställda.155 Varje region fick en regionchef vilken 
var överordnad såväl vägdirektörerna på vägförvaltningarna som byggnads-
direktörerna i byggnadsdistrikten.156  
 
5.3 Konkurrensutsättningen inleds 
1990/91 första planerna på omorganisering 
1990 kom IF-utredningen. Utredningen var beställd av kommunikations-
departementet och handlade om avgiftsfinansiering och näringslivsmedverkan inom 
väg- och järnvägsområdet. Utredningen behandlade också Vägverkets organisation 
och kom bland annat fram till att den dåvarande organisationen med länsvisa 
vägförvaltningar inte var ändamålsenlig. I utredningen skrevs att utredarna hade 
fått uppgifter från Vägverkets ledning om att verket skulle kunna uppnå 
effektivitetsvinster på 300-400 miljoner kronor. Detta skulle ske genom en 
omorganisering med en rationalisering på 20-30% inom verkets administration och 
ledningsfunktioner. Den nya organisationen skulle ha färre regionala enheter.157 
 IF-utredningen redovisades för regeringen vilken beslöt att Vägverket skulle se 
över hela verkets verksamhet och redovisa konsekvenserna av en 
omorganisation.158 Två månader senare skickade Vägverket sin slutrapport till 
regeringen. I rapporten redovisade Vägverket ett antal huvudprinciper för den nya 
organisationen, bland annat en tydligare uppdelning mellan beställare och utförare. 
Utifrån dessa principer presenterades sex punkter som skulle gälla för den nya 
organisationen: 
                                              
154 www.vv.se 12/12 2001 
155 SOU 1997:13 s. 282. 
156 Österberg (2000) s. 50. 
157 SOU 1990:86 ss. 80. 
158 Regeringsbeslut från kommunikationsdepartementet till Vägverket. 1990-10-18. 
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• Vägverket skulle delas upp i tre delar: En produktionsdel, en del för 
myndighetsuppgifter och en del för affärsverksamheten. 

• Myndighetsdelens uppgifter omfattade den nya planeringsprocessen, 
övriga myndighetsuppgifter, beställning och kontraktering av 
produktionen samt projektering som underlag för byggkontrakt. 

• Produktionsdelen, vilken indelades i sex regionala produktionsområden, 
skulle arbeta på uppdrag från beställaren, myndighetsdelen. 

• Affärsverksamheten skulle utgöra en sammanhållen enhet för Vägverkets 
hel- och delägda bolag. 

• Sex vägmyndighetsregioner skulle inrättas. Omorganisationen från 
vägförvaltningar till regioner, samt en omorganisation av huvudkontoret, 
beräknades ge en besparing på 300-400 miljoner kronor per år. 

• Regionorter skulle väljas utifrån vad som var bäst för Vägverkets 
verksamhet. 

 
Enligt Vägverket skulle övergången till större regioner betyda effektivitetsvinster 
och rationaliseringar. Dessutom skulle den nya indelningen ge samhällsekonomiska 
vinster på grund av bättre överblick och helhetssyn på vägnätet i 
planeringsprocessen.159 
 I en proposition yrkades bifall på Vägverkets förslag, med några undantag. Den 
grundläggande idén om omorganisation med en uppdelning i en utförar- och en 
beställardel godtogs.  Däremot ville regeringen vänta med en bolagisering av 
produktionsverksamheten tills den nya organisationen med beställare och utförare 
fungerade bra. I propositionen skrevs inget specifikt om drift och underhåll eller 
hur och när detta skulle konkurrensutsättas. Istället stod det mer generellt om 
Vägverkets verksamhet i framtiden: 160 
 

”Vi finner det också väsentligt att organisationen av verkets 
produktionsverksamhet sker på företagsmässiga grunder. Det är särskilt 
betydelsefullt att Vägverket utnyttjar och verkar för konkurrens på 
producentområdet.”161 

 
I budgetpropositionen som kom senare under samma år, skrevs också om 
Vägverkets förslag på omorganisering. I likhet med tidigare proposition så 
framkom behovet av att sänka de offentliga utgifterna. Det hävdades att den 
offentliga sektorn behövde de effektiva spärrar mot kostnadsökning som 
konkurrensutsättning gav. Därför borde den offentliga sektorn utsättas för mer 
marknadslika förutsättningar såsom beställare/utförare och upphandlingar. Det stod 
dock inget speciellt om att Vägverkets produktion skulle konkurrensutsättas.162 

                                              
159 Slutrapport rörande förändrad planeringsprocess och organisation. Vägverket 1990-12-
21. ss. 1-12. 
160 Proposition 1990/91:87 ss. 91-93. 
161 Proposition 1990/91:87 s. 92. 
162 Proposition 1990/91:100 bilaga 2 s. 6. 
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 I juni 1991 tog riksdagen beslut om att Vägverket skulle omorganiseras. Med 
riksdagens beslut togs ett viktigt steg mot dagens konkurrensutsättning av drift och 
underhåll genom uppdelningen mellan beställare och utförare. Det fanns dock ännu 
inga beslut på när själva konkurrensutsättningen skulle ske eller hur detta skulle gå 
till. Vägverket fick i uppdrag att själva utföra omorganisationen och påbörjade 
genast arbetet. Under sommaren och hösten 1991 bildades regionala grupper som 
skulle leda de respektive regionernas omorganisering. Redan i början av 1992 
skulle omorganiseringen påbörjas.163 
 
Konkurrensutsättningen inleds 1992 
I regleringsbrevet för budgetår 1991/1992, vilket kom efter beslutet om 
omorganisering av Vägverket, stod det inget om att Vägverkets drift- och 
underhållsverksamhet skulle konkurrensutsättas.164 Konkurrensutsättningen 
nämndes inte heller i budgetpropositionen som presenterades i januari 1992. 165 I 
maj 1992, cirka fem månader efter att omorganisationen hade inletts, kom 
Vägverkets GD-Policy med koncerngemensamma utgångspunkter för konkurrens-
utsättning av produktion. Det här verkar vara det första officiella dokument som 
beskriver att drift- och underhåll ska konkurrensutsättas samt i vilken omfattning. I 
policyn stod bland annat följande: 
 

”Samspelet mellan divisionerna skall långsiktigt utgå från att 
Marknadsanpassning under konkurrens är införd inför 1996 års verksamhet. 
 
På vägen dit innebär det att 
”Köpar/säljarförhållandena” måste utvecklas framför allt inom drift och 
underhåll. Uppdelningen av Vägverket i beställare och producent ger möjlighet 
att internt prova och vidareutveckla köpar/säljarrelationer innan externa 
kontrakteringar görs. 
 
Nya aktörer behöver tid att utveckla kompetens inom drift och underhåll. För att 
skapa en fungerande marknad erfordras att en viss försöksverksamhet bedrivs 
under en övergångstid. Väghållningsdivisionen skall därför inför 1993 upphandla 
drift och underhåll inom geografiskt avgränsade områden. Val av försöksobjekt 
görs i samråd med Produktionsdivisionen, varvid konsekvensbeskrivning för 
berörd personal görs. Produktionsdivisionen skall alltid ges möjlighet att lämna 
anbud på samma sätt som externa aktörer, såväl inom drift och underhåll som 
inom projektering och investering. 
 
I övrigt är det väsentligt att 
Väghållningsdivisionen inte bygger upp egna resurser för traditionell kontroll 
eller byggledning.166” 

 
                                              
163 Brev från GD till samtliga anställda i Vägverket. 26/6-91. 
164 Regleringsbrev för Vägverket budgetåret 1991/92.  
165 Proposition 1991/92:100 bilaga 7. 
166 GP-Policy 1992:2 ss. 1-2. Den citerade texten är förkortad. 
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Det första direkta direktivet om när konkurrensutsättningen skulle ske och i vilken 
omfattning kom alltså från Vägverket själv. Redan samma år, innan policyn kom, 
handlades de första fyra grundpaketen upp i konkurrens.167 Regionerna hade 
medvetet valt att vänta med högtrafikerade områden för att först se om 
driftentreprenörerna klarade av sitt arbete på de mindre trafikerade områden.168 
Resultaten av upphandlingen blev att Vägverket Produktion fick två driftområden 
medan NCC och Peab fick var sitt.169 
   
Vägverket Produktion får inte lämna anbud 
Första gången beslut i riksdagen togs om konkurrensutsättningen av Vägverkets 
drift- och underhållsverksamhet var i samband med budgetpropositionen 1993.170 I 
januari 1993 skrevs om Vägverkets uppdelning i en beställar- och utförardel. 
 

”I linje med denna renodling av Vägverkets roll ska den produktionsverksamhet 
som Vägverket idag utför marknadsanpassas och så snart det är möjligt utsättas 
för full konkurrens och föras till en annan huvudman. ( … ) Från och med 
inledningen av 1994 ska minst 50% av drift och underhåll vara konkurrensutsatt 
utan att kvalitetskraven sänks.”171 

 
Vidare skrevs det att bolagiseringen av Vägverket Produktion skulle ske med 
inriktning på år 1995.172  
 1993 handlades sex driftområden upp. Att det var så få områden (sammanlagt 
skulle cirka 250 områden vara upphandlade innan 1996 om GD-policyn från 1992 
skulle följas) berodde troligtvis på att allt gick väldigt snabbt och den nya 
organisationen inte var klar ännu. 1992 gick åt att organisera och bemanna 
beställarorganisationen. Dessutom saknades det handlingar att använda vid 
upphandlingen.173 
 1993 fick Vägverket Produktion inte lämna anbud på fem av de sex områdena 
som var ute för räkning. Att utesluta Vägverket Produktion gick emot den GD-
policy som kommit året innan och där det stod att Vägverket Produktion alltid 
skulle få lämna anbud. Beslutet om att Vägverket Produktion inte fick lämna anbud 
togs av Vägverkets direktion och anledningen var att Vägverket ville bredda 
marknaden och få in fler aktörer. De nya externa aktörer som tidigare inte hade 
jobbat med drift- och underhåll skulle få möjlighet att lära sig arbetet utan att 
behöva konkurrera med Vägverket Produktion. Vägverket ansåg att Vägverket 
Produktion var så starka att de hade kunnat lägga lägst anbud på alla områden och 
därmed slå ut de andra entreprenörerna. Tanken att hålla undan några områden för 
                                              
167 De upphandlade driftområdena var Vikbolandet och Hjältevad i VSÖ samt Mullsjö och 
Onsala i VVÄ. 
168 Vägverket (1996:a) s. 7. 
169 Vägverket (2000) s. 21. 
170 I regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 nämns inte konkurrensutsättningen. 
171 Proposition 1992/93:100 bil 7 ss. 18-19. 
172 Proposition 1992/93:100 bil 7 s. 18-20. Beslutet togs 15/4-91. 
173 Hardy Wikström, HK. 
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externa entreprenörer hade funnit redan vid omorganisationen. Beslutet tillkom 
troligtvis delvis genom påtryckningar från entreprenörsidan och kritiserades hårt av 
fackförbunden på Vägverket. 174  
 I slutet av juni, efter 1993-års upphandlingsomgång var klar, kom en ny GD-
policy, Ramverk för konkurrensutsättning av produktion. Där stod det igen att 
marknadsanpassningen under full konkurrens skulle vara införd under 1996. En 
ändring från policyn året innan var att texten om att Vägverket Produktion alltid 
skulle ha rätt att lämna anbud, hade tagits bort. Istället stod att produktions-
divisionen skulle arbeta aktivt för att skapa en marknad utanför Vägverket. 175  
 
1994 Konkurrensutsättningen avbryts 
Under 1994 fortsatte konkurrensutsättningen. 46 områden handlades upp och nu 
fick Vägverket Produktion lämna anbud på samtliga områden. Vägverket 
Produktion fick drygt 70% av områdena medan de resterande delades av Skanska, 
NCC och Peab.176  
 I juni 1994 beslutade riksdagen att Vägverkets produktionsdivision skulle 
ombildas till ett av staten helägt aktiebolag den 1 januari 1996. En förutsättning för 
att bolagiseringen skulle ske var att allt vägunderhåll och all nyproduktion 
upphandlades i full konkurrens senast i samband med tidpunkten för 
bolagiseringen.177 
 Hösten 1994 var det riksdagsval och en socialdemokratisk regering ersatte den 
borgliga. Under hösten uppvaktade de fackliga organisationerna regeringen 
angående effekterna av konkurrensutsättningen. Även från kommunikations-
departementets håll kom signaler om problem med konkurrensutsättningen och 
därmed bolagiseringen.178 I budgetpropositionen skrev regeringen följande: 
 

”Regeringen står fast vid att konkurrensutsättningen av Vägverkets 
produktionsverksamhet skall fortsätta i syftet att nå ytterligare effektivisering och 
kapitalrationalisering. Det är emellertid viktigt att konkurrensutsättningen sker 
på ett sådant sätt att Vägverkets beställarkompetens utvecklas så att de 
grundläggande trafikpolitiska målen inte äventyras. Regeringen kommer därför 
att i dialog med Vägverket följa upp hur konkurrensutsättningen av produktions-
verksamheten utvecklas. I syfte att vinna erfarenheter av vintersäsongen 1994/95 
kommer regeringen och Vägverket att utvärdera genomförd drift- och 
underhållsverksamhet under våren 1995. Innan regeringen tar slutlig ställning till 
bolagiseringstidpunkt vill regeringen avvakta denna utvärdering.”179 

                                              
174 Det verkar inte finnas något dokumenterat beslut på att Produktion inte får lämna 
anbud. Beslutet togs troligen på ett direktionsmöte av någon i Vägverkets ledning. 
Uppgifterna i texten bygger på telefonsamtal med Hardy Wikström, Bengt Folkeson, Evert 
Karlsson, Bengt Holmström, Bengt Jäderholm och Per-Anders Örtendahl. 
175 GD-Policy 1993:1 
176 Vägverket (2000) s. 21. 
177 Proposition 1993/94:180, rskr 1993/94:387 
178 Bengt Jäderholm, f.d. Vägverket. 
179 Proposition 1994/95:100 bilaga 7. 
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Anledningen till att utvärderingen skulle ske var att regeringen ville förvissa sig om 
att konkurrensutsättningen inte negativt hade påverkat trafiksäkerhet och 
vägstandard.180 Direktivet till utredningen och vilka frågor utredningen skulle 
besvara kom från kommunikationsdepartementet. Vägverkets internrevision hade 
gjort en begränsad studie på vissa utvalda driftområden av vinterväghållningen året 
innan, 1993/94. Denna utvärdering hade Vägverket tänkt utöka till att gälla 
samtliga regioner för vinterväghållningen 1994/95. Internrevisionens utvärdering 
kom därför att sammanslås med den utvärdering regeringen efterlyste.181 
 Under våren diskuterades propositionen i trafikutskottet. I anslutning till 
propositionen motionerade ett antal socialdemokrater om att Vägverkets 
konkurrensutsättning skulle stoppas till dess ordentliga utvärderingar gjorts om 
vilka konsekvenser konkurrensutsättningen fått och skulle få.182 Motionen fick 
avslag i trafikutskottet. I samma utskottsutlåtande nämns dock för första gången att 
inga nya avtal om upphandling av vägunderhåll fick göras förrän Vägverkets 
utredning om vinterväghållningen var klar.183   
 Senare under våren bestämde kommunikationsdepartementet att de 
upphandlingar av Grundpaket Drift som redan påbörjats skulle läggas på is tills 
Vägverkets utvärdering var klar. Beslutet kom när de trettiotal upphandlingarna av 
grundpaketet redan hade påbörjats i de sju regionerna. Ett område, Driftområde 
Tibro i VVÄ, handlades upp innan upphandlingsomgången lades på is.184 Det finns 
inget dokumenterat beslut på att stoppa upphandlingarna. Detta kan ses som 
anmärkningsvärt eftersom upphandlingarna ändå rörde kontraktssummor för 
sammanlagt flera hundra miljoner kronor per år. Troligtvis var det ett 
underhandsbesked per telefon från departementet till Vägverkets huvudkontor. 
Beslutet var troligen ett resultat av starka påtryckningar från facket samt 
socialdemokraternas grupp i trafikutskottet.185 
 Den 15 maj 1995 presenterade Vägverkets internrevision (IR) sin slutrapport av 
utvärderingen av vinterväghållningen vintern 1994/1995.186 Internrevisionen kom 
fram till att de konkurrensutsatta områdena, med både Vägverket Produktion och 
externa entreprenörer, inte var sämre skötta än de områden som ännu inte var 
konkurrensutsatta. Tvärtom hade de konkurrensutsatta områdena fått färre 
klagomål på vinterväghållningen av trafikanterna. De konkurrensutsatta områdena 
                                              
180 Proposition 1994/95:100 bil 7 s. 33. 
181 Vägverket (1995.b) s. 5. 
182 Motion 1994/95:T306 
183 Trafikutskottet nr 18 1994/95 s. 17. 
184 RRV (1998) s. 64. 
185 Det finns ingen av de intervjuade på Vägverket eller Näringsdepartementet som minns 
själva beslutet, vem som tog det, vem på departementet som ringde Vägverket och vem på 
Vägverket som fick samtalet. Uppgifterna bygger på samtal med Bengt Jäderholm, Bengt 
Holmström, Per-Anders Örtendahl, Hjalmar Strömberg och Ulf Lundin. 
186 Utredningen bestod av 26 utvalda driftområden, motsvarande 15% av väglängden på 
det statliga vägnätet. Cirka en tredjedel av områdena var direktupphandlingar med 
Vägverket Produktion, de övriga driftområdena var upphandlade i konkurrens och hade 
både VV Produktion och externa entreprenörer. 
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klarade av funktionskraven och inget tydde på att trafiksäkerheten var lägre på 
dessa områden. Därför ansåg IR att de påbörjade upphandlingarna skulle avslutas 
och planerna på konkurrensutsättningen skulle fortsätta.187 
 Slutrapporten skickades till kommunikationsdepartementet. Även 
Riksrevisionsverket, RRV, läste rapporten. I ett brev till kommunikations-
departementet skrev RRV följande om Vägverkets utvärdering:  
 

”Riksrevisionsverkets (RRV) yttrande berör metodmässiga svagheter i 
utvärderingen. RRV anser att bristerna och frågetecknen i utvärderingen är så 
omfattande att den inte bör läggas till grund för ett beslut i bolagiseringsfrågan.” 

188 
 

RRV var bland annat kritiskt mot att de utvalda områdena i utvärderingen skiljde 
sig för mycket åt för att vara jämförbara. Detta i sin tur påverkade såväl 
olycksstatistiken, kvalitetsbedömningar som resultaten av trafikantundersökningar. 
Mest kritiska var RRV mot att de olika metoder för utvärderingen som 
Internrevisionen använt inte redovisades i slutrapporten. Vidare skrev RRV att de 
saknade en diskussion om vad konkurrensutsättningen betydde för beställarnas 
kostnader för bland annat styrning, kontroll och uppföljning.189  
 Vägverkets Internrevision å sin sida svarade med ett brev till kommunikations-
departementet där de menade att RRV:s kritik var felaktig. Vägverket hävdade att 
avsaktanden av metodologiska beskrivningar och urvalsmodeller i slutrapporten var 
ett medvetet val eftersom tiden inte tillät att en mer omfattande rapport gjordes. 
Istället hade dessa frågor diskuterats och redovisats vid flera möten med 
kommunikationsdepartementet.190 
 Dagen efter Internrevisionens brev till kommunikationsdepartementet bestämde 
sig kommunikationsdepartementet för att upphandlingarna av grundpaketen 1993 
helt skulle avbrytas tills regeringen gjort en slutlig utvärdering av vinter-
väghållningen för 1994/94. Det verkar inte finnas något dokumenterat beslut men i 
ett pressmeddelande från 21 juni 1996 uttalade kommunikationsminister Ines 
Uusmann: 
 

”Vad gäller upphandlingen av drift- och underhåll får inte de trafikpolitiska 
målen äventyras. Därför krävs en grundlig analys av den gångna vinterns 
väghållning, innan regeringen kan ge tillstånd till fortsatt entreprenad. Inga nya 
upphandlingar sker alltså inför nästa säsong, vi får istället inrikta oss på vintern 
1996/97. Det ger Vägverket möjlighet att arbeta in sina erfarenheter från i vintras 
i anbudsunderlaget för nästa upphandling.”191 

 
                                              
187 Vägverket (1995:b) ss. 3-4. 
188 Yttrande från RRV 1995-06-13. 
189 Yttrande från RRV 1995-06-13. 
190 Brev från Vägverkets Internrevision 1995-06-20. 
191 Pressmeddelande från Kommunikationsdepartementet. ”Vinterns väghållning kräver 
grundlig analys.” 1995-06-21. 
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Beslutet innebar att alla de upphandlingar som redan hade påbörjats men inte var 
färdiga avbröts helt. Vägverket Produktion fick samtliga grundpaket till det pris de 
hade lagt i sina respektive anbud. 
 
Bolagiseringen stoppas 
Under hösten 1995 bestämde sig riksdagen för att bolagiseringen av Vägverkets 
produktionsverksamhet inte skulle genomföras. Beslutet baserades på två rapporter 
som Vägverket gjort om förutsättningar för en bolagisering och förslag på 
alternativ organisation. Vägverket hade meddelat regeringen att deras analyser 
visade på att förutsättningarna för en bolagisering inte var uppfyllda. En anledning 
var att de ekonomiska förutsättningarna förändrats betydligts sen beslutet om 
bolagisering. Bland annat hade storleken på de externa kortfristiga skulderna 
underskattats. Ytterligare ett skäl till att inte bolagisera var att Vägverket menade 
att de trafikpolitiska målen kunde äventyras på grund av att Vägverkets kompetens 
som beställare av väghållningstjänsterna inte var fullt utvecklad. 
 Regeringen höll med Vägverkets styrelse. Bland annat tyckte regeringen att om 
beställarkompetensen inte var tillräcklig behövdes det en egenregiverksamhet som 
komplement under en övergångsperiod till kompetensen utvecklats. Regeringen 
höll också med Vägverket om att fortsätta konkurrensutsättningen på drift och 
underhåll med cirka 20% per år i 3-4 år.192 Förbudet att handla upp grundpaketen i 
konkurrens som kommit under våren upphävdes.  
 
1996 Vägverket omorganiseras 
Eftersom produktionsverksamheten inte bolagiserades så omorganiserades 
Vägverkets Produktionsdivision 1996. Tre självständiga resultatenheter bildades: 
Färja, Konsult samt Väg- och Anläggningsproduktion. Samma år omorganiserades 
även Vägverkets huvudkontor. Väg- och Trafikdivisionen som bildats 1992 med 
ansvar för beställarsidan ersattes med Enheten för statlig väghållning, SV. Dess 
syfte var att öka samordningen av regionerna. Samma år bestämde också riksdagen 
att Vägverket skulle få ett sektorsansvar för hela vägtransportsystemet. Ansvaret 
gällde bland annat miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet och 
handikappsanpassning.193  
 
1997-2001 Konkurrensutsättningen fullföljs  
Efter 1995 fortsatte konkurrensutsättningen utan avbrott. Någon bolagisering av 
Vägverket Produktion skedde inte och hade år 2003 fortfarande inte skett. Det sista 
driftområde som handlades upp i konkurrens var Norra Gotland i Region 
Stockholm år 2001.  Fem år senare än planerat var därmed hela drift- och 
underhållverksamheten upphandlad i konkurrens. År 2000 hade Vägverket 
Produktion nästan 70% av alla driftområden. NCC hade 11,6%, Skanska 8,6% , 
Peab 6,2% och övriga entreprenörer 4,1%.194 
                                              
192 Proposition 1995/96:91 ss. 7-8. 
193 RRV (1998) ss. 28-30. 
194 Vägverket (2000) s. 22. 
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KAPITEL 6: ORGANISATION195 
 
6.1 Inledning 
I det här kapitlet undersöks två av de tre hypoteser som presenterades i kapitel 1. 
Den första hypotesen handlade om Vägverket fick den kvalitet som beställts. Den 
tredje hypotesen handlade om att bristen på samarbete inom Vägverket försvårade 
för verket att fungera som en lärande organisation. Det fanns också en 
forskningsfråga som var kopplade till regionernas organisering av arbetet med 
grundpaketet. Den handlade om hur de regionala beställarorganisationerna såg åt.  
 För att besvara frågan och se om hypoteserna stämmer beskrivs i kapitlet hur 
Vägverket är organiserat, vilka personer som arbetar med Grundpaket Drift, hur 
nyckelpersonernas bakgrund och arbetsuppgifter ser ut samt hur samarbetet 
fungerar. Metoderna som används är sammanställningar av befintligt material, 
intervjuer samt enkätundersökning till beställarna. Av enkäten är det främst del A 
och B som används men vissa uppgifter från del D och E finns också med. 
 Kapitlet börjar med en bakgrundbeskrivning av Vägverkets organisation på 
central och regional nivå samt Vägverkets verksamhetsstruktur. Sedan presenteras 
Vägverkets beställare, den person som är entreprenörernas samarbetspartner i 
arbetet med grundpaketet. Bland annat beskrivs beställarens bakgrund, erfarenhet, 
ålder och arbetsuppgifter i de olika regionerna. Efter det undersöks samarbetet 
inom regionerna, mellan regionerna och med Vägverkets huvudkontor. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning där forskningsfrågan och hypoteserna diskuteras. 
 
6.2 Vägverkets organisation år 2001 
Verket hade år 2001 cirka 6500 anställda. Verksamhetsvolymen uppgick till drygt 
19 miljarder kronor. Omkring 7,3 miljarder kronor gick till drift- och underhåll.196 
  
Figur 6:1 Vägverkets organisation år 2001.197 
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195 Uppgifter som saknar fotnot kommer från enkäten. Se mer i kapitel 2, Metod. 
196 Vägverket (2002) 
197 VUC är Vägverket UtbildningsCentrum 
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6.2.1 Vägverkets huvudkontor198 
 
Figur 6:2. Organisationsschema för Vägverkets huvudkontor år 2001.  
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Vägverkets huvudkontor, HK, är delvis beläget i Borlänge. Till huvudkontoret hör 
också körkortsregistret i Örebro samt förarprovare i olika delar av Sverige. 
Omkring 1330 personer arbetade på HK år 2001, varav cirka 750 i Borlänge. 
 Enheten för statlig väghållning, SV, fungerar som intern beställare inom 
Vägverket. Arbeten som har att göra med drift och underhåll beställs från SV men 
utförs av andra avdelningar på HK eller av regionerna. På SV finns även experter 
på drift- och underhållsfrågor som arbetar mot regionerna och externa aktörer. 
  De flesta av de som arbetar med drift- och underhållsfrågor på HK finns på de 
olika avdelningarna som tillhör Enheten för kompetens och utveckling, KU. På 
Vägavdelningen framarbetas allmänna tekniska beskrivningar, metodbeskrivningar, 
stickprovsmodeller och utvärderingar rörande till exempel vinterväghållning, 
belagda vägar och grusvägar. På avdelningen för Bro och tunnel arbetas med bro- 
och tunnelunderhåll. Avdelningen Väg och Trafik ansvarar för olika tekniska 
system. Avdelningen för Juridik och upphandling tar fram upphandlingsdokument 
och analyserar leverantörsmarknaden. På avdelningen för Miljö och natur arbetas 
till exempel med artrika vägkanter och alléskötsel. Trafikantavdelningen gör 
undersökningar om trafikanters betyg på drift- och underhållsarbete.  
 
6.2.2 Vägverkets regioner 
Vägverket är indelat i Region Norr (VN), Region Mitt (VM), Region Mälardalen 
(VMN), Region Stockholm (VST), Region Väst (VVÄ), Region Sydöst (VSÖ) och 
Region Skåne (VSK). I undersökningen studeras VM, VMN, VVÄ och VSK. 199 

                                              
198 Vägverkets omorganiserades från och med 1/1 2003. Eftersom studien omfattar 1990-
2001 beskrivs inte den nya organisationen. 
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Region Mitt (VM) år 2001200  
 
Figur 6:3 Organisationsschema för Region Mitt år 2001. 
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Region Mitt består av Dalarnas, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län. 
Regionkontoret ligger i Härnösand. I Gävle, Östersund, Härnösand och Falun finns 
lokalkontor. Antalet driftområden i Region Mitt är 23 stycken. Antalet 
tillsvidareanställda i regionen under år 2001 var 238 personer.201  
 Det mesta av arbetet med Grundpaket Drift sker på Driftavdelningen där 35 
personer arbetade år 2001. Arbetet med grundpaketen är uppdelat på Region-
kontoret i Härnösand och på de fyra lokalkontoren. På lokalkontoren finns en 
speciell sektion för driftledning. Dessa sektioner har en sektionschef, ett antal 
driftledare, några biträdande driftledare samt övrig personal. Den övriga personalen 
består av beläggningsingenjörer, vägingenjörer och driftassistenter. På region-
kontoret finns personal som arbetar med ledning, stöd och administration. 
 Sektionschefen har det övergripande ansvar för grundpaketen i länen. Personen 
har själv också ansvar för ett eller flera driftområden. Driftledarna har också ansvar 
för ett eller flera driftområden. De biträdande driftledarna har inte ansvar för eget 
driftområde utan det är tänkt att de ska jobba tillsammans med de andra i sektionen, 
få en bred bakgrund och senare till exempel kunna bli driftledare. Regionen har 
fyra sektionschefer, tolv driftledare och fyra biträdande driftledare. 
 Två avdelningar utanför Driftavdelningen arbetar också med grundpaketen. Det 
är Teknik och Ekonomi. Under Ekonomi finns en sektion som arbetar med 
upphandling. Personer därifrån hjälper till med de delar i förfrågningsunderlaget 
som har med upphandlingsdokument att göra samt med utvärdering av anbud. 
Avdelningen Teknik hjälper till med visst material om till exempel broar som finns 
med i förfrågningsunderlaget.  
                                                                                                                                        
199 Se karta i kapitel 1. Där beskrivs också varför dessa fyra regioner valdes ut. 
200 Uppgifterna om region VM är baserade på en intervju som gjordes 18/5-00 på VM:s 
regionkontor i Härnösand. Medverkade gjorde Ingela Aling, Ove Carlsson, Örjan 
Fahlegård, Jerry Höglund, Kerstin Jacobsson, Christer Lantz och Christer Wikström. 
Vissa uppgifter är också hämtade på VM:s hemsida på Vägverkets Intranät samt från 
telefonsamtal med Jerry Höglund 2/11-00. 
201 Uppgifterna om regionernas och avdelningarnas personalstyrka härrör sig från antalet 
anställda årsskiftet 2001/2002.  
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Region Mälardalen (VMN)202 
 
Figur 6:4 Organisationsschema för Region Mälardalen år 2001. 
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Region Mälardalen består av fyra län: Uppsala, Södermanlands, Örebro och 
Västmanlands län. Regionkontoret finns i Eskilstuna. VMN har inga egentliga 
lokalkontor203. Samtliga personer som arbetar med drift och underhåll finns därför i 
Eskilstuna. Regionen har 15 driftområden. År 2001 arbetade 169 personer på 
VMN. 
 Region Mälardalen har hela kompetensen för Grundpaket Drift samlad på 
samma avdelning, Beställning drift & underhåll. Därmed finns även till exempel 
bro- och beläggningsexperter på Beställning drift & underhåll. Dessa experter 
hjälper i sin tur andra avdelningar. Avdelningen har också eget upphandlingsstöd 
som hjälper till med upphandlingsjuridiken samt administrativ personal. 
 Beställning Drift & underhåll bestod år 2001 av 23 personer. Avdelningen är 
uppdelad i fem enheter: beläggning, stöd, bro, driftområden och specialområden. I 
enheten för driftområden sitter fem projektledare som är ansvariga för de olika 
driftområdena. Där finns även en person som arbetar med ekonomi och uppföljning 
och även med långsiktig planering. Projektledarna har alla samma befattning, det 
vill säga det finns ingen övergripande befattning som det gör i VM. Projektledarna 
arbetar också alla i enheten specialområden vilket innebär att varje projektledare 
för grundpaketen också har ansvar för ett eller flera specialområden såsom 
vinterväghållning, grusvägar och färjedrift. 
  

                                              
202 Uppgifterna om region VMN är baserade på en intervju som gjordes 19/5-00 på 
VMN:s regionkontor i Eskilstuna. Medverkade gjorde Göran Andersson, Hans Andersson, 
Björn Ahnlund, Ulf Lindström och Curt Sjöberg. Vissa uppgifter är också hämtade på 
VMN:s hemsida på Vägverkets Intranät.  
203 Det finns små lokalkontor i Örebro och i Uppsala som använts av personal vid stora 
investeringsprojekt. 
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Region Väst (VVÄ)204 
 
Figur 6:5 Organisationsschema för Region Väst år 2001. 
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Region Väst utgörs av Västra Götalands205, Hallands och Värmlands län. 
Regionkontoret ligger i Göteborg. Lokalkontor finns i Halmstad, Vänersborg, 
Mariestad, Göteborg och Karlstad. Region Väst har 34 driftområden. Antalet 
anställda år 2001 uppgick till 331 personer. 
 Det är främst avdelningen Underhåll som arbetar med Grundpaket Drift. 
Avdelningen hade 34 personer anställda år 2001. Arbetet med Grundpaket Drift är i 
Region Väst indelat i olika distrikt. De fem distrikten är delvis indelade efter 
länstillhörighet. Ett beställarombud har det övergripande ansvaret för alla 
Grundpaket Drift i ett distrikt. Detta beställarombud har också ansvar för ett eller 
flera egna grundpaket i distriktet. Utöver den huvudansvarige finns 14 biträdande 
beställarombud som ansvarar för egna grundpaket. 
 Ingen av beställarna är stationerat på regionkontoret utan de är placerade på 
lokalkontor i Göteborg, Vänersborg, Halmstad, Mariestad och Karlstad. På 
regionkontoret finns en controller som har huvudansvaret för regionens grundpaket. 
Förutom honom arbetar även administrativ personal på avdelningen. Det finns 
också personal som arbetar med brounderhåll, beläggning och färjedrift på 
avdelningen.  
 Personal från avdelningen Mark och upphandling hjälper till med 
upphandlingsarbetet och på Teknikavdelningen finns ytterligare personal som 
arbetar med bland annat bro och beläggning. 

                                              
204 Uppgifterna om region VVÄ är baserade på en intervju som gjordes 4/5-00 på VVÄ:s 
regionkontor i Göteborg. Medverkade gjorde Stein Kleiven, Stefan Lundh och Karl-Johan 
Österberg. Vissa uppgifter är också hämtade på VVÄ:s hemsida på Vägverkets Intranät 
samt från telefonsamtal med Karl-Johan Österberg 2/11-00. 
205 Västra Götalands län består av före detta Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och 
Skaraborgs län. 
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Region Skåne (VSK)206 
 
Figur 6:6 Organisationsschema för Region Skåne år 2001. 
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Region Skåne består av Skåne län207. Regionkontoret ligger i Kristianstad. I Malmö 
finns ett lokalkontor. VSK har 8 driftområden. Antalet anställda 2001 var 131. 
 Arbetet med grundpaketet sker på avdelningen Väg. Den är indelad i tre 
geografiska team; öst, nordväst och sydväst. Varje team innehåller personal som 
arbetar med investering, marklösen samt drift- och underhåll inom varje geografiskt 
område. Personer som ansvarar för grundpaketet kallas för projektledare drift och 
underhåll. År 2001 uppgick dessa till nio personer och de var stationerade både på 
regionkontoret i Kristianstad och på lokalkontoret i Malmö. I genomsnitt ansvarade 
de för ett grundpaket var. Liksom i region Mälardalen har samtliga projektledare 
för grundpaketet samma befattning, det vill säga det finns ingen övergripande 
befattning. 
 På avdelningen finns även personal som arbetar med upphandling och teknik, 
till exempel beläggning och bro.  
 
Tabell 6:1 Data om beställare och driftområden i de fyra regionerna år 2001.208 
 
 Antal  

beställare 
Antal  
driftområden 

Genomsnittlig 
längd  
per driftområde 

Genomsnittligt  
antal mil grusväg

VM 16 23 91 26
VMN 5 15 78 15
VVÄ 17 34 57 9
VSK 10 8 100 9
 
Antalet beställare skiljer sig mellan regionerna, liksom antalet driftområden. I vissa 
regioner, som till exempel VMN och VVÄ är det vanligt att beställaren ansvarar 
för mer än ett driftområde. Exakt hur många driftområden varje beställare 
ansvarade för år 2001 är svårt att beräkna eftersom flera personer slutade och nya 
                                              
206 Uppgifterna om region VSK är baserade på en intervju som gjordes 3/5-00 på VSK:s 
regionkontor i Kristianstad. Medverkade gjorde Håkan Bertilsson. Vissa uppgifter är 
också hämtade på VSK:s hemsida på Vägverkets Intranät samt från telefonsamtal med 
Håkan Bertilsson 5/11-00 och Roland Jonsson 18/3-03. 
207 Skåne län består av före detta Malmöhus län och Kristianstad län. 
208 Antalet beställare är det antal som enkäten skickades till.  
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personer anställdes. Dessutom byttes ansvar för grundpaket mellan flera olika 
beställare. Tydligt är dock att beställarna i Region Mälardalen ansvarade för 
betydligt fler driftområden än vad deras kollegor i andra regioner gjorde. Orsakerna 
till skillnaderna är bland annat vilka andra arbetsuppgifter som beställaren har, 
storlek och trafikintensitet på driftområdet samt avstånd till driftområdet. 
 
6.3 Verksamhetsstruktur209 
Under de tio år som konkurrensutsättningen av drift- och underhållsåtgärder har 
pågått har Vägverkets organisation, arbetsuppgifter och struktur förändrats. En del 
av dessa förändringar är ett direkt resultat av konkurrensutsättningen. Andra är 
delvis beroende av konkurrensutsättningen medan andra saknar koppling till 
konkurrensutsättningen utan beror till exempel på andra politiska beslut. I flera fall 
har arbetsuppgifter tillkommit som inte har något med själva konkurrens-
utsättningen att göra. Vägverkets sektorsansvar och sammanslagning med Trafik-
säkerhetsverket är några anledningar. Hårdare krav på bland annat miljö och 
trafiksäkerhet ligger dessutom bakom en del av dessa förändringar. 210       
 Vägverkets verksamhetsstruktur år 2001 delas in i tre nivåer: uppgifter, 
verksamhetsgrenar samt produktion och tjänster. Arbete med grundpaketet hamnar 
främst inom uppgifterna; genomförande av sektorsuppgiften, genomförande av 
myndighetsutövning och genomförande av statlig väghållning.  
 
Genomförande av sektorsuppgiften 
Sedan 1996 har Vägverket sektorsansvar för vägtransportsystemet vilket innebär 
det övergripande ansvaret för bland annat miljöpåverkan, trafiksäkerhet, 
tillgänglighet, framkomlighet och handikappsanpassning. Vägverket ska dessutom 
stödja och påverka andra aktörer inom sektorn i dessa frågor. Sektorsuppgifterna 
delas enligt Vägverkets verksamhetsstruktur in i bland andra trafiksäkerhet, miljö, 
samhällsplanering samt väg- och trafikdata.  
 För Vägverket har de senaste årens satsning på ökad trafiksäkerhet inneburit 
mer arbete med analyser, studier och samarbete med andra aktörer. Till exempel 
studeras alla dödsolyckor. Införandet av Miljöbalken har också betytt ökade 
arbetsuppgifter eftersom miljökraven i grundpaketen har ökat.  
 
Genomförande av myndighetsutövning 
I myndighetsutövningen finns de arbetsuppgifter som har med föreskrifter, 
tillämpning och bidrag att göra. Verksamheten är baserad på offentliga regler, 
bestämmelser och lagar. För beställarna har beslut om sänkta hastigheter på vintern 
och stopplikt vid övergångsställen inneburit extra arbetsuppgifter. I många fall 
innebar lagen om stopplikt att övergångsställen togs bort, skyltning ändrades och 
att gångpassager byggdes. Administrationen av dessa förändringar skedde delvis av 
beställaren för grundpaketen eftersom flera jobb utfördes av driftentreprenören i de 
olika driftområdena.  
                                              
209 Vägverket (2002:a), Vägverkets verksamhetsstruktur samt samtal med beställare. 
210 Se mer i kapitel 5, Bakgrund. 
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 I uppgiften myndighetsutövning ingår även att ha kontakt med allmänheten. 
Beställarna för de respektive grundpaketen sköter ofta den här kontakten, vilken 
kan vara omfattande. Som exempel kan nämnas att antalet ärenden, inklusive e-
post, som rörde driftfrågor i Region Mitt uppgick till 1420 stycken under år 
2001.211 En del av dessa frågor var sådant som tidigare besvarades av drift-
områdena själva. Många frågor har tillkommit de senaste åren bland annat på grund 
av bredbandssatsningen, problem med skrotbilar och Vägverkets sektorsansvar.212  
 
Genomförande av statlig väghållning 
Den största delen av arbetet med grundpaketet hamnar under statlig väghållning. 
Här finns arbetsuppgifter som nybyggnad, förbättring, underhåll, drift och 
systemförvaltning. Inom ”Drift” ligger det mesta av arbetet, till exempel 
vinterväghållningen, vägmarkeringsarbeten och beläggningsarbeten som utförs av 
de olika driftentreprenörerna. Därför sker följaktligen en stor del av beställarens 
arbete även inom genomförandet av statlig väghållning främst genom kontakt med 
entreprenören och genom olika typer av kontroll och uppföljningsarbeten. En allt 
större del av Vägverkets arbete är trafiksäkerheten. Nollvisionen har inneburit mer 
arbete med ombyggnaden av plankorsningar till cirkulationsplatser och att vägar 
byggs om till 2+1 vägar. Även detta påverkar beställarens arbetsuppgifter. 
 
Ändrade arbetsuppgifter 
Några av de arbetsuppgifter som ingår i uppgifterna ovan har tillkommit som ett 
direkt resultat av konkurrensutsättningen. Att ta fram förfrågningsunderlag, att ha 
kontakt med driftentreprenören, delta i byggmöten och utföra stickprov är exempel 
på sådana uppgifter. Några arbetsuppgifter har också flyttats in från 
driftområdena213 till beställarna. En del av arbetsuppgifterna fanns dock även innan 
konkurrensutsättningen. Det fanns även innan 1992 personal på vägförvaltningen 
som arbetade med drift- och underhållsfrågor. Dessa fungerade delvis som dagens 
beställare med ansvar för ett antal driftområden och kontakten med dessa. 
Omfattningen på deras arbete var dock mindre eftersom de var färre personer och 
driftområdena arbetade mer självständigt. En del av dagens beslut om olika 
åtgärder, till exempel räckesuppsättning och byte av trummor ska först godkännas 
av beställaren innan driftområdet kan utföra själva jobbet. Tidigare hade 
driftområdena sin budget och gjorde vissa åtgärder utan att behöva få det godkänt 
ifrån den dåvarande vägförvaltningen först. Det fungerade på liknande sätt idag när 
det gäller arbeten som ingår i funktionen. Även om väghållaransvaret även då låg 
på vägförvaltningen så hade vägmästaren i praktiken en relativt större frihet förr. 214  

                                              
211 Årsuppföljning 2001 Region Mitt. s. 20.  
212 Att bredbandssatsningen har tagit mycket tid i anspråk av beställarna bekräftas av 
VVÄ:s tidsuppföljning. Under de första halvåret 2001 la underhållsavdelningens 
lokalkontor ner mellan 3% och 10% av den totala arbetstiden på ledningsärenden. 
213 Driftområden hette tidigare ”Vägmästarområden” eller ”Arbetsområden”. Se mer i 
kapitel 1. 
214 Samtal med Vägverket Produktion och med Hardy Wikström, HK. 
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6.4 Kartläggning av personal och arbetsuppgifter 
Det finns sammanlagt flera hundra personer som arbetar för Vägverkets räkning 
med Grundpaket Drift. Dessa personer arbetar i varierande omfattning, allt från ett 
par timmar om året till mer eller mindre heltid, med drift och underhållsfrågor. 
Personalen kan delas in i följande: 
 

1. Beställare 
2. Tekniska experter  
3. Upphandlare 
4. Kvalitetspersonal 
5. Miljöpersonal 
6. Trafiksäkerhetspersonal 
7. Administrativ personal 
8. Övriga 

 
6.4.1 Beställaren – en nyckelperson 
Den befattning som i de flesta fall lägger ner mest tid på arbetet med grundpaketen 
är beställaren215. Beställarna har en nyckelroll i arbetet med grundpaketet eftersom 
de är beställarens representant i kontakten med driftentreprenörerna för de olika 
grundpaketen. Beställaren fungerar som en kontaktperson mellan Vägverket och 
entreprenören och är ansvariga för ett eller flera grundpaket.   
 
Beställarens arbetsuppgifter 
Alla de fyra undersöka regionerna har beställare för grundpaketen. Deras arbets-
uppgifter är tämligen lika även om de utförs i olika omfattning. De främsta 
uppgifterna är följande: 
 

• Ha kontakt med allmänheten, kommuner och andra intressenter gällande 
frågor i driftområdena. 

• Samarbeta med annan personal på Vägverket gällande drift- och 
underhållsfrågor på driftområdena. 

• Ha kontinuerlig kontakt med entreprenören. 
• Deltaga i byggmöten på driftområdena. 
• Vara med på kvalitetsrevisioner. 
• Kontrollera entreprenörens arbete.  
• Ta fram material till förfrågningsunderlag av Grundpaket Drift och andra 

objekt inom sina grundpaket. 
• Värdera anbud. 

 

                                              
215 Beställare kallas i Region Mitt för sektionschef och driftledare. I Region Mälardalen är 
de projektledare. Region Västs benämning är beställarombud respektive biträdande 
beställarombud. I Skåne kallas personerna för projektledare. För att förenkla för läsaren 
kommer alla dessa personer att kallas för beställare i studien. Se mer i kapitel 1. 
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Säsongsberoende arbetsuppgifter 
Vissa arbetsuppgifter utförs endast under vissa tider på året. Ett typiskt exempel på 
detta är uppstartsmöte inför vintern. Där träffas de respektive beställarna för 
grundpaketen med entreprenörerna. Efter vintersäsongen sker ett avstämningsmöte 
där Vägverkets beställare och entreprenörer diskuterar hur arbetet med vinter-
väghållningen fungerat. Syftet med mötet är bland annat att jämföra erfarenheter 
och föreslå eventuella förbättringar. 
 Arbetet med upphandlingen av grundpaketet är också säsongsberoende. På 
hösten arbetar beställaren med att sammanställa uppgifter om de grundpaket som 
ska handlas upp året därpå. Dessa uppgifter kan omfatta områdets väglängd, 
inventeringar av broar, trummor, räcken, vägmärken, vägmarkering och så vidare. 
Detta arbete är numera inte lika omfattande som det var i början av 
konkurrensutsättningen då inventeringar av detta slag saknades. Sen sammanställs 
de olika upphandlingsdokumenten som ingår i förfrågningsunderlaget och när 
anbuden kommer in hjälper beställaren ofta till att värdera dem. 
 
Återkommande arbetsuppgifter 
En stor del av beställarnas arbetsuppgifter är återkommande, det vill säga de sker 
flera gånger per år oavsett vilken tid på året det är. Till dessa uppgifter räknas bland 
annat byggmöten, stickprovskontroller, leveransuppföljning, samverkan, ekonomi 
samt kontakt med allmänhet och myndigheter. 
 Samverkansmöten fungerar olika, beroende på regionens organisation och 
storlek. Region Mitt, som är en geografisk stor region, har samverkansmöten för 
samtliga beställare två gånger per år. Då är hela avdelningen samlad. Möten med 
beställarna på respektive lokalkontor sker varje månad. Sektionscheferna, det vill 
säga de beställare som har övergripande ansvar för grundpaketet i ett län, träffas 
dessutom en gång i månaden, tillsammans med personal från regionkontoret. 
 Systemet med samverkansmöten fungerar på samma sätt i region Väst som i 
Region Mitt. Region Mälardalen har däremot ett annat system eftersom samtliga 
beställare är stationerade på regionkontoret. Där sker avdelningsmöten varje vecka. 
Utöver dessa möten har beställarna egna möten tillsammans varannan vecka. 
Beställarna för grundpaketet i VSK träffas minst en gång i månaden. Mötena hålls 
varannan gång i Kristianstad och varannan gång i Malmö.  
 Som framkommer av beskrivningen ovan skiljer sig samverkansarbetet åt 
mellan regionerna, främst på grund av de geografiska skillnaderna. Kontakten 
mellan de olika lokalkontoren i VM och VVÄ sker där några gånger per år. 
Samarbetet mellan beställarna på samma lokalkontor är däremot mycket 
omfattande eftersom de träffas på sin arbetsplats och då diskuterar olika frågor 
relaterade till grundpaketet. Samtliga beställare har därmed en tät kontakt med 
arbetskollegor med samma arbetsuppgifter, även om det inte är med samtliga 
kollegor inom regionen. 
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Enstaka arbetsuppgifter 
Enstaka arbetsuppgifter kan uppkomma med flera års mellanrum, någon gång 
under året eller inte alls. Ett exempel på enstaka arbetsuppgifterna är 
kvalitetsrevisioner. Dessa sker i regel en eller två gånger under ett driftområdes 
kontraktstid, cirka vart tredje år. En beställare som ansvarar för flera områden kan 
vara med om flera revisioner per år medan en beställare som har ansvaret för ett 
område är med på revisioner med flera års mellanrum. 
        
6.4.2 Beställarens roll 
I samband med konkurrensutsättning av statliga och kommunala verksamheter har 
beställarens roll kommit att bli allt mer viktig. Flera forskare har studerat hur 
rollerna har ändrats och vilka krav som ställts på personalen. Ett konstaterande är 
att eftersom beställarens arbete inte fanns på samma sätt i tidigare verksamhet 
fanns det heller ingen liknande befattning att jämföra med och inga erfarenhet och 
rutiner att basera den nya funktionen på. Det blir lätt att beställaren till viss del har 
kvar sin gamla roll, den att styra produktionen. Det kan vara oklart hur mycket 
beställaren ska delta i det praktiska arbetet med produktionen.216 Detta märks också 
inom arbetet med Grundpaket Drift. Många av beställarna har tidigare arbetat på 
driftområden, med samma arbetsuppgifter som de nu beställer av en entreprenör. I 
flera fall är kontakten med entreprenören omfattande och engagemanget i 
driftområdets arbetsuppgifter stort. En entreprenör uttryckte sig enligt följande: 
  

”Nu för tiden har vi två vägmästare. En ute (på driftområdet) och en inne (på 
region/lokalkontoret).  

 
Andra forskare har påpekat att samarbetet mellan beställare och utförare i 
byggprojekt ofta är bra. Det finns flera anledningar till att såväl beställaren som 
entreprenören vill ha en god relation. Eftersom de träffas ofta skulle samarbetet bli 
påfrestande om de inte kom överens. Dessutom kräver många projekt samarbete 
mellan beställare och entreprenör under projekttiden för att lösa olika problem.217  
 Både entreprenörerna och beställaren utsätts för press när det framgår att 
kontraktet är snävt räknat och att det inte finns några marginaler. Det kan göra det 
svårt för beställare att pressa entreprenören för mycket eftersom dessa redan gör så 
gott de kan och känner sig trängda.218 Vid snäva ekonomiska ramar kan 
beställarens jobb bli psykiskt påfrestande eftersom de känner pressen från 
entreprenören att kompromissa så att entreprenören inte skulle göra förlust.219  
 De ovan beskrivna problemen har också framkommit vid intervjuer med 
beställare för grundpaketen.  
 

                                              
216 Blom och Hallgren (1999) ss. 44-54. 
217 Kadefors (1997) ss.77-78 
218 Kadefors (1997) ss. 107-108 
219 Kadefors (1997) s. 118 
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”Det är tufft att vara beställare för områden som är lågt räknade, det blir tjafs 
om allt. Entreprenören måste ju tjäna pengar någonstans.” 

 
Även entreprenörerna är angelägna om fungerande samarbete. Några entreprenörer 
för grundpaketet har i intervjuerna sagt att de är rädda för vad som kommer att 
hända när de ”gamla” beställarna går i pension och nya tar över. Entreprenörerna 
tror att de yngre inte har samma erfarenhet och förståelse för arbetet på 
driftområdena som de äldre beställarna eftersom flera av de äldre beställarna har 
själva arbetat som vägmästare.  
 I en undersökning som Vägverket gjorde om upphandlingen av grundpaketen 
år 2000 frågades även om entreprenörernas åsikt om Vägverket som beställare. 
Följande citat kommer från undersökningen: 
 

”Beställarombuden kan man föra dialog med. De är justa och realistiska.”  
 

”Det är viktigt med en bra relation till beställarombuden. Vi tycker att det 
fungerar bra med samarbetet mellan vårt företag och regionen.” 
 
”Grundpaket Drift har så långa entreprenadtider att entreprenörerna är måna 
om att ha bra relationer med beställaren. Vi tycker att bägge parterna försöker 
lösa problemen så smidigt som möjligt. (…) Det är ett trevligt klimat att jobba i. 
Det är mer positivt samarbete med beställaren i Grundpaket Drift än i andra 
entreprenader.”220 

 
6.4.3 Beställarens bakgrund 
I de två GD-policydokument som kom 1992 och 1993 betonas vikten av 
beställarens kompetens för att konkurrensutsättningen ska fungera tillfreds-
ställande. Även regeringen tyckte 1994 att det var viktigt att Vägverkets 
beställarkompetens utvecklades så att de trafikpolitiska målen uppfylldes.221 RRV 
skrev i sin utvärdering 1998 också om de stora krav som ställts och kommer att 
fortsätta ställas på beställarna, framför allt när en stor del av beställarna pensioneras 
inom de närmaste tio åren. RRV påpekade också att erfarenheten från produktion 
ansågs av många personer som nödvändig men konkurrensutsättningen hade 
försvårat för rörligheten inom Vägverket. Kort sagt var det svårare för yngre att få 
praktisk erfarenhet från arbete på driftområde.222 
 Eftersom diskussionen om beställarnas kompetens funnits i omkring tio år, 
följer en sammanställning av vissa enkätfrågor för att redogöra för hur kompetens 
såg ut för de beställare som ansvarade för grundpaket år 2001. 
 

                                              
220 Vägverket (2000) ss. 85-86. 
221 Proposition 1994/95:100 Bilaga 7. 
222 RRV (1998) ss. 140-143. 



 
 
 
 

75

Beställarens ålder  
Medelåldern för en beställare i de fyra regionerna år 2001 var 47 år. Den var lägst i 
Region Skåne med 43 år och högst i Region Mitt med 50 år.223  
 
Diagram 6:1 Åldersfördelning på beställare år 2001.  
 

0
2
4
6
8

10
12

-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

 
 
Om beställarna delas in i åldersgrupper om fem år syns tydligt att 
åldersfördelningen är sned. 18 personer var 55 år eller äldre år 2001. Det innebär 
att drygt en tredjedel av beställarna kommer att ha uppnått pensionsåldern 65 år 
innan år 2011.  Av dessa 18 personer fanns sju i Region Mitt, tre i Region 
Mälardalen, sex i Region Väst och två i Region Skåne. 
 
Beställarnas utbildningsbakgrund 
 
Diagram 6:2 Beställarnas utbildningsbakgrund år 2001. 
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Personerna med eftergymnasial examen har en medelålder på 36 år. För personer 
utan eftergymnasial utbildning är medelåldern drygt 50 år. Att utbildningen är 
kopplad till åldern beror sannolikt på att en lägre andel av befolkningen hade högre 
utbildning förr. I enkäten frågades inte vilken typ av högskole/universitets-

                                              
223 Se tabell B:4 i bilaga 2. 
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utbildning beställarna hade. Vid samtal med beställarna verkar dock de flesta ha 
någon form av teknisk utbildning, till exempel civilingenjör i väg och vatten. I VM 
är andelen beställare med eftergymnasial examen lägst. Beställare där har vid några 
tillfällen uppgett att de hellre anställer beställare med gymnasieexamen eftersom de 
upplever att personer med eftergymnasial examen bara arbetar några år innan de 
vill byta till andra arbetsuppgifter. 
 Av de 27 personer som inte har eftergymnasial examen har tolv personer gått 
vägmästarutbildning. Detta kan jämföras med de tretton personer med efter-
gymnasial examen där ingen har vägmästarutbildning. Även här spelar åldern roll. 
Personerna med vägmästarutbildning har en medelålder på 53 år, vilket kan 
förklaras med att vägmästarutbildningen inte längre finns. 
 Av de femton personer224 som utbildat sig som vägmästare har tio arbetat som 
vägmästare och tretton har också varit biträdande vägmästare. Motsvarande siffror 
för de 28 personer utan vägmästarutbildning är elva respektive 18. Av detta kan 
slutsatsen dras att de som utbildade sig till vägmästare har i stor utsträckning även 
arbetat som vägmästare eller biträdande. Av de med eftergymnasial examen är det 
däremot ovanligare att de arbetat som vägmästare eller biträdande. En tänkbar 
anledning kan vara att personer med högre utbildning är yngre och att de inte 
hunnit arbeta så många år innan konkurrensutsättningen började. 
 Bortsett från vägmästarutbildningen finns det få utbildningar som var/är 
inriktade på arbete med drift och underhåll av vägar, framför allt när 
arbetsuppgifterna har ändrats så mycket de senaste tio åren på grund av 
konkurrensutsättningen. Någon specifik ”beställarutbildning” för arbete med 
grundpaketet finns inte men däremot andra utbildningar, främst olika kurser.  
 
Tabell 6:2 Antal beställare som deltagit i formellt och centralt anordnade kurser.  
 
Kurs VM VMN VVÄ VSK Totalt 
Arbete på Väg 16 5 15 9 45
Entreprenadjuridik 12 5 12 6 35
Miljörätt 15 3 12 4 34
Vinterväghållning 11 3 9 5 28
Kvalitetsrevisioner 11 4 7 5 27
VVis 9 5 9 3 26
Projektledarutbildning 5 0 5 3 13
Drift- och underhålls-
kurs på CDU 

3 1 1 2 7

 
Deltagarna i de centralt anordnade kurserna är relativt lika i de fyra regionerna, 
förutom att beställare i VSK deltagit i något mindre omfattning. Ingen av 
regionerna utmärker sig genom att satsat extra mycket på en speciell utbildning. 
Generellt sett verkar dock VM ha skickat flest beställare på kurser. 
                                              
224 5 personer svarade inte på frågan om utbildning. Däremot svarade alla på frågan om 
vägmästarutbildning. Det finns 15 personer som är vägmästare men endast 12 av dessa har 
uppgett vilken annan utbildning de har. 
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 De nyanställda har gått utbildningar i nästan samma utsträckning som de som 
arbetat längre med grundpaketet. Detta beror troligtvis på att flera av dem som 
började arbeta med grundpaketet år 2001 redan hade arbetat på Vägverket i några 
år och då fått internutbildning i olika ämnen. Kanske är det också så att personer 
som började arbeta med grundpaketet år 2001 fick gå ett antal kurser under första 
året för att snabbt få kunskap inom olika områden. 
 Redovisningen visar att det endast är en kurs som samtliga deltagare deltagit i. 
Fler av kurserna har bara drygt hälften av beställarna gått. Vad bortfallet beror på 
framkommer inte av enkäten.225 Samtal med beställare tyder på att många vill 
vidareutbilda sig men att det inte finns tillräckligt med kurser som är lämpliga. 
Dessutom uppges arbetsbelastningen vara så stor att det beställarna inte hinner med 
kurser i den utsträckning de vill och behöver. 
 
Tabell 6:3 Antal beställare som deltagit i regionalt och lokalt anordnade kurser. 
 
Kurs VM VMN VVÄ VSK Totalt 
Miljö 11 4 8 8 31 
Trafiksäkerhet 10 4 8 8 30 
Kvalitet 8 3 5 2 18 
Vinterväghållning 8 0 2 2 12 
Handikapp 6 4 5 5 10 
 
Även deltagandet i regionala och lokala kurser är ganska jämnt mellan regionerna. 
Det syns dock i vilka fall som regionerna verkar ha satsat extra på utbildning inom 
vissa områden, såsom trafiksäkerhet och miljö i Region Mälardalen och Region 
Skåne. Även här har de nyanställda deltagit i kurser i ungefär samma omfattning 
som beställare som arbetat längre. I enkäten frågades även om beställarna skulle 
vilja gå vissa kurser som de ännu inte hade gått. Vanligast var önskemål om att få 
delta i kurser i projektledning och entreprenadjuridik.  
 De två tabellerna ovan visar att deltagandet i kurser sker på liknande sätt i 
regionerna, det vill säga ingen region utmärker sig åt det ena eller andra hållet. Det 
finns heller ingen särskild typ av beställare som verkar delta i extra många eller 
ovanligt få kurser. Ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet och så vidare spelar ingen 
roll för deltagandet. Detta kan tolkas som att behovet upplevs lika stort eller litet av 
beställarna oavsett deras bakgrund. Troligtvis beror det på att kurserna är så 
specifika att kunskaperna är svåra att få på annat sätt, till exempel genom 
universitetsutbildning och arbetslivserfarenhet. 
 
                                              
225 Kurserna i enkäten är valda utifrån vilka kurser som VUC anordnar eller som 
personalen kan anmäla sig till via VUC (om VUC inte själva anordnar kursen). På frågan 
om deltagande i centralt ordnande kurser kunde personerna svara att de gått kurs som 
anordnats av Vägverket, gått kurs som inte anordnats av Vägverket och om de ville gå 
utbildningen. Att inte svara skulle därmed betyda att de inte gått kursen. En låg 
svarsfrekvens betyder därmed inte automatiskt att många har struntat i att svara. Men det 
är möjligt att personer inte har svarat trots att de har gått kursen.  
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Arbetslivserfarenhet 
 
Diagram 6:3 Antal år beställarna arbetat med drift och underhåll samt på 
Vägverket, medelvärde.  
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Som framgår av diagrammet har många personer arbetat en lång tid för Vägverket. 
Det genomsnittliga antalet år för samtliga fyra regioner var 22 år. Drift- och 
underhållsarbeten hade personerna arbetat med i genomsnitt 18 år. Av dessa var 16 
år för Vägverkets räkning. Den relativt stora skillnaden mellan det totala antalet år 
för Vägverket och antalet år med drift- och underhåll på Vägverket, tyder på en viss 
rörlighet inom organisationen. De arbetsuppgifter som var mest frekventa förutom 
drift och underhåll var projektering och byggledning. Minst hade beställarna arbetat 
med vägmarkering, brounderhåll och upphandling.    
 Även de personer som började arbeta som beställare för ett grundpaket år 2001 
har räknats med. Det beror på att ingen av de nyanställda saknade erfarenhet från 
drift- och underhåll när de började sina arbeten som beställare. De hade arbetat med 
drift och underhåll mellan två år och drygt sex år innan de fick sin nya befattning. 
 Erfarenhet från drift- och underhållsarbete för någon annan arbetsgivare än 
Vägverket är mycket liten. Det är tydligt att de flesta har arbetat med drift- och 
underhåll på Vägförvaltning/region och/eller ute på driftområde. 24 beställare hade 
arbetat för Vägverket Produktion (eller i Vägverkets egen regi före 1992). Frågan i 
enkäten ställdes tyvärr inte så att det var möjligt att uttolka i vilken utsträckning 
personerna arbetat för Vägverket Produktion efter konkurrensutsättningen inleddes. 
Eftersom konkurrensutsättningen skedde gradvis och det behövdes endast ett fåtal 
beställare i början är det troligtvis så att de flesta arbetat ute på driftområden även 
efter det att konkurrensutsättningen inleddes, men inte nödvändigtvis på 
konkurrensutsatta driftområden. 
 Att det är så ytterst få som arbetat för andra entreprenörer beror antagligen på 
att det fanns väldigt få andra aktörer inom drift- och underhåll av vägar än 
Vägverket och kommunerna innan konkurrensutsättningen. Om inte bara drift- och 
underhållsarbeten räknas har åtta personer arbetat för en annan entreprenör. I de 
flesta fall rör det sig om väg- och brobyggen. 
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Fem beställare hade arbetat på Vägverkets huvudkontor. Av dessa var de endast en 
person som hade arbetat med drift- och underhåll.  Den genomsnittliga arbetstiden 
för dessa fem personer på HK var knappt sju år.  
 
Erfarenhet från driftområden 
Av enkätsvaren kan utläsas att erfarenheten från praktiskt drift- och underhålls-
arbete är mycket stort bland beställarna. 36 personer hade erfarenhet från arbete på 
driftområde, som vägmästare, biträdande vägmästare eller vägarbetare. Tydligaste 
var erfarenheten från driftområden i VMN och VVÄ. I genomsnitt hade beställarna 
arbetat drygt 13 år på driftområde men spannet var stort. I samtliga regioner fanns 
det personer som arbetat endast ett eller ett par år på driftområde samtidigt som det 
fanns personer som arbetat i över 30 år. I VSK hade beställarna arbetat i snitt cirka 
9 år på driftområde och i de andra regionerna 13-15 år.226 
 
Erfarenhet som beställare för grundpaketet 
I genomsnitt hade beställarna arbetat i drygt fem år som beställare för Grundpaket 
Drift år 2001.227 De som arbetat kortast tid hade arbetat i tre månader och de 
personer med längst erfarenhet som beställare för GPD hade jobbat tio år. I 
samtliga regioner fanns det personer med minst nio års erfarenhet från 
grundpaketet, det vill säga som varit med från konkurrensutsättningens början. 
  
Diagram 6:4 Beställare som fått nytt område, överlämnat område eller delat ansvar 
år 2001. 
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Av diagrammet framgår att beställare fått ansvar för nya driftområden i samtliga 
regioner. Tydligast var detta i VVÄ och i VSK vilket troligtvis beror på antalet 
nyanställda de senaste åren. Beställarna hade också delat ansvaret för grundpaket i 
samtliga regioner. Att även detta var störst i VVÄ och VSK var troligtvis också ett 
resultat av större personalomsättning. Uppgifterna tyder på ett visst byte och 
delning av ansvar vilket i sin tur tyder på rörlighet och samarbete inom regionen. 
                                              
226 Se tabell B:5 i bilaga 2. 
227 Värdena för VVÄ och VSK blir högre om personer som började arbeta med 
grundpaketet år 2001 räknas bort. 



 
 
 
 

80 

 Ingen av de 45 personerna hade arbetat med ett grundpaket i någon annan 
region än den de arbetade i under 2001. Däremot hade 19 personer arbetat med 
andra grundpaket än det som de ansvarade för år 2001. Med tanke på att ett flertal 
personer var relativt nyanställda som beställare så indikerar uppgiften om en 
relativt stor rörlighet inom regionerna, främst på lokalkontorsnivå. De som någon 
gång bytt driftområde hade arbetat mer än dubbelt så länge med Grundpaket Drift 
som de som inte bytt någon gång. Att byta driftområde var ungefär lika vanligt i 
alla regioner. Det finns också vissa skillnader inom regionerna. Tydligast är det här 
i Region Mitt där samtliga fyra beställare på lokalkontoret i Falun har bytt 
driftområden medan ingen av de fyra beställarna på lokalkontoret i Östersund har 
gjort det.  
 Det finns olika anledningar till varför beställare har bytt driftområde. Ett skäl 
kan vara att avdelningen har som strategi att beställarna ska byta driftområden. I 
Region Mälardalen hade de olika beställarna i början av konkurrensutsättningen 
sina driftområden utspridda geografiskt i hela regionen. Tanken var att de skulle 
passa på att se de andra beställarnas områden när de körde igenom dem till sitt eget 
driftområde. På så sätt skulle det bli en dubbelkontroll av kvalitén. I praktiken blev 
det inte så. Nu har beställarna delat upp ansvaret för driftområdena så att 
beställarna ansvarar för var sitt län istället och kan därmed koncentrera arbetet 
geografiskt. I VSK byts ofta beställare vid en ny upphandlingsomgång men det 
gäller inte för alla driftområden. 
 Ytterligare en anledning till att byta eller att inte byta är det geografiska läget. I 
regioner med stora ytor och långa avstånd kan ansvaret ordnas så att beställarna 
ansvarar för driftområden som ligger relativt nära den egna bostadsorten för att 
slippa långa resor. I VM, VMN och VVÄ hade beställaren kortare avstånd till 
driftområdets kontor än de hade till sin arbetsplats på lokal/regionkontoret. 
Tydligast var det här i VMN där avståndet till driftområdet var i genomsnitt 3 mil 
kortare än till arbetsplatsen.228 
  
6.5 Samarbete 
Den omorganisation som inleddes 1992 innebar en decentralisering inom 
Vägverket där de sju regionerna fick en allt viktigare roll. Regionerna hade stora 
möjligheter att till exempel själva utforma konkurrensutsättningen av grundpaketet 
och hur beställarorganisationen skulle se ut. Den stora friheten innebar också 
problem med samordning. En fråga som diskuterats sen införandet av 
konkurrensutsättningen av GPD är skillnaden mellan regionernas sätt att arbeta och 
samordning av arbetet. I den utvärdering som Vägverket gjorde av konkurrens-
utsättningen av grundpaketet 1996 stod det att: 
 

”Det saknas regelbundna kontaktnät mellan regionerna för beställarombud/-
projektledare med likartade arbetsuppgifter. Idag sker endast utbyte mellan 
närliggande regioner.” 229  

                                              
228 Se tabell B:6 i bilaga 2. 
229 Vägverket (1996:a) s. 17. 
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Två år senare, 1998, skrev RRV skrev om problem med samordning inom 
grundpaketet och tyckte att Vägverket skulle sträva efter mer standardisering. RRV 
menade att de stora variationerna kunde leda till merkostnad för entreprenören och 
minskad effektivitet för Vägverket.230  
 Entreprenörer har åtskilliga gånger uttalat sig om att skillnaderna ofta upplevs 
som onödigt stora. Kritiken har bland annat handlat om att Vägverket centralt inte 
samordnar regionernas upphandlingar utan de flesta grundpaket i de olika 
regionerna handlas upp samtidigt, vilken försvårar för entreprenörer som räknar på 
anbud i flera regioner. Kritiken har också handlat om skillnader i arbetssätt, 
ersättningsmodeller, upphandlingsdokument och beställarnas agerande.231 Följande 
är citat från en utvärdering som Vägverket gjorde av upphandlingarna av 
Grundpaket Drift 2000: 
 

”Kalibrering av beställarombuden borde ske av HK. Det får inte vara sådana 
ytterligheter mellan beställarombuden inom samma region och t.o.m. inom 
samma län. De har ju helt olika åsikter t.ex. om vitesbeläggning. Det måste finnas 
nåt centralt rättesnöre på hur de ska agera.” 
 
” Varför är det så stora regionala skillnader? Varför kan inte alla regioner göra 
likadant?” 
 
”När får vi ett Vägverk inom drift och underhåll? Det borde vara krav att 
ersättningen för vinteråtgärder regleras enhetligt i hela landet. (...)”232 

 
Vid samtal med de regionala beställarna uppgav även flera av dessa att de tyckte att 
samarbetet var för litet. Det fanns beställare som tyckte att varje region uppfinner 
hjulet var för sig istället för att samarbeta. En förklaring till bristen av samarbete 
kan vara att i början av konkurrensutsättningen saknade HK en organisation som 
skulle sköta samordningen av regionernas arbete med grundpaketet. Regionerna 
vande sig vid att få utveckla sina egna metoder. 
 Ytterligare en förklaring kan vara att nationella nätverk inte har uppmuntrats 
från HK för att de anses för dyra. Det finns fungerande nätverk inom drift- och 
underhållsfrågor men då är det oftast bara en person per region som är 
representerad i grupperna och inte alltid en beställare utan någon med en högre och 
mer övergripande befattning. Exempel på ämnesgrupper som administreras från 
HK är vinter, drift och vägmarkering. Grupperna träffas ett par gånger per år och 
diskuterar regionsgemensamma frågor, till exempel strategier, upphandlings-
dokument, och ersättningsmodeller.  
  

                                              
230 RRV (1998) ss. 152-153, 160. 
231  Se bland annat Vägverket (2000) s. 47 och s. 85 samt uttalande av Björn Grankvist, 
Skanska, CDU-dagen 2002. 
232 Vägverket (2000) ss. 85-86. 
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6.5.1 Beställarnas samarbete 
Flera av enkätfrågorna handlade om i vilken omfattning beställarna för 
grundpaketet samarbetade. Resultaten visar att i så väl VSK som VMN var 
samtliga beställare ofta på regionkontoret. Detta beror på att alla fem beställare i 
VMN samt hälften av beställarna i VSK är stationerade på regionkontoret. Även de 
beställare i VSK som var placerade på lokalkontoret var ofta på regionkontoret. I 
Region Mitt besöks regionkontoret minst gånger. Det finns beställare där som 
besökt regionkontoret vid endast ett fåtal tillfälle år 2001. En anledning är troligtvis 
de långa avstånden. VVÄ har också relativt långa avstånd till sitt regionkontor men 
ändå besöks det betydligt oftare än i VM. Sektionschefer i VM och beställarombud 
i VVÄ var oftare på regionkontoret än övriga beställare i regionerna. Detta beror på 
att sektionschefer och beställarombud har det övergripande ansvaret för sitt 
distrikt/län och därför representerar de andra beställarna på respektive lokalkontor i 
kontakten med regionkontoret.233  
  Som framkommit tidigare i kapitlet har endast ett fåtal beställare arbetat på 
Vägverkets huvudkontor i Borlänge. Hälften av beställarna hade inte varit på 
huvudkontoret sedan innan 1998. Tio beställare besökte HK år 2001. De flesta av 
dessa besökte HK vid ett eller ett fåtal tillfällen under året. Fyra beställare hade 
aldrig besökt huvudkontoret. Av de 8 sektionschefer/beställarna hade 5 inte varit på 
HK sedan innan 1998, trots att de har ett övergripande ansvar för driftområdena i 
sitt län/distrikt. Några samband fanns inte. Ålder eller avstånd till HK verkar till 
exempel inte spela någon större roll.234 
 Ett fungerande samarbete behöver nödvändigtvis inte innebära att personerna 
måste besöka regionkontoret eller huvudkontoret. Många av de möten som hålls 
inom nätverksgrupper och projektgrupper hålls på andra ställen, oftast någonstans i 
de olika regionerna eller i Stockholm. I enkäten frågades också i vilken omfattning 
som beställarna var med i olika projektgrupper som arbetade med: 
 

• grundpaketrelaterade uppgifter  
• andra frågor relaterade till drift- och underhåll  
• andra frågor  

 
På varje fråga fanns svarsalternativen ”inom regionen”, ”Med andra regioner (inte 
lett av HK), ”Lett av HK”. Det var möjligt att svara på mer än ett svarsalternativ. 
 

                                              
233 Se tabell B:7 i bilaga 2. 
234 Se tabell B:9 och B:10 i bilaga 2. 
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Diagram 6:5 Beställarnas deltagande i projekt under år 2001.  
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Diagrammet visar att deltagande i projektarbete är vanligast inom grundpakets-
relaterade frågor i den egna regionen. Samarbetsprojekt med andra regioner 
existerar men i mycket begränsad omfattning. Då är det vanligare att delta i projekt 
som är styrda ifrån HK. Flera beställare är inte med i någon typ av projekt. 
 Deltagandet i olika projekt är relativt jämnt fördelat inom regionerna. Det finns 
personer från så gott som samtliga kontor som är med i någon typ av projektgrupp. 
Inget kontor utmärker sig genom att vara överrepresenterat. Det finns heller inte 
någon speciell typ av beställare som oftast är med i grupperna. Deltagarna har olika 
åldrar, utbildning och erfarenhet. En viss tendens finns dock att beställare som är 
äldre, har arbetat som vägmästare och som arbetat i många år som beställare för 
grundpaketet deltar mer i projekten. Det verkar dock som om regionerna försöker 
sprida deltagandet geografiskt och involvera såväl nya som äldre beställare. 
 Knappt hälften av beställarna träffade beställare från andra regioner en till fyra 
gånger under år 2001. En fjärdedel av beställarna, träffade ingen annan beställare 
från någon annan region år 2001.235 Vanligast var detta i VM. En orsak till detta 
kan bero på att regionen är geografisk stor och andstånden till andra regioner långa. 
Det finns dock beställare som är placerade på lokalkontor långt bort som relativt 
ofta träffar andra beställare samtidigt som det finns beställare som är placerade på 
lokalkontor nära andra regioner som ändå inte har något större utbyte.236 
 Bortsett från de regionala skillnaderna verkar det finnas få samband om varför 
vissa träffar många andra beställare medan andra sällan. Det enda samband som 
verkar finnas är att av de åtta som träffade andra beställare fem gånger eller mer, 
var sex personer födda på 1960-talet. Av samma åtta personer var den endast en 
beställare som hade eftergymnasial examen. Resultaten från enkätsvaren visar 
tydligt en trend på hur samarbetet fungerar för beställarna i de fyra regionerna. 
Samarbetet är till stor del koncentrerat till inom regionen.  
                                              
235 Vad dessa tillfällen gick ut på frågades inte om i enkäten men det är möjligt att flera av 
dem hade med kurser och utbildningar att göra och inte var samarbetsprojekt. 
236 Se tabell B:8 i bilaga 2. 
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6.6 Beställarnas uppfattning om sitt arbete 
I enkäten till beställarna ställdes flera frågor som hade med deras uppfattning om 
sitt arbete att göra.  
 
Diagram 6:6 Hur beställarna trivdes med sitt arbete år 2001, medelvärde. 
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Svaren är viktade enligt följande: Mycket dåligt = 1, Dåligt = 2, Varken bra eller dåligt = 
3, Bra = 4, Mycket bra = 5. 
 
Beställarna ger överlag ett högt betyg på sitt arbete. Riksgenomsnittet var 4,4 vilket 
är nästan mitt emellan ”bra” och ”mycket bra”. Det fanns ingen som uppgav 
”dåligt” eller ”mycket dåligt”. Endast tre tyckte ”varken bra eller dåligt”. Däremot 
uppgav ungefär hälften av de tillfrågade, att de trivdes ”mycket bra” med sitt arbete 
som beställare för grundpaketet. 
 Vilka är det då som trivs bäst? Bortsett från de regionala skillnaderna så verkar 
det inte finnas några direkta mönster. Sektionschefer/beställarombud ger dock i 
allmänhet högre betyg än de med annan befattning. Sju av nio sektionschefer/-
beställarombud trivdes ”mycket bra”. Vissa skillnader inom regionerna finns också. 
På vissa kontor blir betyget högre, men inget kontor utmärker sig på så sätt att 
personerna trivs sämre där än på andra. Det är dock svårt att dra några slutsatser 
eftersom de flesta uppger ”bra” eller ”mycket bra”. 
 Det fanns ingen fråga i enkäten om vad som beställarna tyckte var bra med sitt 
arbete. Frågan har heller inte ställts vid strukturerade intervjuer. Däremot har den 
ibland kommit upp under samtal med beställarna. Några av fördelarna med arbetet 
har uppgetts vara flexibiliteten, att arbetet handlade om teknik, kontakten med 
allmänhet och entreprenörer, samarbetet med andra beställare och utmaningen med 
att lösa problem efter hand som de uppstår. En beställare sa så här:  

 
”Jag vill inte ha ett jobb där man sitter inne på ett kontor hela tiden och håller på 
med en massa pappersuppgifter.”  

 
Arbetet som beställare ansågs som rörligt, omväxlande och stimulerande eftersom 
ingen dag var den andra lik. Samtidigt var det många av beställarna som sa att 
arbetet periodvis var stressigt och att kontakten med entreprenören kunde vara 
psykiskt påfrestande när det var dags för ny upphandling och när en entreprenör 
förlorade ett kontrakt. 
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En enkätfråga handlade om hur personerna såg på sin framtid som beställare för 
grundpaketen. Som beskrevs tidigare i kapitlet är medelåldern relativt hög vilket 
innebär att en stor del av personalen kommer att pensioneras inom tio år. Att 
personalomsättningen även kommer att bli stor av andra skäl framkom när 
enkätsvaren analyserades. Av de personer som är födda på 1960- och 1970-talet var 
det endast två som trodde att de skulle arbeta som beställare för grundpaketet om 7-
10 år. Rörligheten bland de äldre var betydligt mindre vilket kan tolkas som att det 
ansågs onödigt att byta arbetsuppgifter när pensionering skulle ske inom de 
närmaste tio åren. Det var fyra personer som uppgav att de trodde att de skulle byta 
arbetsuppgifter inom de närmaste två åren. Av de som arbetat kort tid som 
beställare för grundpaketen tänkte sig de flesta stanna kvar i minst fyra år, ofta 
längre. Av de som trodde att de skulle byta arbetsuppgifter någon gång inom tio år 
var det en som trodde att han/hon skulle byta till ett arbete utanför Vägverket. 
 
Drift och underhåll i framtiden 
Under besöken på de olika regionerna har beställarna vid flera tillfällen sagt att 
konkurrensen inte fungerade överallt och att produktionskostnaderna på 
grundpaketen i vissa fall blivit allt dyrare. Flera personer sa att konkurrens-
utsättningen i den form som fanns idag (2001) inte fungerade. Därför ställdes i 
enkäten frågan om hur beställarna i de fyra regionerna såg på konkurrens-
utsättningen av grundpaketen. 
 
Diagram 6:7 Beställarnas uppfattning om hur drift och underhåll ska skötas.  
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Nästan hälften av beställarna skulle hellre vilja ha en annan form av 
konkurrensutsättningen än den som är nu.237 Dock är det ytterst få som vill helt gå 
tillbaks till egen regi utan någon form av konkurrensutsättning föredras 
tillsammans med egen regi. Vilka är det som inte är nöjda med hur det fungerar nu? 
En tanke skulle kunna vara att det främst är äldre personer som själva arbetat på 
driftområden som skulle vilja ha en kombination av konkurrensutsättning och egen 
regi. Så är det inte. Några tydliga mönster kopplade till ålder, erfarenhet från 
driftområde, utbildning och så vidare finns inte.  
                                              
237 Se diagram B:1 i bilaga 2. 



 
 
 
 

86 

 Vid ett par tillfällen sa beställare att det vore bättre om Vägverket själv 
handlade upp alla underentreprenörer istället för att allting skulle gå via 
entreprenörer på grundpaketet. Detta skulle i sin tur innebära någon form av 
återgång till egen regi med den skillnaden att det skulle vara beställarna som skötte 
alla beställningar direkt. När enkätsvaren väl hade sammanställts var det ingen som 
svarade på detta alternativ. Däremot var det tre stycken som fyllde i ”annat”. Här 
menade de att vinterväghållningen skulle utföras i egen regi medan resten av 
uppgifterna i grundpaketet kunde handlas upp i konkurrens på samma sätt som nu. 
 Skillnaderna mellan regionernas uppfattning är i vissa fall mycket stora. Mest 
nöjd med dagens form av drift- och underhåll är beställarna i VSK medan knappt 
en fjärdedel är nöjda i VVÄ. Det finns dock ingen region där samtliga beställare är 
missnöjda eller nöjda med hur systemet fungerar idag. De stora skillnaderna kan 
troligtvis till viss del vara kopplade till den dåliga konkurrensen.238  
 
6.7 Sammanfattande diskussion 
Vid studier av konkurrensutsättningen av Grundpaket Drift dyker vid ett flertal 
tillfällen upp kommentarer om beställarens kompetens. Det hänvisas till 
kompetensen i GD-policy, i propositioner, i VV-dokument och utvärderingar. 
Främst talas det om risken för att kompetensen inte är tillräckligt välutvecklad och 
om den kompetens som försvinner på grund av konkurrensutsättningen.  
 Beställarens kompetens är kopplad till hypotes ett. För att Vägverket ska kunna 
uttala sig om de upphandlade kraven uppfylls så krävs att de personer som bedömer 
detta är kompetenta nog att göra kvalificerade bedömningar. Av redovisningen i 
kapitlet framkommer att beställarna har lång erfarenhet ifrån sitt teknikområde, 
drift och underhåll. Samtliga beställare för grundpaketet, även de nyanställda, har 
arbetat med drift och underhåll i flera år. I genomsnitt hade beställarna arbetat med 
drift och underhåll i 18 år. Cirka 80% hade dessutom arbetat på driftområden. Detta 
innebär att de har en kunskap om entreprenörernas arbetsuppgifter och situation. 
Flera av beställarna hade också erfarenhet från andra typer av arbeten inom bygg- 
och anläggningsbranschen, främst för Vägverket. I varje region fanns det beställare 
som ansvarat för grundpaket från början av konkurrensutsättningen och därmed 
hade uppe emot tio års erfarenhet som beställare. En relativt stor rörlighet inom 
regionerna tyder på att beställarna fått arbeta med olika entreprenörer och på olika 
driftområden. Däremot var det få som hade arbetat med upphandlingsfrågor innan 
de började med grundpaketet och som arbetat för andra aktörer än Vägverket. 
 Beställarnas utbildningsbakgrund visade att de flesta har någon typ av 
byggteknisk utbildning från antingen högskola, gymnasium eller vägmästar-
utbildning. Dessutom har internutbildning inom Vägverket skett i relativt stor 
omfattning i ämnen som berörs i grundpaketsarbetet. Det var dock endast en 
utbildning, Arbete på Väg, som samtliga beställare hade deltagit i. Någon speciell 
kurs eller utbildning för arbetet som beställare eller för stickprovs-, kontroll- och 
uppföljningsarbete finns inte.  
                                              
238 Det genomsnittliga antalet anbud per driftområdeskontrakt var år 2000 3,1 anbud. Det 
var inga större skillnader mellan regionerna. 
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 Sammanfattningsvis så tyder resultaten på att den tekniska kompetensen och 
erfarenheten inom ämnet är stor, även om vissa områden som erfarenhet från andra 
aktörer och upphandling är begränsade. De nya krav som ställs inom olika områden 
såsom miljö och trafiksäkerhet verkar till viss del täckas in av interna utbildningar, 
även om deltagandet inte är heltäckande. Med andra ord har beställarna den 
kompetens som är nödvändig för att utföra kontroller på de flesta upphandlade 
kraven i grundpaketet. 
 I kapitlets inledning presenterades en forskningsfråga som handlade om hur de 
regionala beställarorganisationerna såg ut och fungerade. Kopplad till forsknings-
frågan var hypotes nummer tre, att samarbetet inom Vägverket försvårar för verket 
att fungera som en lärande organisation.  
 Redovisningen i kapitlet har visat att arbetet med Grundpaket Drift är delvis 
organiserat på olika sätt i de fyra regionerna. Region Mitt och Region Väst har 
avdelningar som till störst del består av de beställare som arbetar med 
grundpaketen samt en viss del av annan personal som också arbetar med drift- och 
underhåll. I Region Mälardalen är avdelningen uppbyggd kring drift- och 
underhåll, vilket innebär att andra arbetsuppgifter relaterat till drift och underhåll 
såsom teknik, miljö, kvalitet och upphandling också finns på avdelningen. Region 
Skåne har en organisation där drift- och underhållsarbetet är integrerat med 
investeringsarbete.  
 Det är inte bara organisationerna som skiljer sig åt mellan regionerna. Även 
arbetsuppgifterna och ansvaret för antal driftområden ser till viss del olika ut. Trots 
de regionala skillnaderna, eller kanske på grund av dem, finns det inget heltäckande 
samarbete och erfarenhetsutbyte mellan regionerna där olikheterna och erfaren-
heterna från dessa diskuteras. Det finns fungerande nätverk och projektarbeten men 
långt ifrån alla beställare är representerade i dessa. Vanligast är att projekten 
existerar inom den egna regionen. Rena projekt med andra regioner, utan att HK är 
med, är ovanligt. Det är heller inte vanligt att beställarna träffar kollegor från andra 
regioner eller besöker huvudkontoret. I vissa regioner är besök på regionkontoret 
till och med ovanliga. 
 En förklaring till bristen på samarbete kan vara att regionerna har tagit över den 
centrala roll som ett huvudkontor borde ha och blivit någon slags huvudkontor för 
lokalkontoren. Samordning och samarbete inom regionerna verkar vara betydligt 
mer utvecklat och det finns tydliga tecken på rörlighet mellan ansvar för de olika 
grundpaketen samt samarbete vid delat ansvar. 
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 KAPITEL 7: KONTROLL OCH UPPFÖLJNING 
 
7.1 Inledning 
I kapitlet studeras ämnen som berör undersökningens tre hypoteser; om Vägverket 
får den kvalitet som beställts, om transaktionskostnaderna understiger 5% av 
produktionskostnaderna samt om brist på samarbete inom Vägverket försvårar för 
Vägverket att fungera som en lärande organisation. Detta sker genom att studera 
vilka uppföljnings- och kontrollmetoder som finns, i vilken omfattning de används, 
hur mycket tid som läggs ner på att kontrollera entreprenörens arbete, om arbetet 
med kontroll och uppföljning skiljer sig mellan de fyra regionerna samt beställarnas 
uppfattning om kontroll och uppföljning. 
 Uppgifterna i kapitlet är baserade på regionala besök, främst på byggmöten och 
kvalitetsrevisioner. Även intervjuer har använts, både på central och på regional 
nivå. Enkäten står för en stor del av uppgifterna i kapitlet. Främst är det svaren från 
del C och del E i enkäten som används. Uppgifter från enkätens del D används i 
begränsad omfattning. 
 Kapitlet är indelat i fem delar. I den första presenteras en bakgrundsbeskrivning 
till behovet av uppföljning och kontroll. Nästa del är strukturerad efter 
uppföljningsmetod; stickprov, besiktningar, byggmöten, revisioner och viten. I den 
tredje delen beskrivs entreprenörernas egenkontrollsystem. I den fjärde delen 
redovisas de regionala beställarnas uppfattning av uppföljning och kontroll. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion, kopplad till de tre 
hypoteserna. 
 
7.2. Bakgrund 
7.2.1 Egenkontroll 
Under 1970- och 1980-talet hade byggbranschen dåligt rykte eftersom det ansågs 
att mycket som producerades var dåligt utfört. För att bättra på ryktet och få 
entreprenörerna känna mer ansvar för resultatet började begreppet "kvalitet" att 
införas i företagen. I detta kvalitetsarbete ingick även utökad ”egenkontroll” för 
entreprenören, det vill säga att den som utförde arbetet även skulle själv kontrollera 
att arbetet utfördes korrekt.239 Tanken med egenkontroll var också att beställarens 
kontroll av entreprenörens arbete skulle minska eftersom entreprenören ansvarade 
för och kontrollerade att arbetet utfördes korrekt.240  
 Egenkontrollsystemet hade inspirerats av det japanska systemet med 
kvalitetscirklar men systemet fungerade inte lika bra i Sverige. I många fall inom 
byggbranschen fungerade egenkontroll dåligt eftersom egenkontrollen uppfattades 
som extra arbete och för att de som utförde arbetet saknade utbildning på hur 
egenkontroll skulle gå till. Många av utförarna var inte vana vid administrativt 
arbete och ifrågasatt egenkontrollens värde.241  

                                              
239 Hedström och Toröd (1991) s. 10. 
240 Lars Norén, VVÄ 
241 Se bland annat Helin och Andersson (2000) s. 50 och Kadefors (1997) ss. 111-112. 
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 Eftersom det varit problem med egenkontrollen har i de flesta byggprojekt 
beställaren återgått till att göra någon form av egen uppföljning och kontroll av 
arbetet. Så även inom Vägverket.242 I Vägverkets GD-policy som kom 1992 och 
handlade om konkurrensutsättningen av Vägverkets produktion stod följande: 
 

”I övrigt är det väsentligt att 
- Väghållningsdivisionen inte bygger upp egna resurser för traditionell kontroll 
eller  byggledning.243” 

 
Det var därmed inte meningen att beställarna skulle kontrollera entreprenörerna i 
någon större omfattning eftersom egenkontroll skulle vara tillräckligt. I den GD-
policy som kom 1993 och ersatte den ovan nämnda policyn hade skrivningen om 
kontroll dock tagits bort. Successivt, i samband med att de regionala beställar-
organisationerna byggdes ut, blev kontroll av entreprenörernas arbete allt mer 
omfattande i arbetet med Grundpaket Drift eftersom de stickprov som gjordes på 
grundpaketet visade att stickproven var viktiga för att kvalitén skulle uppnås.244  
 1995 stoppades upphandlingarna av Grundpaket Drift eftersom regeringen 
bland annat ville försäkra sig om att bland annat trafiksäkerheten inte påverkades 
negativt av konkurrensutsättningen. I samband med detta gjorde Vägverkets 
Internrevision en utredning av vinterväghållningen 1994/95.I utredningen skrevs: 
 

”Vidare måste förbättringsprocessen och ansträngningarna ytterligare 
intensifieras med att utveckla smarta lösningar för kontroll och utvärdering av 
levererad väghållning att förbättra systemen för kvalitetssäkring av beställnings- 
och kontrollverksamheten.”245 

 
1996 tillsatte Vägverket en grupp bestående av representanter från samtliga 
regioner samt från huvudkontoret för att utvärdera hur arbetet med Grundpaket 
Drift hade fungerat under de fyra åren konkurrensutsättningen pågått. I rapporten 
skrevs bland annat om uppföljningen av grundpaketet: 
 

”Denna typ av entreprenadform förutsätter att man på ett objektivt och rationellt 
sätt kan mäta kravuppfyllelsen. På grund av att det inte finns bra metoder sker 
inte uppföljningen i den omfattning som det borde göras. ” 246 
 
”Erfarenheterna är att entreprenörerna försöker leverera det vi beställt. 
Avvikelser beror många gånger på tveksamt beskrivna krav eller motstridiga 
uppgifter i handlingarna. Även om entreprenörerna försöker upprätthålla 
funktionskraven måste kontinuerlig leveransuppföljning ske.” 247 

                                              
242 Lars Norén, VVÄ 
243 GP-Policy 1992:2 ss. 1-2. 
244 Uppgifterna bygger på uttalanden från personer i regionerna och på HK. 
245 Vägverket (1995:b) s. 2. 
246 Vägverket (1996:a) s. 16. 
247 Vägverket (1996:a) s. 16. 
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”Uppföljningen av funktionskrav sker på olika sätt mellan regionerna. Det vore 
därför värdefullt med en bättre spridning av information mellan regionerna hur 
uppföljningsarbetet går till. ”248 

 
Uttalandena tyder på att uppföljning har ansets som viktigt under flera år men att 
det funnits problem med hur uppföljningen har utförts.  
 
7.2.3 Betydelsen av kontroll och uppföljning 
Begreppen ”uppföljning” och ”kontroll” kan betyda flera olika saker och användas 
för olika ändamål. Uppföljning och kontroll av bland annat spårdjup och sprickor 
visar hur vägens tillstånd förändras över en längre period. Ekonomisk uppföljning 
kan användas för att studera hur produktionskostnaderna utvecklar sig. Kontroll 
kan också betyda stickprov på gruskvalitet, friktion på vinterväglag och 
betonghållfasthet. Resultaten från uppföljningen och kontrollerna kan till exempel 
användas vid långsiktig samhällsplanering, för att reglera ersättning till 
entreprenörer och för att utreda framtida behov av beläggningsåtgärder. I 
föreliggande studie betyder kontroll och uppföljning att beställaren följer upp och 
kontrollerar att de upphandlade kraven i Grundpaket Drift uppfylls.  
 Med kvalitetskontroller kan Vägverket dels försäkra sig om att de upphandlade 
kraven uppfylls, dels kan Vägverket styra entreprenörerna genom hot om viten och 
avdrag om arbetet inte utförs enligt upphandlingskraven. Uppföljning och kontroll 
blir därmed ett viktigt redskap för att Vägverket ska få rätt kvalitet. Resultaten från 
regionernas uppföljningar har också betydelse vid anbudsvärderingen.249   
   
7.2.4 Upphandlade krav 
Antalet krav i grundpaketen som beställarna kan följa upp varierar. Dels beror 
antalet krav på de upphandlingsdokument som används, dels på vilken trafikklass 
vägarna har. I förfrågningsunderlaget för grundpaket Bollnäs i region Mitt fanns 
det år 2001 drygt 400 krav. Så här fördelade sig i de olika dokumenten250:  
 
Funktions- och standardbeskrivning, FSB  ca 240 
Entreprenadkontrakt    8 
Drift 96     62 
Administrativa Föreskrifter   50 
Regler för kvalitetssäkring av entreprenader   28 
Miljökrav vid upphandling av entreprenader   12 
Trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader   4 
                                              
248 Vägverket (1996:a) s. 11.  
249 1994 infördes i driftupphandlingarna en så kallad ”anbudsvärderingsmodell”. Det 
innebar att Vägverket inte bara tog hänsyn till anbudspriset utan även minimikrav och 
mervärdespoäng. Mervärdespoäng delas bland annat ut för kvalitet, trafiksäkerhet och 
miljö och gäller för sådant som överstiger minimikraven. För att få poäng krävs bland 
annat att entreprenören klarat kvalitetsrevisionerna och fått godkänt på olika  stickprov. 
250 Samtliga uppgifter kommer från Ola Pettersson, HK. 
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Kontroller och uppföljning görs på de krav som finns i upphandlingsdokumenten. 
Därför ställdes det i enkäten flera frågor om de upphandlade kraven. Till samtliga 
frågor var det möjligt att ge flera svar. Frågorna lydde enligt följande: 
 
Vilka upphandlade krav i förfrågningsunderlaget tycker du är viktigast att följa 
upp? 
Mer än hälften av beställarna tyckte att de vinterrelaterade kraven var viktigast. En 
knapp fjärdedel tyckte att alla kraven var lika viktiga. Bortsett från vintern var 
beläggning det krav som ansågs viktigast att följa upp. Det var ingen som nämnde 
miljö och endast ett fåtal som uppgav kvalitetskrav. Det var inga större skillnader 
mellan regionernas uppfattning. Vinterväghållningen var dominerande i samtliga 
regioner.  
 

”Samtliga krav bör följas upp men framför allt vinterkrav och andra krav med 
stor samhällsekonomisk betydelse.” 
 
”Alla, men speciell de som entreprenören kan tjäna pengar på att fuska med.” 
 
”Krav som direkt påverkar trafikanterna t.ex. vinter, grusväg och belagd väg.” 

 
Vilka krav tycker du är svårast att följa upp? 
En tredjedel ansåg att de krav som var svårast att följa upp var de som var kopplade 
till vinterväghållningen, framför allt friktion och åtgärdstider. Även miljön, bro och 
belagd väg uppgavs av flera beställare som problematiska att kontrollera. I VM var 
vintern det dominerande kravet, i VVÄ var det både vintern och miljö och i VSK 
bro. I VMN fanns det inget dominerande krav som ansågs svårast att följa upp. 
 
För vilka krav tycker du att det behövs bättre kontrollmetoder? 
En tredjedel av beställarna tyckte att det behövdes bättre metoder för 
vinterväghållningen, framför allt för friktionsmätning men även för saltanvändning, 
åtgärdstider och startkriterier. Utöver kraven för vinterväghållningen önskade flera 
beställare bättre kontrollmetoder för belagd väg, grusvägar, vägmarkering, broar, 
kvalitet, trafiksäkerhet och miljö. Åsikterna var spridda mellan regionerna förutom 
när det gällde vinterväghållningen. Där var det främst VM och VVÄ som efterlyste 
bättre kontrollmetoder. 
 
Vilka är de vanligaste bristerna i entreprenörens arbete i ditt/dina driftområden 
enligt stickprov som gjorts? 
Mer än hälften av beställarna tyckte att de vanligaste bristerna fanns inom 
vinterväghållningen såsom spårdjup, halka och åtgärdstider. Tydligast var det här i 
VM och VMN. Näst mest avvikelser var det på belagd väg. Beställare från samtliga 
regioner tyckte också att det fanns brister på belagd väg. Personer från samtliga 
regioner tyckte det. Som tredje vanligaste avvikelse kom grusvägunderhållet. 
Skillnaderna där var stora mellan vissa regioner. Ingen i VMN nämnde grusvägar 
medan majoriteten av beställarna i VSK gjorde det.  
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Enkätsvaren ovan visar på både stora likheter och olikheter i uppfattning. Vinter-
väghållning ses generellt som det största problemet i samtliga regioner. Skillnaden i 
uppfattning har en tydlig koppling till klimat då vinterrelaterade krav och brister 
uppges oftare i till exempel VM än i VSK.  
 
7.3. Uppföljnings- och kontrollmetoder251 
 
7.3.1 Stickprovsmodeller och metodbeskrivningar 
Det finns ingen offentlig och enhetlig definition av stickprov som används inom 
Vägverket. Stickprov kan i princip vara ett fåtal prov på en viss aktivitet, till 
exempel kontroll av reflexer på kantstolpar längs en viss vägsträcka. Stickprov kan 
också vara mer systematiserade såsom kontroll av flera krav inom vinter-
väghållningen på en viss vägtyp inom ett driftområde. I den enkät som skickades 
till beställarna ställdes flera frågor om stickprov, utan att ordet stickprov 
definierades. Det var upp till varje respondent att själv avgöra vad stickprov 
betydde. Efter att ha pratat med flera av beställarna innebar troligtvis stickprov för 
de flesta av dem varje tillfälle per driftområde då kontroller skedde, oavsett 
stickprovets omfattning. 
 Många uppföljningsmetoder är okulära, vilket innebär att personen som gör 
stickprovet avgör genom bedömningar, sällan genom avancerade mätmetoder. 
Detta beror på att stickprovsarbete skulle bli allt för omfattande om varje spricka, 
hål eller friktion över en större yta skulle kontrolleras. Det finns dock några andra 
metoder som kräver mer utrustning såsom friktionsmätning på vinterväglag, 
mätning av funktion hos vägmarkering samt vägmärken. Ett problem med dessa 
metoder är att vissa av mätningarna kräver såväl specialutrustning som kunnig 
personal.252 
 Tanken med stickprovskontroller är att kontrollera att entreprenören uppfyller 
kraven i förfrågningsunderlaget. Stickproven sker oftast utan förvarning. Stickprov 
kan utföras av beställaren själv, av någon annan på Vägverket, av en entreprenör på 
grundpaketet eller av en fristående konsult. Alla metoderna används för arbetet 
med Grundpaket Drift, dock i olika omfattning i de olika regionerna.  
 Stickproven kan följa olika formaliserade modeller där de kan dokumenteras 
och uppgifterna sammanställas på regional och central nivå. Stickprov kan också 
ske osystematiskt och utan att dokumenteras. Det finns flera olika typer av 
stickprovsmodeller som tidigare använts och i viss mån används än i dag; 
Metodbeskrivningar, StiG, regionala stickprovsmodeller, egna stickprovsmodeller 
samt enstaka stickprov. 
  

                                              
251 Uppgifter som saknar fotnotsreferens härstammar från samtal med regionala beställare 
samt personal vid Vägverkets huvudkontor. 
252 Vägverket (1996:a) s. 16.  
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Metodbeskrivningar 
I Vägverkets Allmänna Tekniska Beskrivningar (ATB:er) finns beskrivet ett antal 
krav som ska gälla vid upphandlingarna. Till varje krav finns en mätmetod som 
beskriver hur kravuppfyllelsen ska kontrolleras. Dessa mätmetoder kallas för 
metodbeskrivningar. För närvarande finns det cirka 40 metodbeskrivningar varav 
elva har koppling till drift- och underhållsarbete. Beskrivningarna ändras, tas bort 
eller tillkommer allt eftersom kraven i ATB:erna förändras. Endast ett fåtal av 
dessa metodbeskrivningar används i någon större utsträckning inom arbetet med 
Grundpaket Drift. De fyra mest använda är: 
 
Metodbeskrivning 104 Bestämning av friktion på belagd yta 
Metodbeskrivning 105 Bedömning av vinterväglag 
Metodbeskrivning 106 Bedömning av grusväglag, funktionella egenskaper 
Metodbeskrivning 107 Bedömning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva253 
 
Stickprovsmodeller 
Verktyg för Stickprov på Grundpaket Drift, StiG. 
1999 påbörjande Vägverket ett arbete att ta fram en ny stickprovsmodell som skulle 
bli gemensam för hela Sverige. Bakgrunden var att RRV i sin rapport 1998 hade 
kritiserat att Vägverket inte följde upp resultaten av konkurrensutsättningen på ett 
systematiskt sätt. Syftet med den nya stickprovsmodellen, StiG, var: 
 

• Att skapa förutsättningar för att verifiera att de upphandlade kraven 
efterlevdes, dels för att göra konkurrensen rättvis, dels för att 
trafikanterna skulle få den beställda driftstandarden. 

• Att Vägverkets beställare skulle agera mer enhetligt vid uppfyllning av 
kraven i GPD. 

• Att skapa förutsättningar för att Vägverket skulle kunna sammanställa 
och analysera hur entreprenörerna skötte arbetet i GPD. 

• Att vara underlag vid kommande upphandlingar. 
 

Tanken var att regionerna skulle utföra stickproven och registrera dessa i en 
databas. Vägverkets huvudkontor skulle förvalta systemet.254 
 StiG är ett GPS-baserat stickprovssystem. Alla krav som ställs vid 
upphandlingarna av grundpaketet har gåtts igenom. Ett antal av kraven har ansetts 
relevanta att följa upp. Dessa har grupperats i två huvudgrupper och ett antal 
undergrupper. 255 
 

                                              
253 För beskrivning av metoderna se bilaga 3. 
254Vägverket (2000) ss. 88-89. 
255 Rapportutkast StiG. Vägverket. 01-01-02.  
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Regionala och egna stickprovsmodeller 
Utöver metodbeskrivningarna och StiG har de flesta av Vägverkets regioner haft 
egna stickprovmodeller. Dessa varierar i utförande och omfattning mellan 
regionerna och i vissa regioner används fortfarande de regionala modellerna.  
 Många beställare har dessutom utvecklat egna stickprovsmodeller där en del är 
förenklingar eller utvecklingar av metodbeskrivningarna eller de regionala stick-
provsmodellerna.  
 
Övriga stickprov 
En stor del av stickproven utförs utan någon formaliserad modell, varken central, 
regional eller egen. Stickproven går helt enkelt till så att beställaren bestämmer sig 
för att titta på något speciellt, till exempel vägmärken, inom ett visst område. 
Beställaren vill kanske kontrollera en viss väg. En hel del av stickproven sker när 
beställaren ändå ska köra en viss sträcka av någon anledning, kanske för att åka till 
ett möte. På vägen dit noterar han om det verkar finnas några brister på utförandet. 
 Vissa stickprov följer ingen modell eller metodbeskrivning men kan ändå ske 
systematiskt. Det kan vara så att regionen bestämt att någon viss åtgärd ska 
kontrolleras ett visst år, såsom slamsugning av brunnar. Då utför samtliga beställare 
i regionen, själva eller med hjälp av någon annan, stickprov på brunnarna i de olika 
driftområdena. 
 Stickprov utförs även på material, främst grus. I de flesta regioner sker någon 
form av kontroll av gruset i slutet av ett kontrakt. Grusprovet mäts mot prover som 
togs vid ingången av kontraktet och jämförs med en normalkurva för förra gången. 
Om grusvägarna är bättre än vid kontraktets början kan entreprenören få en bonus, 
är grusvägarna sämre kan entreprenören få ett avdrag. 
 Stickprov kan också ske på driftområdet, exempelvis kontroll av entrepre-
nörernas fordon och kontroll av entreprenörens dagbok.  
 
Använda metoder 
I enkäten frågades vilka metodbeskrivningar och stickprovsmodeller som användes 
år 2001, om beställarna ansåg metoderna som relevanta och om de var enkla att 
använda.  
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Diagram 7:1. Beställarnas användning av olika metoder.256 
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MB 104 användes ungefär lika lite i de olika regionerna. Den ansågs visserligen 
som relevant men en majoritet av de beställare som svarat tyckte att den var svår att 
använda. Den mest använda metodbeskrivningen, 105, användes i stor omfattning i 
de olika regionerna, mest i VMN och i VVÄ. En majoritet tyckte att den var 
relevant och enkel att använda. MB 106 var den näst mest använda 
metodbeskrivningen. Den användes mest i VM och i VMN och ansågs i samtliga 
regioner som relevant och enkel att använda. MB 107 användes bara i VM och i 
VSK. Det var också dessa två regioner som var mest positiv till metod-
beskrivningens relevans och enkelhet. 
 Av de beställare som svarade var det fem stycken som uppgav att de använt 
Vägverkets nya stickprovsmodell, StiG. Att användandet var så lågt beror troligtvis 
på att modellen var helt ny och ännu inte införts fullt ut på samtliga regioner år 
2001. Modellen hade dock presenterats för beställare på samtliga regioner år 2001. 
Endast i VSK ansåg de flesta att StiG var relevant. Av de femton som svarade, från 
samtliga regioner, tyckte tolv personer att StiG var svår att använda. De enda tre 
personer som tyckte att metoden var lätt att använda kom ifrån VSK. 
 Bortsett från metodbeskrivningarna 105 och 106 så var de egna stickprovs-
metoderna mest använda, främst av personal i region Väst. Egna stickprovsmetoder 
användes dock i samtliga regioner. Beställarna upplevde dessa metoder som både 
relevanta och enkla att använda. Relevanta, men mindre enkla att använda, uppgavs 
de regionala stickprovsmetoderna att vara. En tredjedel av samtliga beställare 
använde regional stickprovsmodell. Främst skedde detta i VSK. 
  

                                              
256 MB 104 kräver speciell utrustning. I flera fall har de personer som gör stickprov istället 
monterat in en enklare friktionsmätare i sina bilar. Eventuellt betyder det att de personer 
som svarat i enkäten på frågor om 104:an har besvarat frågan utifrån att de har använt en 
egen friktionsmätare istället.  
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Vilka är det som använder metodbeskrivningarna? Spelar det någon roll vilken 
befattning beställaren har, vilken utbildningsnivå, ålder, erfarenhet från 
driftområden, vilket lokalkontor han tillhör och så vidare?257 Det visade sig att det 
skiljde sig inte speciellt mycket åt. De som har arbetat som vägmästare använde 
dock 106:an i betydligt större omfattning än de andra. Personer med 
vägmästarutbildning använde oftare en egen stickprovsmodell än de övriga och 
personer som är födda på 1940-talet använde gärna en egen stickprovsmodell.  
 
Stickprovens omfattning 
Arbetet med stickprov såsom omfattning och intervaller är inte styrt från HK utan 
regionerna har stora möjligheter att själva bestämma arbetet. Stickprov kan utföras 
av andra personer än beställarna för respektive grundpaket. 
 
Diagram 7:2 Det genomsnittliga antalet stickprov per aktivitet per beställare under 
år 2001, utförda av beställarna själva, kollegor, entreprenörer och konsulter.  
 

0

10

20

30

40

V
in

te
r

G
ru

sv
äg

ar

V
äg

m
är

ke
n

Si
do

om
rå

de
n

G
ru

s

K
va

lit
et

V
äg

m
ar

ke
ri

ng

T
ra

fik
sä

ke
rh

et

B
ro

un
de

rh
ål

l

M
ilj

ö

A
nt

al
 st

ic
kp

ro
v

VM
VMN
VVÄ
VSK

Personer som började eller slutade att arbeta år 2001 har inte räknats med. 
 
Trots vissa skillnader mellan regionerna finns det ett tydligt mönster i omfattningen 
av stickprovsarbetet. Flest stickprov görs på vinterväghållningen vilket stämmer 
med beställarnas uppfattning om att vinterrelaterade krav är viktigast att följa upp. 
 Det finns också stora skillnader inom regionerna. Som exempel kan nämnas att 
den som gjorde flest stickprov på vintern i VVÄ gjorde 140 stycken medan den 
som gjorde minst gjorde fem stickprov. I VMN gjorde en beställare 77 stickprov på 
grusvägar medan en annan beställare gjorde åtta. Antalet stickprov per beställare 
kan bero på många olika faktorer. Hur många driftområden en beställare ansvarar 
för kan spela roll. Ju fler områden beställarna ansvarar för, desto fler stickprov kan 

                                              
257 Ett antal olika parametrar såsom ålder, utbildning, erfarenhet från drift och underhåll 
och så vidare har kontrollerats för de olika frågorna i enkäten för att se om vissa personer 
svarar på samma sätt. Se mer i kapitel 2, Metod. 
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behövas göras. En annan förklaring skulle kunna vara att vissa personer hade ett 
mer övergripande ansvar för stickprovskontroller i regionen och därmed gjorde fler 
stickprov, eller att de fått som uppdrag av sin chef att se till att stickprov utfördes 
på en särskild funktion i distriktet/länet/regionen.  
 Ytterligare en förklaring är att vissa personer har ansvar för vissa aktiviteter 
inom grundpaketen i ett län/distrikt eller till och med i hela regionen. Drygt hälften 
av beställarna ansvarade för ett eller flera specialområden. I Region Mitt har en 
person det övergripande ansvaret för vinterväghållningen i hela regionen. Det finns 
också fyra personer, en i varje län, som ansvarar för grusvägar. Utöver dessa finns 
det beställare som har specialområden som bland annat trafiksignaler, bro och 
beläggning. Region Väst har också en person som är ansvarig för vinter-
väghållningen. Det finns dessutom personer med ansvarsområden inom grusvägar, 
miljö, rekonstruktionsarbeten, ekonomistyrning med mera. Även i VMN finns det 
en person som är utsedd till att ansvara för vinterväghållningen. En annan person 
har grusvägar som sitt specialområde. Andra specialområden är till exempel 
färjedrift, buller och sidoområden. Det är vanligt att beställarna ansvarar för mer än 
ett specialområde. I VSK var det ingen som uppgav att de var speciellt ansvariga 
för vinterväghållning eller grusvägar. Det kan bero på att två personer slutade 
arbeta under år 2001 och två nya anställdes. Kanske var det inte helt klart vem som 
ansvarade för vad på grund av personalomsättningen. Det fanns dock andra 
specialområden som beställarna ansvarade för. Som exempel kan nämnas 
vägmarkering, artrika vägkanter och miljö.  
 Ytterligare en förklaring till varför stickprov görs i så varierande omfattning av 
de olika beställarna är karaktären på driftområdena. Av de 80 driftområden som 
finns i de fyra regionerna hade fjorton stycken mindre än fem mil grusväg. Flera 
områden hade inga grusvägar alls. Då har beställarna heller ingen anledning att 
göra stickprov på driften eller på materialprov. Likaså sker av naturliga skäl färre 
stickprov på vinterväghållningen i VSK jämfört med de andra regionerna. 
 Det finns troligtvis flera förklaringar till skillnaderna i antal stickprov per 
beställare. Till stor del verkar dock arbetet med stickprov vara personrelaterat. Det 
finns ett tydligt mönster i vilka personer som gör, eller beställer, flest stickprov. 
Beställare som är äldre, har arbetat som vägmästare, har arbetat på driftområden, 
inte har universitetsutbildning men däremot vägmästarutbildning gör generellt sett 
betydligt fler stickprov än de andra. Med andra ord verkar antalet stickprov till viss 
del vara kopplat till vilken generation beställarna tillhör. 
 
Vem utför stickproven? 
Utomlands är det ofta en tredje part, en konsult, som anlitas för att utföra 
stickprover och kontroller åt beställare inom bygg- och anläggningsbranschen. I 
Sverige är det ofta beställaren själv som kontrollerar.258 När det gäller stickprov på 
Grundpaket Drift utförs dessa dock inte bara av beställaren för respektive 
grundpaket. Stickproven kan även utföras av andra personer inom Vägverket, 
entreprenörer inom grundpaketet och helt externa entreprenörer och konsulter.  
                                              
258 Olsson (1993) ss.1-2. 
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I intervjuer och samtal med beställare har framkommit att det finns både för- och 
nackdelar med att själv utföra stickproven eller att låta någon annan göra det. 
Fördelen med att låta samma person utföra stickprov på flera driftområden är att det 
blir samma bedömning. Om beställaren inte själv gör stickproven är det dessutom 
möjligt att låta en expert inom ett visst område, till exempel bro eller vägmarkering, 
göra dem. Nackdelen med att beställaren inte gör egna stickprov är att han måste 
lita på kontrollantens uppgifter och att han kanske inte får samma kunskap om och 
känsla för sitt driftområde som om han skulle ha gjort omfattande stickprov själv.  
 
Diagram 7:3. Antal stickprov per beställare och utförare, medelvärde. 
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Endast svar från personer som arbetade hela år 2001 har använts. 
 
När det handlar om vem som utför stickproven finns det stora skillnader mellan 
regionerna men även inom regioner. I VMN utförs de flesta stickprov av en extern 
konsult. Han jobbar nästan heltid med att kontrollera vägnätet i VMN. 
Undersökningen visar att trots VMN har en konsult som utför en stor del av 
stickprovsarbetet gör ändå beställarna själva, kollegor och i viss utsträckning även 
andra entreprenörer tillsammans stickprov i lika stor omfattning. 
 Det finns ett tydligt mönster på vem som utför stickproven. De beställare som 
själva utför stickproven är ofta äldre, har själva arbetat som vägmästare och har 
högst gymnasieutbildning. Det är också samma beställare som beställt stickprov av 
entreprenörer. De beställare som använder kollegor i störst utsträckning är de som 
är yngre, har eftergymnasial utbildning och som inte arbetat som vägmästare. När 
det gäller vem som anlitar konsulter fanns det inget direkt mönster. 
 Det finns olika sätt att ”kalibrera” att entreprenörerna behandlas på liknande 
sätt av de olika beställarna. Ett exempel är i Region Väst där de tre beställarna på 
lokalkontoret i Halmstad åker ut en gång i månaden (i samma bil) till ett 
driftområde för att besiktiga det tillsammans. Ett annat exempel är i Region Mitt 
där beställarna på lokalkontoret i Gävle har ”jour” en vecka i taget under vintern. 
Blir det snöfall åker den jouransvarig ut och besiktigar vägar i de driftområden som 
berörs, oavsett om det är hans egna områden eller inte.  
 För att beställarna inte ska bli ”hemmablinda” och kanske inte upptäcka brister 
kan de låta andra beställare göra stickprov på sitt eget/egna driftområde. Om detta 
frågades i enkäten. 26 personer uppgav att de gjort stickprov på andra driftområden 
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än sitt eget/egna. I VM och VVÄ gjorde cirka 70% av beställarna stickprov på 
andras driftområden. I VSK var siffran drygt 40% medan ingen av beställarna i 
VMN gjorde stickprov på andras driftområden. Att ingen där gjorde stickprov beror 
troligtvis på att regionen använder en konsult till många av stickproven. Bortsett 
från de regionala skillnaderna var det endast en faktor till som visade på något 
samband. Det var vilket lokalkontor beställarna arbetade på. I Region Mitt, Väst 
och Skåne fanns lokalkontor där de flesta beställarna gjorde stickprov på andras 
driftområden medan beställarna på andra lokalkontor i samma regioner gjorde få 
eller inga stickprov på andra driftområden än de egna. Omfattningen på stickproven 
varierade från en till 20 gånger. Vanligaste var stickprov på vinterväghållningen.259 
 
Dokumentation av stickprov 
Stickprovens omfattning inte är styrt från HK. Det är heller inte dokumentationen 
av dem och regionerna beslutar därmed själva hur detta ska ske. Både 
dokumenterade och inte dokumenterade stickprov utförs därför. Med 
dokumenterade menas i undersökningen att resultaten är sparade och tillgängliga. 
 
Diagram 7:4 Antalet gånger beställare gjorde dokumenterade respektive inte 
dokumenterade stickprov år 2001. 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Aldrig 1-5
gånger

6-10
gånger

11-15
gånger

16-20
gånger

Minst 20

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

Dokumenterade
Ej dokumenterade

Endast svar från personer som arbetade hela år 2001 har använts. 
 
Det finns stora skillnader mellan regionernas sätt att arbeta.260 I Region Mälardalen 
gjorde beställarna endast ett fåtal inte dokumenterade stickprov medan beställarna i 
region Mitt gjorde betydligt fler inte dokumenterade stickprov än dokumenterade. 
 Det finns även andra än regionala skillnader. Personer som hade vägmästar-
utbildning gjorde fler dokumenterade stickprov än de utan utbildningen. De 
beställare som inte har eftergymnasial examen gjorde betydligt fler inte 
dokumenterade stickprov än personer med eftergymnasial utbildning. Av personer 
med utbildning från högskola eller universitet var det endast två av tolv som gjorde 
minst 20 inte dokumenterade stickprov. Det betyder dock inte att beställare med 
högre utbildning gjorde mer dokumenterade stickprov.  
                                              
259 Se diagram B:2 i bilaga 2. 
260 För diagram över regionala skillnader se diagram B:3 och B:4 i bilaga 2. 
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7.3.2 Besiktningar 
Stickprov kompletteras ofta av olika typer av besiktningar av driftområdena. De tre 
typer av besiktningar som används i grundpaketet är årsbesiktningar, avlämnande-
besiktningar och övertagandebesiktningar. 
 
Årsbesiktning 
Årsbesiktningar sker en gång per år, oftast i slutet av sommaren eller i början av 
hösten. Vissa regioner håller inne med en månads betalningar till drift-
entreprenörerna tills besiktningen är gjord och godkänd.  
 
Avlämnandebesiktning 
I samband med att kontraktet för ett grundpaket löper ut och en ny entreprenör 
eventuellt ska ta över, utför de regionala beställarna en avlämnandebesiktning av 
driftområdet. Vägarna inspekteras, brister noteras och dokumenteras, ofta med 
video eller foton.261 Om standarden inte överensstämmer med den som föreskrivits 
när driftområdet handlades upp, regleras det genom att entreprenören antingen får 
åtgärda bristerna eller får betala någon form av skadestånd. 262 
 
Övertagandebesiktning och syn 
I samband med att en ny entreprenör övertar ett driftområden, sker en så kallad 
övertagandebesiktning. Då besiktigar den nya entreprenören själv alla vägar i 
driftområdet och eventuella brister noteras. Entreprenören har då möjlighet att 
diskutera med de regionala beställarna om statusen inte stämmer med det som stod 
i förfrågningsunderlaget.263 Övertagsbesiktning kan göras gemensamt med 
beställaren. 
 I Skåne sker inte den här synen i början av kontraktet. Istället får 
entreprenörerna inspektera driftområdet vid anbudsskedet. De entreprenörer som 
sedan inte blir antagna blir kompenserade för inspektionskostnaderna. 264 

                                              
261 Nylén (2000) s. 43. 
262 Vägverket (1996:a) s. 15. 
263 Nylén (2000) s. 69. 
264 Vägverket (1996:a) s. 15. 
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Diagram 7:5 Antalet personer som gjorde övertagande- respektive årsbesiktning år 
2001.265  
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”Nej” betyder att personen inte gjorde besiktning, ”Eget” innebär att personen gjorde 
besiktning på det/de driftområden han ansvarar för, med ”Annat” menas att beställaren 
gjorde besiktning på annan beställares driftområde. 
 
Bortsett från de tydliga regionala skillnaderna beskrivna i tabellen finns det flera 
mönster när det gäller beställarnas bakgrund. De beställare som arbetat som 
vägmästare gjorde övertags- och årsbesiktningar i betydligt större utsträckning än 
de som inte varit vägmästare. Det var också mycket vanligare att sektionschefer 
och beställarombud, det vill säga personer med övergripande befattning, gjorde 
besiktningar än de andra beställarna.  
 Arbetet med besiktningarna sker på olika sätt på lokalkontoren inom samma 
region. I VM, VVÄ och VSK finns det både kontor där de flesta gör besiktningar 
och kontor där få eller ingen beställare gör besiktning.  
 Skillnaderna är troligtvis till viss del personrelaterade eller relaterade till vilken 
typ av ”kultur” som uppstått på de olika lokalkontoren. Övertagandebesiktningar är 
också beroende på om driftområdets kontrakt löper ut det året. Beställare vars 
driftområden inte ska handlas upp igen behöver därför inte göra någon 
övertagandebesiktning. 
 

                                              
265 Frågorna går tyvärr att misstolka. En del av beställarna gör inga besiktningar själva 
utan låter en entreprenör eller konsult göra dem. Om en beställare själv inte gjorde en 
besiktning utan fick den utförd av någon utanför Vägverket, så är det möjligt att han 
svarade nej på frågan, fastän en besiktning faktiskt skedde. Frågorna borde därmed ha 
ställts så att det gick att se vem som gjorde besiktningarna. En viss reservation för svaren 
bör därför finnas med. 
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Timmar nedlagda på kontroll och uppföljning. 
 
Tabell 7:6. Antal timmar per beställare nedlagda på leveransuppföljning, besiktning 
och stickprov 2001.  
 
 Medelvärde  

nedlagda 
timmar 

Medianvärde 
nedlagda 
timmar 

Minst nedlagda 
timmar 

Mest nedlagda 
timmar 

VM 254 200 50 700 
VMN 138 125 100 200 
VVÄ 139 100 40 330 
VSK 186 100 80 350 
Personer som anställdes eller slutade år 2001 har inte räknats in. 
 
En beställare tillbringade i genomsnitt 190 timmar år 2001 med leverans-
uppföljning, besiktning och stickprov av grundpaketet. Det utgör cirka en åttondel 
av den totala årsarbetstiden. Skillnaderna mellan regionerna är mycket stora vilket 
till viss del kan förklaras med i vilken omfattning beställarna själva gör stickprov 
eller om andra personer utför dessa. I VMN, vilka anlitar en fristående konsult, 
läggs dock lika mycket tid ner som i VVÄ, där beställarna främst gör stickprov 
själva. En förklaring till detta kan vara att beställarna i VMN ansvarar i genomsnitt 
för fler driftområden än sina kollegor i VVÄ.  
 Förutom de regionala skillnaderna som presenteras i tabellen finns det flera 
andra samband. De personer som la ner mest timmar var födda på 1940- och 50-
talet, hade sällan eftergymnasial examen och endast en person hade en 
övergripande befattning. De personer som lade ner mest tid kom från VM. 
Ansvaret för antalet driftområden ger inte speciellt utslag. Detta beror troligtvis på 
att beställarna i VMN, vilka ansvarar för flest driftområden per person, köper större 
delen av stickproven från en extern konsult och lägger ner mindre tid på stickprov.  
 
7.3.3 Byggmöten266 
Byggmöten sker i de flesta fall en gång per månad och driftområde. Byggmötet är 
ingen direkt kontrollmetod men fungerar som regelbunden kontroll/avstämning 
mellan entreprenör och beställare. I de flesta fall bygger mötenas struktur på en 
regionalt framtagen dagordning där de flesta punkterna är gemensamma för de 
olika beställarna. Vissa skillnader i dagordningen mellan regioner, lokalkontor och 
även på beställarnivå finns dock.267  
 Oavsett hur själva dagordningen ser ut så sker byggmötena på liknande sätt 
såväl inom de olika regionerna som mellan dem. Vägverket är representerat av 
beställaren och ibland även av personal från regionkontoret. Det kan till exempel 
vara personal som arbetar med bro, beläggning och rastplatser. Oftast är dessa med 
för att informera att om något speciellt som nya krav eller lagar. Ibland åker dessa 
                                              
266 Uppgifter som saknar fotnotsreferenser kommer ifrån åtta byggmöten, två i vardera 
regionen, vilka besöktes under år 2001. Se mer i kapitel 2, Metod.  
267 För exempel på dagordning från byggmöten se tabell B:11 i bilaga 2. 
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specialister ut med entreprenörens personal för att diskutera hur vissa 
arbetsuppgifter ska utföras. Från entreprenörens sida deltar vägmästaren (även 
kallad platschef) och oftast också biträdande vägmästaren (även kallad 
arbetsledare/arbetschef). Ibland finns vägvakter268 eller annan personal med, 
beroende på om något speciellt ska diskuteras på mötet. 
 Byggmötena börjar på morgonen och pågår normalt i 2-4 timmar. Längden på 
mötet beror på en mängd olika faktorer såsom deltagarnas personlighet, erfarenhet 
och samarbetsförmåga.269 Längden beror också på hur ofta beställaren och 
entreprenören har kontakt med varandra, förutom vid byggmötet. I de fall där de 
träffas flera gånger i månaden och har tät telefonkontakt blir diskussionerna och 
byggmöten ofta kortare. Ytterligare en faktor till mötenas längd är vilken tid på året 
som de görs. Under sommarperioden där inte lika mycket arbete utförs finns inte 
lika mycket att redovisa och diskutera. När i kontraktet mötet sker spelar också roll. 
Byggmöten i början av ett nytt kontrakt kan vara betydligt längre än i kontrakt som 
pågått längre eftersom det finns mer att informera om och för att det är viktigt att 
allt fungerar redan från början. 
 
Mötenas struktur 
Även om dagordningarna ser olika ut så är grundstrukturen liknande i de fyra 
regionerna. Här följer en förenklad redovisning över hur ett byggmöte kan se ut:  
 Byggmötena börjar med att föregående protokoll gås igenom och godkänns. 
Frågor som ställdes vid föregående möte men inte klargjordes diskuteras. Det kan 
vara olika saker som entreprenören eller beställaren lovat att ta reda på, till exempel 
en kostnadsuppskattning för ett tilläggsjobb. 
 Därefter redogör entreprenören för vilka arbeten som färdigställts sen förra 
mötet och vilka jobb som pågår. I samband med detta använder han ibland 
dagboken och visar i vilken omfattning som uppgifterna utförts. Ibland följer den 
här redovisningen strukturen i FSB med rubrikindelningar på aktiviteter, ibland 
redogörs det lite mer osystematiskt. Redogörelserna innehåller ofta diskussioner 
om tekniska lösningar och olika problem som uppstått.  
 Ofta sker även en kvalitetskontroll i samband med att entreprenören redogör 
för sina arbetsuppgifter. Beställaren kan göra stickprov i dagboken och i 
vägvaktens journaler. Ofta så tittar beställaren på entreprenörens månads-
verifikationer där han verifierar att de arbetsuppgifter som skulle ha utförts till ett 
visst datum verkligen har skett. Om det inte har skett får entreprenören förklara 
varför och visa eventuella avvikelserapporter.  

                                              
268 Vägvakten är den person hos entreprenören som kontinuerligt inspekterar vägarna. 
Vägvakten har ofta med sig material och verktyg för att kunna avvärja vissa akuta 
åtgärder. Större åtgärder och åtgärder som inte är lika akuta rapporterar vägvakten in till 
driftområdet. Därefter bestämmer arbetsledaren/vägmästaren hur och när som arbetet ska 
utföras och vilken personal och utrustning som behövs. 
269 Vissa beställare detaljgranskar entreprenörens arbete och dokumentation. Ibland blir 
det också långa diskussioner och erfarenhetsutbyte vid tekniska problemlösningar. Detta 
är vanligast när beställaren själv jobbat på driftområden och har lång erfarenhet. 
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 I samband med entreprenörens redogörelse tar beställaren fram de besiktningar 
och stickprov som gjorts på driftområdet den senaste månaden. De brister som 
redovisats delges entreprenören som får förklara varför bristerna uppstått, enligt 
samma system som ovan. 
 På byggmötet diskuteras också de tilläggs- och ändringsarbeten som uppstått. 
Beställaren redogör för jobb som beslutats om från regional nivå. Det kan till 
exempel vara uppsättning av nya vägmärken på grund av en ny trafiklag eller 
ombyggnad av en korsning för att öka trafiksäkerheten. Ofta kommer också 
entreprenören med förslag till ändrings- och tilläggsarbeten. Det kan vara fel och 
problem som upptäckts av entreprenören eller där allmänheten klagat. Beställaren 
ger inget besked direkt utan tar upp frågan på regionkontoret för att se om det är 
möjligt att finansiera arbetet. Oftast får entreprenören besked på nästa byggmöte 
eller per telefon tidigare. 
 En viktig del av byggmötet utgörs av de ekonomiska frågorna. Då diskuteras 
vilka jobb som gjorts, vad de kostat och när de ska betalas. På byggmötet 
diskuteras även övriga frågor som kan till exempel miljö-, trafiksäkerhets- och 
ledningsärenden. Därefter avslutas mötet och datum för nästa byggmöte bestäms.  
 
Vägsyn 
Efter byggmötenas slut, oftast efter lunch, körs i många fall en vägsyn. Vägsynen 
baseras för det mesta på vad som hänt nyligen, om något speciellt problem ska 
diskuteras. Ibland visar entreprenörer upp nyligen utfört arbete. Eller så körs vägar 
som anses som särskilt problematiska, korsningar som är trafikfarliga diskuteras 
och så vidare. Vägsyn kan ske på lite olika sätt beroende på vem som är beställare. 
Vissa åker ut till vägar som beställaren och entreprenören tillsammans föreslagit att 
de ska besöka. Oftast är detta för att det är något speciellt problem med vägen som 
entreprenören vill diskutera med beställaren. I andra fall väljer beställaren helt 
själva vilka vägar som ska åkas och noterar fel och brister. Vägsynen tar normalt 
sett 1-2 timmar. På de åtta byggmöten som besöktes för studiens syfte år 2001, 
gjordes vägsyn i fem fall. I de tre fall det inte skedde var ett i VM och två i VSK. 
Beställarna i VSK sa att de har så pass nära till sina driftområden, träffar 
entreprenören flera gånger under månaden och brukar då köra vägarna tillsammans.  
 
Byggmötenas funktion 
Byggmöten fungerar till viss del som ett diskussionsforum för entreprenören som 
redovisar olika åsikter till beställaren. Denne i sin tur lovar att kontrollera och 
diskutera med personal på regionkontoret om det är specifika frågor som han inte 
själv kan svara på. Beställaren är också mellanhand mellan regionkontoret, olika 
avdelningar och entreprenören.  
 En del av beställarens arbete är att diskutera sådant som entreprenören 
gör/gjort/ska göra, till exempel om en trumma som är sönder ska lagas, inte lagas 
eller kanske bytas ut. Den här typen av beslut tog vägmästaren i större utsträckning 
själv på driftområdet innan konkurrensutsättningen. En del entreprenörer upplever 
det här systemet som mer komplicerat än tidigare.  
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 I de flesta fall upplevdes stämningen på byggmötena som mycket öppen.270 Det 
var tydligt att det fanns en ömsesidig respekt för varandra. I flera fall hade 
beställaren och entreprenören arbetat ihop i många år och verkade ha ett väl 
fungerande samarbete. Det var högt i tak och det verkade som om entreprenören 
vågade fråga och diskutera det mesta. Det märktes dock viss skillnad mellan de 
olika beställarna och deras förhållande till entreprenören. Detta bekräftades också 
av de entreprenörer som bytt beställare under åren. Det var uppenbart att vissa 
beställare var mer populära än andra och att det ansågs mycket viktigt att ha en bra 
beställare. Det var viktigt att beställaren själv hade erfarenhet från drift och 
underhåll men viktigast var att beställaren kunde sätta sig in i entreprenörens 
situation, gick att resonera med och inte medvetet försöka ”sätta dit” entreprenören.  
 Eftersom beställaren på något sätt representerar sitt driftområde anser 
entreprenörerna också att det är viktigt att ha en beställare som var duktig på att 
argumentera för just hans driftområde/områden skulle få pengar till extra åtgärder. 
Detta i sin tur gynnade entreprenörerna vilka gärna ville ha tilläggsarbete eftersom 
förtjänsten ansågs bättre där än på själva grundpaketskontraktet. 
 Byggmöten verkar uppskattas av såväl beställare som entreprenörer. I enkäten 
frågades hur bra metod byggmöten var att kontrollera entreprenörernas arbete. 
Byggmötena var den metod som fick näst högst betyg. De flesta beställare tyckte 
att byggmöten som kontrollmetod var ”bra” eller ”mycket bra”. Beställarna ville i 
stor utsträckning arbeta mer med kontakt med entreprenören. Bortsett från 
leverensuppföljning/stickprov så var kontakt med entreprenören den arbetsuppgift 
som beställarna ville arbeta mest med jämfört vad de gjorde idag. 

  
Timmar nedlagda på byggmöten 
 
Tabell 7:7 Antal timmar per beställare nedlagda på byggmöten 2001.  
 
 Medel Median Lägsta Högsta 
VM 186 165 100 400
VMN 350 250 200 700
VVÄ 249 275 120 400
VSK 234 150 100 500
Personer som började eller slutade att arbeta år 2001 har inte räknats med. 
 
Antalet timmar spenderade på byggmöten samt på för- och efterarbeten varierar 
stort mellan regionerna. Det finns dock en dominerande faktor för varför 
beställarna tillbringar den tid de gör på byggmöten; antalet driftområden de 
ansvarar för. Ju fler driftområden, desto fler timmar nedlagda på byggmöten. Detta 
innebär att arbetet med byggmöten sker ungefär likadant i de fyra regionerna och 
även inom regionerna. Det finns inga andra samband, såsom ålder, utbildning eller 
drifterfarenhet, för hur mycket tid som läggs ned på byggmöten.  
 

                                              
270 Hur byggmötena eventuellt påverkades av min närvaro, diskuteras i kapitel 2, Metod. 
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7.3.4 Kvalitetsrevisioner271 
Alla Vägverkets sju regioner genomför kvalitetsrevisioner på Grundpaket Drift. 
Revisioner kan göras på tre nivåer; på systemet, processen och på produkten. 
Systemrevision är en kvalitetsrevision som utförs av personal på Vägverkets 
Huvudkontor eftersom endast ett fåtal personer inom Vägverket har behörighet att 
utföra dem. Det är en revision av hela systemet, det vill säga av själva företaget på 
hög nivå. Processrevision är de revisioner som utförs idag på grundpaketet. De 
ligger närmare själva kvalitetssystemet än själva slutprodukten, kvalitén på vägen. 
Tanken är att mer produktrelaterade revisioner ska göras så småningom där 
stickprov på entreprenörens arbete blir en viktig del.272 En kvalitetsrevision är inte 
en direkt revision av själva kvalitén på det själva utförda arbetet, utan en revision 
av entreprenörens kvalitetssystem. I kort går revisionen ut på att se om 
entreprenören lever upp till det som utlovats i kvalitetsplanen och i lednings-
systemet samt att de krav som ställts i förfrågningsunderlaget uppfylls. 
 Kvalitetsrevisioner kan utföras på olika sätt och på olika revisionsobjekt. 
Revisorer på Vägverkets huvudkontor gör revisioner på olika avdelningar på 
huvudkontoret, på regionernas olika avdelningar samt på vissa objekt inom bland 
annat investering, drift och underhåll. Regionerna gör också revisioner på olika 
objekt. Det sker även internrevisioner på egna avdelningar och på enskilda 
individer inom regionerna. De kvalitetsrevisioner som studeras i föreliggande 
studie är de som regionerna själva gör och bara de som är kopplade till grundpaket.  
 Till vintern 1993/94 tog Vägverkets internrevision fram ett förslag till en 
modell för kvalitetsrevisioner av vinterväghållningen. Revisionerna gällde såväl 
beställarna (regionerna) som utförarna (entreprenörerna). Modellen testades under 
samma vinter på ett fåtal driftområden. Vintern därpå, 1994/95 bestämde 
Vägverket att kvalitetsrevisioner skulle ske på vissa utvalda, minst tre, 
driftområden i samtliga sju vägverksregioner. Därefter har arbetet med kvalitets-
revisioner fortsatt. 1995 togs en modell i bruk som hade utarbetats tillsammans med 
Vägverket, byggbranschen och Chalmers och som även används vid 
investeringsprojekt. Modellen bygger på ISO-systemet.273 Från och med 1996 
använde alla regioner den här modellen till sina kvalitetsrevisioner.  
 Under en kvalitetsrevision gås ett antal förutbestämda punkter igenom. Varje 
punkt bedöms som godkänd eller med avvikelse. Avvikelser indelas i två typer: 
 

• ”Mindre avvikelse (Ett enstaka förbiseende i en rutin) 
• Allvarlig avvikelse (När observerade, vitala rutiner ut företagets 

kvalitetssystem och/eller uppdragets kvalitetsplan saknar Angreppssätt, 
Tillämpning och/eller Resultat.”274 

 

                                              
271 De uppgifter som saknar fotnoter baseras på deltagande i fyra kvalitetsrevisioner år 
2001. Se kapitel 2, Metod. 
272 Lars Norén, VVÄ och Hans Skallin, HK. 
273 Lars Norén, VVÄ. 
274 SBUF nr 95:57 s. 8. 
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Det finns en grupp inom Vägverket som arbetar med kvalitetsfrågor där arbetet 
med kvalitetsrevisioner ingår. Gruppen består av representanter från samtliga 
regioner samt personal från huvudkontoret. I gruppen sammanställs och diskuteras 
bland annat vilka element som entreprenörerna har mest problem med att 
uppfylla.275 Analyserna är också till för att gruppen ska kunna studera om vissa 
punkter får många avvikelser och om det beror på entreprenören eller att kraven är 
orimliga eller felaktiga.  
 
Plan för kvalitetsrevisioner 
Det finns inte några centrala direktiv för i vilken omfattning som regionerna ska 
utföra kvalitetsrevisioner. Därför skiljer sig såväl arbetet med revisioner som 
antalet kvalitetsrevisioner sig åt mellan regionerna. Gemensamt är dock att alla 
regioner måste ha en plan för hur kvalitetsrevisioner ska utföras på drift- och 
underhållsarbeten. En sådan plan består oftast av en lista som uppdateras minst en 
gång per år för att nya entreprenörer ska kunna läggas in i planen. I planen bestäms 
till exempel vilka driftområden som ska kontrolleras under året.276  
 Regionerna skickar sina revisionsplaner till kvalitetssamordnarna på HK. Syftet 
är att HK ska kunna se att revisionerna inte missgynnar eller gynnar vissa 
entreprenörer. HK kan ge kommentarer till revisionsplanerna men bestämmer inte 
de olika regionernas strategier. I praktiken är det sällan som HK har synpunkter på 
planerna.277  
 I Region Mitt sker kvalitetsrevisioner oftast inom ett halvår från det att en ny 
entreprenör tagit över ett driftområde. Revisioner sker också på alla driftområden 
som är på sista året av sitt kontrakt och som har möjlighet att förlänga 
kontraktstiden med option. (Option brukar vara ömsesidig. En kvalitetsrevision kan 
ligga till underlag för om beställare vill utnyttja sin optionsrätt och förlänga 
kontraktet.) Om en kvalitetsrevision sker på en beställare så sker också en 
kvalitetsrevision på hans driftområde. Revisionernas antal kan även påverkas av om 
regionchefen önskar en särskild inriktning på revisionerna ett visst år. Det kan vara 
om det har varit mycket problem tidigare på revisioner inom exempelvis drift och 
underhåll. Revisionsplanen uppdateras fyra gånger per år eftersom regionen 
behöver kunna justera planen beroende på vilka entreprenörer som får nya kontrakt 
under året.278 
 I region Väst är det chefen för underhållsavdelningen som bestämmer vilka 
revisioner som ska göras. Tanken är att göra revisioner vintern efter varje gång 
driftområdet byter entreprenör. Revisioner görs också på områden där det varit 
problem. I VMN görs revisioner året efter ett nytt kontrakt ingåtts då entreprenören 
har haft cirka ett år på sig att få arbetet att fungera. Tanken med att göra revisionen 
så tidigt är att Vägverket då har möjlighet att kunna styra upp sådant som inte 
fungerar så bra. 

                                              
275 Email till kvalitetsrevisorer inom VV. 29/3-01.  
276 Intervjuer med regionala beställare april 2000 – maj 2000. 
277 Intervjuer med regionala kvalitetssamordnare samt med Hans Skallin, VV HK. 
278 Christina Lundström, VM och HK.   
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 Region Skåne har ett rullande schema där 2-4 kvalitetsrevisioner görs på 
grundpaket per år. Det innebär att det tar 2-3 år mellan det att revisionerna görs på 
respektive driftområde igen. När nya entreprenörer tar över ett driftområde försöker 
regionen att göra revision på dessa i ett tidigt skede, oftast inom ett halvår.279 
   
Revisionernas innehåll 
Alla kvalitetsrevisioner på GPD följer samma modell. De reviderade punkterna 
baseras på kraven i upphandlingsdokumenten och på entreprenörens 
kvalitetssystem. Av tidsskäl revideras inte alla punkter som ingår i modellen vid 
varje kvalitetsrevision. Istället väljer revisionsledaren, ofta i samarbete med 
driftområdets beställare, ut ett antal punkter. Vilka punkter som väljs ut till en 
revision beror på flera saker: 
 

• Om regionen/chefen/avdelningen har bestämt att satsa på vissa punkter. 
• Om beställaren haft synpunkter och velat att vissa saker ska tas upp, 

exempelvis om driftområdet haft problem med vissa områden. 
• Hur länge området har varit upphandlat i konkurrens. Ju längre ett område 

varit konkurrensutsatt och därmed jobbat aktivt med kvalitetskrav och 
kvalitetsplaner, desto högre krav kan revisionsledaren ställa i en revision. På 
områden som nyligen konkurrensutsatts kan revisionerna handla om att 
grundläggande och kritiska moment är förstådda och fungerar. 

• Det kan bestämts från HK att vissa revisioner ska innehålla vissa moment. 
• Har en punkt varit grön, det vill säga inte fått några avvikelser, i flera 

revisioner finns det ingen anledning att ta med den igen. 
    
Genomförande 
Revisionerna sker på driftområdets kontor. De börjar på morgonen och pågår en hel 
arbetsdag. Från beställarens sida finns revisionsledaren, eventuell biträdande 
revisionsledare samt beställaren för grundpaketet med. Entreprenören är 
representerad av arbetsledningen på driftområdet och ibland även någon högre chef 
eller en av företagets kvalitetsexperter.  
 Revisionen är uppbyggd på ett antal punkter, cirka 10 stycken, som ska gås 
igenom. Till varje punkt hör ett antal delfrågor. Punkterna rör bland annat ämnen 
som ansvar, samarbetsförhållanden, kritiska arbetsmoment och kontroll. Punkterna 
skickas ofta ut till driftområdet innan själva revisionen sker. 
 Efterhand som punkterna gås igenom får entreprenören svara på ett antal frågor 
och redovisa hur de arbetar. Det kan gälla allt från att visa vilka kvalitetsdokument 
som styr ett visst arbetsmoment, hur samarbetet med underentreprenörer 
organiseras, vilka dokument som bestämmer hur inköp går till eller att förklara hur 
egenkontrollen fungerar. Ibland tas det stickprov på egenkontrollsystemet. En 
revisionsledare kan till exempel studera vägvaktens körjournaler för att se att 
intervallet av körningar inte är för stort och att de problem och brister som 
vägvakten har rapporterat också har åtgärdats. 
                                              
279 Johan Höglund, VSK. 
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 Efter själva revisionen träffas revisionsledaren/revisionsledarna och 
driftområdets beställare för att diskutera revisionen. Revisorn sammanfattar varje 
punkt och berättar när han/hon tycker att det borde vara mindre avvikelse 
respektive allvarlig avvikelse. Varje fråga diskuteras med de andra i revisions-
teamet, inklusive beställaren.  
 Efter cirka en halvtimme är revisionsledarna och de andra färdiga med sina 
diskussioner. Entreprenören kommer in och delges resultatet. Varje punkt gås 
igenom och revisionsledare berättar vilka punkter som entreprenören fått någon 
form av avvikelse på. Om entreprenören får en allvarlig avvikelse i revisionen 
begär revisionsledare in en rapport på tillrättande eller gör senare stickprov för att 
kontrollera att avvikelsen rättats till. Det vanligaste är att entreprenören redovisar 
på ett byggmöte för beställaren att avvikelsen åtgärdats. Beställaren i sin tur 
rapporterar detta till revisionsledaren. Om avvikelserna är tillrättade så stängs 
revisionen. Om avvikelserna inte är tillrättade så begärs än en gång att de ska rättas 
till och om detta inte sker kan olika former av straff, till exempel vite, utdömas. 
 
Reflektioner från kvalitetsrevisioner 
Det var stor skillnad mellan de fyra revisionerna som besöktes år 2001. Detta 
berodde på flera olika saker, bland annat att driftområdena hade varit olika länge 
upphandlade i konkurrens. Skillnaden berodde också på revisionsledaren bakgrund, 
erfarenhet och inställning. I några fall kändes revisionerna mer som ett läxförhör 
och det var uppenbart att entreprenören kände sig pressad, utsatt och orolig. I andra 
fall var stämningen mer lättsam och revisionen fungerade mer som ett strukturerat 
samtal mellan två parter. Inriktningen på revisionerna var också olika. I vissa 
revisioner var kvalitetsdokumenten i fokus. Där var det viktigt att alla papper fanns 
tillgängliga, att entreprenören visste vilka dokument som hörde till vissa frågor och 
att dokumenten var daterade. I andra revisioner var det mer praktiska frågor som 
dominerade, till exempel hur egenkontrollsystemet fungerade. Revisorerna hade 
olika inställningen till varför revisioner gjordes. En uttryckte det så här: 
 

”Huvudsyftet med revisionen är att hitta förbättringsmöjligheter, inte att hitta fel. 
Också att ge feedback till beställaren och därmed förbättra verksamheten.” 

 
I tre fall fanns personal från entreprenörens kvalitetsavdelning eller från högre nivå 
med på revisionerna. Dessa personer var aktiva under revisionen och svarade på 
många av revisorns frågor. En revisionsledare tyckte följande om kvalitets-
expertens deltagande: 
 

”Kvalitetssnubben bör vara tyst – viktigaste att arbetsledaren (vägmästaren + 
biträdande) kan svara. Det är ju de som arbetar konkret och måste kunna det här 
om något händer.” 

 
I samtliga fall fanns erfarenhet från drift- och underhållsverksamhet närvarande vid 
revisionerna, antingen av revisionsledaren själv, av beställaren för grundpaketet 
eller av bägge. Beställaren verkade i samtliga fall hamna i en något besvärlig 
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situation under revisionen eftersom han blev någon slags mellanhand mellan 
entreprenören och revisionsledaren. Beställaren kände sitt område och sin 
entreprenör väl och visste hur arbetet fungerade även om entreprenören själv ibland 
hade problem med att formulera svaren. Det hände att beställaren ville hjälpa till 
och förklara för revisionsledaren vad entreprenören egentligen menade. 
Revisionsledarna upplevde ibland detta som besvärligt. En revisor sa att de 
funderade på att låta beställare ansvarig för andra driftområden vara med istället 
som experthjälp eftersom beställaren på det aktuella området hade svårt att vara 
neutral och inte engagera sig i revisionen. Detta var också tydligt i flera fall när 
revisionsledaren presenterade för beställaren vilka punkter som borde få avvikelser. 
Det hände att beställaren inte höll med utan delvis försökte försvara entreprenören. 
 
Beställarens deltagande i revisioner 
Flera regioner uppgav i intervjuerna att målet är att samtliga beställaren ska ha 
genomgått utbildningen i revisionsteknik eller fått intern utbildning i kvalitets-
revisioner. Enkätsvaren visade att drygt hälften av beställarna hade deltagit i 
utbildning om kvalitetsrevision som anordnats centralt. Nästan lika många hade fått 
regionalt anordnad utbildning om kvalitet. Antalet personer som gått utbildningarna 
var relativt lika i de fyra regionerna även om VVÄ var något underrepresenterat på 
såväl centrala som regionala utbildningar.280 
 Även om mer än hälften har gått utbildning i kvalitetsrevision så var det endast 
tre personer som varit revisionsledare. (En i VM, en i VVÄ och en i VSK). En 
person hade varit revisionsledare på grundpaket och de två andra hade varit 
revisionsledare på både grundpaket och andra objekt. 51% hade varit med på 
kvalitetsrevisioner på deras eget driftområde, 36% hade varit med på revisioner på 
både sitt eget och annat område. Fem personer hade aldrig deltagit i en 
kvalitetsrevision. Två av dessa anställdes under år 2001.  
 
Internrevisioner på enskilda personer 
Det förekommer att revisioner görs på enskilda personer, till exempel på 
beställaren för ett driftområde. Revisionernas frågor utgår ifrån kraven på 
beställaren utifrån avdelningens, eller regionens, kvalitetshandbok och befattnings-
beskrivning. Bland annat studeras hur stickprov gjorts, hur förfrågningsunderlaget 
tagits fram och hur beställaren har följt lagar och förordningar. Syftet är att se hur 
beställaren styr sitt arbete med grundpaketet, om han/hon förstår alla de krav som 
finns i handlingarna, hur kraven förs vidare till entreprenören och sedan följs upp
 Internrevisioner på enskilda sker dock inte i någon större omfattning eller 
systematiserat. Eftersom materialet är knapphändigt, revisionerna inte alltid 
diarieförs och det verkar vara känsligt att lämna ut material om enskilda personer, 
redovisas inte dessa i föreliggande studie.  
 

                                              
280 Se tabell B:12 i bilaga 2. 
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Miljörevisioner 
Även om kvalitetsrevisioner är den vanligaste revisionen så finns det ytterligare en 
typ av revision som kan utföras på grundpaketet, den så kallade miljörevisionen. 
Under 2001 genomfördes endast en miljörevision, i region Mälardalen, på ett 
grundpaket. Istället för att göra miljörevisioner var det vanligt att revisionsledaren 
under själva kvalitetsrevisionen även gjorde vissa kontroller på miljö och 
trafiksäkerhet. I VMN gjordes en miljörond på driftområdets arbetsplats i samband 
med kvalitetsrevisionerna.281 
 Det finns en speciell utbildning för att bli revisionsledare för miljörevisioner. 
Tanken är att även renodlade miljörevisioner ska göras i betydligt större omfattning 
på grundpaketet i framtiden. 
 
7.3.5 Viten och avdrag 
Viten och avdrag är ingen egentlig kontroll- eller uppföljningsmetod, utan ett sätt 
att styra entreprenörens arbete. I början av konkurrensutsättningen användes både 
termerna viten och avdrag. Vissa regioner föredrog avdrag för det lät mindre 
negativt laddat. Efterhand har i vissa regioner avdrag allt mer blivit ett begrepp 
som används som ekonomisk reglering till exempel vid överlämnandebesiktningar. 
Om entreprenören inte har uppfyllt alla krav, till exempel om kvalitén på 
grusvägarna är sämre än vid kontraktets ingång, kan ett avdrag på kontrakts-
summan göras. Viten används när en entreprenör inte har fullföljt sina åtagande i 
tid eller utfört dem felaktigt 
 I entreprenadkontraktet, som ingår i förfrågningsunderlaget, finns regleringar 
för i vilken omfattning viten ska användas. Regionerna följer den centralt 
framtagna mallen för entreprenadkontraktet men ändrar en del i innehållet för att 
anpassa till respektive region. Sedan 1996 har samtliga regioner infört vites- 
och/eller avdragsklausuler i sina upphandlingsdokument. Dock skiljer det sig åt 
mellan regionerna, främst vad det gäller antal specificerade tjänster samt 
vitets/avdragets storlek.282 I VMN nämns bara viten i entreprenadkontraktstexten. 
Enligt personalen där är viten och avdrag samma sak. Likaså är det i VM och i 
VVÄ. År 2001 var det endast VSK som använde bägge termerna i entreprenad-
kontraktet. Viten finns med i entreprenadtexten eftersom det är det begrepp som 
används i AB283 men i praktiken används alltid avdrag eftersom det anses som 
mindre värdeladdat. Det innebär att i VSK:s entreprenadkontrakt finns det 
presentationer av både vitesbelopp och belopp för avdrag. Egentligen är innebörden 
i de två begreppen lika, det vill säga ett sätt att reglera utebliven åtgärd eller 
funktion, men beloppen för avdrag är mycket mer detaljerade än vitesbeloppen.284 

                                              
281 Paula Ahlberg, VMN. 
282 Vägverket (1996:a) s. 9. 
283 Allmänna bestämmelser, AB, är branschgemensamma dokument som används vid 
upphandlingar. Det finns flera olika dokument, varav ABT 94 (allmänna bestämmelser för 
totalentreprenad) är det som oftast används för Grundpaket Drift. 
284 För avdrag se bilaga 4. 



 
 
 
 

113

 I enkäten fick beställarna svara på om de hade utdömt viten under 2001, hur 
många gånger och i vilken storleksklass. Eftersom begreppet viten i princip inte 
används i VSK har beställarna svarat för avdrag istället.  
 
Diagram 7:8 Antalet personer som utdömt respektive inte utdömt vite år 2001. 

0
2
4
6
8

10

VM VMN VVÄ VSK

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

Ja
Nej

 
Personer som började eller slutade att arbeta år 2001 har inte räknats med.  
 
Av de beställare som svarat på enkäten har 19 utdömt viten under 2001. Det finns 
en person (från VM) som utdömt fem viten under år 2001, en person (från VMN) 
som utdömt fyra viten och två personer (från VMN) som utdömt tre viten. Det 
fanns inga samband mellan om beställaren hade utdömt vite och hans/hennes ålder, 
utbildning, erfarenhet och så vidare.  
 Det finns ingen central sammanställning över i vilken omfattning viten eller 
avdrag har använts i Grundpaket Drift, hur stora beloppen varit och vad som 
entreprenörerna vitesbelagts för sedan konkurrensutsättningen inleddes 1992. Det 
är heller inte säkert om alla vitesärendena har diarieförts på alla regioner. I vilken 
omfattning viten används skiljer sig åt mellan såväl regionerna som beställarna, 
likaså orsakerna till att viten utdöms och summorna på vitesbeloppen. Det finns 
exempel på där viten utdöms i ganska låga belopp men för att statuera ett exempel 
så att entreprenören inser att viten faktiskt kan användas. 
 Tendensen verkar vara att viten används oftare nu än i början av konkurrens-
utsättningen och att vitesbeloppen blivit högre. Dessutom verkar viten utdömas 
snabbare, det vill säga utan flera varningar om det gäller krav som funnits med 
tidigare och om det inte är första gången som entreprenörerna inte uppfyller kravet. 
Detta i sin tur beror på att entreprenörerna har arbetat i flera år med grundpaketet 
och bör vara insatta i vilka krav som krävs. Om det är ett krav som inte funnits med 
tidigare kan beställaren vara mer överseende för att entreprenören ska ha möjlighet 
att lära sig. En förklaring till att vitesbeloppen blivit högre och används oftare är att 
det händer att Vägverkets personal känner sig utnyttjade av vissa entreprenörer. De 
intervjuade personerna har uppgett att det finns entreprenörerna som tänjer på 
gränserna eftersom Vägverket inte har använt viten i någon större utsträckning 
tidigare. Därför upplever vissa av Vägverkspersonalen det som viktigt att statuera 
exempel och vitesbelägga för att stävja entreprenörernas beteende.285  
 

                                              
285 Samtal med beställare, upphandlare och annan Vägverkspersonal i de fyra regionerna. 
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Tabell 7:4. Utdrag ut HK:s riksmall till entreprenadkontrakt samt regionernas 
entreprenadkontrakt över funktioner och åtgärder där vite skall utgå vid 
upphandling av grundpaketet år 2001:286 
 
 HK287 VM288 VMN289 VVÄ290 VSK291 
 2 gånger

kostnaden
Minst 5 000 Minst 30 000

Vinter, klass A, körfält 30 000 Se nedan  
Vinter, klass A, Vägrenar  10 000 Se nedan  
Vinter, klass A, 
Sidoanläggningar 

10 000 Se nedan  

Vinter, klass A2, körfält 30 000  
Vinter, klass A2, vägrenar 10 000  
Vinter, klass A2, 
sidoanläggningar 

10 000  

Vinter, klass A3, körfält 20 000  
Vinter, klass A3, vägrenar 5 000  
Vinter, klass A3, 
sidoanläggningar 

5 000  

Vinter, klass B Körfält  20 000 10 000  
Vinter, klass B, vägrenar 5 000  
Vinter, klass B, 
sidoanläggningar 

5 000  

Vinter, klass C, körfält 10 000  
Grusväg, klass A, B och C 20 000  
Grusväg, konstaterad 
avvikelse 

20 000  

Grusväg, felaktigt utförd 
åtgärd 

10 000  

                                              
286 VM har följande skrivning i sina entreprenadkontrakt: ”Om entreprenören inte inom i 
FSB angiven tidsfrist uppfyllt ställda standard- eller funktionskrav på varje enskild 
funktion eller åtgärd, utgår för varje tillfälle vite med 2 ggr kostnaden för att åtgärda 
avvikelsen.” VMN har utöver beloppen i tabellen skrivit till att ”vid försening av deltid 
skall vitets storlek utgöra 1% av årsomsättningen för aktuell position i FSB, dock alltid 
minst 3000 kr per tillfälle då avvikelse konstaterats. Vite utgår med 10 000 kr vid 
utebliven avvikelse enligt krav eller felaktigt utförd åtgärd.” I VVÄ:s entreprenadkontrakt 
står följande: ”Om entreprenören inte inom i FSB angiven tidsfrist uppfyllt ställda 
standard- eller funktionskrav på varje enskild funktion eller åtgärd, utgår för varje tillfälle 
vite med 1% av årsersättningen för aktuell position, dock minst 5.000.” För VSK gäller 
följande: ”Om entreprenören inte inom i FSB angiven tidsfrist uppfyllt ställda standard- 
eller funktionskrav på varje enskild funktion eller åtgärd, utgår för varje tillfälle vite med 
30.000 kronor.” Se även uppgifterna för avdrag i bilaga 4.  
287 Entreprenadkontrakt för Grundpaket Drift.  
288 Entreprenadkontrakt för Grundpaket Drift Gävle, VM. 
289 Entreprenadkontrakt för Grundpaket Drift Vingåker, VMN. 
290 Entreprenadkontrakt för Grundpaket Drift Hylte och Tilläggsskrivelse nr 2, VVÄ. 
291 Entreprenadkontrakt för Grundpaket Drift Bjäre-Åsbo, VSK. För avdrag se bilaga 4. 
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Tabell 7:5 Fakta om vite i de fyra regionerna år 2001. 
 
 VM VMN VVÄ VSK 
Antal driftområden per region 23 15 34 8
Antal viten totalt i regionen 15 13 3 4
Antal viten per driftområde i regionen 0,7 0,9 0,1 0,5
Antal vite per beställare* 1,4 2,6 0,2 0,4
Genomsnittligt vitesbelopp 22 200 17 000 6 700 255 200
Lägsta vitesbelopp 2 000 10 000 5 000 15 000
Högsta vitesbelopp 70 000 40 000 10 000 500 000
Sammanlagt vitesbelopp för regionen 310 500 221 000 20 000 1 021 000
Genomsnittligt vitesbelopp per 
driftområde i regionen 

13 500 14 700 588 127 600

* Med beställare räknas de 45 personer som svarade på enkäten. Om de som började eller 
slutade att arbeta med grundpaketet 2001 inte räknas med blir antalet vite per beställare 
0,87 för VSK, annars är det inga skillnader.  
 
Tabellen ovan, liksom tabell 7:4, visar på mycket stora skillnader mellan 
regionerna i så väl omfattningen av viten som själva vitesbeloppen. Användningen 
av viten är beroende av på varje unik situation och bedöms därefter, vilket till viss 
del kan förklara skillnaderna. Att det är så stora skillnader mellan regionerna kan 
också bero på att både begreppen viten och avdrag används i VSK. Fast egentligen 
spelar det ingen roll vilka begrepp som används eftersom innebörden är den 
samma, det vill säga att entreprenörer straffas för att de uppfyllda kraven inte följs. 
 En anledning till att viten utdöms förhållandevis sällan i vissa regioner verkar 
bero på att regionerna hellre vill fria än fälla samt att det anses viktigt att 
samarbetet med entreprenörerna fungerar väl. Det finns inga mönster som visar på 
att en viss typ av beställare verkar utdöma viten i större omfattning eller med högre 
vitesbelopp. Viten verkar vara ett sådant område där inställningen i regionen styr 
det övergripande användandet av viten och att det sedan är mycket personrelaterat, 
det vill säga olika beställare agerar som de själva tycker är korrekt. 
 
7.4 Egenkontroll 
Ovan har beskrivits de olika metoder som beställaren har att kontrollera och följa 
upp entreprenörens arbete med grundpaketet. Entreprenören har även själv ett 
kvalitetssäkringssystem. Vid varje upphandling kräver Vägverkets beställare in en 
kvalitetsplan för grundpaketet. Denna plan är objektsanpassad och till grund för 
planen ligger entreprenörens kvalitetssystem, checklistor samt olika rutiner som 
beskriver att de olika arbetsmomenten utförs korrekt. I systemet ingår 
entreprenörens egenkontrollsystem eftersom konkurrensutsättningen till stor del är 
baserad på entreprenörernas eget ansvar och deras egenkontroll av arbetet. Denna 
egenkontroll består av olika delar: dagböcker, vägvaktsinspektioner, inspektioner, 
avvikelserapporter samt en verifikationslista där entreprenören kryssar i när kraven 
uppfyllts. Systemet beskriver när tjänsterna som vägverket har beställt har utförts.  
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Vad som ingår i entreprenörernas egenkontrollsystem beror på tre förhållanden: 
 

• Vad beställaren har krävt i förfrågningsunderlaget. 
• Vad som entreprenadföretagen bestämt centralt.  
• Vad entreprenören på de enskilda driftområdena bestämmer (kan vara 

beroende på vissa speciella förutsättningar i driftområdet). 
 
Entreprenören kan även kontrollera sig att egenkontrollen fungerar genom 
internrevision, stickprov, besiktningar och genom att köra vägvaktens rundor och 
jämföra resultaten med hans observationer. 
 
7.4.1 Avvikelserapporter 
Entreprenören kan skriva en avvikelserapport till beställaren i vilken det redovisas 
om vissa arbetsuppgifter inte har utförts enligt de upphandlade kraven.292 Det är 
sedan upp till beställaren att avgöra om någon åtgärd, till exempel vite, ska 
användas eller om entreprenören hade ett giltigt skäl till att inte uppfylla kraven. 
 
Diagram 7:9 Antal avvikelserapporter per driftområde år 2001, medelvärde.293 
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Personer som började eller slutade att arbeta år 2001 har inte räknats in. 
 
Det skiljer sig också mellan de olika driftområdena i samma region. Det 
driftområde som skrev minst avvikelserapporter i VM skrev fem medan det område 
som skrev flest rapporter skrev 25. I vissa fall skiljde det sig också åt mellan 
driftområden som hade samma beställare. Störst var den här skillnaden i VM. Där 
skrev ett driftområde 5 avvikelserapporter under året medan entreprenören på 
beställarens andra driftområde skrev 20 rapporter. De enda mönster som finns är att 
de beställare som inte har arbetat som vägmästare i större utsträckning får fler 
avvikelserapporter från sina driftentreprenörer än andra beställare. 
                                              
292 Avvikelserapporterna brukar inte diarieföras och sammanställs inte på regionnivå. 
Rapporterna sparas dock av respektive beställare.  
293 Under år 2001 fick en del driftområden ny beställare, det vill säga ansvaret övergick. 
Därför finns det uppgifter från två beställare på vissa driftområden. Tyvärr går det inte att 
utläsa av svaren i enkäten i vilken omfattning uppgifterna gäller samma driftområde. 
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7.5. Beställarnas uppfattning av kontroll och uppföljning 
En beställare tillbringade i genomsnitt 190 timmar på stickprov, leverans-
uppföljning och besiktningar år 2001. Dessutom lades cirka 235 timmar på 
byggmöten. Det innebär att en dryg fjärdedel, cirka 424 timmar, av den totala 
årsarbetstiden gick åt till någon form av kontroll och uppföljning.  
 
7.5.1 Kontrollmetoder 
 
Diagram 7:10 Beställarnas uppfattning om olika kontrollmetoder för att kontrollera 
entreprenörernas arbete på grundpaketet, medelvärde. 
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Svaren är viktade enligt följande: 1=mycket dåligt, 2=dåligt, 3=varken bra eller dåligt, 
4=bra, 5=mycket bra. 
 
Två metoder får högst betyg och uppfattningen om dessa är liknande i alla fyra 
regioner. Metoden med högst betyg var ”stickprov/besiktningar” med ett 
medelvärde för samtliga beställare på 4,5. Samtliga beställare tyckte att metoden 
var antingen ”bra” eller ”mycket bra”. Näst högst fick ”byggmöten” med 4,3. Mest 
positivt till byggmöten var beställarna i VMN. Kanske beror det på att beställarna i 
VMN ansvarar för flest driftområden per person i regionerna. De hinner inte med 
att besöka respektive entreprenörer så många gånger varje månad utan byggmötena 
blir viktiga då de är en av de få gånger beställare och entreprenör möts. 
 Den metod som fick tredje högsta betyget var kvalitetsrevision (produkt). 
Medelvärdet var 3,8 men det fanns stora skillnader mellan regionernas uppfattning. 
I VSK fick metoden ett genomsnittsvärde på 4,2. Det höga värdet beror sannolikt 
på att en av beställarna för grundpaketet utför de flesta av kvalitetsrevisionerna och 
att revisionerna är mycket produktinriktade. 
 Lägst medelvärde, 2,8 fick kvalitetsrevisioner (system). Även om det är 
processrevisioner som utförs på de flesta grundpaket så uppfattas revisionerna som 
systemrevisioner av de flesta beställare, vilket troligtvis bidrar till det låga betyget. 
Det genomsnittliga värdet för miljörevision var 3,4, vilket är det näst lägsta. En 
förklaring kan vara att metoden används i så begränsad omfattning att beställarna är 
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skeptiska eller helt enkelt inte har någon direkt uppfattning. Att miljörevision får 
högst betyg av VMN beror troligtvis på att avdelningen har satsat på utbildning i 
miljörevision och att miljörevision också utfördes på ett grundpaket 2001. Tredje 
lägst är avvikelserapport med ett medelvärde på 3,6. Här finns det stora regionala 
skillnader. I VSK där avvikelserapporter används i störst omfattning anses metoden 
som bra, medan i VMN där användandet av avvikelserapporter är näst lägst, får 
metoden lägst betyg jämfört med de andra regionerna. Om man utgår ifrån att 
betyget 3, vilket betyder ”varken bra eller dåligt” är samma som att metoden är 
godkänd, så är det bara en av de sex metoderna, kvalitetsrevision – system, som 
inte får godkänt. 
 De få samband som finns visar att äldre beställare, de som har arbetat som 
vägmästare eller på ett driftområde är mest negativa till avvikelserapporter. 
Personer som har vägmästarutbildning är mest positiva till byggmöten. Annars 
finns det inga tydliga samband. 
 
Är kvalitetsrevisioner bra? 
Bortsett från frågan i enkäten om beställarna uppfattning om kvalitetsrevisionerna 
som metod gjordes även intervjuer med samma fråga. I intervjuerna med 
kvalitetsansvariga på HK och i regionerna frågades om kvalitetsrevisioner var en 
bra metod att kontrollera kvalitén på entreprenörernas arbete.  
 

”Om kvalitetsrevisioner är bra eller inte beror på hur de görs. Görs 
produktrevisioner som baseras på krav från handlingarna då har revisionerna ett 
visst värde. Om det är på systemnivå, bara övergripande, till exempel om man har 
vissa rutiner och så vidare, så ger revisionerna inte ett skvatt. Är inte den 
ansvarige ute på driftområdet intresserad av att följa rutinerna så spelar det 
ingen roll hur bra kvalitetssystem man än har.”  

 
”De revisioner som görs idag räcker inte. Revisionerna tittar för lite på 
produkten.”  

 
”Både och. Sen ett och halvt år tillbaks är revisionerna mer produktinriktade. Att 
bara titta på papperna är inte bra. Idag börjar vi hitta former. Ser vad resultatet 
verkligen blev på vägen. Med dessa revisioner blir resultatet bättre.” 
 
”Är inte bra som kontrollmetod, måste kombineras med kontroll av själva 
produkten. Mer problemorienterad revision är på gång. Bättre säkerställa genom 
att koppla till var i systemet flest brister finns och göra produktrevisioner.” 
 
”Beror på vem som gör dem. En del projekt får ganska många avvikelser men 
deras resultat (arbete på vägen) är ändå bra. Behövs erfarenhet av objekt för att 
få bra resultat.” 

 
Det ansågs av flera personer att kvalitetsrevisionerna endast tar hänsyn till 
entreprenörens kvalitetssystem och inte till hur kvalitén på det utförda arbetet blir. 
Flera av de intervjuade tyckte att det var förhållandevis lätt att visa upp ett 
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kvalitetssystem som godkänns av Vägverket men att det inte automatiskt innebar 
att entreprenören levde upp till alla krav eller utförde arbetet på ett korrekt sätt. Det 
påpekades samtidigt att kvalitetssystemen är kopplade till kvalitén på arbetet. Ett 
bra egenkontrollsystem där brister och avvikelser rapporteras, åtgärdas och 
analyseras för att inte inträffa igen, ger troligtvis en bättre kvalitet än ett system där 
brister inte rapporteras, åtgärdas eller analyseras.294 
 Inte heller entreprenörerna är helt positiva till kvalitetsrevisionerna: 
 

”Revisionerna handlar om kvalitetssystemen, de säger väldigt lite om kvalitén på 
vägen. Mer om papperna/ordningen än själva arbetet. Petar i sånt som är 
irrelevant, bagateller.”  
 
”De är jobbiga att vara med om. Vi vet om att det finns brister. Hur avvikelserna 
delas ut verkar godtyckligt och ges ibland för struntsaker.”  

 
”Får så konstiga frågor som man inte förstår. Revisionsledaren är en 
Marsmänniska. Han är fullständigt borta från verkligheten.” 

 
Det finns dock även positiva uttalanden: 
 

”Innan hade vägmästaren allt i huvudet. Nu finns uppgifterna i en pärm och alla 
vet var pärmen är och har tillgång till den. Nu är det mycket mer ordning och 
reda.” 
 
”Vi har lärt oss hålla koll på våra papper Visst är det bra med spårbarhet i 
arbetet och dokumenteringen, till exempel vid olyckor.”  

 
Avvikelserapporter 
Flera av frågorna i enkäten handlade om avvikelserapporter. Som tidigare 
presenterats i kapitlet så skiljer sig användandet åt mellan regionerna. Det 
genomsnittliga antalet avvikelserapporter per driftområde var i VSK 17, i VM 11, i 
VMN 4 och i VVÄ 4. Uppfattningarna om hur bra rapporterna är som metod skiljer 
sig också åt mellan regionerna och har viss koppling till användandet. Mest positiva 
till hur entreprenörerna skrev rapporterna var beställarna i Skåne, vilka gav 
entreprenörerna betyget 4. I VVÄ och VM blev betyget drygt 3. Beställarna i VMN 
gav betyget 2,5.295 
 Mest positiva var beställarna i Region Skåne vilket stämmer även med 
uppfattningen om avvikelserapporter som kontrollmetod. Mest negativ var 
personerna i VMN, vilket kan vara en förklaring till att de inte heller tycker om 
avvikelserapporter som en kontrollmetod. Uppfattningen är lika i både VM och 
VVÄ trots att användningen av avvikelserapporter var betydligt högre i VM.  

                                              
294 Intervjuer och samtal med regionala kvalitetssamordnare samt med ett flertal 
entreprenörer. 
295 Svaren är viktade enligt följande 1=mycket dåligt, 2=dåligt, 3=varken bra eller dåligt, 
4=bra, 5=mycket bra. Se också diagram B:5 i bilaga 2. 
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 Mer än 20% av beställarna i VM tyckte att det var stor skillnad mellan 
entreprenörernas sätt att skriva avvikelserapporter. Region Mitt var också den 
region där skillnaden mellan antalet avvikelserapporter per driftområde var störst. 
Troligtvis är det anledningen till att betyget blir knappt godkänt (3) för metoden. I 
VVÄ tyckte nästan hälften av beställarna att det inte var någon skillnad mellan 
entreprenörernas sätt att skriva avvikelserapporter medan 20% tyckte det i VMN. 
Trots att samtliga i VSK tycker att det finns en viss skillnad mellan 
entreprenörernas sätt att skriva rapporterna så blir betyget för metoden högst av de 
fyra regionerna.296 
 En entreprenör fick i samband med ett byggmöte 2001 frågan om deras 
uppfattning om avvikelserapporter. Så här uttryckte de sig: 
 

”Vi borde skriva fler men vi gör det inte. Ibland skriver vi. Men det finns inga 
föreskrifter för hur man ska skriva och hur beställaren kan använda uppgifterna. 
Man vågar skicka in avvikelserapporter om man vet att de inte kommer att 
användas för viten utan mest som information till beställaren. Men vi har skickat 
in avvikelserapporter som vi sen fått vite på.”297  

 
7.5.2 Entreprenörernas egenkontroll 
Skillnaderna mellan beställarnas uppfattning om hur entreprenörernas egenkontroll-
system fungerade är inte så stora. Egenkontrollsystemet får godkänt i tre regioner 
och nästan godkänt i den fjärde regionen, VVÄ. Ingen av beställarna svarade 
”mycket dåligt”. Kanske beror det på att om egenkontrollen hade fungerat mycket 
dåligt så hade personerna försökt att göra något åt det. Det fanns inga stora 
skillnader mellan de olika lokalkontoren. Inte heller spelade ålder, utbildning, om 
personerna arbetat på driftområde eller hur många driftområden de ansvarade för 
någon roll. Det enda som visade på ett mönster var på ”befattning”. Beställare med 
övergripande ansvar i VM och i VVÄ var mer negativa än andra beställare.298 
 En anledning till att vissa regioner var mer negativa till entreprenörernas 
egenkontrollsystem än andra kan vara att det är stora skillnader mellan de olika 
entreprenörernas egenkontrollsystem. Det innebär att även om vissa entreprenörers 
system är bra så är andras mindre bra och detta påverkar uppfattningen för hela 
regionen. VVÄ, som var mest negativ till hur systemen fungerade var den enda 
regionen som tyckte att det fanns stora skillnader mellan de olika entreprenörerna. 
Nästan 20% av beställarna tyckte det. I övriga regioner tyckte de flesta beställare 
att det fanns en viss skillnad. Det finns inget specifikt mönster, förutom 
skillnaderna mellan regionerna. Det enda utöver som verkar vara specifikt är om 
beställarna har vägmästarutbildning eller inte. Personer med vägmästarutbildning är 
mer negativa. Samtliga av dessa personer tyckte att det fanns en viss eller en stor 
skillnad mellan entreprenörernas egenkontroll.299 

                                              
296 Se diagram B:6 i bilaga 2. 
297 Samtal med driftentreprenör 2001. 
298 Se diagram B:7 i bilaga 2. 
299 Se diagram B:8 i bilaga 2. 
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 Jämfört med frågan ovanför så verkar det inte spela någon roll om det är en 
viss skillnad i egenkontrollen. VSK som var mest positiva till entreprenörernas 
egenkontrollsystem tyckte ändå att det fanns en viss skillnad mellan 
entreprenörerna. I VVÄ däremot, där det fanns två som tyckte att det var stor 
skillnad mellan entreprenörerna, var också medelbetyget lägst. Näst mest nöjd med 
entreprenörernas egenkontroll system var beställarna i VM och där fanns också 
högst del beställare som tyckte att det inte var någon skillnad.  
 
7.5.3 Betydelsen av kontroll 
 
Diagram 7:11 Beställarnas uppfattning om betydelsen av kontroll för kvalitén på 
entreprenörernas arbete år 2001.  
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Som beskrivits tidigare i kapitlet så lägger många av beställarna ner en dryg 
fjärdedel av sitt arbete, drygt 400 timmar, på stickprov, besiktningar, 
leveransuppföljning och byggmöten. Det ovanstående diagrammet visar tydligt att 
beställarna upplever att kontroll och uppföljning är viktigt för kvalitén.300 Endast en 
person tyckte att kontrollerna hade liten betydelse. 89% av beställarna tyckte att 
kontrollerna hade ganska stor eller stor betydelse, vilket kan förklara varför så 
mycket tid läggs ner på dessa arbetsuppgifter. 
 

                                              
300 Vid ett föredrag på VTI-dagarna i Linköping 2003 presenterades resultaten om 
beställarnas uppföljning. I publiken satt en beställare från Region Sydöst. Hon bekräftade 
betydelse av att följa upp och kontrollera entreprenörens arbete. När beställarna i region 
hade fått mindre tid för uppföljning upplevde de att kvalitén på entreprenörens arbete 
sjönk. 
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Diagram 7:12 Beställarnas uppfattning om behovet av kontroll jämfört med vad de 
utförde år 2001.  
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Förutom de regionala skillnaderna finns det inga tydliga skillnader mellan de olika 
beställarnas uppfattning beroende på ålder, befattning och så vidare. Region Mitt, 
som är den region som lägger ner mest tid på stickprov och som också gör flest 
stickprov per beställare, har lägst uppfattningen om betydelsen av kontroll. VSK 
som gör minst stickprov per beställare är den region som tycker att stickproven har 
störst betydelse. Ändå kommer VSK på tredje plats på frågan om de skulle vilja 
kontrollera mera. Att VMN verkar mest nöjd med antalet kontroller som görs beror 
troligen på att en extern konsult används i stor utsträckning.  
 I enkäten frågades också vad beställarna tyckte om den tid de lade ner på 
uppföljning och stickprovsarbete. 32 personer tyckte att de arbetade för lite med 
dessa uppgifter. Tydligast var det här i VVÄ där tretton av femton tyckte att de 
arbetade för lite. Uppfattningen stämmer med frågan ovan om hur beställarna 
skulle vilja kontrollera. Ingen av de 45 personerna tyckte att de arbetade för mycket 
med uppföljning. Beställarna i VVÄ var också de som i störst utsträckning ville 
kontrollera mer. Även här verkar beställarna i VMN mest nöjda.301 
 
7.6 Sammanfattande diskussion 
Vägverket hade år 2001 ett väl utvecklat system av kontroller och uppföljning av 
entreprenörernas arbete med Grundpaket Drift. Kontroller och uppföljning skedde 
på en mängd olika sätt, på olika nivåer och inom olika områden. Systemet består av 
olika stickprov, kvalitetsrevisioner, byggmöten, besiktningar, avvikelserapporter 
och möjlighet att använda viten och avdrag. I kapitlet visas att kontroll och 
uppföljning skedde i stor omfattning. Ungefär en fjärdedel av beställarens totala 
arbetstid gick åt till att på olika sätt kontrollera och följa upp entreprenörens arbete.  
 Utifrån det som beskrivits ovan borde Vägverket ha goda möjligheter att visa 
om verket får den kvalitet som beställts, det vill säga om de upphandlade kraven 
uppfylls. Det är dock inte så lätt att bevisa detta. Det beror till stor del på att en hel 
del av de stickprov som görs, görs utan att någon gemensam modell används. Med 
                                              
301 Se tabell B:13 och diagram B:9 i bilaga 2. 
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andra ord, många av stickproven görs osystematiskt och kan inte användas vid 
jämförelser. En annan anledning till att det är svårt att bevisa om kvalitén blir rätt 
är att en majoritet av stickprov och kontroller inte dokumenteras och därmed heller 
inte sammanställs på regional och central nivå. En tredje anledning är att arbetet 
med kontroll och uppföljning sker på olika sätt i de olika regionerna. Vissa av 
metoderna har anpassats till regionala förhållanden och regionala upphandlings-
dokument. De undersökta kraven är därmed inte helt jämförbara mellan regionerna. 
Det finns dessutom skillnader i arbetssätt inom de respektive regionerna. Det fanns 
heller ingen metod eller stickprovsmodell som användes av samtliga beställare. 
Den metodbeskrivning som användes mest användes av 80% av beställarna. 
 Ett problem är att uppfyllandet av alla krav inte kan mätas objektivt utan ett 
flertal av stickproven görs som bedömningar. Problemet med bedömningar är att de 
är personrelaterade och personernas åsikter kan därmed påverka resultaten. Ett 
annat problem är att metoderna inte är statistiskt säkerställda och därför inte kan 
säga något bestämt om kvalitén på de levererade produkterna och tjänsterna.302 
Ytterligare ett problem är att metoderna ofta saknar en analysdel. Det finns inga 
krav att resultaten ska sammanställas per region eller att de ska skickas vidare till 
Vägverkets huvudkontor. Ett skäl till tveksamheten att låta huvudkontoret få 
tillgång till resultaten är det problem som nämndes först; att kraven skiljer sig åt 
mellan de olika regionerna. I vissa fall finns en analysdel men den används inte. 
Allt detta betyder att sammanställningar, jämförelser och analyser på central nivå 
blir svåra att göra och därmed att visa i vilken omfattning som kraven uppfylls. 
 Kontroll och uppföljning handlar inte bara om de metoder som används utan 
vem kontrollen är till för. På central, och även till viss del regional, nivå vill 
Vägverkspersonal gärna kunna sammanställa och jämföra resultaten från olika 
uppföljnings- och kontrollmetoder i de olika driftområdena. För att det ska fungera 
krävs att kontrollmetoderna är lika överallt, dokumenteras och bygger på någon typ 
av statistisk modell. Beställarna, de som arbetar direkt med entreprenören, vill 
främst göra stickprov där de själva kan använda resultaten direkt i sitt arbete med 
entreprenören och inte för central sammanställning.303 För dem är kontroller och 
uppföljning redskap för att kontrollera kvalitén och ska vara så anpassade som 
möjligt till arbetet och enkla att använda. Centrala sammanställningar och statistiskt 
säkerhetsställda metoder är av sekundär betydelse. Flera av de centralt framtagna 
metoder som används idag anses av beställarna som inte tillräckligt relevanta, 
komplicerade och personalkrävande och används därför i begränsad omfattning. 
 Resonemanget ovan kan åtminstone delvis tolkas som ett stöd för att hypotes 
ett stämmer, det vill säga att Vägverket på central nivå inte vet om de får den 
kvalitet som beställts. Omfattningen av kontroll och uppföljningsarbetet är 
troligtvis mer än tillräckligt för att kunna ge besked om kvalitén men det saknas 
tillräckligt dokumenterat material om hur kvalitén är. De resultat av de kontroll- 

                                              
302 Rapportutkast StiG, Vägverket. 
303 Uppgifterna bygger på samtal med personal på Vägverkets huvudkontor och på 
regional nivå. 
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och uppföljningsmetoder som har dokumenterats presenteras i kapitel 9. Där 
diskuteras också om dessa resultat visar på att Vägverket får rätt kvalitet. 
 I början av kapitlet presenterades undersökningens tre hypoteser. Den andra 
hypotesen handlade om att transaktionskostnaderna för Grundpaket Drift 
understiger 5% av produktionskostnaderna. Redovisningen i det här kapitlet visar 
att beställarna tycker att det är viktigt att följa upp entreprenörernas arbete. Cirka 
en fjärdedel av beställarens årsarbetstid, drygt 400 timmar, läggs därför ner årligen 
av varje beställare på kontroll och uppföljning. Uppgifterna säger ingenting om 
transaktionskostnadernas storlek i förhållande till produktionskostnaderna men de 
tyder på att en stor del av beställarkostnaderna är relaterade till kontroll av 
grundpaketen. Resultatet från kapitlet visar också att risken för opportunism, det 
vill säga att entreprenören agerar själviskt, anses som betydande då beställarna 
tycker att kontroll och uppföljning har mycket stor betydelse kvalitén.  
 I en lärande organisation utvecklas organisationen på grund av sina 
medarbetares kollektiva erfarenheter. Samtidigt ger en lärande organisation 
utrymme för de enskilda individerna att utvecklas. I hypotes nummer tre utgicks det 
ifrån att den svaga kopplingen mellan Vägverkets huvudkontor och dess regioner 
samt mellan regionerna försvårar för Vägverket att fungera som en lärande 
organisation. Som beskrivs i kapitlet fungerar kontroll och uppföljningssystem 
både lika och olika i de fyra undersökta regionerna. Såväl byggmöten som 
kvalitetsrevisioner är formaliserade, dokumenteras och fungerar på liknande sätt i 
de fyra regionerna. I praktiken är dock kvalitetsrevisioner mycket olika beroende 
på vem som utför dem och på grundpaketets karaktär. 
 Stickprovarbetet visade sig till stor del vara personrelaterat och inte bara 
beroende på regiontillhörighet. Även beställaren ålder och tidigare erfarenhet 
spelade roll där stickprov i större omfattning utfördes av de beställare som var 
äldre, hade arbetat som vägmästare och som hade en utbildning på högst 
gymnasienivå. Rent generellt finns det få mönster eller samband mellan 
beställarnas agerande. Det verkar vara mycket beroende på varje enskild individ att 
lägga upp sitt arbete. Den faktor som styr agerandet mest är regionstillhörighet men 
det finns också stora skillnader inom regionerna. Någon form av kultur inom 
regionen, ibland kopplat till lokalkontorsnivå, verkar ha uppstått i vissa fall uppstått 
för hur vissa saker ska göras. 
 Det verkar som om Vägverkets organisation har gett regionerna och de 
enskilda beställarna relativt stor frihet att själva utveckla sitt arbete med kontroll 
och uppföljning. På så sätt fungerar Vägverket som en lärande organisation. Att det 
finns vissa skillnader i arbetssätt och omfattning av kontroller beror på skillnaderna 
mellan driftområdenas karaktär gällande trafikintensitet, klimat och geografi 
 Samtidigt tyder de stora skillnaderna mellan regionerna på att Vägverket inte 
fullt ut tar tillvara på och utvecklas av sina medarbetares erfarenheter. Vissa 
skillnader, till exempel antalet avvikelserapporter och vitesbelopp är så stora att det 
är tveksamt om det sker någon typ av erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan 
regionerna om hur dessa metoder används. Även beställarnas uppfattning om hur 
bra vissa kontroll- och uppföljningsmetoder är tyder på att det finns stora skillnader 
mellan regionerna. 
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KAPITEL 8: UNDERSTIGER TRANSAKTIONSKOSTNADERNA 5%? 
 
8.1 Inledning 
I inledningskapitlet presenterades tre hypoteser. Den andra hypotesen var att 
transaktionskostnaderna för Grundpaket Drift understiger 5% av produktions-
kostnaderna. Det fanns även två forskningsfrågor som hade koppling till 
transaktionskostnaderna. De handlade om hur stora transaktionskostnaderna var för 
regionernas beställarorganisation respektive deras uppföljningsarbete.  
 I det här kapitlet läggs grunden till svaren på forskningsfrågorna och om 
hypotesen stämmer. Detta görs genom ett försök att identifiera och kvantifiera 
transaktionskostnaderna för Grundpaket Drift. De metoder som används är 
sammanställning av befintlig ekonomisk statistik, intervjuer och enkätsvar. Den del 
i enkäten som används är del D. 
  Kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning där begreppet transaktions-
kostnader kortfattat förklaras och bakgrunden till hypotesen ges. Därefter redogörs 
för problem med att mäta transaktionskostnaderna för grundpaketet. Sen följer en 
beskrivning av Vägverkets kostnader för drift- och underhållsarbete på central, 
regional och avdelningsnivå. Efter det presenteras transaktionskostnaderna för 
grundpaketet relaterat till beställarnas arbetsuppgifter. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande diskussion, kopplad till hypotesen och forskningsfrågorna ovan. 
 
8.2 Bakgrund 
Vid en konkurrensutsättning är det flera olika typer av kostnader som förändras. 
Dessa kostnader kan delas in i tre kategorier; produktionskostnader, transaktions-
kostnader och övergångskostnader.304 Den här studien kommer att behandla den 
andra typen av kostnader: transaktionskostnader. De övriga kostnaderna har delvis 
behandlats i annan forskning.305 
 En viktig anledning till konkurrensutsättningen av drift- och underhålls-
verksamheten var att produktionskostnaderna skulle minska. Flera försök har gjorts 
för att kvantifiera eventuella produktionsvinster som konkurrensutsättningen lett 
till. En ofta citerad beräkning visar på en kostnadsvinst på 22-27%.306 Andra 
uppskattningar tyder på att priserna på driftverksamheten307 beräknas ha sjunkit 
med cirka 30%, underhållsarbetet308  och anläggningsarbetet cirka 10% vardera.309 
 För att få en mer heltäckande bild av reformens ekonomiska effekt behövs även 
de kostnader som uppstått på beställarsidan på grund av konkurrensutsättningen 
beräknas. Dessa kostnader, även kallade för transaktionskostnader, består bland 
annat av kostnader för information, kontrakt och kontroll. Informationskostnaderna 
är kostnader för att informera sig om marknaden och att informera marknaden om 
                                              
304 RRV (1998) s. 89. 
305 Se bland annat Arnek (2002) och Österberg (2000). 
306 Arnek (2002) s. 1:41. 
307 Framför allt Grundpaket Drift. 
308 Främst beläggningsarbeten. 
309 NVF (2000) ss. 5-6. 



 
 
 
 

126 

kontrakten. Kontraktskostnader är de kostnader som uppstår i samband med 
upprättande av förfrågningsunderlag, anbudsvärdering och kontraktskrivning. 
Kontrollkostnaderna uppstår efter kontraktskrivning när kravuppfyllelse ska 
kontrolleras och kontakt med entreprenören hållas. 
 Bakgrunden till hypotesen om transaktionskostnadernas storlek är att 
Vägverket i sin årsredovisning varje år redovisar en överslagsberäkning över 
storleken på den regionala beställarkostnaden. Som syns i tabellen nedan har 
kostnaden ökat sedan 1994 och låg år 2001 på knappt 5% av omsättningen.   
 
Tabell 8:1. Regionernas totala kostnad för beställning och uppföljning samt 
utvecklingen av den sammanlagda kostnaden för drift, underhåll och investering 
åren 1994 – 1997, miljoner kronor, löpande priser. 
 
 1994 1995 1996 1997 1997 1998 1999 2000 2001 
Beställning/ 
uppföljning 

261 386 396 414 429 460 480 523 587

Drift, 
underhåll, 
investering 

11 143 12 820 10 667 9 976 10 154 12 764 10 949 10 855 12 456

Andel 
beställning/ 
uppföljning 

2,3% 3,0% 3,7% 4,1% 4,2% 3,6% 4,4% 4,8% 4,7%

Källa: RRV (1998) s. 97 samt material från Per Björne, VV HK. 
 
Av beställarkostnaderna går det inte att se hur stor del som är relaterat till de tre 
olika områden investering, drift och underhåll. Kostnaderna är heller inte 
specificerade så att det till exempel går att se hur stor del som är relaterat till 
kontroll och uppföljning.  
 Enligt den rapport som RRV publicerade 1998 är det inte möjligt att se i vilken 
omfattningen transaktionskostnaderna för Grundpaket Drift har ökat på grund av 
konkurrensutsättningen. Detta beror på Vägverkets redovisningssystem. Ekonomi-
systemet har ändrats och är inte samma system som användes innan konkurrens-
utsättningen. Dessutom är uppgifterna för beställning och uppföljning av drift- och 
underhåll inte specificerade från andra beställnings- och uppföljningskostnader.310 
 Syftet i det här kapitlet blir att se om det går att mer noga identifiera och 
kvantifiera transaktionskostnaderna för grundpaketet än uppgifterna om de totala 
beställarkostnaderna för statlig väghållning. På grund av de problem som nämns 
ovan kommer endast ett år, år 2001, att studeras. 
 
8.3 Vägverkets kostnader 
Som beskrivs i kapitel 6 är Vägverkets redovisningssystem indelat i nio olika 
uppgifter där det arbete som utförs inom ramen för grundpaketet hamnar främst 
inom uppgifterna; genomförande av sektorsuppgiften, genomförande av 
myndighetsutövning och genomförande av statlig väghållning. Varje uppgift är 
                                              
310 RRV (1998) ss. 96-97. 
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indelad i verksamhetsgrenar, till exempel Drift och Underhåll och Produktionsstöd 
statlig väghållning. Verksamhetsgrenarna är i vissa fall indelade i verksamhets-
grupper som till exempel Drift och Underhåll. 
 
Tabell 8:2 Vägverkets verksamhetsvolym 1997-2001, miljoner kronor, löpande 
priser. 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 
Sektorsuppgiften 718 854 726 643 558 
Myndighetsutövning 2 695 2 057 2 269 3 037 3 101 
Statlig väghållning 11 261 14 026 12 619 12 445 13 837 
Summa verksamhetsgrenar 14 675 16 937 15 614 16 125 17 496 
Varav administration 1 057 1 081 1 088 1 005 1 012 
Administration i 
förhållande till verksamhet 

7,2% 6,4% 7,0% 6,2% 5,8% 

Uppdragsverksamheten, det vill säga fakturering mot Vägverket externa beställare är inte 
medräknat. Källa: Vägverkets årsredovisning 2001 s. 8. 
 
Som beskrivits i kapitel 6 bedrivs det mesta av arbetet med grundpaketen inom 
Statlig Väghållning”.  
 
Tabell 8:3 Verksamhetsvolym för Statlig Väghållning 1997-2001, miljoner kronor, 
löpande priser. 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 
Väginvesteringar 6 509 7 417 6 398 5 696 6 437
Drift och underhåll av vägar 4 712 6 557 6 180 6 715 7 290
Forskning och utveckling 51 89 91 78 83
Försvar 40 51 41 34 27
Summa 11 312 14 115 12 710 12 523 13 837
Källa: Vägverkets årsredovisning 2001 s. 16. 
 
Som syns i tabellen har drift och underhåll gått om väginvesteringar. Det betyder 
dock inte att det läggs ner mer pengar på drift och underhåll än på 
investeringsobjekt på statliga vägar. En del investeringar finansieras utanför 
Vägverkets ram för statlig väghållning.  
 
8.3.1 Regionernas kostnader 
I regionernas ekonomiska redovisningar av verksamheten separeras de olika 
kostnaderna enligt Vägverkets Produkt och Tjänstestruktur (PoT). Ett exempel på 
en PoT är ”Beställning och uppföljning”. Andra exempel på PoT är ”Belagd väg”, 
”Grusväg” och ”Vinterväghållning”. 
 I de direktiv som HK skapat för PoT-strukturen beskrivs vad som ska ingå 
under respektive rubrik. För produkt och tjänst 364, Beställning och uppföljning, 
gäller följande: 
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”I tjänsten ingår att upphandla genomförandet av produkter och tjänster inom PT 
31*-35*, 361-2, att styra och kontrollera leverantören och att följa upp och 
resultatvisa. Tjänsten omfattar exempelvis kostnader för byggledning oavsett om 
egen personal eller konsulter anlitas.”311 

 
Det är med andra ord inte helt klart vad regionerna ska kontera på den här punkten. 
Vid samtal med personal från de fyra regionerna framkommer att det är främst 
lönekostnader för egen personal men även till exempel kostnader för konsulter. Det 
vanligaste är att kostnaderna för beställarna för grundpaketet finns konterade på 
364, Beställning och uppföljning. På samma kontering finns även beställarna för 
bro, beläggning, färja, investering och så vidare. Upphandlarnas kostnader konteras 
också normalt sett på 364. Personer som arbetar med till exempel miljö och viss 
administration finns dock ofta konterade på Sektorsuppgifter istället för Statlig 
väghållning. Dessutom går det inte att särskilja personal som arbetar med 
grundpaketsrelaterade frågor med till exempel personal som arbetar med 
investeringsarbeten. Vissa av dessa personer, främst upphandlare, arbetar både med 
grundpaketet och med andra objekt. Även de beställare som ansvarar för de 
respektive grundpaketen arbetar med andra uppgifter varav det inte går att räkna all 
deras kostnader som kostnader för Grundpaket Drift.  
 
Tabell 8:4 Regionernas ekonomiska utfall år 2001, miljoner kronor. 
 
 Årsutfall Statlig 

väghållning 
Drift Underhåll Beställning 

och 
uppföljning

% beställning och 
uppföljning av statlig 
väghållning 

VM 2 851 2 551 494 1 134 74 2,9
VMN 1 454 1 255 310 431 41 3,2
VVÄ 3 585  2 620 783 533 110 4,2
VSK 985 808 211 182 27 3,3
Källa: Per Björne, HK. Siffrorna anger bruttoutfall, innan justeringar och påslag. 
 
Som nämnts innan ändrades Vägverkets redovisningssystem delvis 1998. I de 
tidigare uppgifterna särskiljs inte beställning och uppföljning från kostnader för 
förstudier, vägutredningar och marklösen. Det går därför inte att se hur kostnaderna 
för beställning och uppföljning ändras fram till 1998.  
 
Tabell 8:5 Regionernas del för beställning och uppföljning år 1998-2001, %. 
 
 1998 1999 2000 2001 
VM 2,5 3,3 3,2 2,9
VMN 2,5 2,7 3,1 3,2
VVÄ 3,4 3,4 4,0 4,2
VSK 1,8 2,0 2,9 3,3

                                              
311 Vägverkets Produkt- och tjänsteplan s. 13.  
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Sammanställningen visar att beställarkostnaden ökar i de flesta regioner 1998-
2001. Under samma tidsperiod får andelen drift och underhåll generellt sett en allt 
större del av kostnaderna för statlig väghållning.312 Man skulle kunna tänka sig att i 
regioner med mycket vinterväghållning blir kostnaden för beställning och 
uppföljning högre eftersom vinterväghållningskraven anses av beställarna som 
viktigast att följa upp men samtidigt svårast. Andelen beställning och uppföljning 
för VM, den mest typiska vinterregionen av de fyra undersökta, är dock lägre än för 
de andra regionerna. Kanske beror det på att i region Mitt är kostnaden för 
underhåll, främst beläggningsunderhåll, betydligt högre än för drift, där vinterväg-
hållningen ingår. Med andra ord är det inte möjligt ur redovisningen att se huruvida 
vinterväghållningen ger högre kostnader för beställning och uppföljning.  
 Det är heller inte möjligt att utläsa om en större del av drift och underhåll leder 
till lägre beställarkostnader. I VMN utgör drift och underhåll majoriteten av 
kostnaden för statlig väghållning, det vill säga mer än investeringsarbeten. I VVÄ 
är det VVÄ oftast mindre än hälften. Eftersom VVÄ har högre beställarkostnader 
skulle detta kunna innebära att investeringsprojekten har högre beställarkostnader. 
Slutsatsen stämmer dock inte på VSK där andelen investering har minskat medan 
drift och underhåll ökat. Samtidigt har kostnaderna för beställning ökat.  
 Sammanfattningsvis verkar det inte vara möjligt att dra några slutsatser om 
kopplingen mellan beställarkostnader och drift och underhåll. För att en analys ska 
kunna göras krävs att uppgifterna är specificerade och detta kräver tidsredovisning. 
 
8.3.2 Avdelningarnas kostnader 
Varje region har en avdelning där huvuddelen av arbetet med grundpaketet sköts 
och som regionernas beställare tillhör. Avdelningarna är Driftavdelningen i VM, 
Beställning Drift och underhåll i VMN, Underhållsavdelningen i VVÄ och 
Vägavdelningen i VSK.  
 
Tabell 8:6 Avdelningarnas omsättning, kostnader och beställarkostnad år 2001 
 Avdelningens 

omsättning (miljoner) 
Avdelningens 
kostnader (miljoner)

Administration % 

VM 1 360 30 2,2 
VMN 813 21 2,6 
VVÄ 1 306 22 1,7 
VSK 399* 8,6* 2,2* 
*= drift- och underhåll. 
 
En anledning till att administrationskostnaderna för VVÄ är lägre beror på att 
kostnaderna för färjedriften också finns med. Omsättningen för färjedriften är stor 
men kostnaderna för dess administration är liten i förhållande till omsättningen, 
vilket påverkar avdelningens resultat. Att kostnaderna är högst i VMN beror på att 
även upphandlare, miljö, kvalitet och annan personal finns på avdelningen vilket 
ger en mer heltäckande bild av transaktionskostnaderna för grundpaketet. 

                                              
312 Uppgifterna bygger på regionernas kostnadsredovisningar. 
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8.4 Transaktionskostnader för grundpaketet  
Den traditionella gruppindelningen i transaktionskostnadsteorin är i tre grupper; 
information, kontrakt och kontroll. Med utgångspunkt i dessa tre grupper kan 
transaktionskostnaderna för arbetet med Grundpaket Drift grovt delas in i sju 
aktiviteter: 
 

• Information om och för marknaden. 
• Skapandet av förfrågningsunderlaget. 
• Anbudsvärdering och skrivande av kontrakt 
• Löpande kontakt med och information till entreprenörer och allmänhet. 
• Kontroll och uppföljning av kontrakt 
• Straff och genomdrivande när kontrakt inte följs.  
• Utvärdering och förändring av regelverk. 

 
Beställarnas arbetstid 
Under år 2001 var det ingen av de berörda avdelningarna i de fyra regionerna som 
förde en komplett tidsredovisning. Region Väst hade tidsuppföljning under de 
första sex månaderna. De andra regionerna hade ingen alls. Många av beställarna 
har ändå en preliminär uppfattning om hur mycket tid som läggs på olika 
aktiviteter. Flera personer för egen tidsredovisning eller dagbok över 
arbetsuppgifterna. För att kunna beräkna hur mycket tid som läggs ner på 
respektive arbetsuppgift fick beställarna i enkäten redovisa hur deras arbetstid 
under 2001 ungefär hade fördelat sig.  
 
Tabell 8:7 Beställarnas arbetstid år 2001. 
 
Region Årsarbetstid, 

medel 
GPD, medel GPD % av 

totalt, medel 
Minst  
nedlagda tid 

Mest  
nedlagda tid 

VM 1816 1204 66 605 1700 
VMN 1840 1196 65 650 1850 
VVÄ 1820 1229 68 722 1524 
VSK 1957 1333 68 650 2360 
Personer som började eller slutade att arbeta med grundpaketet år 2001 är inte 
medräknade. Minsta nedlagd tid betyder hur många timmar den beställare som arbetade 
minst med grundpaketet lade ner. 
 
Som framgår skiljer det sig inte så mycket åt mellan de olika regionerna, totalt sett. 
I genomsnitt lägger beställarna ner cirka två tredjedelar av sin arbetstid på 
grundpaketsrelaterade arbetsuppgifter. Ingen region utmärker sig genom att 
beställarna där arbetar ovanligt mycket eller lite med grundpaketet. Det finns 
beställare i samtliga regioner som arbetar mindre än 800 timmar och beställare som 
arbetar mer än 1500 timmar. Det är relativt jämt fördelat mellan regionerna. 
Skillnaderna mellan de olika beställarna däremot är i vissa fall stora och det finns 
vissa mönster. De beställare som är äldre och som har arbetat som vägmästare 
lägger ner mest tid på grundpaketet. Personer med eftergymnasial examen arbetar 
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mindre med grundpaketet än övriga beställare. Detta kan bero på att de också har 
andra arbetsuppgifter. Huruvida beställarna har en övergripande befattning och hur 
många driftområden de ansvarar för gav inget utslag. Vissa beställare som 
ansvarade för mer än två driftområden arbetade mycket med grundpaketet medan 
andra beställare som också ansvarade för minst två driftområden arbetade betydligt 
mindre. De personer som endast ansvarade för ett eller två driftområden men som 
ändå arbetade mycket hade troligtvis andra arbetsuppgifter med grundpaketet, till 
exempel ansvar för grusvägsunderhåll eller vinterväghållningen. 
 
Tabell 8:8 Beställarnas fördelning av arbetsuppgifter år 2001, medelvärde. 
 
 VM VMN VVÄ VSK 
Upphandling 100 132 139 102
Projektering 49 10 58 73
Byggmöten 173 350 249 234
Kontakt med 
entreprenören 

190 138 130 200

Samråd, VV 120 122 146 110
Samråd, externt 100 83 133 118
Leveransuppföljning, 
stickprov 

235 138 139 186

Ekonomi, budget 176 151 191 184
Övrigt 154 210 172 292
Personer som började eller slutade att arbeta år 2001 är inte medräknade 
 
Kontakten med entreprenören är högre för både VSK och VM än i de två andra 
regionerna, trots att beställarna där oftast har ansvar för färre områden. Troligtvis är 
det så att beställarna i VVÄ och VMN har det mesta av kontakten genom 
byggmötet. I de andra regionerna sköts kontakten även successivt under månaden. 
Det här kan tolkas som att beställare som ansvarar för flera områden inte har tid i 
samma utsträckning med entreprenören under månaden. Byggmötet blir därför ett 
viktigt forum. 
 Av arbetsuppgifterna vill beställarna i samtliga regioner arbeta mer med 
leveransuppföljning, stickprov och kontakt med entreprenören.313   
   
8.4.1 Exempel på transaktionskostnader 
Som beskrivits ovan är det inte möjligt att särskilja samtliga transaktionskostnader 
för Grundpaket Drift år 2001 på grund av Vägverkets redovisningssystem. Det 
enda sättet att få en bättre bild av transaktionskostnaderna för år 2001 än att 
sammanställa beställarna och avdelningarnas totala kostnader skulle vara att 
intervjua samtliga personer som på något sätt arbetade med grundpaketet och be 
dem uppskatta hur många timmar de lagt ned och vilka kostnader de haft. Eftersom 
det rör sig om minst hundra personer sammanlagt i de fyra regionerna och det är 
tveksamt om personerna kan särskilja timmar och kostnader från andra objekt, 
                                              
313 Se diagram B:9 i bilaga 2. 
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betraktas inte den här metoden som genomförbar. Istället redovisas några exempel 
från arbetet med grundpaketet för att ge en viss indikation om vilka personer som 
är inblandade och i vilken omfattning.  
 
Informationskostnader 
En typ av transaktionskostnader är de kostnader som uppkommer i samband med 
att en ny marknad ska skapas. Då behöver beställarna, i detta fall Vägverket, se till 
att potentiella intressenter för Grundpaket Drift får information om att 
grundpaketen ska handlas upp. I samband med att Vägverket började handla upp 
drift och underhållstjänster, införde samtliga regioner så kallade informationsmöte 
för intresserade entreprenörer. Dessa möten lades ofta i samband med att årets 
förfrågningsunderlag för grundpaketen var färdiga. På mötena presenterades 
driftområdet/driftområdena och de olika delarna i förfrågningsunderlaget. Allt 
eftersom åren gick presenterades också nyheter, såsom nya ersättningsmodeller, 
nya upphandlingskrav med mera. 
 År 2001 var det bara två, VSK och VMN, av de sju regionerna som fortfarande 
hade kvar informationsmöten. I övriga regioner hade beställarna bedömt att 
informationsmötena hade spelat ut sin roll, främst för att inga nya entreprenörer 
tillkom och för att entreprenörerna, av taktiska skäl, inte ställde några frågor på 
mötena. De entreprenörer som hade möjlighet att lägga anbud på ett grundpaket var 
mer eller mindre konstant.314  
 Informationsmötena har haft och har olika karaktär i de olika regionerna. Det 
har inte funnits någon direkt styrning ifrån Vägverkets huvudkontor för hur mötena 
skulle utformas utan regionerna har haft fria händer. De två regioner, Region Skåne 
och region Mälardalen, som fortfarande har informationsmöten har olika karaktär 
på sina möten. I Mälardalen bjuds allmänheten, kommunen, entreprenörer och 
intresseföreningar in till mötena. Cirka 60 personer brukar komma på det årliga 
informationsmötet om grundpaketen. Med på informationsmötet i VMN år 2001 
var chefen för driftavdelningen, samordnare för grundpaketet, samtliga fem 
beställare, avdelningens miljö- och kvalitetssamordnare, avdelningens upphandlare, 
administrativt stöd, en konsult som jobbar med kvalitetsrevisioner och en från 
marknadsavdelningen. Mötet varade i cirka två timmar. Förutom kostnaden för de 
arbetstimmar som lades ner under själva mötet tillkommer tid för föreberedelser, 
kostnad för lunch, lokal och annonser. 
 I Skåne är det enbart möjliga entreprenörer som bjuds in. Dessa utgörs av cirka 
10 företag. Av de inbjudna kommer representanter från omkring fem företag på 
mötet. På informationsmötet i VSK år 2001 deltog förutom Vägavdelningens chef 
även sju beställare för grundpaketen och cirka tio personer från entreprenad-
företagen. Mötet pågick i drygt två timmar. Utöver lönekostnader för möte och 
förberedelser tillkom kostnader för annonsering och fika.315 

                                              
314 Uppgifterna bygger på intervjuer med beställare i Vägverkets sju regioner under våren 
2000 i samband arbetet av utvärderingen.  
315 Uppgifterna bygger på informationsmöten år 2000 och 2001.  
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 Som beskrivits ovan är informationskostnader för mötena små. Förutom 
kostnaderna för informationsmöten finns det dock andra typer av informations-
kostnader. Dessa är dock betydligt svårare att definiera och framför allt att mäta. 
Att vara uppdaterad om hur marknaden fungerar och att direkt och indirekt försöka 
påverka den är en del av beställarens och andra personer som arbetar med 
grundpaketets arbetsuppgifter. Till detta kan till exempel ingå viss typ av lobbying 
och deltagande i arrangemang ordande av olika entreprenörer, organisationer och 
föreningar. Utan detaljerad tidsredovisning från bland annat beställarnas sida är det 
dock inte möjligt att studera och identifiera dessa kostnader närmare. När det gäller 
beställarna för grundpaketet är det mycket tveksamt om dessa typer av 
informationskostnader överstiger transaktionskostnaderna för kontrakt och kontroll 
eftersom de två sistnämnda utgör en så stor del av beställarnas arbetstid. Kanske är 
det så att mycket av informationskostnaderna ligger på annan nivå, främst på 
chefsnivå för avdelningen och för regionen. 
 
Kontraktskostnader 
Att upphandla ett grundpaket tar minst ett halvår. Processen sätter normalt sett 
igång på sommaren eller tidigt under hösten och är klar någon gång under våren. 
Personer från flera olika avdelningar medverkar i upphandlingen på ett eller annat 
sätt. De som lägger ner mest arbete är oftast upphandlaren/upphandlarna och 
beställarna för de upphandlade grundpaketen. Här nedan följer kort beskrivning 
över de olika delarna i upphandlingsprocessen. Därefter redogörs för i vilken 
omfattning andra personer än beställarna drift är inblandade i arbetet på de 
respektive regionerna. 
 Upphandlingen brukar börja med upphandlingsmöten. Under dessa diskuteras 
handlingarna och olika gemensamma dokument såsom FSB, anbudsvärderings-
modell, ME, MF gås igenom. På mötena diskuteras vem som ska ansvara för att de 
respektive dokumenten blir färdiga. Oftast är det beställarna, drift som arbetar med 
FSB:n och andra tekniska dokument medan upphandlarna tar hand om AF och 
kontraktet. Mötena kan hållas vid flera tillfällen under upphandlingsprocessen. 
 Under sommaren och hösten sker också de inventeringar som ska göras på det 
driftområden som ska handlas upp. Inventeringarna omfattar till exempel brunnar, 
trummor och vägräcken. Inventeringarna görs av beställarna själva, kollegor 
och/eller konsulter. Nästa steg är upprättande av handlingarna. Detta sker under 
hösten och våren, beroende på när upphandlingen sker. Vissa regioner strävar efter 
att skicka ut förfrågningsunderlaget innan nyår medan andra blir klara med 
förfrågningsunderlaget i mars-april. När de olika dokumenten är sammanställda 
sker genomläsningar och kompletteringar. 
 När förfrågningsunderlaget är klart, uppkopierat och insatt i pärmar (endast 
region Mälardalen skickade ut sitt förfrågningsunderlag på CD-skiva år 2001) 
skickas det till de entreprenörer som visat intresse. Oftast kompletteras 
förfrågningsunderlaget sedan med skrivelser som inte fanns med i 
ursprungsmaterialet. Detta kan bero på frågor som entreprenörerna haft eller på nya 
dokument som kommit från regionen, HK eller någon annan. 
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 Därefter följer de veckor entreprenörerna har på sig att räkna och lämna anbud. 
Tiden skiljer sig åt såväl inom som mellan de olika regionerna. I en undersökning 
som Vägverket, HK, gjorde år 2000 var den kortaste räkningstiden 28 dagar medan 
den längsta var på 51 dagar316. 
 När entreprenörerna är klara och har skickat in sina anbud öppnas anbuden och 
upphandlingsprotokoll skrivs. Sedan ska de olika anbuden värderas. I detta skede 
hjälper i vissa fall också personer från andra områden, till exempel miljö och 
trafiksäkerhet, till med anbudsvärderingen. Anbudsvärderingen tar olika lång tid 
beroende på hur många driftområden som ska handlas upp och om kompletteringar 
behöver begäras in. Dessutom bjuds de entreprenörer som ligger bra till in till 
möten med beställaren/upphandlaren bland annat för att redogöra för vissa 
arbetsmoment ska gå till. 
 När Vägverket har bestämt sig för vilket anbud som ska antas, skrivs 
tilldelningsbeslut och kontakt tas med alla som lämnat anbud. Har inga 
överklagningar skett skrivs sedan kontraktet. Tiden från dess att anbuden har 
kommit in till dess att kontrakten är skrivna varierar. År 2000 var den kortaste tiden 
19 dagar och den längsta 64317. 
 När kontraktet är påskrivet ska allt material arkiveras, kopieras och eventuellt 
skickas ut. Det är vanligt att de entreprenörer som inte fick kontraktet är 
intresserade av att se hur det vinnande anbudet såg ut.  
 Region Mitt uppskattade att den tid som lades ner på upphandlingsförfarandet 
år 2001 till cirka 650 timmar.318 Utöver lönekostnaderna för dessa timmar 
tillkommer kostnader för resor, traktamenten, eventuell logi, lokalhyra, kopierings-
kostnad, materialkostnad och så vidare. Till detta ska också räknas den tid som 
beställarna för grundpaketet lägger ner.  
 
Kontrollkostnader 
Som beskrivits i kapitel sju utförs stickprov av de regionala beställarna, kollegor 
inom Vägverket, grundpaketsentreprenörer och konsulter. Omfattningen av dessa 
stickprov varierar kraftigt mellan regionerna. Den region som i störst utsträckning 
använder konsult är VMN. Konsultens arbetsomfattning är omkring en heltidstjänst 
varje år. Under vintertid gör han väglagsobservationer samt olika typer av 
stickprov. Under sommaren görs grusvägbedömningar och stickprov. Under 
augusti görs övertagsbesiktningar på de driftområden vars kontrakt löpt ut. 
Stickproven som görs under året täcker i princip in alla de upphandlade kraven i 
grundpaketet. Varje dag skickas en rapport till de fem beställare som ansvarar för 
grundpaketen i regionen. Dessutom sammanställs inspektionerna i en veckorapport. 
Kostnaden för konsultens arbete under år 2001 uppgick till drygt en miljon 
kronor.319 
 

                                              
316 Vägverket (2000) ss. 28-34. 
317 Vägverket (2000) s. 19. 
318 Se tabell B:14 i bilaga 2. 
319 Uppgifter av Gunnar Lenke, RV Vägkontroll. 
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8.5 Sammanfattande diskussion 
Även innan Vägverkets konkurrensutsättning genomfördes fanns vissa typer av 
transaktionskostnader för drift- och underhållsverksamheten. Till exempel fanns det 
personal på samtliga vägförvaltningar som arbetade med drift- och underhållsfrågor 
innan 1992. Vissa av dessa arbetsuppgifter var relativt lika de som beställarna för 
grundpaketet utför idag.320  
 Av de transaktionskostnader som tillkommit efter 1992 finns kostnader på flera 
olika nivåer. Några av de mest uppenbara är beställarnas arbete med grundpaketet. 
Även andra personer på Vägverkets regioner arbetar i viss omfattning med 
grundpaketen. Bland annat kan nämnas chefer och administrativ personal på de 
avdelningar som ansvarar för drift och underhåll. Det finns dessutom personal som 
arbetar med drift- och underhållsrelaterade frågor såsom trafiksäkerhet, miljö, 
kvalitet, brounderhåll, beläggning och upphandling. Det finns även transaktions-
kostnader förknippade med Grundpaket Drift på Vägverkets huvudkontor. Där 
arbetar personer med övergripande frågor rörande grundpaketen, framtagande av 
tekniska regelverk och upphandlingsdokument med mera.321 Det är inte helt tydligt 
vilka av transaktionskostnaderna för grundpaketet som är en direkt följd av 
konkurrensutsättningen. Vissa av dem, som till exempel att dokumentera vägarnas 
tillstånd, vägbefintligheternas omfattning och att ta fram regelverk är sådant som 
Vägverket kanske borde ha gjort och också skulle gjort även om en 
konkurrensutsättning inte hade skett. 
 I föreliggande kapitel studeras om hypotesen att Vägverkets transaktions-
kostnader för Grundpaket Drift år 2001 understiger fem procent stämmer. För att 
besvara detta har transaktionskostnaderna för grundpaketet identifierats och 
indelats i sju olika typer. Dessa kan i sin tur delas in i tre större grupper: 
 
Informationskostnader: 

• Information om och för marknaden. 
 
Kontraktskostnader: 

• Skapandet av förfrågningsunderlaget. 
• Anbudsvärdering och skrivande av kontrakt 
• Utvärdering och förändring av regelverk etc. 
•  

Kontrollkostnader: 
• Löpande kontakt med och information till entreprenörer och allmänhet. 
• Kontroll och uppföljning av kontrakt 
• Straff och genomdrivande när kontrakt inte följs.  

  
Som beskrivits i kapitlet består transaktionskostnaderna för Grundpaket Drift av 
främst två olika typer; kontraktskostnader och kontrollkostnader. Det finns även 

                                              
320 Se mer kapitel 6. 
321 Se mer kapitel 6. 
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informationskostnader men de informationskostnader som är enkla att definiera, det 
vill säga kostnaderna för informationsmöten, är små och koncentrerade till vissa 
tidpunkter. Dessutom var det endast två regioner som hade informationsmöten. 
 Beställarna för grundpaketet lägger i genomsnitt ner minst 100 timmar per år 
på upphandling, vilket är relativt lite jämfört med andra arbetsuppgifter. Mycket av 
kontraktskostnaderna härrör sig istället från annan personal, främst upphandlare 
och administrativ personal. Som beskrivits i Region Mitt tar upphandlings-
processen omkring ett halvår och är tidskrävande. Personal från flera olika 
specialiteter såsom till exempel trafiksäkerhet och miljö är engagerade. 
 Det framgår inte av studien i vilken omfattning som tid läggs ner på den fjärde 
typen av transaktionskostad, om utvärdering och förändring av regelverk. Uppgifter 
från kapitel sex tyder på att dessa kostnader finns eftersom beställarna samarbetar i 
olika projekt inom regionerna men även med andra regioner och Vägverkets 
huvudkontor. Det vanligaste var att projekten handlade om grundpaketsrelaterade 
frågor. Samtal med beställare i olika regioner tyder på att det är vanligt att vissa 
regelverk, främst FSB:n, diskuteras i dessa projektgrupper. Alla beställare ingår 
dock inte i dessa samarbetsgrupper så kostnaderna för utvärdering och förändring 
av regelverk är troligen inte så stor. Dessutom sker troligtvis en stor del av arbetet 
med utvärdering och förändring på Vägverkets huvudkontor. En annan möjlighet är 
att utvärdering och förändring av regelverk är en integrerad del av beställarnas 
arbete och bland annat diskuteras på olika typer av samverkans- och 
avdelningsmöten. Det blir därför svårt att kvantifiera tiden som läggs ner på detta.  
 Av resultaten i kapitlet framgår tydligt att kontrollkostnaderna är den största av 
de tre transaktionskostnadsgrupperna. Att en så pass stor del av beställarnas 
arbetstid, cirka en fjärdedel, är kontrollkostnader tyder på att kontrollerna anses 
som viktiga. Detta i sin tur indikerar att risken för opportunism, det vill säga att 
entreprenören försöker att maximera sin vinst till så låg kostnad som möjligt, 
existerar. För att stävja detta beteende krävs någon form av kontroll och 
uppföljning av entreprenörens arbete. Transaktionskostnaderna för beställarens 
kontroll blir därmed en kostnad för att garantera att kvalitén blir rätt.   
 Det redovisningssystem som Vägverket använde 2001 särskiljer inte 
beställarkostnaderna för arbeten med drift och underhåll från investeringsarbeten. 
Troligtvis räknas de flesta kostnader som är förknippade med Grundpaket Drift in i 
den produkt och tjänst som kallas för Beställning och uppföljning. Eftersom 
beställarna dock inte arbetar heltid med grundpaketet blir beställningskostnaden 
troligtvis för hög eftersom samtliga kostnader som är kopplade till beställarna 
konteras Beställning och uppföljning. Avdelningarnas redovisningar tyder på att 
administrationskostnaderna är betydligt lägre än de 5% som redovisas som 
Beställning och uppföljning. Den här kostnaden täcker dock inte alltid in kostnader 
som till exempel för upphandling. 
 Sammanfattningsvis går det inte att specificera kostnaderna för grundpaketet på 
ett sådant sätt att det är möjligt att se huruvida transaktionskostnaderna understiger 
5%. Det finns dock inget som tyder på att kostnaderna är betydligt högre.  
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KAPITEL 9: FÅR VÄGVERKET DEN KVALITET SOM BESTÄLLTS? 
 
9.1 Inledning 
I kapitel 1 presenterades två forskningsfrågor och en hypotes som handlade om 
kvalitet. Frågorna handlade om vilken betydelse de regionala organisationerna 
respektive uppföljningsmetoderna hade för kvalitén på drift- och underhållsarbetet. 
Hypotesen handlade om Vägverket vet om de får den kvalitet som beställts. I det 
här kapitlet läggs grunden till svaren på dessa forskningsfrågor och till hypotesen. 
Detta görs genom att sammanställa och analysera de olika sätt Vägverket använder 
för att mäta kvalitet på drift- och underhållsarbetet. Sammanställningen 
kompletteras med svaren från enkätundersökningen till beställarna. Främst används 
del E i enkäten men även några enstaka frågor från del C. 
 I kapitlet redovisas ett antal externa faktorer som kan påverka standarden på 
vägarna men också drift- och underhållsarbetet och därmed kvalitén. Sedan följer 
en översikt av Vägverket kvalitetsmätningsmetoder och deras resultat. Därpå 
redovisas resultaten från enkätundersökningen angående beställarnas uppfattning 
om entreprenörernas arbete. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion 
där hypotesen står i centrum. 
 
9.2 Faktorer som kan påverka kvalitén 
Som beskrivits i det teoretiska kapitlet finns det många åsikter om vad som ordet 
kvalitet innebär. I undersökningen här jämställs kvalitet med ”rätt kvalitet är att få 
vad som beställts”. Frågor som handlar om kvalitet i undersökningen innebär 
därmed att rätt uppnådd kvalitet är att entreprenören uppfyller de krav som 
handlats upp i grundpaketet. 
 Det finns flera externa faktorer som kan påverka hur kvalitén på 
driftentreprenörernas arbete uppfattas. Här nedan presenteras fyra sådana faktorer: 
vägarnas standard, den ökade trafikmängden, överlast på tunga fordon och de 
ekonomiska anslagen till drift och underhåll 
 
Standard 
Det finns ingen studie som i större omfattning har undersökt om det verkligen finns 
ett samband mellan vägarnas standard och entreprenörernas kravuppfyllelse när det 
gäller vinterväghållningen eller någon annan drift- och underhållsverksamhet.322 I 
samband med den utvärdering av Grundpaket Drift som Vägverket gjorde år 2000 
framkom det dock tydligt att många av entreprenörerna var missnöjda med 
vägarnas tillstånd. Ett flertal entreprenörer hävdade att vägarna var i sådant dåligt 
skick att det inte var möjligt för entreprenören att uppfylla de krav som krävdes. 
Som exempel gavs problemen med att hålla vägbanan fri från snö när det fanns snö 
i spårdjupen som plogutrustningen inte kom åt.323  
                                              
322 Enligt en VTI-studie går det inte att se något samband men bristen på samband kan 
enligt studien bero på att undersökningen inte är tillräckligt omfattande och att 
dataunderlaget är för litet. Se Möller och Wallman (2001). 
323 Samtal med driftentreprenörer år 2000. 
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 Vägverket har två olika metoder för att mäta vägytans standard. Spårdjup mäts 
som ojämnheter tvärs vägen och ojämnheter i vägens längdriktning mäts med hjälp 
av IRI, International Roughness Index. Mätningarna har utförts sedan 1987. Varje 
år mäts samtliga Europavägar, riksvägar och andra vägar som har en 
årsdygnstrafik, ÅDT, på mer än 4000 fordon per år. Övriga primära landsvägar 
mäts vart annat år och övriga belagda vägar vart tredje år.324  
 IRI är ett internationellt använt mått på vägarnas ojämnhet. Vid ett IRI-värde 
på högst 4 kan vägen karaktäriseras som ny eller med vissa defekter. Om IRI-
värdet överstiger 6 innebär det att vägen är skadad i viss bemärkelse. 
Sammanställningar av Vägverkets mätningar visar att huvuddelen av vägnätet har 
ett IRI som understiger 4. En liten procentandel har ett IRI på över 6. Mätningarna 
är dock inte helt rättvisande eftersom de utförs på sommartid. Ett fåtal 
undersökningar som gjorts vid tjälat tillstånd och vid tjällossningstider visar att 
IRI-värdena kan öka med upp till 30%.325 
 Sedan av mitten 1990-talet är det i genomsnitt 4% av vägarna eller färre som 
har ett IRI på 4 mm/m vilket innebär att mellan 96 och 99% av vägarna klassades 
som nya eller med vissa defekter. Störst andel dåliga vägar i de fyra undersökta 
regionerna hade Region Mitt med 4%. Bäst var vägarna i VSK där andelen vägar 
med ett IRI över 4 var 1-2%.  
 Andelen vägar med spårdjup över 15 mm är högre än IRI-mätningarna. Sedan 
1995 har vägarna i VMN och VM varit sämst med 6-8% av vägnätet med ett 
spårdjup på mer än 15 mm. Även när det gäller spårdjup var vägarna i Skåne bäst. 
2-3% av vägnätet hade ett spårdjup på minst 15 mm. En viss positiv tendens och en 
tendens till utjämning mellan regionerna syns dock under 1990-talet.326  
 
Trafikrelaterade data 
Vägarnas standard är till viss del påverkad av den trafik som belastar vägarna. 
Ökad trafik, särskilt den tunga trafiken, ökar slitaget och gör mer spårdjup och 
sprickor. Sedan 1976 har Vägverket använt samma system för att mäta 
förändringarna i trafikarbetet327 på det statliga vägnätet. Förändringarna i 
trafikarbetet finns inte uppdelat på regionnivå eftersom antalet mätpunkter är för 
litet. 328 
 

                                              
324 Öberg (2001) ss. 14-15. 
325 Öberg (2001) ss. 24-26. 
326 Se diagram B:10 och B:11 i bilaga 2. 
327 Trafikarbete kan definieras som ”summan av längden på alla resor som fordon utför 
längs sträckan under en bestämd tid”. Vägverket (1999) s. 6.  
328 Vägverket (1999) s. 2.  
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Tabell 9:1 Riksgenomsnittligt trafikarbetsförändringsfaktor för fordonsklass 
Personbilar, Lastbilar och Fordon totalt 1994-2001, %. 
 
År Personbilar Lastbilar Fordon totalt 
1994 + 0,5 + 4,9 + 1,2
1995 + 1,8 + 4,0 + 1,9
1996 + 0,4 + 1,0 + 0,5
1997 0 + 3,7 + 0,3
1998 + 0,7 + 5,1 + 1,1
1999 + 3,0 + 5,0 + 3,2
2000 + 1,3 + 3,8 + 1,5
2001 + 1,3 + 2,6 + 1,4
Källa: Paul Holmgren, VV Konsult 
 
Tabellen visar en ökning av trafikarbetet för varje år sedan 1994. Av lastbilarna är 
det de med en vikt på mer än 16 ton som ökat mest, med nästan 8% per år.329  
 
Tabell 9:2 Riksgenomsnittlig trafikarbetsförändringsfaktor 1994-2001, %. 
 
Vägtyp Personbilar Lastbilar Fordon totalt
Europavägar + 16,3 + 42,2 + 19,3 
Övriga riksvägar + 6,2 + 30,0 + 8,3
Primära länsvägar + 10,9 + 38,6 + 12,8
Övriga länsvägar + 3,7 + 26,7 + 5,7
Totalt + 9,2 + 34,3 + 11,6
Källa: Paul Holmgren, VV Konsult 
 
Räknat från 1993 har det totala trafikarbetet ökat med nästan 12% på åtta år. Den 
tunga trafiken har under perioden ökat med mer än 30%.  
 
Överlast 
Fordonens tyngd spelar en betydande roll för slitaget på vägarna. År 2001 gjorde 
region Mitt en undersökning där virkeslastbilar vägdes utan att fordonen var 
medvetna om vägningen. Cirka 80% av virkestransporterna skedde med överlast.330 
Följande år utfördes liknande undersökningar på flera vägar i flera regioner. De 
första preliminära resultaten visade på att överlasten var mycket vanligt, främst 
bland tyngre fordon. Mätningarna visar att bland fordonen med en bruttovikt lika 
eller över 35 ton var upptill 79% av fordonen överlastade. Vanligaste var det i 
VVÄ där mer än hälften av fordonen med en bruttovikt över 35 ton var överlastade. 
Även i VMN var det vanligt med överlast bland de tyngre fordonen. Bland fordon 
med en bruttovikt på under 35 ton var mellan 3% och 8% var överlastade.331 

                                              
329 Öberg (2001) s. 13. 
330 Årsuppföljning 2001 VM s. 2. 
331 BWIM-mätningar 2002. Preliminär projektrapport. Vägverket. 



 
 
 
 

140 

 De ovan redovisade resultaten i kapitlet visar på att vägytans standard är, enligt 
de sätt som används för att mäta idag, något bättre än innan konkurrens-
utsättningen. Det totala trafikarbetet har dock ökat med nästan 12% sedan 1994. 
Den tunga trafiken har ökat med mer än 34%. Överlast är dessutom vanligt bland 
tunga fordon.  
 I vilken omfattning dessa faktorer påverkar vägarnas standard och därmed 
entreprenörernas möjlighet att uppfylla de upphandlade kraven finns ingen 
forskning på. Att vägarnas standard, mätt via IRI och spårdjup, inte visar på en 
försämring trots ökad trafik och överlast kan bero på flera olika saker. För det 
första kan det vara så att IRI och spårdjupsmätningar inte är tillräckliga mätningar 
av standarden eftersom de endast mäter vägytan och inte vägkroppen. För det andra 
kan det bero på att eventuella förändringar av vägstandarden sker successivt och än 
så länge har effekterna av den ökade belastningen och eftersläpningen av 
underhållet på vägarna inte märkts. 
 År 2001 gjorde Vägverket en sammanställning över hur kostnaderna för drift- 
och underhållsverksamheten hade utvecklats jämfört med trafiken. I diagrammet 
framgår att trafiken, mycket på grund av den tunga trafiken, ökat betydligt medan 
kostnaderna för drift- och underhållsverksamheten varit konstanta eller till och med 
sjunkit. Skillnaderna mellan kostnadsutvecklingen och trafikökningen kan på lång 
sikt betyda att standarden på vägarna sjunker och att kvalitén på det utförda arbetet 
därmed blir lägre. I vilken omfattning kvalitén på drift- och underhållsarbetet har 
påverkats framgår dock inte. 
 
Diagram 9:1. Drift och underhåll med trafikindex 1980-2000 samt prognos 2001-
2002. 
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9.3 Vägverkets kvalitetsmätning – metoder och resultat 
Vägverket har haft och har idag flera olika metoder för att försöka mäta om 
entreprenören följer de krav som ställs i upphandlingsdokumenten, det vill säga att 
Vägverket får rätt kvalitet. Ett flertal av dessa metoder har presenterats mer 
utförligt i kapitel 7, Uppföljning och kontroll. Här kommer endast metodernas 
resultat att sammanfattas. 
 
Vinterväglagsuppföljning  
Mellan 1994 och 1997 använde Vägverket en vinterväglagsuppföljning som 
kallades för VUP. Stickprov gjordes i de olika regionerna och sammanställdes 
centralt.  
 
Diagram 9:2 Regionernas antal godkända sektionselement 1994/1995 – 1996/1997.332 
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De analyserade resultaten visar att de vanligaste bristerna är förekomst av lös snö 
eller för stort snödjup, halka/svår halka samt förekomst av snö och is när kravet är 
barmark. Det finns vissa regionala skillnader. Förekomst av snö/is är vanligare i 
söder än norr. Ojämnheter på vägbanan är betydligt vanligare i norr.  
 Det redovisas även hur stor del av sektionselementen, det vill säga de olika 
delarna av vägen såsom körbana, gång- och cykelväg och så vidare, som blivit 
underkända. Variationen mellan de olika regionerna är inte speciellt stor, endast ett 
få procentsatser. Ingen region utmärker sig åt det ena hållet eller det andra. Som 
syns i diagrammet är andelen brister relativt låg. De stickprov som gjorts på 
vinterväghållningen visar att över 90%, i vissa fall upp till 98%, varit godkända.333  
 

                                              
332 Möller (1999) s. 19, s. 24 och s. 29. 
333 Möller (1999) 
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Grusvägsuppföljning 
Under tre år på 1990-talet gjorde regionerna stickprov på grusvägsuppföljningen 
vilka sammanställdes centralt. Systemet kallades för GUPP och bestod av en 
metodbeskrivning och ett inrapporteringssystem.  
 
Tabell 9:3 Jämnhet grusvägar indelat i tillståndsklasser 1995-1997, %. 
 
 1995 1996 1997 
Region Klass 

1 
Klass 
2 

Klass 
3 

Klass 
1 

Klass 
2 

Klass 
3 

Klass 
1 

Klass 
2 

Klass 
3 

VM 50 44 6 34 57 9 39 55 6 
VMN 55 37 8 41 48 11 48 43 9 
VVÄ 68 30 2 67 31 2 76 23 1 
VSK - - - 92 7 1 64 34 2 
Klass 1= God, klass 2=Godtagbar och klass 3= Låg. - = uppgift saknas. Källa: Hussein 
Alzubaidi, Vägverket Borlänge. 
 
Eftersom grusvägarnas jämnhet är starkt kopplade till drift- och underhållet tyder 
resultatet på att entreprenörerna i stor omfattning uppfyllde kraven. Tillståndet för 
färre vägar än tio procent klassades som lågt. 
 Inrapporteringen av grusvägsklassningen upphörde efter 1997 men under 1999 
sammanställdes uppgifter av entreprenören och beställarens uppfattningar av 
grusvägsunderhållet, baserat på metodbeskrivningen som användes i GUPP.334  
 
Diagram 9:3 Regionernas och entreprenörernas bedömning av grusvägarnas kvalitet 
år 1999, avseende ojämnheter respektive löst grus. 
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Även här, liksom i mätningarna ovan, blir andelen godkända vägar mycket högt. 
Mer än 90% är godkända.  

                                              
334 Alzubaidi (2001) ss. 4:4-5 och s. 3:7-8. Totalt svarade 63 personer på Alzubaidis 
undersökning. 26 av dessa personer var regionala beställare från Vägverket. 37 personer 
var entreprenörer från Vägverket Produktion, Skanska, NCC och Peab. Enligt Alzubaidi 
(25/2-03) var det inga större skillnader mellan beställarnas och entreprenörernas 
uppfattning om grusvägarnas kvalitet. 
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Kvalitetsrevisioner 
Vägverkets kvalitetsrevision är en granskning av entreprenörernas kvalitetssystem. 
Ett antal kravpunkter undersöks och revideras. Under en kvalitetsrevision gås ett 
antal förutbestämda punkter igenom. Varje punkt bedöms som godkänd eller med 
avvikelse. Avvikelser indelas i mindre avvikelse och allvarlig avvikelse.335  
 
Tabell 9:4 Utfallet av kvalitetsrevisioner under åren 1994-1998 för Vägverket 
Produktion respektive privata entreprenörer, %. 
 
 1994 1995 1996 1997 1998 2001 VM, VMN, 

VVÄ, VSK 
2001 

VV Produktion 
Godkänd 
Mindre avvikelse 
Allvarlig avvikelse 

 
0 

94 
6 

51
34
15

54
30
14

49
36
16

40
52
8

-
-
-

 

Privata 
entreprenörer 
Godkända 
Mindre avvikelse 
Allvarlig avvikelse 

 
0 

97 
3 

48
42
9

48
30
23

69
18
13

58
42
0

-
-
-

 

Totalt 
Godkända 
Mindre avvikelse 
Allvarlig avvikelse 

 
0 

94 
6 

50
38
12

52
30
17

59
27
14

46
49
5

78
19
3

 
71 
26 
3 

Källa: År 1994-1998 kommer från RRV (1998) uppgifterna för år 2001 från Christer 
Andersson, VSK och de regionala uppgifterna från respektive region. Det finns ingen 
central sammanställning av resultaten från kvalitetsrevisioner för år 1999 och 2000. 
 
Jämfört med andra verksamhetsgrenar såsom underhållobjekt, investering och 
projektering var resultaten från kvalitetsrevisionerna på driftområden bäst år 2001. 
I genomsnitt för samtliga verksamhetsgrenar i de sju regionerna hade 5% av 
punkterna allvarliga avvikelser och 24% mindre allvarliga avvikelser. 336  
 De centrala sammanställningarna av resultaten från kvalitetsrevisionerna är inte 
uppdelade på de olika regionerna. Samtal med de fyra utvalda regionerna gav dock 
att 15 kvalitetsrevisioner gjordes på grundpaketet år 2001. Nio revisioner utfördes i 
VM, tre i VMN, en i VVÄ och två i VSK.  Sammanlagt reviderades 149 punkter. 
Av dessa var 107 godkända, 38 hade mindre avvikelser och 4 allvarliga avvikelser. 
Eftersom så få revisioner utfördes presenteras inte resultaten från de olika 
regionerna för sig. 
 Sammanställningarna från resultaten år 2001 visar att antalet utförda 
kvalitetsrevisioner varierar kraftigt från region till region. I tre regioner var antalet 
revisioner så få att några regionala slutsatser inte kan dras av deras resultat. Antalet 

                                              
335 SBUF nr 95:57 s. 8. 
336 Se diagram B:12 i bilaga 2. 
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revisioner beror främst på antalet driftområden i regionen och när dessa handlades 
upp. Revisionernas antal och utförande verkar också vara en lednings- och 
personalfråga där vissa regioner har en ledning och personal som aktivt satsat på att 
utföra revisioner. 
 Studier av revisionerna i de fyra regionerna visar att det är stora skillnader 
mellan såväl utförande av revisionerna som av resultaten. Det är inte samma 
punkter som revideras på de olika revisionerna, antalet punkter per revision varierar 
och det är skillnader mellan antalet avvikelser per revision. Det finns driftområden 
som har fått sju avvikelser (av nio möjliga) medan andra driftområden klarar sig 
utan avvikelser. Den punkt som fått flest avvikelser är kontroll och provning.  
 Det finns ingen central styrning hos Vägverket över hur ofta och i vilken 
omfattning som kvalitetsrevisionerna ska genomföras. Det är regionerna som 
bestämmer själva. Detta innebär att de statistiska uppgifterna inte är helt jämförbara 
mellan de olika regionerna. En region som genomför många revisioner kan få annat 
resultat än den region som endast genomfört ett fåtal.337 Dessutom är resultatet till 
viss del beroende på revisionsledaren, det vill säga den som utför revisionen. Stora 
skillnader mellan deras uppfattningar kan leda till stora skillnader i resultat.338 
 Att entreprenörerna fortfarande får avvikelser trots att det är nästan tio år sedan 
konkurrensutsättningen inleddes kan bero på att flera av revisionerna gjordes på 
driftområden som varit upphandlade i konkurrens endast i ett eller ett fåtal år. 
Resultaten från revisionerna tyder på att så är fallet vid flera avvikelser. Att antalet 
avvikelser inte helt avtar betyder nödvändigtvis inte att kvalitén blir lägre. 
Kvalitetsrevisionerna är delvis revisioner av entreprenörens kvalitetssystem och det 
innebär att ju hårdare krav eller mål som entreprenören själv ställer på sig i 
kvalitetssystemet, desto svårare blir det att uppfylla dessa fullt ut. Med andra ord, 
ett väl utvecklat kvalitetssystem med ambitiösa mål kan leda till högre kvalitet på 
produkten än en annan entreprenör, trots att fler avvikelser på revisionerna fås. 
 
Leverantörsmarknadsanalys339 
Sedan 1995 gör Vägverket en bedömning av rådande leverantörs-, konkurrens- och 
andra marknadsförhållanden. Verksamhetsområden som studeras är projektering, 
investering, Grundpaket Drift, vägmarkering, broreparationer och beläggning. Sex 
olika bedömningsfaktorer per verksamhet har bedömts: 
 

• Pris (prisnivå, prisutveckling, skillnader i anbud) 
• Leverantör (kvalitetsbedömning, brister, leveranstider) 
• Konkurrens (antal anbud, prismässig spridning, utländska anbudsgivare) 
• Utveckling (produktutveckling, produktkvalitet, estetik) 
• Miljö/Trafiksäkerhet (utveckling inom området, metoder och hjälpmedel) 
• Etik (försök att påverka beställare och konkurrenter, marknadsuppdelning) 

                                              
337 RRV (1998) ss. 53-58. 
338 Se mer i kapitel 7. 
339 Leverantörsmarknadsanalys för år 2000 och 2001, Vägverket. 



 
 
 
 

145

Betygsättningen sker enligt en femgradig skala där 3,0 = godkänt. Resultatet visar 
att grundpaketet år 2001 fick godkänt i samtliga regioner. Mest nöjd var VSK och 
minst nöjd, precis godkänt, VMN och VVÄ. Trenden visar högre betyg i VSK och 
VM sedan 1996 medan betygen ligger omkring 3 de sista åren i VMN och VVÄ.  
   
Tabell 9:5 Betygsättning på Grundpaket Drift fördelad per region, 2001. 
 
 Pris Leverantör Konkurrens Utveckling Miljö/TS Etik Totalt 
VM 4 3,7 3,4 4,0 3,0 5,0 3,3
VMN 3,6 3,5 2,4 2,0 3,3 4,3 3,1
VVÄ 3,8 3,1 2,1 2,3 3,8 3,5 3,0
VSK 3,9 4,0 4,3 4,0 4,0 5,0 4,1
 
Att det totala omdömet på grundpaketet blir betydligt lägre i VM, VMN och VVÄ 
jämfört med i VSK beror på att faktorerna ”konkurrens” och ”Utveckling” får 
genomgående låga siffror, förutom i VSK. Detta drar ner totalbetyget. Det kan 
också vara en anledning till att grundpaketet som helhet får lägre betyg än 
genomsnittet av samtliga verksamheter under flera år.340  
 
Tabell 9:6 Betygsättning av ”Leverantör” Grundpaket Drift 1995 - 2001. 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
VM 3,1 3,1 3,9 3,6 3,6 3,5 3,7 
VMN 3,1 3,1 3,6 3,8 3,6 3,6 3,5 
VVÄ 3,7 3,7 3,5 3,5 3,3 3,1 3,5 
VSK 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
 
Den bedömningsfaktor som är mest intressant för denna studie är ”Leverantör”. 
Jämfört med andra verksamhetsområden får ”leverantör” ofta högre betyg. Betyget 
för ”leverantör” är i också de flesta fall högre än genomsnittsbetyget för 
grundpaketet vilket troligtvis betyder att regionerna är relativt nöjda med det arbete 
som entreprenörerna utför. Inte i något fall under de år som undersökningen 
genomförts har ”leverantör” fått ett betyg lägre än 3, det vill säga att inte blivit 
godkänt.   
 Leverantörsmarknadsanalysen bygger på bedömningar vilket innebär att 
resultaten kan vara svåra att jämföra mellan regionerna eftersom uppfattningar i 
bedömningar kan skilja sig från person till person och därmed påverka resultatet. 
 

                                              
340 Se tabell B:15 i bilaga 2. 
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Regionala utvärderingar av drift- och underhållsarbete 
Det finns få dokumenterade sammanställningar av stickprovsresultat i regionerna. 
Ett exempel på en sammanställning presenteras nedan: 
 
Tabell 9:7 Andel godkända stickprovskontroller i VVÄ, %. 
 
 Vägmarkering Vinterväghållning* Rastplatser Brunnar Broar 
1997 86 - - - - 
1998 85 93 - - - 
1999 92 93 97 - - 
2000 93 95 97 86 - 
2001 92 95 93 - 88 
* Vinterväghållningen redovisas per säsong. 1998 betyder därmed vintern 1997/98. 
 
Resultaten av VVÄ:s stickprov ligger i samma klass som resultaten från 
vinterväghållningen och grusvägsuppföljningen som presenterats ovan, det vill säga 
att i de flesta fall att omkring 90% eller mer av stickprovsresultaten är godkända. 
Att resultatet för vägmarkering har förbättrats sen de infördes 1997 förklarar de 
regionala representanterna med att kontrollerna har lett till betydligt bättre kvalitet. 
Innan systematiska stickprov gjordes var kvalitén betydligt lägre.341 
 På regional nivå görs också flera trafikant- och kundundersökningar. Resultaten 
av dessa presenteras inte här eftersom många av undersökningarna görs helt lokalt 
och är svåra att jämföra med andra regioners. De görs inte i samma omfattning, 
angående samma saker i de olika regionerna och sammanställs inte på central nivå.  
 
9.4 Trafikantundersökningar 
Vägverket genomför årligen olika typer av trafikantundersökningar. Dels 
genomförs undersökningar central, dels på de olika regionerna. De två centralt 
framtagna undersökningarna, Trafikantbetyget och Nöjd Kund Index (NKI), 
presenteras här.  
 
Trafikantbetyg342 
Sedan 1995 gör Vägverket en undersökning som kallas för ”Trafikantbetyget”. 
Undersökningen utförs en gång på våren och en gång under hösten. Två 
målgrupper undersöks: privatbilister och yrkeschaufförer. I varje region frågas 400 
privatbilister med körkort i åldrarna 18-75 år och 300 yrkeschaufförer som kör tung 
lastbil. Frågorna rör nationella vägar, regionala vägar, övriga statliga vägar och 
grusvägar. 
 Svaren är indelade i en fem gradig skala där 1 = mycket missnöjd och 5 = 
mycket nöjd. Trafikantbetyget mäts i andelen nöjda trafikanter där nöjd omfattar de 
som svarat mycket nöjd och ganska nöjd (5 och 4). 

                                              
341 Samtal med regionala beställare i VVÄ. 
342 Samtliga uppgifter om trafikantbetyget kommer från Trafikantbetyg. Totalrapport. 
Sommaren 2001 och Trafikantbetyg. Totalrapport. Vintern 2002. 
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 Frågorna för belagda vägar handlar om underhållet allmänt, spårbildning, 
ojämnheter, kantstolpar och linjemarkering. Nedan presenteras betyget för 
underhållet allmänt. För att underlätta för läsaren presenteras inte ”regionala 
vägar”. Betyget för dessa ligger mellan nationella vägar och övriga statliga vägar. 
 
Diagram 9:4 Andelen privatbilister som var nöjda med underhållet, allmänt sett på 
belagda vägar 1995-2001. 
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Diagram 9:5 Andelen yrkeschaufförer som var nöjda med underhållet, allmänt sett 
på belagda vägar 1995-2001. 
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Som visas i diagrammet är tendensen generellt neråtgående från 1995. Det finns 
dock stora skillnader mellan trafikanter (privatbilister och yrkeschaufförer) och 
funktioner. Högst betyg av privatbilisterna sommaren 2001 fick funktionen 
linjemarkering och kantstolpar på nationella vägar. Mer än 60% var nöjda. Lägst 
betyg fick ojämnheter på övriga statliga vägar där endast 7% av yrkesförarna var 
nöjda. Skillnaderna mellan regioner finns också. Av yrkestrafikanterna i VM var 
det endast 2% som var nöjda med ojämnheter på övriga statliga vägar. Samma 
vägar fick i VSK betyget 14% av yrkesförarna. 



 
 
 
 

148 

I undersökningen om vinterväghållningen skulle trafikanterna uttala sig om åtta 
olika funktioner: underhållet allmänt, tar bort snön, tar bort slask/modd, tar bort 
halka, spårbildning, ojämnheter, kantstolpar och linjemarkering. 
  
Diagram 9:6 Andelen privatbilister som var nöjda med vinterunderhållet, allmänt 
sett på belagda vägar 1996-2002. 
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Diagram 9:7 Andelen yrkeschaufförer som var nöjda med vinterunderhållet, allmänt 
sett på belagda vägar 1996-2002. 
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Även den här undersökningen visar på en neråtgående trend sen 1996, även om en 
viss stabilisering och i många fall även en höjning skett 2002.343 Liksom för 
barmarksunderhållet finns det liknande skillnader mellan andelen nöjda beroende 
på typ av trafikant, vägklass, funktioner och regioner. Vid samtliga undersökningar 
fick VSK högst betyg. VSK var även den region som hade högst standard enligt 
IRI och spårdjupsmätningar. Kanske finns en koppling mellan drift- och underhåll 
och vägstandard. Det skulle i så fall innebära att vägarna är lättare att sköta om 
standarden är bra, vilket i sin tur innebär att trafikanterna blir mer nöjda.  
                                              
343 I vissa fall är höjningen markant, till exempel i VM där vissa av betygen på de 
nationella vägarna ökat från 43% till 59%. (Funktionen ”tar bort halka”) 
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Tabell 9:8 Andel trafikanter som var nöjda med grusvägsunderhållet 2001, %. 
 
 Privatbilister Yrkestrafikanter 
 Ojämnheter/hål Damm Ojämnheter/hål Damm 
VM 10 18 11 26
VMN 8 18 9 21
VVÄ 9 21 6 15
VSK 9 19 7 15
 
Grusvägar får generellt sett lägre betyg än belagda vägar i de fyra regionerna. I de 
flesta fall är inte ens tio procent av trafikanterna nöjda med ojämnheter på 
grusvägarna. Skillnaderna mellan regionerna är betydligt mindre än för belagda 
vägar. Inte ens VSK som normalt sett har högre betyg än de övriga regionerna har 
mer än 19% trafikanter som är nöjda. 
 
Nöjd-Kund-Index344 
Nöjd-Kund-Index, NKI, är en statistisk modell som Statistiska Centralbyrån 
använder bland annat för att studera olika statliga myndigheters verksamhet. Det 
primära syftet med modellen är inte att se hur stor del av användarna som är nöjda 
eller missnöjda med Vägverkets verksamhet utan att peka på de områden som bör 
prioriteras i regionernas kvalitetsarbeten. Undersökningarna har gjorts av såväl 
allmänhetens som transportföretagens uppfattning om verksamheten. 
 Undersökningen om allmänhetens uppfattning omfattade 453 personer per 
Vägverksregion, i åldern 18-85 år. Själva enkäten omfattade tretton kvalitets-
faktorer som till exempel nybyggnad, vägunderhåll, rastplatser, busshållsplatser, 
miljö och trafiksäkerhet. Till varje faktor hörde flera delfrågor. Kvalitetsfaktorn 
”vägunderhåll” var den faktor som enbart berörde underhållsfrågor. Delfrågorna 
handlade om underhållet generellt och om vinterväghållningen345. Varje 
kvalitetsfaktor kunde betygsättas i intervallet 0-10. SCB räknade sedan om betygen 
till en 100-gradsskala. 
   
Tabell 9:9 Trafikanternas betyg på vägunderhållet 2001. 
 
 Allmänhetens betyg Transportföretagens betyg 
 Medelvärde 

Regionen 
Betyg 
underhåll 

Placering 
underhåll 
(av 13) 

Medelvärde 
Regionen 

Betyg 
underhåll 

Placering 
underhåll  
(av 16) 

VM 45 35 13 43 31 16
VMN 49 40 13 44 28 16
VVÄ 48 43 11 47 35 16
VSK 52 53 5 48 43 14

                                              
344 SCB (2001:a) och SCB (2001:b) 
345 Frågorna löd enligt följande: ”Vilket betyg mellan 1 och 10 skulle du ge åt Vägverket 
vad gäller: Underhållet av vägarna? Vinterväghållningen? Hur snabbt man klarar 
vinterväghållningen?” 
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Medelvärdet för de tretton kvalitetsfaktorerna för hela Vägverket var 48. Lägst 
betyg fick faktorn ”vägunderhåll”, vilken fick 44. Det fanns dock stora skillnader 
mellan regionerna. VSK var den enda av samtliga sju regioner där betyget för 
vägunderhåll var högre än medelvärdet för regionen. I SCB:s modell för förslag till 
förbättring fick vägunderhåll ”hög prioritet” i VM, VMN och VVÄ, vilket innebär 
att förbättringar av uppfattningar om vägunderhållet skulle ge hög effekt på 
totalbetyget för regionerna. 
 Undersökningen om transportföretagens uppfattning är baserad på drygt 400 
företags svar i de respektive regionerna. Frågorna omfattade 16 kvalitetsfaktorer, 
bland annat vägunderhåll. Medelbetyget för hela Vägverket var 41. Vägunderhåll 
hade det lägsta betyget med 36. Ingen av de sju regionerna hade ett betyg på 
vägunderhållet som var över regionernas medelbetyg. Även här är vägunderhållet i 
alla regionerna, utom VSK, en faktor som SCB menar ska högprioriteras. 
   
9.5 Beställarnas uppfattning 
I enkäten till de beställare som var ansvariga för grundpaketen 2001 ställdes flera 
frågor om deras uppfattning om kvalitén på drift- och underhållsarbetet. Tanken 
med att skicka ut en enkät till beställarna för grundpaketet är att beställarna är de 
personer på Vägverket som troligtvis har bäst inblick i hur arbetet på driftområdena 
sköts. Beställarna träffar entreprenörerna regelbundet. De har kontakt med 
allmänheten som hör av sig när de tycker att entreprenörerna inte sköter sig. 
Beställarna utför stickprov eller tar del av de stickprov som andra utfört åt dem. 
Beställarna är även med på kvalitetsrevisioner och har tillgång till andra 
undersökningar som trafikantundersökningar, standardmätningar och så vidare som 
gjorts på vägar i de driftområden de ansvarar för. Det finns även ett visst samarbete 
mellan beställare för grundpaketet och andra tekniska experter, till exempel inom 
bro och beläggning, som också arbetar med underhållsrelaterade frågor. Med andra 
ord, beställarna borde vara väl insatta i frågor som bland annat rör kvalitén på 
entreprenörernas arbete.  
 
9.5.1 Förändring av kvalitet 
En av enkätfrågorna handlade om hur beställarna tyckte att olika faktorer hade 
påverkats av konkurrensutsättningen av drift- och underhåll. 
 
Tabell 9:10 Beställarnas uppfattning om konkurrensutsättningens effekter, 
medelvärde.  
 
 Pris Effektivitet Teknisk 

utveckling
Standard 
på 
vägarna 

Fördelning 
av resurser

Kvalitet 
på utfört 
arbete 

Trafik-
säkerhet 

Miljö 

VM 3,9 4 2,7 2,9 3,3 3,5 3,1 3,3
VMN 3,6 3,8 1,4 2,6 3,2 2,8 3,4 3,4
VVÄ 3,9 3,7 2,4 2,7 3,3 3,2 2,8 3,4
VSK 3,8 4,1 3,1 3,5 3 3,5 3,7 3,5
(Värdeaxeln är indelad i följande: 1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken bra eller 
dåligt, 4 = Bra, 5 = Mycket bra.) Personer som började arbeta år 2001 är ej medräknade. 
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Om 3,0 är det samma som godkänt får två faktorer inte godkänt utan hamnar på ett 
genomsnitt för samtliga regioner under 3,0. Dessa faktorer är Teknisk utveckling 
och Standard på vägarna. Det är bara i VSK som betyget blir över 3,0 för dessa 
två. En förklaring till betyget i VSK kan vara att vägmarkering finns med i 
grundpaketet i Skåne. Där har en viss teknikutveckling skett. En annan förklaring 
kan vara att standarden på vägarna i Skåne är och har varit relativt bra såväl före 
som efter konkurrensutsättningen.  
 Uppfattningarna i VM, VMN och VVÄ stämmer dock inte med resultaten från 
IRI- och spårdjupsmätningar där tendensen är att standarden under 1990-talet ökat i 
de tre regionerna. När det gäller kvalitén på utfört arbete så är det endast VMN som 
ger ett medelbetyg under 3,0. Det behöver dock inte betyda att dagens 
entreprenörer inte uppfyller sina krav. Vid flera intervjuer har de beställare som 
arbetet med drift och underhåll under flera decennier sagt att kvalitén och 
standarden har sedan konkurrensutsättningen blivit mer realistisk. En beställare 
uttryckte det så här: 
 

”Kvalitén på vissa vägar har blivit mycket sämre. Det gäller framför allt på det 
lågtrafikerade vägnätet. Det beror till viss del på att den överstandard som fanns 
tidigare har försvunnit.” 

 
Bortsett från de regionala skillnaderna finns det få samband mellan beställarnas 
bakgrund och deras uppfattning. Det är bara i faktorn ”teknisk utveckling” som ett 
mönster syns. Äldre beställare och de som arbetat som vägmästare är mer negativa 
än övriga beställare. 
 
Diagram 9:8 Beställarnas uppfattning om hur kvalitén på utfört arbete har påverkas 
av konkurrensutsättningen av drift och underhåll.  
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Personer som började arbeta år 2001 är inte medräknade. 
 
Det var ingen som svarade ”mycket negativt”. Sammanlagt var det färre än tio 
procent som var negativa till hur kvalitén påverkats. En dryg tredjedel av 
beställarna var positiva till kvalitetsutvecklingen efter konkurrensutsättningen. Det 
fanns vissa skillnader mellan regionerna men också inom regionerna. Som skrevs 
tidigare var det ingen speciell typ av beställare som var mer positiv eller negativ. 
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9.5.2 Entreprenörernas förmåga att uppfylla krav 
De två diagrammen ovan ger en indikation om beställarnas uppfattningar om 
konkurrensutsättningens effekter, men säger egentligen inget om hur dagens 
entreprenörer uppfyller kraven för Grundpaket Drift. Därför ställdes också flera 
frågor som är direkt kopplade till de upphandlade kraven, det vill säga om 
Vägverket får den kvalitet som beställts. 
 
Diagram 9:9 Hur beställarna tycker att entreprenörerna uppfyller de upphandlade 
kraven i beställarens driftområde/n, i länet och i regionen, medelvärde. 
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(Värdeaxeln är indelad i följande: 1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Varken bra eller 
dåligt, 4 = Bra, 5 = Mycket bra.) 
 
Om man utgår ifrån att 3,0 (varken bra eller dåligt) innebär ett godkännande så 
tycker beställarna i genomsnitt i samtliga fyra regioner att entreprenörerna 
uppfyller de upphandlade kraven. På den första frågan svarade samtliga 45 
personer, på frågan om driftområdena i länet svarade 38 personer och på frågan om 
driftområden svarade endast 30 personer. Anledningen är troligtvis att de inte har 
någon uppfattning om driftområden som befinner sig i helt andra delar av regionen 
än den de själva arbetar i. Kanske ska det också tolkas som att det anses illojalt att 
uttala sig om kollegornas driftområden. 
 Medelbetygen mellan regionerna skiljer sig inte speciellt åt. Det gör heller inte 
beställarnas uppfattningar på personnivå. De allra flesta tycker att entreprenörerna 
uppfyller kraven bra. Det är därför svårt att hitta några skillnader i uppfattning 
kopplat till ålder, befattning och så vidare. Det finns dock en viss tendens till att de 
personer som är födda på 1940-talet är något mer negativa när det gäller kraven i 
distriktet/länet och i regionen. Däremot är de något mer positiva till sina egna 
driftområden än genomsnittsbeställaren. Likaså är personer som arbetat som 
vägmästare lite mer negativa än de andra. Det är också de beställare som har en 
mer övergripande befattning i VM och VVÄ. Kanske beror det på att de tack vare 
sin befattning har en större insyn i hela länet/distriktet och regionen.346 
  

                                              
346 Se diagram B:13 i bilaga 2. 
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Diagrammet visar framför allt att det finns olika uppfattningar om hur kraven 
uppfylls i andra beställares driftområden. I enkäten frågades också om de beställare 
som ansvarade för mer än ett driftområde upplevde någon skillnad mellan sina 
egna driftområden. De flesta beställare uppgav att tyckte att det fanns en viss 
skillnad. I region Mitt tyckte mer än en tredjedel att det inte fanns någon skillnad 
medan omkring tio procent tyckte att skillnaderna var stora.347 
 Generellt sett är det endast i ett fåtal fall som det verkar finnas någon större 
skillnad, när det gäller skillnaderna mellan driftområden för samma beställare. Det 
stämmer också med uppfattningen i föregående diagram. Uppfattningarna är 
relativt lika hos de personer som svarat. Det går inte att hitta några mönster som 
visar att vissa faktorer, till exempel personernas bakgrund eller befogenhet skulle 
ge samma svar. Underlaget är dessutom relativt litet då alla beställare inte kunde 
svara på frågan. Det är dock tydligt att en stor del av de svarande tyckte att det 
fanns en skillnad mellan entreprenörerna i de olika driftområdena. Eftersom 
beställarna i föregående diagram ändå verkade vara positiva till hur entreprenörerna 
uppfyllde kraven, så borde den här skillnaden inte till någon större del påverka 
frågan om Vägverket får den kvalitet som beställt. Däremot skulle skillnaden kunna 
betyda att vissa entreprenörer kanske uppfyller kraven lite för bra, det vill säga gör 
mer än vad de måste. Detta i sin tur innebär att kvalitén blir för hög jämfört med 
vad som Vägverket beställt. 
 
9.5.3 Entreprenörernas sätt att rätta till brister  
Entreprenörerna ansvarar för driftområden med upp till 100 mil väg. Att samtidigt 
ha full uppsikt över alla vägar är näst intill omöjligt. 348 Därför är entreprenören 
beroende av att allmänheten och även Vägverket rapporterar in de brister som 
uppstått och entreprenören ännu inte upptäckt. I många fall har entreprenörerna 
sedan en viss tid på sig att rätta till de brister som uppstått. Därför är det en viktig 
del av kvalitetsarbetet att bristerna verkligen rättas till och att det görs i rätt tid.  

                                              
347 Se diagram B:14 i bilaga 2. 
348 Vägarna patrulleras av entreprenörens vägvakt med jämna mellanrum. Se kapitel 7. 
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Diagram 9:10 Beställarens uppfattning om hur entreprenörerna är på att rätta till 
brister.  
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Om uppfattningarna görs om till en femgradig skala blir genomsnittsbetyget för 
samtliga fyra regioner 4,0. Mest nöjd är beställarna i VMN och VSK men även de 
andra regionerna är nöjda i stor utsträckning. Även på den här frågan fick de 
beställare som ansvarade för mer än ett driftområde uppge om de tyckte att det 
fanns någon skillnad mellan entreprenörernas agerande. Mer än hälften tyckte att 
det fanns en viss skillnad. I VM tyckte drygt 20% att denna skillnad var stor, 
samtidigt som nästan 40% i samma region tyckte att det inte fanns någon skillnad. 
 Varken på den här frågan eller på frågan ovanför fanns det några stora 
skillnader i åsikter. Antalet som svarade var relativt lågt så det inte är möjligt att 
dra några slutsatser angående skillnader i uppfattning relaterat till ålder, befattning 
och så vidare. Däremot är det uppenbart att den sammanfattande åsikten är att det 
finns skillnader mellan entreprenörerna. Denna skillnad verkar dock inte påverka 
själva kvalitén eftersom beställarna var generellt så pass nöjda med entreprenörerna 
i föregående diagram. Eventuellt är det med den här frågan som med frågan om de 
upphandlade kraven. Kanske ska svaren tolkas så att vissa entreprenörer är mycket 
snabba på att rätta till brister medan andra väntar så länge som de har rätt till. I 
bägge fallen får Vägverket den kvalitet som beställts. 
 
9.6 Sammanfattande diskussion 
I kapitlet studeras frågor som är kopplade till studiens första hypotes, att Vägverket 
inte vet om de får den kvalitet som beställts. Dessutom berörs forskningsfrågorna 
om hur den regionala organisationen och uppföljningsmetoderna påverkade 
kvalitén på entreprenörernas arbete. Forskningsfrågorna kommer att diskuteras mer 
i kapitel tio där de kopplas ihop med resultat från andra kapitel. 
 Att få rätt kvalitet, det vill säga att entreprenören uppfyller de upphandlade 
kraven, kan mätas på olika sätt. Sett till resultaten av de olika kvalitetsmätningar 
som presenteras i kapitlet så stämmer inte hypotesen. Resultaten av de 
kvalitetsmätningar som Vägverket använder samt enkätundersökningen till 
beställarna visar att entreprenörerna i mycket stor utsträckning uppfyller de 
upphandlade kraven det vill säga att Vägverket får den kvalitet som beställts. 
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 Det finns dock flera problem med dessa resultat. Ett är att de flesta av de 
dokumenterade och centralt sammanställda stickproven som finns härrör sig från 
1990-talet. Dessutom är uppgifterna inte heltäckande utan gäller endast för 
vintervägar och grusvägar. De få regionala uppgifter visar visserligen på hög 
kravuppfyllelse men eftersom uppgifter från de flesta regioner saknas och eftersom 
olika typer av metoder och modeller använts för att mäta, går uppgifterna inte att 
jämföra. Med andra ord, de resultat från stickprovkontroller som finns tyder på att 
kraven efterföljs i minst 90% av fallen, men uppgifterna är för få, för gamla och för 
olika för att några egentliga slutsatser ska kunna dras. 
 Resultaten från de kvalitetsrevisioner som gjorts visar att en del av revisionerna 
får avvikelser. Detta behöver dock inte innebära att Vägverket inte får rätt kvalitet 
på själva produkten. Det behöver heller inte innebära att kvalitén inte har förbättrats 
sedan kvalitetsrevisioner infördes i mitten av 1990-talet. Antalet utförda revisioner 
år 2001 är dock så litet att några direkta slutsatser inte kan dras. 
 I motsats till stickprovskontrollerna har leverantörsmarknadsanalysen utförts 
under flera år, på liknande sätt och i samtliga regioner. Även här visar uppgifterna 
på godkända resultat för grundpaketet och för den faktor som bedömer kvalitén i 
synnerhet. Det finns dock problem även med dessa resultat. För det första så finns 
det ingen faktor som enbart handlar om kvalitet, utan även andra delfrågor vägs in i 
betyget där kvalitet finns med. För det andra så bygger resultaten i leverantörs-
marknadsanalysen på personernas, det vill säga Vägverkets personals, åsikter. I 
detta fall ska dessutom åsikterna vara representativa för hela regionen. För att få 
någon typ av kontinuitet så krävs det att samma person/personer svarar år efter år 
eller att en grupp av flera berörda samsas om resultaten för att täcka in flera av 
regionens åsikter. Dessutom kan förväntningarna på leverantörernas arbete ha 
ändrats över åren. Om förväntningarna var relativt låga i början av konkurrens-
utsättningen och leverantörerna levde upp till kraven, blev resultatet förhållandevis 
bra. Om förväntningarna har höjts eftersom flera år har gått och leverantörerna inte 
helt lever upp till kraven blir resultatet sämre än tidigare, trots att själva kvalitén på 
det utförda arbetet kan vara betydligt bättre än tidigare.  
 I kapitlet presenteras också resultat från enkätundersökningen till beställarna. 
Tanken var att de personer som ansvarade för grundpaketen var de personer som 
hade bäst uppfattning om hur entreprenörerna skötte arbetet. Enkätsvaren tyder på 
att Vägverkets regionala beställare i stor utsträckning är nöjda med hur 
driftentreprenörerna utför sitt arbete. Ingen av beställarna tyckte att entreprenörerna 
uppfyllde de upphandlade kraven dåligt i beställarnas egna driftområden. 89% 
tyckte att kraven uppfylldes bra eller till och med mycket bra. När frågan gällde hur 
kraven uppfylldes för andra driftområden i länet/distriktet och i regionen sjönk 
betyget något men var fortfarande mer än godkänt. Likaså var beställarna i stor 
utsträckning nöjda med hur entreprenörerna rättade till brister. 
 Att använda enkätfrågor som metod innebär liknande problem som med 
leverantörsmarknadsanalysen. De resultat som presenteras är baserat på de 
svarandes personliga uppfattningar. Även om en del av deras uppfattning baseras 
på faktiska mätresultat från till exempel stickprovskontroller, så blir ändå svaren 
subjektiva och därmed inga objektiva mått på kvalitén.  
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 Även om det är svårt att dra några heltäckande resultat från Vägverkets 
mätningar på grund av de problem som redogjorts för ovan, så tyder resultaten 
tydligt på en sak: det finns inga uppgifter på att kraven inte uppfylls. Därför blir 
skillnaden mot resultaten från trafikantundersökningar så markant eftersom 
Vägverkets trafikantundersökningar visar att trafikanterna är mycket missnöjda 
med drift- och underhållsarbetet. Drift- och underhållsarbete är den kvalitetsfaktor 
som i de flesta fall får lägst betyg av alla Vägverkets verksamhetsområden i 
undersökningen Nöjd Kund. Endast i VSK hamnade inte vägunderhållet sist i 
undersökningen. Resultaten från undersökningen Trafikantbetyget visade också på 
ett stort missnöje bland trafikanterna. Mest kritiska är trafikanterna till det 
lågtrafikerade vägnätet och till grusvägarna, där mer än tre fjärdedelar av de 
svarade var missnöjda med underhållet.  
 Om nu Vägverkets beställare är nöjda med entreprenörernas arbete och de få 
sammanställningar som finns visar på hög andel uppfyllda krav varför är det då så 
stor skillnad mellan Vägverkets och trafikanternas uppfattning om vägarna? En 
förklaring är att trafikanterna inte vet vilka krav som Vägverket har ställt på 
entreprenörerna. Med andra ord så har trafikanterna ingen uppfattning om det drift- 
och underhållsarbete som utförts är korrekt eller inte. Istället baserar de sin 
uppfattning på sina önskemål på hur de vill att det ska vara. En annan förklaring 
kan vara att vissa av vägarnas karaktäristik inte ingår i arbetet med drift- och 
underhåll. Ojämnheter såsom längre svackor i vägen, tjälsprickor och spårbildning 
kan vara faktorer som trafikanterna är missnöjda med men som egentligen ligger 
utanför driftentreprenörens åtagande. Faktorerna kan dessutom negativt påverka 
entreprenörens möjlighet att sköta sina drift- och underhållsuppgifter som till 
exempel snöröjning på det sätt som förväntas och betyget för vägunderhållet 
därmed bli lågt.  
 Det finns också ett antal faktorer som kan påverka standarden och i sin tur 
underhållet. Trafikmängden, framför allt tung trafik, har ökat markant under 1990-
talet. Överlast bland tung trafik är dessutom vanligt. Detta leder till slitage på 
vägarna. Anslagen till drift och underhåll har dessutom minskat. Samtidigt visar 
mätningar av spårdjup och ojämnheter att en mycket stor del av vägarna är bra. 
Utifrån dessa nämnda premisser är det möjligt att trafikantundersökningar inte kan 
användas som någon typ av kvalitetsmätningsmetod för drift- och underhåll av 
vägar och inte i jämförelse med Vägverkets olika kvalitetsmätningar. 
 Sammanställningen av resultaten i det här kapitlet visar att Region Skåne är 
mest nöjda med kvalitén på driftentreprenörernas arbete. Det märks både i 
enkätundersökningen till beställarna och i leverantörsmarknadsanalysen. Enligt 
standardmätningarna är vägarna i VSK också bäst av de fyra regionerna. 
Trafikanterna är dessutom mest nöjda med underhållet i VSK. Huruvida det finns 
en koppling mellan vägstandard och beställarnas uppfattning framgår inte av 
resultaten. Kanske är de högre betygen för VSK kopplade till vägens standard, det 
vill säga att trafikanterna uttalar sig både om standarden på vägarna som om drift- 
och underhållsarbetet. Det är också möjligt att det finns en koppling mellan drift- 
och underhåll och vägstandard. Det skulle i så fall innebära att vägarna är lättare att 
sköta om standarden är bra, vilket i sin tur innebär att trafikanterna blir mer nöjda.  
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KAPITEL 10: SAMMANFATTANDE ANALYS  
 
10.1 Inledning 
Sedan slutet av 1980-talet har stora institutionella förändringar skett inom den 
svenska infrastruktursektorn. Privatisering, bolagisering och konkurrensutsättningar 
har förändrat det statliga agerandet på ett genomgripande sätt. 1992 började drift- 
och underhållsarbetet på statliga vägar att upphandlas i konkurrens. Reformen 
fullföljdes år 2001. I föreliggande studie undersöks konsekvenserna av konkurrens-
utsättningen på drift- och underhållskontrakt på vissa geografiska områden, de så 
kallade Grundpaket Drift.  
 Det övergripande syftet med undersökningen är att under år 2001 studera 
Vägverkets regionala beställarorganisation och dess uppföljningsmetoder med 
avseende på kostnad, kvalitet och samarbete. Undersökningen utförs i fyra 
Vägverksregioner; Region Mitt, Region Mälardalen, Region Väst och Region 
Skåne. Deltagande observationer har utförts på bland annat byggmöten, 
kvalitetsrevisioner och avdelningsmöten. En omfattande enkät har också skickats ut 
till de personer, här kallade beställare, som är de personer som arbetar mest med 
grundpaketet i sin egenskap av driftentreprenörernas kontaktperson. 
 Andra undersökningar av Grundpaket Drift har visat på problem med 
kvalitetsmätning, osäkerhet om de ekonomiska effekterna och brist på samordning 
av arbetet inom Vägverket. Baserat på dessa studier av reformen formulerades ett 
antal forskningsfrågor: 
 

• Vilka uppföljnings- och kontrollmetoder använder regionerna?  
• Vilken betydelse har metoderna för den kvalitet Vägverket får på utfört 

arbete? 
• Vilken betydelse har organisationen för kvalitén på utfört arbete?  
• Hur stora är transaktionskostnaderna för uppföljningsarbetet? 
• Hur stora är transaktionskostnaderna för beställarorganisationen? 
• Hur fungerar de regionala beställarorganisationerna?  

 
Syftet med forskningsfrågorna var att strukturera upp arbetet och att ligga till grund 
för svaren på tre hypoteser. Hypoteserna löd enligt följande: 
 
Hypotes 1. Vägverket vet inte om de får den kvalitet på drift- och underhållsarbetet 
som beställts. 
Hypotes 2. Transaktionskostnaderna för Grundpaket Drift understiger 5% av 
produktionskostnaderna. 
Hypotes 3. Den svaga kopplingen mellan Vägverkets huvudkontor och dess 
regioner samt mellan regionerna försvårar för Vägverket att fungera som en lärande 
organisation. 
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10.2 Hypotes 1 
Vägverket vet inte om de får den kvalitet på drift- och underhållsarbetet som 
beställts. 
 
Vägverkets regionala beställarorganisation har ett väl utvecklat system för att 
kontrollera och följa upp kvalitén i entreprenörens arbete, det vill säga om 
Vägverket får den kvalitet som beställts. Systemet innehåller olika former av 
stickprov, revisioner, besiktningar, byggmöten, viten samt entreprenörens eget 
egenkontrollsystem. Kontrollen och uppföljningen är omfattande i samtliga fyra 
regioner. Beställarna, det vill säga Vägverkets representant för respektive 
grundpaket, la i genomsnitt en fjärdedel av sin arbetstid, cirka 400 timmar år 2001, 
på olika former av kontroll och uppföljning. Kontrollerna utförs av beställarna, 
annan personal inom Vägverket, driftentreprenörer eller konsulter. 
 De flesta beställare har en gedigen bakgrund från sitt arbetsområde. Mer än 
80% hade själva arbetat på driftområden. Erfarenheten från drift- och underhålls-
arbete uppgick i flera fall till över trettio år och i samtliga regioner fanns personer 
som arbetat med konkurrensutsättningen av grundpaketet sedan starten 1992. 
Beställarna har i de flesta fall någon form av teknisk utbildning såsom 
vägmästarutbildning eller teknisk utbildning på högskole/universitetsnivå. 
Beställarna kan därmed anses vara kompetenta att utföra kontroller av och uttala 
sig om kvalitén på driftentreprenörernas arbete. Dessutom utförs kontroller av 
andra tekniska experter. 
 Kontrollen och uppföljningen kan ses som tillräckligt omfattande för att 
besvara frågan om Vägverket får den kvalitet som beställts. Problemet är dock att 
det saknas dokumentation, centrala sammanställningar, jämförelser mellan de olika 
kvalitetsmätningsmetoderna och analyser. Som exempel kan nämnas att majoriteten 
av de stickprov som beställarna gör inte dokumenteras. Ett annat problem som gör 
det svårt för Vägverket centralt att uttala sig om rätt kvalitet fås, är att kvalitets-
mätningsmetoderna utförs på olika sätt och i olika omfattning på regionerna. Detta 
försvårar för sammanställningar och jämförelser. Till exempel fanns det år 2001 
ingen stickprovsmetod som användes på samma sätt i hela Sverige och i en sådan 
omfattning att sammanställning och analys av uppgifterna var möjlig.  
 Det finns fler anledningar till att dokumentation och sammanställningar saknas. 
En anledning är att det inte finns tillräckligt bra metoder för att kontrollera drift-
entreprenörernas arbete. Beställarna uppfattar flera av metoder som komplicerade 
och att de saknar relevans. Det behövs fler metoder, främst för att kontrollera att 
vinterväghållningskraven uppfylls. Dessutom sker många av stickproven 
osystematiskt eftersom de är en del av beställarens arbetssätt och främst används 
för internt bruk i kontakt med entreprenören. Att formalisera kontrollerna anses i 
många fall som komplicerat och hämmande för beställarnas arbete. Det är tydligt 
att det finns en skillnad i uppfattning om vad kontrollerna är till för mellan 
beställarna på lokal, regional och central nivå. Ytterligare en anledning till 
svårigheterna med att sammanställa resultat är att beställarna i många fall har 
utvecklat en egen stickprovsmodell som de hellre använder och de är motvilliga till 
förändringar vilka de upplever som en försämring av vad de använder. 
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 Beställarna för grundpaketet är de personer som har mest kontakt med 
driftentreprenörerna och är bäst insatta i hur arbetet på driftområden utförs. I 
undersökningen frågades därför om beställarnas uppfattning om kvalitén på 
entreprenörernas arbete. En tydlig majoritet av beställarna tyckte att 
entreprenörerna uppfyllde de upphandlade kraven, det vill säga att Vägverket fick 
den kvalitet som beställts. De tyckte dessutom att entreprenörerna rättade till 
uppkomna brister inom stipulerad tid.  
 Eftersom centrala sammanställningar av resultat är fåtaliga blir undersökningar 
om beställarens uppfattning en viktig del i Vägverkets kvalitetsmätning. Resultaten 
från de andra kvalitetsmätningsmetoder som Vägverket använt visar att i de flesta 
fall var mer än 90% av stickproven godkända. Leverantörsmarkandsanalysen 
visade också på positiva resultat.  
 Inom kommunal verksamhet är det vanligt att allmänhetens åsikter används 
som kvalitetsmätning på entreprenörers arbete. Också inom Vägverket studeras hur 
kunderna, i detta fall trafikanterna, uppfattar verksamheten. I de trafikantunder-
sökningar som Vägverket gjort är drift- och underhållsarbetet ofta den verksamhet 
som får lägst betyg.  
 Den stora skillnaden mellan beställarnas och trafikanternas uppfattning om 
drift och underhållet kan bero på flera saker. För det första är det möjligt att 
trafikanterna inte vet eller bryr sig om vilka krav som gäller på de olika vägarna. 
De kan med andra ord vara kritiska mot till exempel på hur vinterväghållningen 
sker trots att driftentreprenören uppfyller de krav som handlats upp. Då är det 
egentligen inte själva arbetet som trafikanterna är missnöjda med utan den nivå på 
arbetet som Vägverket har beställt. För det andra är det möjligt att trafikanterna tror 
att de kan påverka kvalitén på arbetet genom att vara mer negativa än vad de 
egentligen är, det vill säga om kritiken är stor tror de att kvalitén kommer att höjas. 
För det tredje kan trafikanternas uppfattningar vara påverkade av massmedia och 
den negativa bild av vägarnas standard samt drift- och underhållsverksamheten som 
rapporteras om där. Det kan finnas andra anledningar till varför skillnaden mellan 
trafikanternas uppfattning och resultaten från Vägverkets kvalitetsmätningar. 
Resonemanget tyder dock på att metoden att använda allmänheten som kvalitets-
mätning kanske inte fungerar bra just för drift och underhåll av statliga vägar. 
 Det är också möjligt att den stora skillnaden i uppfattning mellan beställare och 
trafikanter beror på att beställarna tenderar att tolka en del krav som lindrigare än 
vad de är tänkta att vara. Det finns andra studier349 som visar att entreprenörer och 
beställare tillsammans tolkar miljökrav på ett annat sätt än vad de som skrev kraven 
hade tänkt sig. Kanske är det också så att beställarna inte alltid strikt följer vad som 
står i kraven utan är mer flexibla och tar hänsyn till om vissa omständigheter 
försvårat för entreprenören att uppfylla kraven. Samarbetet mellan beställarna och 
entreprenörerna verkar fungera bra. I vissa fall känner beställare och entreprenörer 
varandra från tidigare och har ett nära samarbete. Detta kan vara ett skäl till att 
kraven uppfylls men det kan också innebära att beställaren väljer att se mellan 
fingrarna ibland och att kravuppfyllelsen egentligen är lägre än vad som anges. 
                                              
349 Faith-Ell, Balfors och Folkeson (2003) 



 
 
 
 

160 

 Diskussionerna ovan leder fram till hypotes nummer ett: Vägverket vet inte om 
de får den kvalitet som beställts. Hypotesen både stämmer och stämmer inte. Med 
tanke på beställarnas kompetens, det välutvecklade system av kontroll och 
uppföljning som används och den täta kontakt de har med driftentreprenören bör de 
vara lämpliga att uttala sig om kvalitén på sina driftområden. I stor utsträckning är 
de också nöjda det vill säga de tycker att Vägverket får den kvalitet som beställts. 
Däremot är det inte möjligt för Vägverket centralt att uttala sig om huruvida 
kvalitén uppfylls eller inte eftersom den regionala uppföljningen är för ofullständigt 
formaliserad och heterogen. Skillnaderna mellan regionernas sätt att arbeta och 
använda olika kontrollmetoder är för stor för att centrala sammanställningar ska 
kunna ske. Bortsett från trafikanternas uppfattningar om vägunderhållet finns det 
dock inga dokumenterade resultat som tyder på att Vägverket inte får rätt kvalitet
 Vilken roll har den regionala organisationen och de olika uppföljnings-
metoderna för kvalitén? För att svara på det krävs att det finns skillnader mellan 
olika organisationer, uppföljningsmetoder och resultat från olika kvalitéts-
mätningar. Det finns skillnader i organisation och arbetssätt, inklusive användandet 
av kontrollmetoder. Däremot finns det inga större skillnader i resultaten av 
kvalitetsmätningarna, bortsett från att trafikanterna i VSK är mer positiva till drift 
och underhåll än i övriga regioner. En tolkning av detta kan vara att hotet om och 
användandet av viten har en avskräckande effekt på i VSK vilket leder till bättre 
kvalitet. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att avvikelserapporter, vilka 
används i stor omfattning i VSK, fungerar mycket bra som ett sätt att styra kvalitén.  
 Det är dock mycket möjligt att anledningen till att trafikanterna i VSK är mer 
nöjda med driftentreprenörernas arbete eftersom standarden på vägarna är högre i 
VSK än i de övriga tre regionerna. Kanske innebär högre standard att det är lättare 
för driftentreprenörerna att utföra sitt arbete korrekt. Eventuellt spelar också 
klimatfaktorerna roll. Vinterväghållningen, där många av entreprenörernas brister 
finns, är betydligt mindre omfattande i VSK än i de andra regionerna. Skillnaderna 
i beställarnas uppfattningar om levererad kvalitet är så små att det är svårt att dra 
några generella slutsatser om entreprenörerna i någon region är bättre eller sämre 
än i de andra. Med andra ord går det inte att uttala sig om den regionala 
organisationen och de regionala uppföljningsmetoderna påverkar kvalitén. 
   
10.3 Hypotes 2 
Transaktionskostnaderna för Grundpaket Drift understiger 5% av produktions-
kostnaderna. 
 
Transaktionskostnader, det vill säga informationskostnader, kontraktskostnader och 
kontrollkostnader, kan användas både som förklaringsmodell och som redskap vid 
studier av reformer såsom en konkurrensutsättning. Om teorin används som 
förklaringsmodell skulle den till exempel till viss del kunna förklara varför 
Vägverkets konkurrensutsättning inleddes. Att använda teorin som förklarings-
modell till förändringarna är dock svårt eftersom det sällan är möjligt att välja ut 
transaktionskostnader som en enskild förklaringsfaktor när samhällen genomgår 
stora institutionella förändringar. 
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 Transaktionskostnader kan också användas som ett redskap för att mäta 
effekterna av en organisationsförändring. Många forskare hävdar dock att det är 
omöjligt att mäta transaktionskostnaderna för olika organisationslösningar. För att 
kunna jämföra kostnaderna för till exempel Grundpaket Drift, krävs det att man vet 
kostnaderna innan den nya organisationen träder ikraft, eller att det går att ta reda 
på dessa kostnader. Dessutom krävs att det går att särskilja vilka av de nya 
kostnaderna som har med konkurrensutsättningen att göra. 
 I Vägverkets årsredovisning 2001 skrivs att kostnaderna för beställning och 
uppföljning av drift, underhåll och investering uppgår till knappt 5% av 
verksamhetsvolymen. Uppgifterna är inte så specificerade att det går att utläsa hur 
stor del av transaktionskostnaderna som är kopplade till just grundpaketet. Vid 
närmare studier av regionernas och även de specifika avdelningarnas redovisningar 
framgår det att det system som används av Vägverket inte separerar transaktions-
kostnaderna. Det redovisningssystem som användes år 2001 gav regionerna viss 
tolkningsfrihet av hur kostnaderna för beställning och uppföljning skulle bokföras. 
Troligtvis har dock det mesta av samma typ av kostnader redovisats på liknande 
sätt. Eftersom tidsredovisning saknas går det dock inte att särskilja alla 
beställningskostnader för just grundpaketet. Eftersom kostnaderna inte går att 
specificera är det heller inte möjligt att se om vissa organisationer och arbetssätt, 
till exempel med kontroll och uppföljning, leder till minskade eller ökade 
transaktionskostnader. I föreliggande studie används transaktionskostnadsteorin 
därför främst som ett redskap för att försöka strukturera och kvantifiera vissa av 
kostnaderna som är förknippade med Grundpaket Drift under ett år, 2001. 
 Varje region har en avdelning där majoriteten av arbetet med grundpaketet 
sker. På dessa avdelningar finns för det mesta även personal som inte arbetar med 
grundpaketet. Likaså finns det personal som arbetar med grundpaketsrelaterade 
frågor även på andra avdelningar. Eftersom tidsredovisning inte skedde år 2001 är 
det inte möjligt att se i vilken omfattning som de olika personerna på samtliga 
avdelningar lägger ner på Grundpaket Drift. De ekonomiska uppgifterna från 
respektive avdelning visar dock att administrationskostnaderna är betydligt lägre än 
5%, oftast omkring 2%. 
 Att det skiljer sig mellan avdelningarnas kostnader i de fyra regionerna kan 
bero på många olika saker. En anledning är vilka andra arbetsuppgifter, som inte 
har med grundpaketer att göra, som finns på avdelningen. Den tidsredovisning som 
beräknats utifrån enkätsvaren visar att beställarna arbetar ungefär lika mycket, två 
tredjedelar av årsarbetstiden, med grundpaketrelaterade frågor. Däremot är det stora 
skillnader mellan vilka arbetsuppgifter som utförs och hur mycket kontroll och 
uppföljning beställarna gör. Det är möjligt att skillnader i trafikintensitet och klimat 
påverkar transaktionskostnadernas storlek. Regioner med långa vintrar kan ha 
högre kostnader för kontroller eftersom de flesta stickprov görs på 
vinterväghållningen och det är även vinterkraven som anses svårast för 
entreprenörerna att uppfylla. I så fall borde kontrollkostnaderna vara lägre för 
Region Skåne än för Region Mitt. Det skiljer dock inte så mycket på den tid 
beställarna lägger ner på kontroll och uppföljning i de två regionerna. En anledning 
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till detta kan vara att vägarna i VSK är betydligt mer trafikerade än i VM, vilket i 
sin tur ställer större krav på kontroller. 
 Även om det inte går att beräkna transaktionskostnaderna för grundpaketet så 
kan teorin användas för att beskriva vilka kostnader som finns.  
 
Informationskostnader: 

• Information om och för marknaden. 
 
Kontraktskostnader: 

• Skapandet av förfrågningsunderlaget. 
• Anbudsvärdering och skrivande av kontrakt 
• Utvärdering och förändring av regelverk  
 

Kontrollkostnader: 
• Löpande kontakt med och information till entreprenörer och allmänhet. 
• Kontroll och uppföljning av kontrakt 
• Straff och genomdrivande när kontrakt inte följs.  

 
Det är transaktionskostnader; kontrakts- och kontrollkostnader som utgör den 
största delen av regionernas transaktionskostnader. Att upphandla grundpaketet 
varje år innebär flera månaders heltidsarbete för regionerna. Flera olika personer, 
förutom beställarna är med i arbetet vilket pågår under mer än ett halvår.  
 Den enskilt största transaktionskostnaden för beställarna är dock 
kontrollkostnaden. Omkring en fjärdedel av beställarnas arbetstid läggs ner på olika 
former av kontroll och uppföljning. Till detta kommer även kostnader för kontroller 
och uppföljning som görs av annan personal, inom och utanför Vägverket. 
 Som framgår i studien tycker beställarna att Vägverket får den kvalitet som 
beställts. Samtidigt tycker beställarna att kontroll och uppföljning har en stor 
betydelse för att Vägverket ska få den kvalitet som beställts. Kontroll och 
uppföljning är också en av de arbetsuppgifter som beställarna vill arbeta mer med. 
Resultaten tyder på att det finns en tydlig koppling mellan kvalitet och kontroll. Det 
innebär därmed att beställarna menar att det finns en uppenbar risk för 
opportunistiskt beteende från entreprenörens sida. Det bekräftas också vid flera 
samtal med beställare där de uppgett att kvalitén på arbetet ökat sedan mer 
systematiska och omfattande kontroller införts. Andra forskare hävdar också att 
risk för opportunistiskt beteende existerar inom grundpaketet.350  
 Om det finns en stark koppling mellan kvalitet och kontroller är det kanske inte 
nödvändigast dyrast på lång sikt med höga beställarkostnader. Det kan vara 
tvärtom. Höga beställarkostnader gör att entreprenörens opportunistiska beteende 
minskar och detta blir på lång sikt mer ekonomiskt lönsamt för Vägverket. 
Konkurrensutsättning och privatisering införs ofta för att minska totalkostanden. 
Detta i sin tur kan innebära att transaktionskostnaderna ökar men eftersom 

                                              
350 Arnek (2002) s. 3:69-95. 
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produktionskostnaden minskar betydligt mer så blir totalkostnaden lägre. Höga 
transaktionskostnader innebär därmed inte automatiskt att en reform inte är 
ekonomiskt lönsam. Höga transaktionskostnader kan istället vara en garant för att 
kvalitén bibehålls. 
 Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte är möjligt att beräkna 
transaktionskostnaderna för grundpaketet för år 2001 eftersom det saknades 
tidsredovisning vilket i sin tur gör att kostnaderna inte går att särskilja från 
kostnader för andra arbeten. Därmed är det inte möjligt att säga om hypotesen att 
transaktionskostnaderna understiger 5% av produktionskostnaderna stämmer eller 
inte. Det finns dock inget som tyder på att kostnaderna är högre än 5%.    
 
10.4 Hypotes 3 
Den svaga kopplingen mellan Vägverkets huvudkontor och dess regioner samt 
mellan regionerna försvårar för Vägverket att fungera som en lärande 
organisation. 
 
Det finns ingen enhetlig definition av lärande organisation. Flera forskare menar 
dock att två saker är gemensamma för begreppet: att erfarenhet från olika delar av 
en organisation kommer hela organisationen till godo samt att organisationen ger 
de enskilda medarbetarna förutsättningar att kunna utvecklas.351 För att en 
organisation ska utvecklas behövs dessutom utmaningar och problemlösning.352 
 När RRV utvärderade Grundpaket Drift 1998 skrev de att decentraliseringen, 
det vill säga regionernas självständighet, kunde leda till bristande effektivitet och 
en svåröverskådlig organisation. Som framkommer i föreliggande studie finns det 
stora skillnader i regionernas sätt att organisera arbetet med drift och underhåll. I 
region Mitt och Väst sitter beställarna tillsammans med personal som även arbetar 
med beläggning och andra underhållsfrågor. I region Mälardalen innehåller 
avdelningen med beställarna även personal för bro, beläggning, kvalitet, miljö och 
upphandling. I Skåne arbetar investeringspersonal tillsammans med beställarna för 
drift och underhåll. I samtliga regioner, utom Region Mälardalen är beställarna 
placerade på olika geografiskt placerade kontor. 
 Skillnaderna märks även i de begrepp som används. Som exempel kan nämnas 
att de fyra avdelningar som i störst utsträckning arbetar med Grundpaket Drift har 
olika namn: Driftavdelningen (VM), Beställning drift och underhåll (VMN), 
Underhållsavdelningen (VVÄ) och Vägavdelningen (VSK). Dessutom har 
beställarens kontaktperson för grundpaketen olika beteckningar i de olika 
regionerna, trots att arbetsuppgifterna är ungefär lika: sektionschef och driftledare 
(VM), projektledare (VMN), beställarombud och biträdande beställarombud 
(VVÄ) och projektledare drift och underhåll (VSK). 
  

                                              
351 Söderström (1996) ss. 7-8 och s. 12. 
352 Söderström (1996) s. 34. 



 
 
 
 

164 

 Det finns även vissa skillnader när det gäller vilka kontroll- och 
uppföljningsmetoder som används, i vilken omfattning och hur beställarna ser på 
dem. Ett exempel på en metod med stora variationer är viten/avdrag. Det genom-
snittliga beloppet i VVÄ år 2001 var på 6 700 kronor jämfört med 255 200 kronor i 
genomsnitt i VSK. Ett annat exempel är användandet av avvikelserapporter. 
Driftområden i VSK skrev i genomsnitt 16 avvikelserapporter under år 2001 medan 
driftområden i VVÄ skrev 4. 
 I studien redovisas även det samarbete som sker inom och utanför 
regionsgränserna. Resultatet visar att det sker ett visst samarbete över regions-
gränserna genom projekt som Vägverkets huvudkontor administrerar. Däremot 
finns få projekt med bara regionrepresentanter. Det mesta av projektarbetet sker 
inom den egna regionen men det är långt ifrån alla beställare som deltar. En 
majoritet av beställarna träffar kollegor från andra regioner någon eller några 
gånger per år men någon tätare kontakt sker sällan. Omkring en fjärdedel av 
beställarna träffade inte någon beställare från någon annan region år 2001. Besök 
på huvudkontoret, och i vissa fall även regionkontoret, sker i varierande 
omfattning, i vissa fall mycket sällan. Det verkar därmed som om samarbetet 
mellan regionerna och med huvudkontoret är begränsat. Att regionernas arbete är 
organiserat på olika sätt, att begreppen som används till viss del är olika och att 
kontroll och uppföljningsmetoderna skiljer sig åt, bekräftar att samarbete och 
erfarenhetsutbyte inte sker i någon större omfattning.  
 En förklaring till varför regionerna arbetar så pass självständigt som de gör är 
att samarbete och nätverk inte har uppmuntrats från centralt håll. En annan är att 
införandet av konkurrensutsättningen skedde så snabbt att det i början fanns varken 
organisation, erfarenhet eller kompetens på huvudkontoret att försöka samordna 
arbetet med grundpaketet. Regionerna fick därmed själva experimentera och pröva 
sig fram till fungerande metoder. Att beställarna dessutom verkar trivas så bra med 
sina arbetsuppgifter kan kanske vara en anledning till att samarbetet inte är så 
utvecklat. Det kan upplevas som om det inte finns något behov av samarbete och 
att den egna organisationen och arbetssätten fungerar så bra att något behov att 
förändring inte är nödvändigt. 
 Det framkommer i studien att regionkontoren i många fall har blivit ”små 
huvudkontor” för lokalkontoren. Det verkar som om kontakten med huvudkontoret 
i Borlänge är begränsad. Detta bekräftas av att en av de få faktorer som gav utslag i 
beställarnas enkätsvar var vilken region de tillhörde. Det innebär att varken ålder, 
utbildning, erfarenhet och andra faktorer påverkade i någon större utsträckning 
beställarnas sätt att arbeta och deras uppfattningar i många frågor i enkäten. 
  Samarbetet på de lokala kontoren verkar i de flesta fall fungera mycket bra och 
där finns det ofta någon typ av erfarenhetsåterföring och intresse av att samordna 
arbetet med grundpaketet. Lokalkontoren fungerar dock ibland som relativt 
separata enheter inom regionerna. Även inom mindre regioner som Skåne finns det 
skillnader mellan kontoret i Malmö och kontoret i Kristianstad.  
 Att det finns ett fungerande samarbete på lokal nivå syns vid sammanställning 
av enkätsvaren. Bland annat framgår det att mer än hälften av beställarna har varit 
ansvariga för andra driftområden än de/det som de hade 2001. Att överlämna, 
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överta eller dela ansvaret var relativt vanligt. Ett annat exempel på fungerande 
samarbete på lokal nivå är beställarnas uppfattning. I VMN, som saknar lokal-
kontor, och där samtliga fem beställare är placerade på regionkontoret, tycker 
beställarna att de upphandlade kraven uppfylls lika bra i det egna driftområdet, i 
driftområdena i länet och i hela regionen. Region Mälardalen är den enda som har 
den här uppfattningen. Det är möjligt att det beror på att samtliga fem beställare är 
placerade på samma kontor och att samarbetet dem emellan är mycket intensivt 
med samverkansmöten varje vecka. Kanske leder den här typen av organisation till 
en mer homogen syn på vilka krav som ska ställas på entreprenörerna och en 
likriktning på hur arbetet med grundpaketet ska fungera. Även i VVÄ var 
uppfattningarna på vissa lokalkontor till viss del lika. Betyget för hur 
entreprenörerna uppfyllde kraven i länet/distriktet var samma som för hur de 
uppfylldes för det egna driftområdet. Detta kan också tyda på att samarbetet inom 
lokalkontoret fungerar på liknande sätt som det gör för Mälardalens regionkontor, 
det vill säga en tät kontakt mellan beställarna leder till att en viss typ av lokal 
modell för arbetet med utkristalliseras. Samma mönster syns även i VM och VSK. 
 Vid analyser av enkätsvaren framkommer det att beställarnas ålder och 
erfarenhet från drift- och underhållsarbete inte nämnvärt påverkar deras sätt att 
arbeta och deras uppfattningar i vissa frågor. Detta kan tyda på att det inom varje 
lokalkontor, och även i viss mån regionen, har uppstått någon typ av arbetskultur 
där de yngre påverkas av de äldre och deras arbetssätt. Eftersom många av de äldre 
har arbetat som vägmästare är det möjligt att deras synsätt från driftområdes-
arbetet/vägmästarrollen förs vidare till yngre beställare. 
 Stickprov är generationsberoende. Äldre gör fler stickprov. Även om 
omfattningen är mindre så verkar uppfattningar ”ärvas” från äldre kollegor eller 
från den kultur som råden inom regionen och då främst på lokalkontoret. Det kan 
tyda på att yngre som inte har samma långa praktiska erfarenhet tenderar att lita 
mer på andra kollegors eller entreprenörers kontroller medan äldre, oftast gamla 
vägmästare, helst vill kontrollera själva. 
 Den ovan förda diskussionen kan sammanfattas med att hypotes tre till viss del 
stämmer, men inte helt. För att en organisation ska lära behövs utmaningar och 
problemlösningar samt möjligheter för medarbetarna att utvecklas. Det stämmer för 
arbetet med Grundpaket Drift. Arbetet uppfattas som omväxlande, flexibelt och 
med inslag av praktiskt problemlösning. Den regionala friheten ger dessutom de 
enskilda medarbetarna, lokalkontoren och regionen möjlighet att prova nya 
metoder och därmed utvecklas. I det avseendet fungerar Vägverket som en lärande 
organisation. Dock tyder resultaten i undersökningen på att skillnaderna i 
regionernas arbetssätt och bristen på samarbete och erfarenhetsutbyte, mellan 
regioner såväl med huvudkontoret, försvårar för Vägverket att fungera som en 
lärande organisation. 
 
10.5 Avslutning och rekommendationer till fortsatta studier 
Resultaten i föreliggande studie beskriver några av de effekter som kan uppstå när 
omfattande reformer genomförs och när de genomförs på kort tid. De problem som 
beskrivits: bristen på centraliserade uppföljningsresultat, svårigheter med 
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transaktionskostnadsberäkningar och bristande regionalt samarbete är dock inte 
unika för Vägverkets konkurrensutsättning. Samma tendenser finns även inom 
annan statlig och kommunal verksamhet som utsatts för marknadsorientering vilket 
gör att resultaten har ett allmänt intresse.  
 Av studiens resultat framgår det hur viktigt det är att stämma av kvalitén och 
kostnaderna innan en reform genomförs samt att ta fram centraliserade modeller för 
kvalitetsmätning, kostnadsberäkningar och erfarenhetsutbyte innan reformen 
inleds. För även om inget i studien tyder på att kvalitén inte är den kontrakterade 
eller att transaktionskostnaderna inte överstiger en eventuell produktionsvinst så är 
det anmärkningsvärt att det inte går att bevisa detta. Med stor sannolikhet beror 
dessa problem, samt problemen med bristen på samarbete, på att reformen 
genomfördes så snabbt, centraliserad styrning saknades och mycket ansvar 
hamnade på de enskilda regionerna. I bristen på modeller och styrning utvecklades 
de sitt eget arbete. Detta påverkar arbetet i högsta grad än idag, tio år efter reformen 
infördes.  
 En lärande organisation lär av sina erfarenheter. Dessa erfarenheter kan komma 
från de olika medarbetarna men också från olika forskningsresultat. De senaste åren 
har forskning kopplad till konkurrensutsättning av Vägverkets drift och underhåll 
bedrivits vid flera universitet, främst vid CDU vid KTH.353 För att Vägverket ska 
fungera som en lärande organisation krävs att dessa resultat tas till vara på och 
inkluderas i arbetet. Utifrån föreliggande studie kan flera områden särskiljas som 
naturliga för Vägverket att arbeta vidare med. 
 
Uppföljningsmetoder 
Som redovisats i studien finns det flera olika sätt att följa upp och kontrollera 
entreprenörernas arbete. De olika metoderna används dock i varierande omfattning. 
En genomgång av de olika metoderna, beställarnas åsikter om dem och eventuellt 
framtagande av nya metoder bör diskuteras. I samband med detta borde även 
kontroll- och uppföljningsmetoder i nordiska och eventuellt även andra europeiska 
länder studeras. 
 I föreliggande undersökning hävdas att de personer som är bäst lämpade att 
uttala sig om kvalitén på driftentreprenörernas arbete är grundpaketens beställare. 
En uppföljningsmetod som Vägverket skulle kunna lägga till redan existerande 
metoder för kvalitetsmätning är en årlig enkätundersökning till beställarna. Enkäten 
skulle kunna baseras på enkäten som användes i undersökningen, fast i betydligt 
kortare form.  
  
Kravuppfyllelse och beställarens relation till entreprenören 
Det är viktigt att samarbetet inom regionerna och med huvudkontoret fungerar så 
att erfarenheterna från det praktiska arbetet med grundpaketet kommer tillbaks till 
de personer på huvudkontoret som bland annat arbetar med upphandlingsdokument 
och kontrollmetoder så att kraven kan omformuleras eller ändras. I annan forskning 
                                              
353 Se bland annat CDU-doktoranderna Österberg (2003), Arnek (2002) , Alzubaidi 
(2001), Faith-Ell (2000) och Nylén (2000). 
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hävdas att driftentreprenörerna inte uppfyller de upphandlade miljökraven i den 
omfattning som beställarna säger. Hur stämmer dessa resultat på andra krav än 
miljön? Det är möjligt att även övriga krav i grundpaketet uppfylls till mindre grad 
än vad som redovisas eftersom kraven inte tolkas på samma sätt av de som 
formulerade kraven och av de som kontrolleras om de efterlevs. En undersökning 
borde göras på hur kravuppfyllelsen egentligen fungerar och om det är möjligt att 
vissa krav bör omformuleras. Detta arbete borde även kompletteras med studier av 
relationen mellan beställaren och entreprenören för grundpaketen  
 
Central utvärderingsfunktion 
Som beskrivits i undersökningen finns det flera olika metoder för att mäta kvalitet. 
Resultaten från dessa sammanställs i viss omfattning på lokal och regional nivå där 
de också analyseras. I dag saknas dock en central utvärderingsfunktion där samtliga 
uppgifter från arbetet med grundpaketet sammanställs, analyseras och 
dokumenteras. Dessa uppgifter borde sammanställas i en sådan form att regionerna 
och andra intressenter får ta del av dem. Som exempel på metoder som borde 
analyseras tillsammans är resultat från kvalitetsrevisioner (vilka avvikelser är 
vanligast), stickprov, besiktningar, standardmätningar, trafikantuppfattningar, 
leverantörsmarknadsanalys och beställarnas uppfattningar. Brist på central styrning 
kan leda till mindre samarbete och stora skillnader i arbetssätt mellan regionerna. 
Det verkar som om många beställare inte vet hur arbetet fungerar i andra regioner. 
Sammanställningar som visar resultat, arbetssätt och uppfattningar är en 
förutsättning för att ett samarbete ska kunna fungera, annars är det risk att 
eventuella samverkansträffar endast handlar om att presentera hur de olika 
regionernas arbete fungerar, inte att diskutera varför det finns skillnader, vilka för- 
och nackdelar dessa har och hur regionerna kan göra för att få arbetet mer likartat. 
 Det är viktigt att arbetet med grundpaketet dokumenteras ordentligt så att andra 
beställare kan ta över en annan persons driftområde. Annars blir systemet oflexibelt 
och sårbart. Det blir mindre flexibelt på så sätt att vid kortare ledighet t.ex. 
föräldraledighet och tjänstledighet blir det svårt för en annan beställare att ta över 
temporärt. Systemet blir också sårbart om en beställare slutar, plötsligt blir 
långvarigt sjuk eller avlider. För även om vissa delar av arbetet med grundpaketet 
är tydligt formaliserade, t.ex. med byggmötesprotokoll, så är ofta dokumentationen 
även från dessa relativt sparsam. Med tanke på att en tredjedel av Vägverkets 
beställare kommer att pensioneras inom tio år och att många av de yngre 
beställarna uppgett att de troligtvis kommer att byta arbetsuppgifter inom tio år, är 
det extra viktigt att den lärande organisationen fungerar. 
 Från centralt håll är det viktigt att erfarenheter från de olika organisations-
typerna av arbetet med grundpaketet diskuteras och analyseras, liksom beställarnas 
uppfattning om sitt arbete. Om nästan hälften av beställarna hellre vill ha en annan 
typ av struktur på arbetet med grundpaketet i framtiden än den fullständiga 
konkurrensutsättning som finns idag borde orsakerna till detta studeras på central 
nivå. 
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Fortsatta studier av transaktionskostnader 
År 2003 införde Vägverket tidsredovisning på huvudkontoret och på samtliga 
regioner. Detta innebär att det skulle vara möjligt att närmare studera 
transaktionskostnaderna för Grundpaket Drift. Det skulle dessutom vara möjligt att 
se i vilken omfattning dessa transaktionskostnader går att sammanställa med hjälp 
av tidsredovisningen och om den här redovisningen utförs på liknande sätt i 
samtliga regioner så att någon typ av central sammanställning och analys blir 
möjlig. 
 
Utbildning 
Det finns en risk för att kompetensen hos beställaren minskas när en organisation 
delas upp i beställar- och utförardel. Det är därför viktigt med vidareutbildning och 
med erfarenhetsutbyte. Detta utbyte bör inte bara ske inom lokalkontor och 
regionkontor utan även mellan regioner och med den centrala nivån. 
 Ett sätt att öka samarbetet mellan regionerna och med Vägverkets huvudkontor 
skulle kunna vara att satsa på mer nätverk och utbildning som är skräddarsydd för 
beställarna. Kurserna skulle kunna handla om beställarnas roll, hur samarbete med 
entreprenören bör fungera, i vilken omfattning stickprov bör tas, hur stickprov ska 
tas, hur avvikelserapporter och viten kan användas, hur krav i upphandlings-
dokumenten ska tolkas och så vidare.  Kurserna skulle dels fungera som en 
avstämning för Vägverket centralt för att se vilka uppfattningar som finns i 
regionerna, dels för att vidareutbilda beställarna och i viss mån likrikta deras 
arbete. Med andra ord, Vägverket skulle fungera som en lärande organisation 
genom att ta till vara på medarbetarnas erfarenhet och även ge medarbetarna 
möjlighet att utvecklas. 
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ENGLISH SUMMARY 
 
Background and aim of the study 
During the 1980’s and 1990’s Swedish society underwent a major change by 
opening large portions of publicly funded sectors, including parts of the 
infrastructure, to open-market competition. One of the first sectors opened was the 
road sector. In 1993 the Swedish parliament decided that all of the Swedish 
National Road Administration (SNRA) production work should be contracted 
thorough competitive bidding. The main rationale for doing this was the belief that, 
by increasing efficiency, costs would be reduced.  
 The decision also affected routine road maintenance, traditionally carried out 
by the SNRA’s in-house production units. After the reform, road maintenance work 
was organized into approximately 150 maintenance areas. From 1992 to 2001 all of 
the maintenance areas were gradually contracted to maintenance entrepreneurs. 
Most of the work in each area was covered under a Basic Package of Routine 
Maintenance (BPRM) contract. 
 The reform of contracting out work led to several changes for the SNRA. It 
was necessary to create new regional organizations to handle the BPRM contracts. 
It also became important to review contracted work to ensure that the SNRA 
received the quality of the work specified in the contracts. For these purposes, each 
maintenance area was assigned a client representative, a new position created by 
the SNRA. Transaction costs--that is, the costs associated with the position of client 
representative—also needed to be studied to ensure that the reform actually lead to 
lower costs. Also, the client representatives’ contracted work in the different 
regions needed to be coordinated as to compile experiences and to make sure that 
the entrepreneurs were treated similarly regardless of where in Sweden they 
worked. At the same time the regional organizations needed the freedom to try out 
new ideas and develop new methods. 
 Since the mid 1990’s the consequences of this reform have been studied from 
different angles. The effects the reform has had on the environment, production 
costs, efficiency and technological innovation have been surveyed. The main aim 
of this report is to study the effect contracting out BPRM has had on work quality, 
transaction costs and the learning organization year 2001. The research is built 
upon three hypotheses: 
 

• The SNRA cannot determine if the quality of the work is as contracted; 
• Transaction costs are less than 5% of the production costs; 
• The lack of cooperation of SNRA’s regional offices with each other and 

with the head office makes it difficult for SNRA to function as a learning 
organization. 
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The empirical research 
The SNRA has divided Sweden into seven regions. Four of these regions were 
elected for further research. The regions were chosen to represent different types of 
organizations, area sizes, climate zones, geography, and traffic intensity. The four 
regions are: 
 
Region Mitt 
Region Mälardalen 
Region Väst 
Region Skåne 
 
The main methods used were interviews, a questionnaire, and participation in 
various meetings, such as site meetings and quality audits. Great emphasis has been 
put on the detailed questionnaire, which was sent to 48 client representatives in the 
four regions chosen. 45 client representatives answered. The questionnaire was 
divided into five parts. Part A dealt with the client representative’s background, 
such as work experiences and education. Part B addressed the client 
representative’s work related to the BPRM contracts. In part C the review 
procedures were studied. The amount of time the client representatives spent on 
different tasks related to the BPRM contract was studied in part D. Part E dealt 
with the client representative’s opinions related to his or her work with the BPRM 
contracts. 
 
Results 
Hypothesis 1: The SNRA cannot determine if the quality of the work is as 
contracted. 
The study shows that all four regional organizations have functional systems for 
reviewing contracted work. The systems consist of different methods such as spot 
tests, quality audits, inspections and site meetings. The review process is extensive 
in all four regions and sufficient to verify if the SNRA is receiving the contracted 
quality. However, one problem is that many of the results are not documented, 
making it difficult to compile and analyse the results at the central level. Besides, 
different review processes are employed in different manners to different degrees in 
the four regions. This makes it very difficult, if not impossible, to compile, analyse 
or compare results in a meaningful manner. There are several reasons for the lack 
of compilations. One is that the existing methods are not considered relevant, so 
client representatives use other, often their own, methods. Another reason is that 
some contract requirements are considered difficult to review using existing 
standardized methodology. A third reason is that significant differences between 
the regions in variables such as climate and traffic intensity make cross-regional 
comparisons problematic. 
 However, existing results demonstrate that the contract requirements are met to 
a large degree, often more than 90% fulfilled. This high contractual fulfilment is 
confirmed by the client representatives’ responses to the questionnaire. Almost 
90% of the client representatives think that the entrepreneurs are “good” or “very 
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good” at fulfilling the contract requirements. The client representatives also find 
the entrepreneurs are “good” at taking care of problems within the contracted time 
frame. 
 One of the quality methods, road user’s opinion on roads in the national road 
system, exhibits totally different results. For instance, road maintenance is one of 
the factors with which drivers are most displeased. However it is possible that the 
users are dissatisfied with the standard conditions of the roads and/or the level of 
contracted maintenance. Thus, user opinion is not necessarily a reflection of 
entrepreneurs’ contract fulfilment per se. This raises the question of whether this 
type of method, user’s opinion, can be employed to measure the quality of BPRM 
work. 
 One aim of the study was to see how differences in regional organizations and 
work affect the quality of the contracted work. There are large differences between 
regions organizationally and in terms of their review processes. However, it is 
impossible to ascertain a direct relationship between these differences and the 
quality of work done due to a lack of standardized, consistently applied quality 
measurements. 
 The results show that client representatives at the regional level can determine 
that the SNRA receives the contracted quality, but at the central level it is not 
possible to determine quality fulfilment due to lack of complete and comparable 
data. 
 
Hypothesis 2: The transaction costs are less than 5% of the production costs. 
The SNRA’s 2001 annual report mentions that the cost for ordering the production 
work is 5% of the production costs. That figure also includes production costs such 
as road building and periodic maintenance. In other words, the cost for contracting 
the BPRM is not broken out.  
 Exploring this thesis demonstrated that it is not possible to separate the 
ordering costs--that is to say, the transaction costs--for the BPRM from the other 
production costs. The main reason for this is that man-hours spent per task is not 
accounted for at the regional level. Since there are more than a hundred people 
working to different degrees with the BPRM at the regional level, the accounting of 
man-hours spent is necessary to specify and quantify transaction costs. It is also not 
clear if the different regions account for all of the costs representing the BPRM in 
the same way. 
 It is not possible to separate transaction costs for the BPRM, but it is possible 
to measure the costs associated with those departments that mainly work with the 
BPRM. These costs vary from region to region, from 1.7% to 2.6% of the 
department’s budget. These figures indicate that the transaction costs for the BPRM 
might be lower than 5% of the total cost of production. 
 Even if it is not possible to calculate all transaction costs, the theory can be 
used as a tool to describe some of the costs associated with the BPRM. The 
questionnaire results show that the largest single transaction costs is the cost for 
reviewing the contracted work. The client representatives, who work most with the 
BPRM, use approximately one quarter of their time on different types of review 
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and follow up on the work that road maintenance entrepreneurs carry out. 
Additionally, there are associated costs incurred by other SNRA staff and external 
personal.  
 This study shows that the client representatives think that the SNRA receives 
the contracted quality. The results also show that review is one of the tasks with 
which the client representatives want to spend more time. The client representatives 
believe that the review process plays an important role in assuring the quality of the 
entrepreneurs’ work. This implies that the client representatives think that there is 
an obvious risk for opportunistic behaviour from the BPRM entrepreneurs.  
 What all this boils down to is that the hypothesis that the transaction costs are 
less that 5% cannot be proved. However there are no indications that the costs are 
higher. 
  
Hypothesis 3: The lack of cooperation of SNRA’s regional offices with each other 
and with the head office makes it difficult for SNRA to function as a learning 
organization. 
 In this study learning organization means that the experiences gained by 
different parts of the organization benefit all of the organization. It also means that 
the organization gives each employee the opportunity to increase his or her job 
knowledge and develop his or her skill sets. 
 This study shows that the work with the BPRM is carried out differently in the 
four different regions. The work is organized differently, the departments are all 
named differently, and the most involved people, herein called the client 
representatives, have different titles in each of the regions studied. 
 There are also differences when it comes to review procedures. One example is 
the fines incurred by contracted parties for not meeting contract requirements: the 
average fine in the year 2001 in Region Väst was 6 700 SEK compared to 255 200 
SEK in Region Skåne. 
 Cooperation between the different regions is also studied. The results show that 
there is cooperation between the regional offices but mainly when SNRA’s head 
office is administrating a project. However, most work is administered at the 
regional level. One reason for this is that the head office does not encourage the 
regional offices to cooperate. Another reason is that, in the beginning of the reform, 
there was no other reform to which to compare and from which to draw 
conclusions. The different regions therefore developed different structures and 
methodologies as the head office had not yet developed standard work procedures 
or operational models. 
 This lack of administrative control by a central authority has lead to the main 
offices in the four regions becoming, in effect, “head offices” for the offices at the 
local level. In some cases even the local offices have become rather independent. 
The questionnaire results show that there is a no relationship between factors such 
as the client representative’s age, experience or educational level with how work is 
carried out or the client representative’s response to specific questions. The only 
variable that seems to matter is the region for which the client representative works. 
It seems as if each region has created its own work model and developed its own 
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work culture. Apparently the older and more experienced client representatives 
transfer his or her thinking to the younger client representatives with whom they 
work. 
 To summarize, hypothesis three is, to some degree, proven. For an organization 
to learn, it has to face challenges and it has to give the employees the opportunity to 
develop. This is possible for those employees who work with the BPRM as the 
process is considered flexible and involves problem solving. The freedom allowed 
each regional office affords its employees the opportunity to develop new methods 
and organizational structures. At the same time the results of the study show that 
substantial differences between the regions and the lack of cooperation between 
regional offices and between the regional offices with the head office makes it 
difficult for the SNRA to function as a learning organization. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
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Uno Danielsson, f.d. Vägverket HK, 15/12-01 
Göran Ekman, VV Produktion 1/11-01 
Örjan Fahlegård, VM 8/1-01. Telefonintervju. 
Bengt Folkeson, VV Produktion 4/2-02 Telefonintervju 
Bengt Holmström, f.d. Vägverket 21/3-02 Telefonintervju 
Johan Högström, VSK, 27/4-01 Telefonintervju 
Bengt Jäderholm, f.d. Vägverket  21/3-02 Telefonintervju 
Evert Karlsson, VV Produktion 4/2-02 Telefonintervju 
Lennart Karlsson, VM 8/1-01. Telefonintervju. 
Ulf Lundin, Näringsdepartementet. 4/2-02, 5/2-02 Telefonintervju 
Christina Lundström, VMN 20/11-01 
Gunnar Länke, Vägkontroll AB 24/1-01 
Lars Norén  VVÄ 2/2-01 
Ola Pettersson, Vägavdelningen, VV HK 4/10-02 Telefonintervju 
Hans Skallin VV HK 21/1-01  
Hjalmar Strömberg, Näringsdepartementet 5/02 Telefonintervju  
Kia Tomasson,VMN 16/4-02 Telefonintervju 
Hardy Wikström, HK, 24/1-03. 
Jan Öhlander, HK, 15/2-01  
Per-Anders Örtendal f.d. Vägverket 21/3-02 Telefonintervju 
 
Vägverksmaterial  
Slutrapport rörande förändrad planeringsprocess och organisation. 1990-12-21. 
Brev från GD till samtliga anställda i Vägverket. Daterat 26/6-91 
GP-Policy 1992:2 
GD-Policy 1993:1 
Vägverkets Internrevisions kommentar beträffande RRV:s yttrande över 
Vägverkets rapport ”utvärdering av vinterväghållningen – Drift och 
underhållsentreprenader perioden 15/10 1994 – 30/4 1995. Slutrapport. 1995-06-
20. 
Entreprenadkontrakt. Grundpaket Drift. 2000-12-19. 
Entreprenadkontrakt. Grundpaket Drift. Gävle. VM 2000-12-15. 
Entreprenadkontrakt. Grundpaket Drift. Hylte. VVÄ 2000-12-08.  
Vägverkets verksamhetsstruktur år 2001. Papper från Ekonomienheten, HK. 2000-
12-18. 
Vägverkets Produkt- och tjänsteplan år 2001. 
Email till kvalitetsrevisorer inom VV. 29/3-01. Ämne: ”Beaktas vid 
kvalitetsrevisioner 2001”. 
Tilläggsskrivelse till Entreprenadkontrakt. VVÄ 2001-01-19.  



 
 
 
 

176 

Entreprenadkontrakt. Grundpaket Drift. Vingåker. VMN 2001-01-17. 
Entreprenadkontrakt för Grundpaket Drift. Bjäre-Åsbo. VSK 2001-02-22. 
Årsuppföljning 2001. VM  
Verksamhetsuppföljning 2001. Underhållsavdelningen, VVÄ. 
Rapportutkast StiG. 2001-01-02.  
Vägytetillstånd 1987-2001.  
BWIM-mätningar 2002. Preliminär projektrapport 
Vägverket (1990) VV MB 104. Funktionella egenskaper. Bestämning av friktion på 
belagd yta.  
Vägverket (1994) VV MB 105. Bedömning av vinterväglag. 
Vägverket (1995:a) Delrapport. Utvärdering av vinterväghållning drift- och 
underhållsentreprenader för perioden 15/10-94 – 31/1-95. Internrevisionen. 1995-
04-15. 
Vägverket (1995:b) Utvärdering av vinterväghållning – Drift och underhålls-
entreprenader perioden 15/10 1994 – 30/4 1995. Slutrapport.  
Vägverket (1996:a) Utvärdering av upphandlingar av drift & underhåll. En 
sammanfattning av de erfarenheter regionerna erhållit från upphandlingar utförda 
1992-1996.  
Vägverket (1996:b) VV MB 106. Bedömning av grusväglag  
Vägverket (1998:a) Vägverkets regler för kvalitetssäkring av entreprenader. 
Vägverket (1998:b) Vägverkets miljökrav vid upphandling av entreprenader. 
Vägverket (1998:c) Vägverkets trafiksäkerhetskrav vid upphandling av 
entreprenader.  
Vägverket (1999) Trafikarbetets förändring 1997-1998.  
Vägverket (2000) Vägverkets utvärdering av konkurrensutsättning av drifttjänster i 
Grundpaket Drift 1992-2000. 
Vägverket (2001:a) VV MB 107. Bestämning av ojämnheter och tvärfall med 
rätskiva.  
Vägverket (2001:b) Trafikantbetyg. Totalrapport. Sommaren 2001. 
Vägverket (2001:c) Leverantörsmarknadsanalys. 
Vägverket. (2002:a) Årsredovisning 2001. 
Vägverket (2002:b) Leverantörsmarknadsanalys.  
Vägverket (2002:c) Trafikantbetyg. Totalrapport. Vintern 2002. 
 
Övrigt material 
Regeringsbeslut från kommunikationsdepartementet till Vägverket. 1990-10-18. 
Regleringsbrev för Vägverket budgetåret 1991/92, daterat 1991-07-05 
Yttrande från RRV över Vägverkets rapport ”Utvärdering av vinterväghållning – 
Drift och underhållsentreprenader perioden 15/10 1994 – 30/4 1995. Slutrapport.” 
1995-06-13. 
SBUF nr 95:57 
Pressmeddelande från kommunikationsdepartementet. ”Vinterns väghållning 
kräver grundlig analys.” 1995-06-21. 
EN ISO 9000:2000 



 
 
 
 

177

Faith-Ell, Charlotta; Balfors, Berit och Folkeson, Lennart (2003) The Applications 
of Environmental Requirements in Swedish Maintenance Contracts. Artikelutkast. 
Liljegren, Eva (2000) Organisation och uppföljning. En studie av Vägverkets 
regionala beställarorganisation och dess uppföljning av drift och underhåll 1990-
2001. Förstudie. 
Statistiska Centralbyrån, SCB, (2001:a) Sätt betyg på Vägverket. Allmänheten 
om Vägverkets verksamhet. Resultaten från en postenkät våren 2001. 
Statistiska Centralbyrån, SCB (2001:b) Sätt betyg på Vägverket. 
Transportföretagen om Vägverkets verksamhet. Resultaten från en postenkät våren 
2001. 
 
Internet 
Montelius, Vägverkets historia. Vägverkets hemsidor på Internet. www.vv.se 
 
Offentligt tryck 
Motion 1994/95:T306 
Proposition 1990/91:87 
Proposition 1990/91:100 
Proposition 1992/92:100 
Proposition 1992/93:100 
Proposition 1993/94:180  
Proposition 1994/95:100 
Proposition 1995/1996:91 
Riksdagsskrivelse 1993/94:387 
Trafikutskottet nr 18 1994/95 
SOU 1990:86 Finansiering av vägar och järnvägar. Stockholm. 
SOU 1993:74 Kvalitetsmätning i kommunal verksamhet. Stockholm.  
SOU 1994:15 På väg. Betänkande av Kommittén om bolagisering av Vägverkets 
produktionsverksamhet m.m. Stockholm. 
SOU 1997:13, Regionalpolitik för hela Sverige. Stockholm. 
SOU 2002:7 Konkurrens på elmarknaden. Stockholm. 
Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid 
avreglering. Stockholm. 
 
Litteratur 
Alzubaidi, Hossein (1999) Drift och underhåll av grusvägar. Litteraturstudie. 
Väg- och transportforskningsinstitutet. Linköping. 
Alzubaidi, Hossein (2001) On rating of gravel roads. Avdelningen för vägteknik. 
Kungliga Tekniska högskolan. Stockholm. 
Andersson-Skog, Lena (1993) ”Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men 
affärsföretag till namnet.” SJ, järnvägspolitiken och den ekonomiska omvandlingen 
efter 1920. Umeå universitet. Umeå. 
Arnek, Magnus (2002) Empirical Essays on Procurement and Regulation. Uppsala 
universitet. Uppsala. 



 
 
 
 

178 

Berg, Anders (1999) Staten som kapitalist. Marknadsanpassningen av de 
affärsdrivande verken 1976-1994. Uppsala universitet. Uppsala. 
Blom, Hugo och Hallgren, Thomas (1999) Konkurrens för fortsatt välfärd? – om 
förekomst, omfattning, effekter och erfarenheter av konkurrensutsättning och 
alternativa driftformer. Kommunförbundet. Stockholm. 
Bryntse, Karin (1992) Erfarenheter av entreprenader och privatisering i engelska 
kommuner. Lunds universitet. Lund 
Bryntse, Karin (2000:a) Kontraktstyrning i teori och praktik. Lunds universitet. 
Lund  
Bryntse, Karin (2000:b) Kontraktstyrning i teori och praktik. Appendix. Lunds 
universitet. Lund  
Burell, Kerstin (1983) Enkät. Stockholm 
Coase, Ronald (1937) The nature of the firm reprinted in  “The Nature of the Firm: 
Origins, evolution and development.” Williamson (1991). New York. 
Eggertsson, Thráinn (1992) Economic behavior and institutions. Cambridge. 
Fahlbeck, Erik (1996) Essays in transaction cost economics. Institutionen för 
ekonomi. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala. 
Faith-Ell, Charlotta (2000) Environmental Management of Road Maintenance – 
with Emphasis on ”Green Procurement”. Kungliga Tekniska högskolan. 
Stockholm. 
Gerentz, Sven (1991) Varför ett Vägverk? i ”Vägar dåtid nutid framtid” Bertil 
Heddelin huvudred. Vägverket. Stockholm/Borlänge. 
Giertz, Birgitta (2000) Uppfattning av kvalitet. En genomgång av litteratur om 
kvalitet och kvalitetsarbete. Uppsala universitet. Uppsala.  
Hansson, Lennart och Lind, Jan-Inge (1999) Marknadsorientering i kommun och 
landsting. Erfarenheter och lärdomar från pionjärernas kamp. Stockholm. 
Hedström, Hedström och Toröd, Jan (1991) Ger kvalitetsstyrning med systematisk 
egenkontroll bättre produktkvalitet? En jämförelse mellan två bostadsprojekt. 
Kungliga tekniska högskolan. Stockholm. 
Helin, Johan och Andersson, Stefan (2000) Egenkontroll av entreprenadföretag. 
Kungliga tekniska högskolan. Stockholm 
Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund. 
Johansson, Alf G. (1999) Internal Clients, Contractors and Inspection: Six 
Swedish Municipalities. Chalmers tekniska högskola. Göteborg. 
Johansson, Alf och Bröchner, Jan (1997) Definition och uppföljning av 
vägkvalitet vid upphandling av underhåll. Kungliga Tekniska högskolan. 
Stockholm. 
Johansson, Pär (1998) Kommunala Drift- & Underhållsentreprenader. Problem 
och möjligheter under upphandling och entreprenadtid. Luleå tekniska universitet. 
Luleå. 
Kadefors, Anna (1997) Beställar-entreprenörrelationer i byggandet – samarbete, 
konflikt och social påverkan. Sektionen för teknikens ekonomi och organisation. 
Institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation. Chalmers tekniska 
högskola. Göteborg. 



 
 
 
 

179

Kaijser, Arne (1994) I fädrens spår…Den svenska infrastrukturens historiska 
utveckling och framtida utmaningar. Stockholm. 
Larsson, Christer (1994) Vägverkets konkurrensutsättning. Chalmers tekniska 
högskola. Göteborg. 
Liljegren, Eva (1998) Den stora förvirringen. Uppsala universitet. Uppsala. 
Magnusson, Lars och Ottosson, Jan (1997) Transaction cost and institutional 
change. Uppsala universitet. Uppsala. 
Möller, Staffan (1995) Jämförelse mellan väglagsfördelningar. Vinterväglags-
uppföljningen 1993/94 jämförs med äldre väglagsuppföljningar. Väg- och 
transportforskningsinstitutet. Linköping.  
Möller, Staffan (1999) Vinterväglagsuppföljning 1994/95 – 1996/97. Bearbetning, 
redovisning, analys. Väg- och transportforskningsinstitutet Linköping. 
Möller, Staffan och Wallman, Carl-Gustaf (2001) Konsekvenser av beläggnings-
ytans tillstånd för vinterväghållningen. Väg- och transportforskningsinstitutet 
Linköping.  
Nationalencyklopedin (1993) band 11. Höganäs 
Nordiska Vägtekniska Förbundet, NVF, (2000) Upphandling som främjar 
utvecklingen – hur får vi det? Borlänge. 
Normann, Richard (1992) Service management – ledning och strategi i 
tjänsteproduktion. Malmö 
North, Douglass C. (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet. Stockholm.  
North, Douglass och Wallis, John Joseph (1995) Measuring the Transaction 
Sector in the American Economy, 1870-1970 i “Long-term factors in American 
Growth”. Edited by Stanley L Engerman och Robert E Gallman. Chicago. 
Nurmis, Peeter (1996) Kostnadseffekter av konkurrensutsättning. En studie av 
Stockholms stads gatudrift och –underhåll samt missbruksvård för vuxna. 
Stockholms universitet. Stockholm. 
Nylén, Anna (2000) Driftentreprenader för vägar upphandlade under konkurrens – 
fem fallstudier. Kungliga Tekniska högskolan. Stockholm. 
Olsson, Ulf (1993) Funktionsentreprenad för drift och underhåll av vägar och 
gator. Luleå Tekniska Högskola. Luleå. 
Pettersson, Ove (1988) Byråkratisering eller avbyråkratisering. Administrativ och 
samhällsorganisatorisk strukturomvandling inom svenskt vägväsende 1885-1985. 
Uppsala universitet. Uppsala.  
PIARC (World Road Association) (1999) The Quality of Road Service. 
Evaluation, perception and response behavior of Road Users. Paris.  
Planverket (1984) Kvalitetsutveckling i byggandet genom effektivare egenkontroll. 
Rapport 64, del 2. Stockholm. 
Premfors, Rune (1998) ”Den komplexa staten” i Stater som organisationer, Ahrne, 
Göran (red) Stockholm. 
Robinson, Richard; Danielsson, Uno och Snaith, Martin (1998) Road 
Maintenance Management. Concepts and systems. London. 
Riksrevisionsverket, RRV, (1998) Sex år med beställar/utförar-modellen – en 
granskning av konkurrensutsättningen av Vägverkets drifttjänster Riksrevisions-
verket. Stockholm. 



 
 
 
 

180 

Seeger Mériaux, Anna (2002) Konkurrens, anbudsvärdering och 
entreprenörernas innovativa agerande inom vägbyggnadssektorn. Lunds tekniska 
högskola. Lunds Universitet. 
Senge, Peter M (2002) Den femte disciplinen. Den lärande organisationens konst. 
Stockholm. 
Statskontoret (1998) Bolagisering av uppdragsverksamheter. Stockholm. 
Svenska akademin (1973) Ordlista. Stockholm. 
Svenska kommunförbundet (1995) Ljus över konkurrensen. Stockholm. 
Svensson, Torsten (2001) Marknadsanpassningens politik. Uppsala universitet. 
Uppsala. 
Söderström, Magnus (1996) Hur lär organisationer? En diskussion om det 
organisatoriska lärandets nyckelfrågor. Solna. 
Trost, Jan (2001) Enkätboken. Lund. 
Westlund, Hans (1998) State and Market Forces in Swedish Infrastructure 
History. Institutet för regionalforskning. Östersund 
 Williamson, Oliver E (1975) Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust 
Implications. A Study in the Economics of Internal Organization. New York. 
Williamson, Oliver E (1985) The Economic Institutions of Capitalism. New York. 
Williamson, Oliver E (1991) (ed) The Nature of the Firm: Origins, Evolution and 
Development. New York. 
Öberg, Gudrun, red (2001) Statliga belagda vägar. Tillståndet på vägytan och i 
vägkroppen, effekter och kostnader. Väg- och transportforskningsinstitutet 
Linköping. 
Österberg, Richard (2000) Konkurrensutsättning och dess samhälleliga 
konsekvenser – fallet drift och skötsel av vägar. Kungliga Tekniska högskolan. 
Stockholm. 
Österberg, Richard (2003) Contracting out Public Services. An evaluation of the 
public consequences of opening up routine road maintenance to competition. 
Kungliga Tekniska högskolan. Stockholm. 
 



 
 
 
 

181

 
BILAGOR 

 
Bilaga 1: Definitioner och förklaringar 
 
AB – Allmänna bestämmelser 
ABT -  Allmänna bestämmelser för totalentreprenad 
AF – Administrativa föreskrifter. I den här Vägverksgemensamma mallen finns 
upplysningar om och regler för entreprenadens genomförande. Bland annat gäller 
det kontaktpersoner hos beställaren, upplysningar om hur anbuden ska lämnas och 
hur de prövas. 
ATB – Allmän teknisk beskrivning 
Anbudsvärderingsmodell – 1994 infördes anbudsvärderingsmodellen. Den 
reviderades 1996 och 1999. Modellen innehåller ett antal ”minimikrav” och 
”mervärden”. Minimikraven måste entreprenörerna uppfylla för att deras anbud 
överhuvudtaget ska värderas. Anbudspriset kan sedan minskas beroende på hur 
många ”mervärdespoäng” entreprenören får. Poäng ges bl.a. för kvalitet, 
trafiksäkerhet och miljö och gäller för sådant som överstiger minimikraven.  
Beställare – Entreprenörens motpart, som har åtagit sig att betala för det beställda 
arbetet. 
CDU – Centrum för forskning och utbildning i drift och underhåll av infrastruktur. 
Drift - är åtgärder som syftar till att hålla vägen farbar men där åtgärderna har en 
begränsad varaktighet i tiden, exempelvis snöröjning, sandning, saltning, akuta 
beläggningsreparationer m.m. 
Drift 96 - 
Egenkontroll – Se kapitel 7. 
Entreprenör – den som åtagit sig en entreprenad, det vill säga mot ersättning utföra 
någon form av byggnadsarbete. Även entreprenören kan vara beställare av 
underentreprenörer.  
FSB – Funktions- och standardbeskrivning. FSB:n följer en av Vägverket 
gemensamt framtagen mall som korrigeras till att bli objektspecifik för att passa till 
de lokala och regionala förhållandena. I FSB preciseras vilka krav som ställs på 
drift- och underhåll för varje specifikt grundpaket. Dessa krav kan vara 
åtgärdskrav, standardkrav eller funktionskrav.  
FU 2000 - Förfrågningsunderlag 2000 står för en modell som beskriver ingående 
dokument i Grundpaket Drift och dokumentens inbördes rangordning, inkl. 
numrering och benämning. Årtalet står för att en förändring trädde ikraft år 2000 
och som innebar att ett dokument splittrades i sex separata dokument. 
Funktion – vid funktionsbeställningar beskrivs orsakssamband, t.ex. att avvattning 
från Vägkroppen ska fungera så att skador inte uppstår på denna. 
GPD – Grundpaket Drift 
Grundpaket Drift - I grundpaketet ingår tjänster som är av skötselkaraktär, d.v.s. 
rena driftåtgärder samt visst löpande underhåll. Grundpaketets tjänster är utformade 
så att akuta behov blir åtgärdade utan beställarens ingripande. Som komplement till 
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grundpaketet finns tilläggspaket som kan omfatta större riktat underhåll såsom 
beläggningsunderhåll, broroperationer, mm. Dessa tjänster upphandlas oftast 
separat eller som tilläggsbeställningar när man bedömer det vara mera 
affärsmässigt än att göra en separat upphandling. 
HK – Vägverkets Huvudkontor 
Investering – är åtgärder är de som ger ett mervärde som t.ex. byggande av nya 
vägar eller väsentliga förbättringar av gamla vägar. 
IR – Vägverkets Internrevision  
Kvalitet – se definition i kapitel 3. 
Lärande organisation – se definition i kapitel 3. 
ME – Mät- och ersättningsregler är ett dokument som reglerar hur arbetena i 
entreprenaden  ska mätas och  ersättas . 
MF – Mängdförteckningen följer också en gemensamt överenskommen mall. I MF 
listas olika typer av åtgärder och planerad mängd/omfattning av dessa åtgärder. 
Anbudsgivaren får sedan ange á-priser och totalt belopp per åtgärd i sitt anbud. 
RRV – Riksrevisionsverket 
SV – Enheten för statlig väghållning 
Transaktionskostnader  - Se kapitel 3. 
UF – Upphandlingsföreskrifter. 
Underhåll - är åtgärder som säkerställer vägens funktion över tiden, exempelvis 
beläggningsarbeten och dikning. Det vill säga arbeten vars varigheten är längre än 
ett år men som inte syftar till att höja värdet på vägen. 
VV - Vägverket 
VViS – VägVädersInformationsSystem. 
VM – Vägverket Region Mitt 
VMN – Vägverket Region Mälardalen 
VN – Vägverket Region Norr 
VSK – Vägverket Region Skåne 
VST – Vägverket Region Stockholm 
VSÖ – Vägverket Region Sydöst 
VVÄ – Vägverket Region Väst 
Vinterdrift - omfattar vinterväghållning, snöplogning och halkbekämpning på 
körfält, vägrenar, sidoanläggningar och GC-vägar. Dessutom ingår utmärkning av 
vägkant (snöstör), snödikning, trumtining, bortforsling av snö samt borttagning av 
sandningssand i tjänsten. 
VoV – Väg och vattenbyggnadsstyrelsen 
Väders – Ersättningsmodell för vinterväghållning baserad på VViS-data. 
Vägvakt – Se kapitel 7. 
Åtgärder – vid åtgärdsbeställningar talas det om vad som ska göras, inte effekten. 
Ett exempel är att dika från A till B, dikesdjup 1,0 m, släntlutning 1:2.  
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Bilaga 2: Tabell- och diagrambilaga 
 
Tabell B:1. Besökta byggmöten år 2001. 
 
Region Kontor Driftområde Entreprenör** Beställare Datum 
VSK Malmö Eslöv PNB Lennart Björck 15/6-01 
VSK Kristianstad Bjäre-Åsbo* VV Prod./Peab Annica Canaki 18/4-01 
VMN Eskilstuna Uppsala VV Prod. Hans Andersson 20/2-01 
VMN Eskilstuna Fagersta* Skanska/ 

VV Prod. 
Göran 
Andersson 

17/11-00 

VVÄ Halmstad Kinna VV Prod. Stig Carlsson 13/9-01 
VVÄ Göteborg Vårgårda-

Herrljunga 
NCC Stefan Lundh 18/9-01 

VM Falun Nås* VV Prod./Peab Bo Skogvik 5/11-01 
VM Gävle Gävle  Peab Hans Hållén 24/10-01 
*Upphandlas igen 2001. **Både entreprenören före och efter upphandlingen uppges. På 
driftområde Bjäre-Åsbo delades grundpaketet in i fyra delar som 4 olika entreprenörer 
fick. Peab var den som fick det samordnade ansvaret. 
 
Tabell B:2. Besökta kvalitetsrevisioner år 2001. 
 
Region Driftområde Entreprenör Revisionsledare Datum 
VSK Eslöv PNB Johan Högström 10/4-01 
VMN Arboga VV Produktion Thomas Lindgren* 23/1-01 
VM Rättvik VV Produktion Tore Björk 15/3-01 
VVÄ Vårgårda NCC Ann-Kristin Lundberg 18/10-01 
* Extern konsult 
 
Tabell B:3. Besökta aktiviteter år 2001. 
 
Region Typ av aktivitet Datum Plats 
VMN Stickprovskontroll 24/1-01 Örebro 
VMN Informationsmöte inför upphandling 17/1-01 Eskilstuna 
VMN Avdelningsmöte 5/2-01 Eskilstuna 
VMN Beställarmöte 14/1-02 Eskilstuna 
VMN Teknikdagarna (med VV 

Produktion) 
18/5-01 Stockholm 

VSK Informationsmöte inför upphandling 2/3-01 Kristianstad 
VSK Beställarmöte 13/6-01 Kristianstad 
VSK Beställarmöte 17/12-01 Malmö 
VSK Regionalt projektmöte (VISA) 29/10-01 Kristianstad 
VVÄ Avdelningsmöte 8/2-01 Skövde 
VVÄ Vinterupptaktsmöte 16/10-01 Göteborg 
VVÄ Beställarmöte 13/11-01 Göteborg 
VM Avdelningsmöte 8/5-01 Bollnäs 
VM Avdelningsmöte 14/11-01 Tällberg 
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Tabell B:4 Beställarens ålder år 2001.  
 
 Ålder, medel 

(år) 
Yngst 
(år) 

Äldst 
(år) 

VM 49,6 27 60
VMN 48,8 34 61
VVÄ 46,5 27 62
VSK 43,3 29 58
Totalt 47,2 27 62
 
Tabell B:5 Beställarnas arbetstid på driftområde. 
 
Region Arbetat, medel 

(år) 
Kortast 
(år) 

Längst 
(år) 

VM 14,4 1 33
VMN 14,5 3 33
VVÄ 13,6 1 33
VSK 9,4 1 20
 
Tabell B:6 Beställarens genomsnittliga avstånd år 2001 till sitt driftområdes kontor 
från arbetsplatsen respektive bostaden, mil. 
 
 Arbetsplats Bostad 
VM 9 7,8
VMN 10 6,9
VVÄ 6,7 5,9
VSK 5 5,1
 
Tabell B:7 Hur ofta beställarna var på regionkontoret år 2001, antal personer. 
 
 1-3 gånger 4-6 gånger 7-9 gånger Mer än 9 

gånger 
Är 
stationerad 
på region-
kontoret 

VM 3 5 1 1 4 
VMN 0 0 0 0 4 
VVÄ 0 0 4 8 0 
VSK 0 0 0 4 2 
Totalt 3 5 5 13 10 
Personer som började eller slutade att arbeta med grundpaketet år 2001 är inte 
medräknade. 
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Tabell B:8 Hur ofta beställarna träffade beställare från andra regioner, antal 
personer. 
 
 Ingen gång 1-4 gånger 5-8 gånger Minst 9 

gånger 
VM 6 7 2 0
VMN 0 4 1 0
VVÄ 2 8 1 1
VSK 1 2 3 0
Totalt 9 21 7 1
Personer som började eller slutade att arbeta med grundpaketet år 2001 är inte 
medräknade. 
 
Tabell B:9 Senaste gången beställarna var på HK, antal personer. 
 
 Aldrig 

varit där 
Innan 1998 1998 1999 2000 2001 

VM 2 4 0 2 3 4 
VMN 0 2 0 0 0 3 
VVÄ 2 6 1 0 2 1 
VSK 0 3 0 0 1 2 
Totalt 4 15 1 2 6 10 
Personer som började eller slutade att arbeta med grundpaketet år 2001 är inte 
medräknade. 
 
Tabell B:10 Hur många gånger beställarna var på HK år 2001, antal personer. 
 
 Ingen gång 1-3 gånger 4-6 gånger Minst 7 

gånger 
VM 11 2 1 1
VMN 2 3 0 0
VVÄ 11 1 0 0
VSK 4 2 0 0
Totalt 28 8 1 1
Personer som började eller slutade att arbeta med grundpaketet år 2001 är inte 
medräknade. 
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Tabell B:11. Exempel på dagordning från byggmöten i de fyra regionerna: 
 
VSK354 VVÄ355 VM356 VMN357 
1. Mötets öppnande 1. Föregående protokoll 1. Mötes 

öppnande 
1. Föregående 
protokoll 

2. Protokolljusterare 2. Nästa sammanträde 2. Val av 
justeringsmän 

2. Justering av 
protokoll 

3. Föregående 
protokoll 

3. Kvalitetssäkring enligt 
FSB 
Allmänt 
Vinterväglag 
Belagd väg 
Grusväg 
Bro 
Hinderfri väg 
Trafiksäkert närområde 
Sidoområden 
Vägskyddsanordningar 
Trafikledning 
Belysning 
Rastplats 

3. Dagordningens 
godkännande 

3. Nästa möte 

4. Lägesrapport 
färdigställda arbeten 
pågående och 
planerade arbeten 

4. Ekonomi,  
reglerbara arbeten 

4. Föregående 
protokoll 

4. Pågående 
arbete 

5. Marklösen 5. Övriga frågor 5. Rapport vägsyn 5. Brister utöver 
GPD 

6. Tidplan 6. Aktuella objekt 6. 
Verksamhetsläget 

6. 
Tilläggsarbeten 

7. Samordningsfrågor 7. TS-projekt 7. Kvalitet 7. Ekonomi 
8. Programhandlingar 8. Besiktningar 8. Hinder 8. Bro 
9. Kvalitetssäkring 
och miljö 

9. Miljö 
 

9. Ekonomi 
tillägg/avdrag 

9. Q-plan 

10. Ändrings- och 
tilläggsarbeten 

10. Erfarenhetsåterföring 10. Berörda 
intressenter 

10. Övrigt 

11. Ekonomi 11. Frågor/information  11. Miljö 11. Vägsyn 
12. Skydds- och 
säkerhetsfrågor 

 12. Övriga frågor  

13. Besiktningar  13. Nästa möte  
14. Övriga frågor  14. Mötet avslutas  
15. Nästa byggmöte    
16. Mötet avslutas    
                                              
354 Uppgifterna bygger på byggmötesprotokoll från Driftområde Eslöv 15/6 -01. 
355 Uppgifterna bygger på byggmötesprotokoll från Driftområde Kinna 13/9-01. 
356 Uppgifterna bygger på byggmötesprotokoll från Driftområde Gävle 24/10-01. 
357 Uppgifterna bygger på byggmötesprotokoll från Driftområde Fagersta 17/11-00. 
 



 
 
 
 

187

 
Tabell B:12 Antalet beställare som deltagit i utbildning om kvalitetsrevisioner 
respektive kvalitet.358  
 
 Kvalitetsrevision  

(centralt anordnat) 
Kvalitet  
(regionalt anordnat)

VM 11 8
VMN 4 3
VVÄ 7 4
VSK 5 2
Totalt 25 17
 
Tabell B:13 Beställarnas uppfattning om deras arbetstid nedlagd på uppföljning/-
stickprovsarbete år 2001, medelvärde. 
 
 Medel 
VM 2,6 
VMN 2,4 
VVÄ 2,9 
VSK 2,8 
Totalt 2,7 
Svaren är viktade enligt följande: för mycket =1, Lagom=2, för lite=3. 
 
Tabell B:14 Upphandlingsförfarande för Grundpaket Drift år 2001 i VM 
(beställarna ej inräknade) 
 
Arbetsuppgift Timmar 
Upphandlingsmöten 96 
Upprättande av 
handlingar 

252 

Kopiering, hantering 80 
Skicka ut, komplettering 16
Öppna anbud + skriva 
protokoll 

28

Anbudsvärdering 112 
Komplettering 7 
Möten med 
beställaren/upphandlaren 

8 

Tilldelningsbeslut 7 
Kontraktsskrivning 7 
Arkivering, kopiering 37 
Totalt 650
 

                                              
358 Samtliga som arbetade med grundpaketet år 2001 (även nyanställda och den person 
som slutade) räknades in eftersom det höjde värdet för både VVÄ och VSK. 
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Tabell B:15 Betygsättning av Leverantörsmarknaden Totalt respektive för 
Grundpaket Drift 1995 - 2001. 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
VM 3,5/2,9 3,4/3,1 3,5/3,5 3,4/3,7 3,3/3,4 3,3/3,4 3,1/3,6  
VMN 3,5/3,3 3,4/3,3 3,3/3,2 3,4/2,9 3,4/3,0 3,3/3,3 3,0/3,1  
VVÄ 3,3/3,6 3,4/3,6 3,3/3,5 3,4/3,0 3,4/2,9 3,1/2,8 3,1/3,0  
VSK 3,6/3,3 3,6//3,8 3,8/3,9 4,0/4,1 4,0/4,0 4,0/4,0 4,0/4,1  
 
 
Diagram B:1 Hur beställarna tycker att arbetet med drift och underhåll ska skötas i 
framtiden. 
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Diagram B:2. Beställare som utförde stickprov på andra driftområden än sitt eget år 
2001.  
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Diagram B:3 Antalet personer som utförde dokumenterade stickprov per 
driftområde år 2001.  
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Personer som började eller slutade att arbeta med grundpaketet 2001 räknades inte in. 
 
Diagram B:4 Antalet personer som utförde inte dokumenterade stickprov per 
driftområde år 2001.  
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Personer som började eller slutade att arbeta med grundpaketet 2001 räknades inte in. 
 
Diagram B:5 Beställarnas uppfattning om i vilken omfattning entreprenörerna skrev 
avvikelserapporter 2001, medelvärde. 
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Svaren är viktade enligt följande 1=mycket dåligt, 2=dåligt, 3=varken bra eller dåligt, 
4=bra, 5=mycket bra. 
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Diagram B:6 Beställarnas uppfattning om skillnaderna mellan entreprenörernas sätt 
att skriva avvikelserapporter i de driftområden beställarna ansvarade för 2001. 
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Diagram B:7 Beställarnas uppfattning om hur entreprenörernas egenkontrollsystem 
fungerade i de driftområden beställarna ansvarade för 2001, medelvärde. 
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Svaren är viktade enligt följande: 1=mycket dåligt, 2=dåligt, 3=varken bra eller dåligt, 
4=bra, 5=mycket bra. 
 
Diagram B:8 Beställarnas uppfattning om skillnaden mellan hur entreprenörernas 
egenkontroll fungerade i de driftområden beställarna ansvarade för 2001. 
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Diagram B:9 Beställarnas uppfattningar om arbetsuppgifternas fördelning, 
medelvärde.  
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Siffrorna är indelade enligt följande: Vill arbeta mindre med = 1, arbetar lagom med = 2, 
vill arbeta mer med =3. 
 
Diagram B:10 Andel vägar med IRI-värde högre än 4 mm/m. 
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Diagram B:11 Andel vägar med spårdjup mer än 15 mm. 
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Diagram B:12 Resultat från Vägverkets kvalitetsrevisioner år 2001. 
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Diagram B:13 Beställarnas uppfattning om skillnaden mellan entreprenörernas sätt 
att uppfylla krav.  
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. 
Diagram B:14 Beställarnas uppfattning om skillnaden mellan entreprenörernas sätt 
att rätta till brister.  
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Bilaga 3: Metodbeskrivningar 
 
Metodbeskrivning 104 Bestämning av friktion på belagd yta359 
Metodbeskrivning 104 togs fram 1990. Metoden går ut på att friktionen mäts med 
hjälp av en släpvagn eller med en mätanordning som byggts in i en personbil. 
Mätinstrumenten kalibreras centralt en gång om året. Normal så sker 
friktionsmätningen i höger eller vänster hjulspår vid 70 km/h med ett 0,5 mm 
vattenskikt på vägytan. 
  
Metodbeskrivning 105 Bedömning av vinterväglag360 
Metodbeskrivning 105 ingår i ett system som kallas för Vinterväglagsuppföljning 
(VUP). Systemet består av en metodbeskrivning samt ett inrapporteringssystem för 
mätdata. För att få en modell som är statistiskt användbar körs fasta slingor där 
samma typ av observationer utförs. I metodbeskrivningen redogörs för hur dessa 
slingor ska läggas och hur observationerna genomföras. Slingor som täcker in 
större delen av vägnätet väljs ut med ett antal fast observationspunkter. I varje 
punkt studeras olika ”sektionselement” såsom körfält, vägrenar, bussfickor och så 
vidare. Varje sektionselement delas sedan in i ytterligare observationsytor. Körfält 
är till exempel indelat i körfältskant, två hjulspår, yta mellan hjulspår samt vägmitt. 
Det finns två olika modeller för när slingorna ska köras. Antingen körs slingorna 
när snönederbörd förväntas eller så bestäms datumen för observationerna enligt ett 
fastställt schema i början av säsongen oavsett hur vädret är. 
 Vid observationerna bedöms väglaget vid varje observationspunkt, indelat i nio 
olika typer, till exempel ”torr barmark”, ”tjock is” och ”snömodd”. Därefter mäts 
friktionen. 
 Idén till att följa upp vinterväglaget kom flera år innan omorganisationen 1992. 
Tanken från början var att Vägverket skulle använda uppföljningen för att styra den 
egna organisationen och dess krav på kvalitet. När verkets nya organisation var klar 
1992 fortsatte man att använda VUP. Då var det meningen att VUP skulle användas 
av regionerna för att reglera vinterersättningen till entreprenörerna. Om en 
entreprenör inte hade uppfyllt de krav på kvalitet som stod i kontraktet, skulle 
avdrag göras. Metoden ansågs dock som för statisk eftersom modellen med fast 
schema användes i de flesta fall för att modellen skulle bli statistisk användbar.  
 Själva inrapporteringssystemet på central nivå används inte längre. Däremot 
används fortfarande själva metodbeskrivningen, ofta förenklad, i regionerna. Nu för 
tiden görs stickproven när det finns anledning att mäta och inte enligt ett fast 
schema. 
 
Metodbeskrivning 106 Bedömning av grusväglag361 
MB 106 består av en enkel okulär besiktning där grusvägarna delas in olika klasser 
beroende på deras jämnhet och bundenhet. Det finns tre tillståndsklasser; god (1), 
                                              
359 Vägverket (1990) 
360 Vägverket (1994) 
361 Vägverket (1996:b) 



 
 
 
 

194 

godtagbar (2) och låg (3). Varje 100 meters sträcka klassas dels för jämnheten, dels 
för bundenheten. Jämnheten bedöms utifrån vägens tvärfall, ojämnheter, gropar och 
korrugering. Grusvägens bundenhet bedöms utifrån löst grus och damm. Till hjälp 
för bedömningarna finns foton framtagna på vägar i de olika tre tillståndsklasserna, 
får såväl jämnhet som bundenhet. Den som bedömer grusvägen jämför vägens 
kvalitet med kvalitén på de fotograferade vägarna.  
 Metodbeskrivning 106 ingår i ”System för grusvägsuppföljning”, GUPP. Detta 
system består av metodbeskrivning 106 samt den statistiska modellen 
”Grusvägsuppföljning”. GUPP kan användas dels för att kontrollera att 
entreprenören följer sina åtagande dels för att avgöra om grusvägarnas tillstånd är 
bättre eller sämre än en viss miniminivå. I det senare fallet används resultatet 
främst som underlag till beslut om åtgärder av vägen. 
 GUPP började användas i Region Väst under 1994. Efter det har flera andra 
Vägverksregioner också använt GUPP men användningen har därefter minskat.362 I 
den mån system används idag är det främst för att verifiera att entreprenörerna utför 
sitt arbete på grusvägarna, det vill säga metodbeskrivningen används men mätdatat 
rapporteras inte in i den statistiska modellen.363  
 
Metodbeskrivning 107 Bedömning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva364 
Syftet med metoden är att kunna mäta ojämnheter och lutningen, det så kallade 
tvärfallet på vägarna. Mätningen görs med hjälp av en tre meter lång rätskiva. 
Skivan har stödben i ändarna och tre mätdon utmed skivans längd. Enkelt beskrivet 
läggs skivan längs med eller tvärs vägen för att mäta eventuella ojämnheter såsom 
spårdjup eller vägens lutning. 

                                              
362 Alzubaidi (1999) ss. 162-163, 171 
363 Uppgifter från de regionala beställarna. 
364 Vägverket (2001) 
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Bilaga 4: Utdrag ur Entreprenadkontrakt för GPD Bjäre-Åsbo, VSK. 
 
5.1  Vite 

 
Om entreprenören inte inom i FSB angiven tidsfrist uppfyllt ställda standard- eller funktionskrav på varje 
enskild funktion eller åtgärd, utgår för varje tillfälle vite med 30.000:- (trettiotusen) kronor.  
 
Om tidsfrist inte föreligger skall vite utgå från den tidpunkt då standard- eller funktionskraven inte uppfylls. 
 
Med tillfälle avses:  
per dag när det gäller väglagstjänster  
per påbörjad vecka för övriga tjänster. 
 
Beställaren är, om Kontraktsvillkoren Kap5, 5.1 Vite  inte är tillämpliga och särskilda skäl föreligger till 
följd av osedvanligt väder eller därmed jämförliga omständigheter, berättigad att anlita annan entreprenör i 
entreprenaden. Om arbete till följd härav avgår för entreprenören skall kostnadsreglering ske enligt ABT 94 
kap 6 § 5.  
 
6.9  Avdrag 
 
6.91 Regler för avdrag 
 
Beställaren kommer att göra avdrag då trafiksäkerheten sätts ur spel eller på grund av uppenbara fel och 
försummelser från entreprenören. 
Avdrag enligt pkt 6.913 kommer att föregås av skriftlig varning från beställaren vid första tillfället då krav 
under respektive konto inte uppfylls. Krav för respektive konto framgår av FSB. 
 
6.911 Regler för avdrag då utförandet inte uppfyller kontraktshandlingar  
 
Om entreprenören inte uppfyller krav i kontraktshandlingarna avseende resurser, material eller personal etc 
har beställaren rätt att göra avdrag med 2-4 ggr den av beställaren beräknade vinsten för entreprenören 
alternativt för den skada som uppkommit för beställaren.  
 
6.912 Regler för avdrag då funktionskrav inte uppfylls 
 
Vid uteblivna åtgärder har beställaren rätt av göra avdrag för utebliven ränta (beräknad på samma sätt som i 
pkt 6.6) för den beräknade åtgärdskostnaden och övriga kostnader föranledda av förseningen.  
 
6.913 Övriga regler för avdrag 
 
För funktionskrav som underskrids och där belopp för avdraget saknas nedan ska avdragets storlek vara 4 
ggr den av beställaren beräknade kostnaden vid varje tillfälle för särskilt väsentliga uteblivna åtgärder och 2 
ggr den av beställaren beräknade kostnaden för övriga uteblivna åtgärder. 
Avvikelsen ska utan dröjsmål åtgärdas och vid beräkning av kostnaden sätts åtgärdstiden alltid till minst 4 
timmar.  
 
Om deltider överskrids har beställaren rätt att göra ett avdrag med 10 000 kr/påbörjad vecka per deltidskrav. 
 
Om åtgärder med tidskrav "inom 3 timmar" eller "omedelbar åtgärd" inte påbörjats inom 3 timmar har 
beställaren rätt att göra ett avdrag med 5.000 kr för varje 3-timmarsperiods överskridande. 
 
Om redovisning inte inkommer i tid eller innehåller felaktiga uppgifter har beställaren rätt att göra ett avdrag 
med 5.000 kr per tillfälle. 
  
Om entreprenören inte arbetar efter sin kvalitetsplan eller inte rättar till om brister förekommer har 
beställaren rätt att göra ett avdrag med 5.000 kr per tillfälle. 
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Om entreprenören inte uppfyller ställda krav vid utförande t.ex fordons-, utrustnings- eller miljökrav har 
beställaren rätt att göra ett avdrag med upp till 50.000 kr per tillfälle/vecka. 
 
Konto i FSB 
 
80.16 Tillgänglighet 
 
Om entreprenörens ansvarige person inte går att nå och inte återringer inom 30 min görs ett avdrag med 5 
000 kr/gång. 
 
81 Om funktionskrav för halka/snö/is ej uppfylls på någon av följande ytor 
 - 80% av ett avsnitt på 500 m  
 - 80% av sidoanläggning eller GC-väg 
 - 3 backar/kurvor/vägskäl 
 i en körriktning görs ett avdrag för aktuell standardklass med:  
 
  A1  50 000 kr/tillfälle, vägnr, dag 
  A2  30 000    - " - 
  A3  20 000    - " - 
  A4  10 000    - " - 
  B  10 000    - " - 
  C  10 000    - " - 
 
Anm. Då funktionskravet avser "cm snö/is" under pågående nederbörd eller snödrev halveras ovanstående 
belopp. 
Om kravet angående vintermaterial och/eller utrustning till den 15 september (se FSB) inte uppfylls görs ett 
avdrag med 10-30 000 kr/påbörjad vecka. 
Om brist på kemiskt halkbekämpningsmaterial (salt) uppstår och entreprenören därigenom ej kan uppfylla 
ställda funktionskrav görs ett avdrag med 100.000:-/dag. 
 Om saltspridare vid kontroll* (under åtgärd vid uppehållsväder) "sprider mer än 5 g/m²" görs ett avdrag 
med 10.000 kr/tillfälle. 
 
Kontrollen kommer att utföras på samma sätt som vid kalibrering av spridare.  
 
83.12 Jämnhet, bundenhet och tvärfall 
 
Om föreskriven standard på grusväg enligt FSB inte upprätthålls på 3 st 10-meters sträckor/vägnr görs ett 
avdrag med 5.000 kr/vägnr, för varje påbörjad 3-dagars period som funktionskravet inte är uppfyllt.  
 
85.13 Kontroll och besiktning  
 
 Då gällande trafikanordningsplan saknas på egen arbetsplats görs ett avdrag med 10.000 kr/tillfälle. 
 
Om entreprenörens eller underentreprenörs  
 
- vägarbetsutmärkning eller trafikanordningsplan saknas görs ett avdrag per påbörjad arbetsdag för 
respektive standardklass med:  
  std-klass A1-A3   30-50 000 kr/tillfälle 
  std-klass A4-B    10-20 000     - " - 
 
- vägarbetsutmärkning är bristfällig eller inte följer godkänd trafikanordningsplan görs ett avdrag per 
påbörjad arbetsdag för respektive standardklass med:  
  std-klass A1-A3  10-30 000 kr/tillfälle 
  std-klass A4-B    5-10 000    - " -  
 
- utmärkningsmaterial vid vägarbete inte uppfyller ställda krav (dåliga reflexer m m) görs ett avdrag med:  
5-20 000 kr per påbörjad dag, 
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- arbetsfordon inte utmärks enligt ställda krav görs ett avdrag med   
10-20 000 kr per påbörjad dag, 
    
- personal vid vägarbete saknar godkända varselkläder görs ett avdrag med 3 000 kr per person och påbörjad 
dag.  
 
Om entreprenören inte utför tillsyn av annan entreprenörs vägarbetsutmärkning enl FSB görs ett avdrag med 
5-20 000 kr per tillfälle. 
 
87.17 Vägmärke 
Om nedkört stopp- och hastighetsmärke inte återuppsatts inom föreskriven tid görs ett avdrag med 5 000 
kr/skylt, per dag. 
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Bilaga 5: Enkät 
 
Del A. Bakgrund 
(Syftet med del A är att få en bild av vilken bakgrund Vägverkets beställare av grundpaketet har.) 
 
A1. Vilket år är du född?     ……. 
 
A2.  Ange hur många år du har arbetat på respektive arbetsplats och med vilket arbete.
   

 Vägverket 
region/väg-
förvaltning 

Vägverket 
HK 

Vägverket 
Produktion 

 

Annan 
entreprenör/ 

konsult 

Kommun Annan 

Drift- och 
underhåll 
 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

Väg-/ 
brobyggen   

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

Beläggning 
 

…….. …….. ……. …….. …….. …….. 

Brounderhåll 
 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. 

Vägmarkering 
 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. 

Projektering 
 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. 

Planering 
 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. 

Bygg-/ 
projektledning 
 
 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

Ekonomi 
 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. 

Upphandling 
 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. 

Annat …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

 
A3. Hade du annan erfarenhet av beställning och upphandling,  
  exempelvis av beläggning eller investering, innan du började 
  med ditt nuvarande arbete som beställare av grundpaketet? Ja  Nej  

 Om ja, hur många år hade du arbetat med beställning 
 och upphandling?     ………. 
 
A4. Av de år som du arbetat med drift och underhåll, ange hur  
  många år du arbetat med respektive funktion. 
 
  Driftområde/arbetsområde, vägmästare     ………. 

  Driftområde/arbetsområde, biträdande vägmästare    ………. 

  Driftområde/arbetsområde, vägarbetare     ………. 

  Vägförvaltning     ………. 

  Region     ………. 
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A5. Vilken är din högsta formella utbildning?  

  Högstadium eller motsvarande     
  Gymnasium, teknisk linje      
  Gymnasium, annan linje     
  Högskola eller universitet, max 80 poäng     
  Högskola eller universitet, mer än 80 poäng     
  Annat, specificera ………………………………    
 
A6. Har du vägmästarutbildning?   Ja  Nej  
 
A7. Har du någon annan längre utbildning? 

  Om ja, specificera…………………………………………… 

 
A8. Ange vilka formella och centralt anordnade utbildningar du har gått efter 1991 som är 

relevanta för ditt arbete som beställare av grundpaketet. Ange också om det var 
Vägverket som anordnade kursen samt om du skulle vilja gå en viss utbildning. (Flera 
svarsalternativ är möjliga!) 

    
    Vägverket Inte Vägverket  Vill gå  
        utbildning 

 Arbete på väg      
 Kvalitetsrevision      
 Projektledarutbildning      
 VViS      
 Vinterväghållning      
 Miljörätt      
 Entreprenadjuridik      
 Drift- och underhållskurs vid CDU, KTH      

  Annan, specificera…………………………            
  
A9. Ange om du har tagit del av någon annan kompetensutveckling, t.ex. regional 

utbildning eller praktik, efter 1991 inom ämnen som är relevanta för ditt arbete som 
beställare av grundpaketet, som Vägverket (inte HK) anordnat samt om du skulle vilja 
skaffa ytterligare kompetens inom området. (Flera svarsalternativ är möjliga!) 

 
  Vägverket Inte Vägverket  Vill lära mer 

 Kvalitet       
 Vinterväghållning       
 Miljö       
 Trafiksäkerhet       
 Handikapp       

 Praktik       
 Annan, specificera…………………………       
 
 
A10. Har du varit lärare på någon kurs som Vägverket ordnat? Ja       Nej   
 
 Om ja, specificera inom vilket område…………………………….. 
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A11. Är du utbildad för att göra kvalitetsrevision?  Ja       Nej   
 
A12. Har du varit revisionsledare för kvalitetsrevision?  
 (Flera svarsalternativ är möjliga!)     

 Ja, på grundpaket     
 Ja, på annat objekt än grundpaket     
 Nej     
 
A13. Har du deltagit vid någon kvalitetsrevision på ett grundpaket 
  utan att vara revisor? (Flera svarsalternativ är möjliga!) 

 Ja, på eget driftområde     
 Ja, på annan beställares driftområde     
 Nej     
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Del B. Arbetsuppgifter år 2001 
(Syftet med del B är att få en bild av hur en beställares arbetsuppgifter såg ut 2001.) 
 
B1. Vilken region arbetar du i?               VM              VMN           VVÄ          VSK   
 
B2. Hur många år har du varit ansvarig för grundpaket?     ……. 
 
B3. Började du arbeta som ansvarig för grundpaket under 2001? Ja   Nej  

  Om ja, var arbetade du innan? 

  Vägverket, region       
  Vägverket Produktion     
  Vägverket, HK     
  Annan entreprenör eller konsult     
  Kommun     
  Annan, specificera………………………………………     
 
B4. Slutade du att arbeta som ansvarig för grundpaket  
  under år 2001?   Ja   Nej  

  Om ja, var arbetar du nu? 

  Vägverket, region       
  Vägverket Produktion     
  Vägverket, HK     
  Annan entreprenör eller konsult     
  Kommun     
  Annat, specificera………………………………………    
 
B5. Om du började eller slutade att arbeta med grundpaketet 2001,  
  hur många månader arbetade du som ansvarig för grundpaketet år 2001?  ……. 
 
B6. Om du slutade att arbeta som ansvarig för grundpaket  
  under 2001, arbetar du fortfarande med drift- och underhåll? Ja   Nej  
 
B7.  Ange för varje driftområde du var ansvarig för år 2001 trafikklass (L=låg, M=medel, 

H=hög, SH=superhög), antal mil samt antal mil grusväg. (Ange uppgifterna för varje 
driftområde du ansvarat för under 2001 även om du under året fick ett nytt område, övertog en 
annan beställares eller överlät ansvaret för området till en annan beställare.) 

 
   Trafikklass  Totalt antal mil Grusväg (antal mil) 
 (Ej oljebundet)
   
  L M H SH  
 Driftområde 1      ……….  ………... 

 Driftområde 2      ……….  ………... 

 Driftområde 3      ……….  ………... 

 Driftområde 4      ……….  ………... 

 Driftområde 5      ……….  ……….. 
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B8. Har du under år 2001: 
  
 Fått ansvaret för ett eller flera driftområde du inte hade år 2000? Ja  Nej  

 Överlämnat ansvaret för ett eller flera driftområde som du ansvarade 
 för år 2000 till någon annan beställare?   Ja  Nej  

 Delat ansvaret för ett eller flera driftområde, t.ex. vid sjukdom 
 och tjänstledighet?   Ja  Nej  
 
B9.  Ange för varje driftområde du är ansvarig för ungefär  
 hur långt du har till entreprenörens kontor på området. 
 
  Mil från arbetsplats Mil från bostad 

 Driftområde 1 ……………  …………… 

 Driftområde 2 ……………  …………… 

 Driftområde 3 ……………  …………… 

 Driftområde 4 ……………  …………… 

 Driftområde 5 ……………  …………… 

 
B10.  Har du haft ansvar för andra driftområden i regionen  
 innan det/de områden du hade 2001?   Ja  Nej  
 
B11. Har du efter 1991 arbetat som beställare av grundpaketet 
  i en annan region än den du nu arbetar i?   Ja  Nej  
 
B12.  Hade du år 2001 något eller några specialämne som du  
 ansvarade för inom avdelningen? (t. ex. grusvägar, buller,  
 vägmarkering, vinterväghållning och belysning)  Ja  Nej   

 Om ja, vilket? ……………………………………….. 

 
B13. Ange om du under år 2001 arbetade i någon projektgrupp  
 inom Vägverket?(Flera svarsalternativ är möjliga!) 

   Inom regionen  Med andra Lett av HK 
     regioner (inte 
     lett av HK) 
 Projekt med grundpaketrelaterade  
 uppgifter (t.ex. FSB, vinterväghållning).        

 Projekt som arbetar med andra frågor relaterade       
 till drift- och underhåll (t.ex. Stånga, PMS)         

 Projekt som arbetar med andra frågor  
 (t. ex. ATB:er, inte fackligt)        
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B14. Ungefär hur många gånger träffade du under 2001 
 beställarombud för grundpaketet i andra regioner?  

 Ingen gång     
 1-4 gånger     
 5-8 gånger     
 Minst 9 gånger     
 
B15.  Hur ofta var du på regionkontoret år 2001? 

 1-3 gånger      
 4-6 gånger     
 7-9 gånger     
 Mer än 9 gånger     
 Är stationerad där     
 
B16. Vilket år var du senast på HK? (År 2002 räknas inte!) 

 Har aldrig varit där     
 Tidigare än 1998     
 1998     
 1999     
 2000     
 2001     

 
B17. Ungefär hur många gånger var du på HK under år 2001?  

 Ingen gång     
 1-3 gånger     
 4-6 gånger     
 Minst 7 gånger     
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Del C. Uppföljning och kontroll 
(Syftet med del C är att kartlägga hur en beställare arbetade med uppföljning och kontroll av 
grundpaketet år 2001) 
 
C1.  Hur många dagar i månaden under 2001 befann du dig i genomsnitt  
 på respektive driftområde, till exempel på byggmöten, inspektioner 
 eller möten med driftområdets representanter?     ……….. 
 
C2. Ungefär hur många gånger under 2001 gjorde du dokumenterade respektive inte 

dokumenterade stickprov och inspektioner rörande respektive grundpaketet? (Med 
dokumenterade menas att resultaten finns sparade och är tillgängliga.) 

 
     Dokumenterade Inte dokumenterade 

  Aldrig        
  1-5 gånger        
  6-10 gånger        
  11-15 gånger        
  16-20 gånger        
  Minst 20 gånger        
 
C3. Ange om någon eller några av följande metoder och stickprov för grundpaketet är 

relevanta för ditt arbete, om du använt dem under 2001 samt om du tycker om de var 
enkla att använda.  

 
     Relevant Använt Enkel 
     Ja  Nej Vet ej  Ja Nej  Ja Nej   
 Metod 

 Metodbeskrivning 104: Bestämning av friktion    
 på belagd yta             

 Metodbeskrivning 105: Bedömning av    
 vinterväglag             

 Metodbeskrivning 106: Bedömning av grusväglag           

 Metodbeskrivning 107: Bedömning av ojämnheter   
 och tvärfall med rätskiva             
 
 Stickprov  
 
 StiG, ”Stickprov i grundpaketet”, rikstäckande   
 stickprovssystem som startade 2001, framtaget 
 av HK.           

 Regional stickprovsmodell          

 Egen stickprovsmodell          

 Annat, specificera          
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C4. Ange vem som gjorde stickprov på ditt/dina driftområden år 2001 samt ungefärligt antal 
gånger (ggr). Som kollega räknas personal på Vägverkets beställarsida, med entreprenör 
menas VV Produktion, Skanska, Peab, PNB och NCC. Fristående konsult är företag 
som inte arbetar med grundpaketet. 

 
Jag   ggr Kollega   ggr Entreprenör    ggr  Fristående   ggr 
         konsult 

 Vinterväghållning   ……..  ……..   ……..   …….. 

 Grusvägar   ……..  ……..   ……..   …….. 

 Grus (material)   ……..  ……..   ……..   …….. 

 Sidoområden   ……..  ……..   ……..   …….. 

 Brounderhåll   ……..  ……..   ……..   …….. 

 Vägmarkering   ……..  ……..   ……..   …….. 

 Vägmärken   ……..  ……..   ……..   …….. 

 Miljö   ……..  ……..   ……..   …….. 

 Trafiksäkerhet   ……..  ……..   ……..   …….. 

 Kvalitet   ……..  ……..   ……..   …….. 

 Annat, specificera   ……..  ……..   ……..   …….. 

 ………………….. 
    
C5.  Gjorde du stickprov på annat/andra driftområden  
 än ditt eget år 2001?         Ja  Nej  
 
 Om ja, hur många gånger och på vad?……………………………………………………………. 
 
C6.  Vilka är de vanligaste bristerna i entreprenörernas arbete  
  i ditt/dina driftområden år 2001 enligt stickprov som gjorts?  
  (Nämn 3-5 brister)  
  ………………………………….………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………. 
 
C7.  Hur ofta hade du kontakt med entreprenören på respektive  
 driftområde genom telefon, fax och email under 2001? 

 Mindre än 1 gång i veckan     
 Cirka 1 gång i veckan     
 Flera gånger i veckan     
 Dagligen     

 
C8. Gjorde du övertagandebesiktning inför ny kontraktsomgång år 2001?  

 Ja, på eget/egna driftområden        
 Ja, på annan beställares driftområden       
 Nej        
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C9. Gjorde du årsbesiktning år 2001?      

 Ja, på eget/egna driftområden        
 Ja, på annan beställares driftområden       
  Nej        
 
C10. Ange ungefär hur många avvikelserapporter du har fått på  
  ditt/dina driftområden år 2001? 
        
  Driftområde 1       ……..  

  Driftområde 2       ……..  

  Driftområde 3       ……..  

  Driftområde 4       ……..  

  Driftområde 5       ……... 

 
C11. Har du utdömt vite/avdrag på ditt/dina driftområde  
 för händelser som skett år 2001?     Ja  Nej  

 Om ja, vilken storlek på beloppet? 

       
 Vite/avdrag 1       ……. kr 

 Vite/avdrag 2       ……. kr 

 Vite/avdrag 3       ……. kr 

 Vite/avdrag 4       ...….. kr 

  Vite/avdrag 5       ...….. kr 
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Del D. Uppskattning av tidsfördelning och kostnader år 2001 
(Syftet med del D är att få en uppfattning om hur många timmar en beställare arbetar med 
grundpaketet och hur mycket tid som läggs på respektive arbetsuppgifter. Jag vet att det är svårt att 
veta exakt så därför ber jag er att uppskatta vad ni tror att ni har gjort.) 
 
D1.  Hur mycket tjänar du i månaden före skatt?  
  (Efter 2001 års lönerevision)    …….……. 
  
D2. Hur många redovisade timmar arbetade du år 2001?  ………….. 
 
D3.  Av dessa, hur många var redovisade övertidstimmar?  ………….. 
  
D4. Ange hur många redovisade timmar du arbetade med följande under år 2001.  
 
 
 Grundpaket Drift inklusive tilläggsarbete   

  Upphandling, underlag och kontrakt  ……………

  Projektering  ……………

  Byggmöten inklusive för- och efterarbeten  …………… 

  Löpande kontakt med entreprenören  …………… 

  Samråd internt VV  …………… 

  Samråd externt, kommun, trafikant m.fl.  …………… 

  Leveransuppföljning, besiktning och stickprov  …………… 

  Ekonomi, budget, fakturor och prognoser  …………… 

  Övrigt  ………….. 

 
 Separat upphandlade objekt (t.ex. ts-jobb), antal timmar totalt  …………… 
  Upphandling, underlag, kontrakt, projektering, 
  byggmöten, kontakter med entreprenör, samråd internt  
  och externt, leveransuppföljning, besiktning, stickprov 
  ekonomi, budget, fakturor, prognoser, övrigt 
 
 Myndighetsärenden, antal timmar totalt  …………… 
  Ledningsärenden, övergivna bilar, utfarter,  
  skymd sikt, reklam, miljö, externa önskemål  
  om förbättringar, behovsinventering, övrigt 
 
 Gemensam verksamhet, antal timmar totalt  …………… 
  Informationsverksamhet, avdelningsmöten, 
  projekt, projektmöten, kurser, utbildning, 
  semester, tjänstledigt, kompledigt, sjukledigt 
   
 
D5.  Ungefär hur många övertidstimmar arbetade du  år 2001 som  
  du inte redovisade (och därmed inte fick betalt för?)  …………..  
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D6.  Vilka kostnader för förrättning hade du totalt under år 2001  
  som var förknippade med ditt arbete med grundpaketet? 
   

  Hotellkostnader ……………kr 

  Milersättning ……………kr 

  Övriga resekostnader ……………kr 

Traktamenten ……………kr 

  Övrigt, specificera………………………………………… ……………kr
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Del E. Personlig uppfattning 
(Syftet med del E är att få din personliga åsikt om frågor som rör Grundpaket Drift och ditt arbete 
med grundpaketet. Om du vill kommentera och raderna vid frågorna inte räcker till finns det extra 
utrymme i slutet av enkäten.) 
 
 
E1. Hur tycker du att följande faktorer generellt har påverkats av konkurrensutsättningen av 

drift och underhåll? 
 
  Mycket Negativt Varken negativt  Positivt Mycket  
  negativt   eller positivt   positivt 
    
  Pris        
  Effektivitet       
  Teknisk utveckling       
  Standard på vägarna       
  Fördelning av resurser       
  Kvalitén på utfört arbete       
  Trafiksäkerhet       
  Miljö       
  Annat……………………       
 

E2. Hur tycker du att Vägverket ska sköta drift och underhåll  
 i framtiden? 

 Som nu, full konkurrensutsättning       

 Som nu där marknaden fungerar, egen regi i övriga områden    

 Låta Vägverkets regionala beställare handla upp alla underentreprenörer  
 (ingen ensam entreprenör med ansvar för hela grundpaketet)    

 Egen regi på alla driftområden       

 Annat, specificera………………………………………………………..  

  

E3. Vad tycker du om följande metoder att kontrollera 
 entreprenörernas arbete på grundpaketet? 
 
  Mycket dåligt  Dåligt   Varken bra eller dåligt   Bra   Mycket bra  
 Kvalitetsrevision (system)             
 Kvalitetsrevision (produkt)             
 Miljörevision             
 Stickprov, inspektioner             
 Byggmöten             
 Avvikelserapporter             
 Annat, specificera             

……………………..  
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E4.  Vilka upphandlade krav i förfrågningsunderlaget på grundpaketen tycker du är viktigast 

att följa upp?……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 
E5.  Vilka krav tycker du är svårast att följa upp?..…………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 

E6.  För vilka krav tycker du det behövs bättre kontrollmetoder? 

……………………………………………………………………...……………………

………………………………………………………………………. 

 
E7.  I vilken omfattning skulle du vilja kontrollera  
 entreprenörens arbete jämfört med vad du gjorde 2001?  

 Mycket mindre kontroll        
 Mindre kontroll       
 Lagom som det är       
 Mer kontroll       
 Mycket mer kontroll       
 
E8. Vilken betydelse tror du att kontrollerna har för kvalitén  
 på entreprenörernas arbete? 

 Ingen betydelse       
 Ganska liten betydelse       
 Viss betydelse       
 Ganska stor betydelse       
 Stor betydelse       
  
E9. Hur tycker du att din region använde viten i grundpaketet 2001? 

 Alldeles för sällan       
 För sällan       
 Lagom       
 För mycket       
 Alldeles för mycket       
 
E10. Hur tycker du att entreprenörernas egenkontrollsystem 
 fungerade i ditt/dina driftområden under år 2001? 

 Mycket dåligt        
 Dåligt       
 Varken bra eller dåligt       
 Bra          
 Mycket bra        
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E11.  Hur väl tycker du att entreprenörerna skrev 
  avvikelserapporter i ditt/dina driftområden under år 2001? 

 Mycket dåligt        
 Dåligt        
 Varken bra eller dåligt       
 Bra          
 Mycket bra        
  
E12. Hur tycker du att entreprenörerna är på att rätta till brister  
 som du, entreprenören eller någon annan upptäckt? 

 Mycket dåliga       
 Dåliga       
 Varken bra eller dåliga       
 Bra          
 Mycket bra        
 
E13. Hur tycker du att entreprenörerna uppfyllde de upphandlade  
 kraven som helhet för grundpaketen år 2001? 
 
  Mycket dåligt  Dåligt   Varken bra eller dåligt   Bra   Mycket bra  
 Ditt/dina driftområden             
 Driftområden i distriktet/länet            
 Driftområden i regionen             

  

E14. Om du ansvarar för mer än ett driftområde, hur tycker  
 du att entreprenörerna på de olika driftområdena 
 skiljer sig åt gällande följande? 
 
  Ingen skillnad Viss skillnad Stor skillnad 
 Egenkontroll         
 Avvikelserapporter         
 Rätta till brister         
 Uppfyller krav         
 

E15. Hur trivs du med ditt nuvarande arbete?  

 Mycket dåligt        
 Dåligt         
 Varken bra eller dåligt       
 Bra          
 Mycket bra        
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E16. Ange vilka av dina arbetsuppgifter som du tyckte att du  
 arbetade för mycket med under 2001, vilka du arbetade lagom 
  med och vilka arbetsuppgifter du arbetade för litet med. 
 
  För mycket Lagom  För litet 

 Upphandling       

 Kontakt med entreprenören     

 Samråd internt och externt     

 Uppföljning, stickprov etc.     

 Ekonomi     

 Objekt (utanför grundpaketet)     

 Myndighetsärenden      

 Gemensam verksamhet     

 Kontakter med allmänheten      

 
 
E17.  Hur länge tror du att du är kvar som beställare för grundpaketet? 
 (Ett kryss per årsgrupp!) 
  
    Om 1-2 år Om 3-4 år Om 5-6 år Om 7-10 år 
 Troligen kvar          
 Har gått i pension          
 Har bytt arbetsuppgifter inom Vägverket.         
 Arbetar utanför Vägverket          
 Ingen uppfattning          
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Har du ytterligare synpunkter på undersökningen och dess frågor så skriv dem gärna här eller 
på ett separat ark. Är det en speciell fråga du vill kommentera så ange också frågans nummer! 
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