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Sammanfattning 
Den här rapportens syfte är att beskriva Trafikverkets arbetssätt för kontroll och uppföljning 
av leverantörernas arbete i komplexa projekt. Det vill säga hur vi i våra stora projekt ska 
arbeta för att säkerställa att vi får rätt kvalitet på innehållet i det arbete vi har beställt, i rätt 
tid och till rätt kostnad.  

För att uppnå det föreslås att verksamhetsområde Stora projekt ska arbeta med två former 
av uppföljning i komplexa projekt:  

• successiv uppföljning  

• granskning eller kontroll av konstruktionsredovisning. 

Den avgörande skillnaden mellan Trafikverkets stora projekt och Trafikverkets andra 
projekt är komplexiteten. De stora projekten har ofta en låg repeterbarhet och tar lång tid att 
genomföra, innehåller många unika delar och har ofta mycket stor samhällspåverkan. 

Komplexiteten i och storleken på de stora projekten innebär att brister i planering och 
projektering kan ge betydande konsekvenser för tidsåtgång och kostnad. Dessutom är det 
ofta så att arbetet i stora projekt inte går att göra om – det är irreversibelt.  

För att vi ska kunna arbeta effektivt, krävs att vi arbetar efter tydliga grundläggande 
principer och med samma tydliga arbetssätt i alla våra komplexa projekt. Alternativet är att 
vi får följa generella och Trafikverksgemensamma arbetssätt för projekt, som kan innebära 
en lägre effektivitet och en målförskjutning, att vi gör fel saker. 

En förutsättning för att minimera fel är att vi som beställare samverkar och deltar aktivt i 
arbetet. Vi ska samverka både med leverantörerna och internt i projekten; det bygger upp en 
projektatmosfär. Det är vår uppgift att involvera och engagera våra leverantörer så att de 
vågar ifrågasätta och utmana normer och regler. Om vi lyckas med det finns det en potential 
till innovation – att nya idéer kläcks, som ger oss mer kostnadseffektiva lösningar och en 
anläggning som har mindre klimatpåverkan. Samtidigt innebär det en ständig utveckling av 
våra regelverk. 

Rapporten beskriver principerna för successiv uppföljning i stora och komplexa projekt. Det 
exakta arbetssättet som ska gälla i respektive projekt för successiv uppföljning styrs inte i 
detalj, utan tillämpas utifrån dessa principer. Detta eftersom det behöver finnas en 
flexibilitet i stora projekt, och att alltför detaljerade regler, mallar och rutiner för 
granskning, sannolikt ger en betydande administration.  
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1. Inledning och bakgrund 
Den här rapportens syfte är att beskriva arbetssätt för kontroll och uppföljning av 
leverantörernas arbete i komplexa projekt. Det vill säga hur vi, Trafikverket, i våra stora 
projekt ska arbeta för att säkerställa att vi får rätt kvalitet på innehållet i arbetet som vi har 
beställt, i rätt tid och till rätt kostnad. Rapporten baseras på förutsättningarna inom 
verksamhetsområde Stora projekt, men inspiration har hämtats både externt och från andra 
delar av Trafikverket. 

Trafikverket är den största infrastrukturbyggaren i Sverige och har många komplicerade 
projekt. Därför är arbetssätten viktiga. Inte bara för att de påverkar våra kostnader, utan 
även för att det påverkar arbetssätten hos andra med liknande verksamhet, som till exempel 
kommuner och andra offentliga beställare. Vi måste därför tydligt visa att samverkan och att 
jobba tillsammans på rätt sätt, är en viktig del av byggprocessen. Att dela erfarenheter med 
varandra tar tid, men i slutändan sparar det både resurser och tid. Det uttryckte vår 
generaldirektör Lena Erixon nyligen.  

Vi bör speciellt fokusera på livscykelkostnadsperspektivet, men för den delen inte glömma 
bort frågor som tillfälliga konstruktioner och arbetsmiljö. Det är områden där vi kan bli 
ännu bättre. 

Förhållningssättet renodlad beställare innebär bland annat att vi ska lämna ett större 
ansvar till våra leverantörer. Tolkningen av förhållningssättet är inte entydig, utan det finns 
olika uppfattningar om när, vad och hur leverantörens arbete ska följas upp och 
kontrolleras. Det behöver därför förtydligas hur vi ska arbeta med uppföljning av beställda 
uppdrag. Förhoppningen är att denna rapport ska bidra till att tydliggöra det.  

1.1. Stora projekt – är det så stort och speciellt? 

Trafikverkets verksamhetsområde Stora projekt hade under 2017 en projektportfölj på cirka 
280 miljarder kronor. Antalet projekt varierar genom att nya tillkommer och andra blir 
färdigställda, men normalt handlar det om ett tiotal projekt. Till stora projekt räknas projekt 
som är särskilt komplexa eller som har en bedömd kostnad på mer än fem miljarder kronor, 
enligt Trafikverkets arbetsordning.  

Eftersom de flesta projekt är av nationell betydelse, påverkar projekten många människor 
och företag i Sverige. De förväntar sig att våra projekt färdigställs i rätt tid, med rätt kvalitet 
och utan slöseri. Det är därför avgörande att projekten håller sin tidplan och kostnadsram, 
eftersom det har betydelse för många människors livskvalitet. 

Under senare år har flera olika affärsformer provats på Stora projekt. En gemensam röd tråd 
i affärsformerna har varit att överlåta mer ansvar till leverantörerna, genom att låta dem 
arbeta mer självständigt. Erfarenheterna under senare år visar dock entydigt att det har 
varit svårt att erhålla den förväntade kvaliteten från flera av våra leverantörer. Detta har 
inneburit både dyra och omdiskuterade omtag samt pressade deltider, för att nå en bra 
kvalitet. Det står i motsättning till samhällets och medborgarnas förväntan om att vi ska 
bygga en infrastruktur som är säker, med låg klimatpåverkan och samhällsekonomiskt 
försvarbar. 
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Det finns exempel på andra områden där myndigheter försökt att överlåta ett större ansvar 
till leverantörerna. Ett exempel är systemet med kontrollansvariga i nya plan- och bygglagen 
(2010:900). Boverket konstaterar själva i rapporten 2013:16 Plan- och bygglagen i 
praktiken, att kontrollsystemet inte fungerar. Boverket menar att man måste se över 
tolkningen av reglerna så att allvarliga händelser såsom takras, kollaps av byggnader och 
andra konstruktioner kan undvikas i större utsträckning. 

Komplexiteten i och storleken på våra projekt innebär att brister i planering och 
projektering kan ge betydande konsekvenser för tidsåtgången och kostnaden. Arbetet i stora 
projekt går dessutom sällan att göra om. Det innebär att brister i planering och projektering 
kan betyda att vi tvingas leva med en låg kvalitet på det färdiga projektet. Det innebär också 
att kloka inspel i tidiga skeden och under projekteringen kan hjälpa till att korta ner 
genomförandetider och sänka kostnaderna. 

Den avgörande skillnaden mellan Trafikverkets stora projekt och Trafikverkets andra 
projekt är komplexiteten. Projekten har ofta en låg repeterbarhet och tar lång tid att 
genomföra, innehåller många unika delar och har ofta mycket stor samhällspåverkan. Ett 
exempel på ett komplext projekt illustreras i figur 1, och ett icke komplext projekt i figur 2. 

Många stora och komplexa projekt sträcker sig över kommun- och länsgränser, vilket ställer 
krav på att man inom projektet har en hög grad av samordning. Det krävs också likriktade 
arbetssätt i alla delar av projektet, för att säkerställa en bra dialog med externa intressenter. 
Komplexa projekt består också ofta av flera delprojekt, som vart och ett är beroende av att 
helheten fungerar. I komplexa projekt kan man därför inte räkna hem nyttan förrän alla 
delar har färdigställts.  

Figur 1. The Swindon magic roundabout är ett exempel på ett komplext projekt. Den stora 
cirkulationsplatsen består av sju cirkulationsplatser, som var och en endast kan fungera om 
helheten gör det.   

Figur 2. Exempel på ett icke komplext projekt. Figuren visar sju cirkulationsplatser som är 
uppradade bredvid varandra. De sju cirkulationsplatserna blir inte tillsammans ett 
komplext projekt, eftersom de var och en enskilt kan uppfylla den tänkta funktionen. 
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1.2. Renodlad beställare i Trafikverket 

Till grund för bildandet av Trafikverket låg bland annat propositionen ”Framtidens resor 
och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt” (prop. 2008/09:35). I propositionen 
lyfte regeringen behovet av att effektivisera anläggningsbranschen.  

Sedan bildandet arbetar man inom Trafikverket för att införa ett förändrat arbetssätt som 
ska öka produktiviteten, effektiviteten och ge en högre innovationsgrad i 
anläggningsbranschen. Arbetet kallas renodlad beställare och är ett förhållningssätt som 
innebär att Trafikverket som beställare ska: 

• skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökad innovation och 
produktivitet 

• utveckla vår roll och vårt agerande som beställare i syfte att överlämna ett större 
åtagande och ansvar till leverantörerna 

• ge förutsättningar för ökad konkurrens i anläggningsbranschen. 

Bland Trafikverkets medarbetare råder det delade meningar om vad förhållningssättet 
renodlad beställare innebär. Att det innebär större ansvar för leverantörerna står klart, men 
förhållningssättet beskriver inte hur vi ska arbeta när det gäller kontroll och uppföljning. 
Det leder till att kontroll och uppföljning görs på olika sätt i olika projekt.  

I Trafikverkets rapport om utvärdering av planläggningsprocessen från 2017, kom signaler 
om att totalentreprenader och uppdrag på fast pris leder till försämrade 
samverkansrelationer, försämrad kvalitet eller ökad omfattning på handlingar. Det beror på 
komplexiteten hos många av våra stora projekt – att det från start ofta är svårt att 
specificera och kvantifiera vad vi vill ha utfört. 

Det har också kommit signaler från våra leverantörer om förhållningssättet renodlad 
beställare. Olika tolkningar av förhållningssättet har enligt leverantörerna lett till att de inte 
längre får ta del av de erfarenheter som finns inom Trafikverket. De menar att 
erfarenhetsutbyte är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb i affärsformer där allt 
inte är specificerat i detalj, till exempel i ECI-kontrakt (Early Contractor Involvement).  

Våra leverantörer är alltid positiva när vi från start i våra uppdrag är tydliga med att 
avsikten är att jobba i samverkan, att träffas och jobba tillsammans och dela med oss av våra 
erfarenheter. I vilken omfattning vi måste bidra kommer att variera, bland annat på hur 
tydligt uppdraget är. Som renodlade beställare kommer vi alltid att befinna oss mellan två 
ytterligheter, se figur 3. 

En vanlig farhåga på Trafikverket är att Trafikverkets specialister får utföra leverantörernas 
arbete. Att det skulle ske i dag är dock inte realistiskt. Under de senaste decenniet har 
specialisterna på Trafikverket utvecklat en annan kompetensprofil än tidigare, som innebär 
att Trafikverket inte längre har de resurser som krävs för att utföra leverantörens arbete 
såsom ritningsarbete eller avancerade beräkningar. 

Eftersom leverantörernas incitament är olika, varierar specialistens roll mycket beroende på 
kontraktsförhållandena. Förenklat är specialistens roll i en utförarentreprenad att verka för 
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att den föreslagna lösningen inte blir överdimensionerad och det motsatta i en 
totalentreprenad, att den föreslagna lösningen inte blir underdimensionerad och att den 
lever upp till kontraktets alla krav.  

 

Figur 3. Renodlad beställare är ett flexibelt förhållningssätt, som ligger mitt emellan två 
ytterligheter på skalan. Förhållningssättet innebär att vi behöver vara flexibla, och 
anpassa stödet till leverantören efter vilken typ av projekt det gäller och vilken erfarenhet 
leverantören har. Men vi ska aldrig hamna i ett läge där vi gör allt arbete själva eller 
lämnar allt åt leverantören att lösa. 

1.3. Regler, rutiner och riktlinjer – effekten av ökad styrning 

Vi jobbar i dag på olika sätt inom Trafikverket när det gäller kontroll av våra beställda 
uppdrag. En vanlig lösning för att likrikta våra arbetssätt är att upprätta rutiner, riktlinjer 
eller nya processer, med syfte att det ska leda till en ökad effektivitet. Om vi följer dessa är 
förhoppningen att alla i större utsträckning kommer att göra samma saker på samma sätt 
och då blir det också lättare att mäta det arbete som utförs. Att göra samma saker på samma 
sätt ökar produktiviteten. Adderas kvalitet eller ett tydligt mål till produktiviteten blir vi 
dessutom effektivare. 

Ökad administration genom nya rutiner och riktlinjer kommer kontinuerligt i små steg. 
Tyvärr är det även vanligt att det skapas parallella rutiner och riktlinjer, som inte är 
synkroniserade med de gemensamma. Administrationsarbetet är delvis osynligt, vilket 
medför att det inte tilldelas några särskilda resurser – det förväntas ingå i det ordinarie 
arbetet. Organisationen riskerar därmed att bli självuppfyllande, där merparten av tiden går 
åt till att administration den egna verksamheten (Forsell och Ivarsson, 2014). Eftersom 
kraven på specialiststöd i projekten inte förändras, ger det här en avsevärd effekt på 
arbetsmiljön och på kvaliteten i vår kontroll och uppföljning. Vi måste därför ifrågasätta 
rimligheten i att använda resurser som är specialiserade inom ett område till att i allt större 
utsträckning arbeta med administrativt arbete. 
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1.4. Specialisterna i stora projekt 

För att stödja våra större projekt har verksamhetsområde Stora projekt en avdelning för 
teknik, miljö och fastighet. Avdelningens uppgift är bland annat att tillhandahålla tekniska 
specialister till projekten. Syftet med en gemensam avdelning är att på bästa sätt använda 
våra tillgängliga resurser och möjliggöra ett naturligt erfarenhetsutbyte mellan projekten.  

Många specialister arbetar ofta i flera projekt. Vid intervjuer med specialister framkom det 
att arbetssätten i projekten skiljer sig åt, och att det går åt onödiga resurser till att anpassa 
sig till de olika arbetssätten. Specialisterna berättade att de ses som bromsklossar i 
produktionen, när de påpekar att innehållet från leverantörerna är bristfälligt. Det här 
skapar en osäkerhet hos specialisterna om vilka förväntningar som finns och vad som 
efterfrågas av dem. 

Eftersom leverantörerna också arbetar i flera projekt, innebär det också att även de måste 
anpassa sig efter de olika arbetssätten. Det skapar en osäkerhet som leder till konflikter och 
minskad samverkan både internt och externt samt ett minskat erfarenhetsutbyte. 

1.5. Syfte, omfattning och avgränsningar 

1.5.1. Syfte 

Syftet med denna rapport är att beskriva arbetssättet med successiv uppföljning och kontroll 
av leverantörens handlingar för komplexa projekt, i enlighet med förhållningssättet 
renodlad beställare. 

1.5.2. Omfattning 

Trafikverkets förhållningssätt renodlad beställare tolkas, som nämnts tidigare, på olika sätt. 
För att vi ska kunna arbeta effektivt krävs att vi arbetar efter tydliga grundläggande 
principer och med samma tydliga arbetssätt, i alla våra komplexa projekt.  

I dag saknas en gemensam beskrivning av ett arbetssätt som passar den komplexitet som vi 
handskas med på Stora projekt. Nedan presenteras två alternativ till lösning. 

Alternativ 1 – inget specifikt arbetssätt för stora projekt 

Alternativ 1 är att inte ta fram någon specifik beskrivning av hur vi ska arbeta med stora och 
komplexa projekt. Det skulle innebära att vi på Stora projekt får följa de generella arbetssätt 
som tas fram på Trafikverket, och de kommer troligtvis inte att vara optimerade för de allra 
största projekten. En uppenbar risk med detta är att rutiner, riktlinjer och processer inte 
tagit hänsyn till förutsättningarna på stora projekt och därmed ger ökad administration och 
lägre kvalitet i levererade produkter.  
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Alternativ 2 – specifika arbetssätt för Stora projekt 

Alternativ 2 är att ta fram specifika arbetssätt för hur vi ska arbeta med stora och komplexa 
projekt. Principerna för ett arbetssätt med successiv uppföljning beskrivs och tillämpas i alla 
stora projekt och en instruktion för kontroll av konstruktionsredovisning beskrivs specifikt 
för verksamhetsområde Stora projekt.  

Eftersom alternativ 1 tydligt innebär ett ineffektivt användande av samhällets resurser så 
utvecklas alternativ 2 vidare i denna rapport.  

Med alternativ 2 och successiv uppföljning finns en möjlighet till anpassning och autonomi 
utifrån varje projekts unika förutsättningar. Principerna skapar en flexibilitet för projekten 
samtidigt som våra förväntningar är tydliga både internt och externt.  

Syftet är att 

• höja kvaliteten i levererade handlingar 

• öka samverkan och erfarenhetsutbytet mellan leverantörer och beställare 

• minska det administrativa arbetet för våra specialister och projektledare. 

 

1.5.3. Avgränsningar 

Rapporten omfattar inte den granskning av tekniska handlingar som styrs enligt lag, 
förordning eller föreskrifter. Detta gäller exempelvis den granskning som görs av  

• anmälda organ enligt godkännandeprocessen för järnväg. 

• trafiksäkerhetsgranskare enligt vägsäkerhetslagen. 

Rapporten omfattar inte heller 

• kontroll eller stöd för åtgärdsvalsstudier, eftersom det är ett skede som 
verksamhetsområde Stora projekt sällan arbetar i och där ansvaret huvudsakligen 
ligger på verksamhetsområde Planering 

• framtagande och kvalitetskontroll av Trafikverkets egna handlingar, som till 
exempel förfrågningsunderlag eller andra interna handlingar (även om samma 
principer går att tillämpa för dessa handlingar) 

• byggplatsuppföljning eller byggledning (även om samma principer går att tillämpa 
även i det sammanhanget) 

• verksamhetsområde Inköp och logistik och kontroll av avtal. 

• detaljerade rollbeskrivningar för specialister eller projektledare. 
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2. Successiv uppföljning i komplexa projekt 
Om vi ska bli bättre på att bygga och nyttja våra anläggningar, krävs det att befintlig 
kunskap nyttjas bättre och förmedlas mellan våra medarbetare till våra leverantörer via 
samverkan. Detta innebär att vi behöver styra genom tydliga krav, men också vidga vårt 
synsätt och acceptera att vi som beställare måste ge råd och tips till våra leverantörer. 

Leverantörerna har inte all kompetens om våra krav eller erfarenheter om problem i tidigare 
projekt. Därför är våra medarbetare viktiga kunskapsbärare mellan det aktuella projektet 
och tidigare genomförda projekt, men också kunskapsbärare utifrån Trafikverkets regelverk.  

Våra specialister får erfarenhet genom att successivt följa upp och kontrollera 
leverantörernas handlingar, delta i produktionen och ha kontakt med driftansvariga. Det 
leder till en god kunskapsbas om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. 
Den här kunskapen krävs för att ajourhålla Trafikverkets regelverk, som är grundbulten för 
erfarenhetsåterföringen och vårt verktyg för en kostnadseffektiv och klimatsmart 
anläggning. 

2.1. Principerna med successiv uppföljning 

En viktig del i förhållningssättet renodlad beställare är att samverka med våra leverantörer. 
Det ska vi göra genom att successivt följa upp leverantörens arbete. Att följa upp 
leverantörens arbete successivt, eller stegvis, innebär varken att vi sitter avvaktande och 
väntar på en slutlig leverans eller att vi tar över och utför arbetet själva. Successiv 
uppföljning av leverantörernas arbete är ett flexibelt arbetssätt att samverka, att jobba 
tillsammans, och går därför inte att definiera exakt. Det handlar om att anpassa graden av 
stöd till leverantören, utifrån hur väl vi definierat uppdraget och leverantörens kompetens 
och erfarenheter. 

Graden av arbete som utförs internt och externt inom en myndighet eller ett företag har 
varierat över åren. Vissa typer av arbeten är rent olämpligt att lägga på en extern part, när 
incitamenten inte är de rätta. Exempel finns från andra branscher. Bland annat har det 
visats att inhyrd personal på fängelser är direkt olämpligt då incitamenten inte gagnar 
ändamålen (Hart et al, 1997).  

För att vara en intelligent beställare måste kunskapen om det som beställs vara hög. Detta 
gör att graden av internt och externt utförande kan variera, men den interna kunskapen 
måste alltid ligga på en viss miniminivå (Dalmalm, 1996). För Trafikverket innebär detta att 
vi måste ha tillräcklig beställarkunskap inom de områden vi är verksamma.  

Exempel på hur vi ska arbeta med successiv uppföljning 

Trafikverket har beställt en grop som ska utformas och grävas av en leverantör. För oss är 
det viktigt att leverantören har förstått vad som ska göras och att det inte råder några 
oklarheter om beställningen. Om vi känner oss trygga med vår beställning kan vi till en 
början ställa oss på avstånd och titta på. Om vi inte har beskrivit uppdraget tydligt eller om 
kravbilden inte är komplett, måste vi stå så pass nära att vi kan ge snabba och tydliga svar på 
leverantörens frågor, så att inte tiden rinner iväg. Om leverantören saknar erfarenhet av den 
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här typen av uppdrag eller använder fel verktyg, kanske en snöspade istället för en 
jordspade, berättar vi det och räcker hen det rätta verktyget, figur 4. 

Arbetssättet med successiv uppföljning i stora projekt innebär att vi alltid ska ha en insyn i 
leverantörens arbete. Vi behöver ställa frågor till leverantören under arbetets gång: Vad 
pågår just nu? Kan vi bidra för att underlätta arbetet?  

Det vi ska tänka på som beställare är dock att 

• vi inte går ner i gropen och utför arbetet själva 

• vi inte sätter oss på kontoret och bara väntar på att arbetet ska bli utfört.  

 

Figur 4. Vi går aldrig ner i gropen, men sätter oss inte heller och väntar utan insyn. 

Vi vill ha en hög produktivitet i våra projekt. Genom att successivt följa upp och säkerställa 
att vi inte bara gör saker rätt utan även gör rätt saker, blir vi dessutom effektiva. 

2.1.1. Skillnaden mellan successiv uppföljning och granskning 

Bristen på kommunikation och tydlighet är en starkt bidragande orsak till kvalitetsbrister. 
Kvalitetsbrister i projekten har ofta sitt ursprung i projekteringsskedet. Möjligheten att 
påverka utformningen och kostnaden för ändringar i olika entreprenadformer illustreras i 
figur 5. I figuren framgår att ändringar i tidiga skeden kostar lite och att ändringar i sena 
skeden (sent i projektering eller sent i byggskedet) kostar mycket – i både tid och pengar. 
Därför ska vi tillsammans med leverantörerna fokusera på helheten och tidigt identifiera om 

• förutsättningar eller krav är felaktiga 

• förutsättningar eller krav saknas. 
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Figur 5. Kostnaden för ändringar ökar ju längre projektet framskrider. Kostnaden ökar 
dessutom ytterligare i slutet av varje skede, när produkter är på väg att färdigställas. 

Vid kvalitetssäkring av olika typer av arbeten är det vanligt att man delar in detta i två delar 
med metoder som kompletterar varandra. Vi kvalitetssäkrar genom två metoder: 

• successiv uppföljning 

• granskning eller kontroll av konstruktionsredovisning. 

Syftet med den successiva uppföljningen är att tidigt säkerställa att alla krav är tydliga och 
verifierbara i avtal, överenskommelser och regler. Vad man tittar på i den successiva 
uppföljningen varierar utifrån de risker som identifieras och de delar som är kritiska för 
genomförandet. Specialisten som följer upp detta gör det utifrån sin individuella kompetens 
och erfarenhet och ger råd eller förslag på förbättringar. I praktiken kan det betyda att man 
genomför överslagsberäkningar för en konstruktion, ifrågasätter tekniska lösningar eller 
bedömer rimligheten i redovisade antaganden. 

Syftet med granskningen är att avgöra om en slutleverans är gjord enligt vår beställning och 
uppfyller ställda krav. Genom granskningen får leverantören ett formellt svar med 
synpunkter, till skillnad från i den successiva uppföljningen. I det enklaste fallet kan 
granskningen göras med hjälp av en checklista, och i det mer omfattande fallet som en 
kontroll av konstruktionsredovisning.  

Kontroll av konstruktionsredovisning är en typ av granskning som säkerställer att 
leveransen är gjord i enlighet med våra gällande regelverk för bro-, tunnel- och 
geokonstruktioner. Kontrollen av konstruktionsredovisningen utförs i projekteringsskedet 
eller byggskedet, beroende på vilken entreprenadform som gäller. 
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Fördelningen mellan successiv uppföljning och granskning varierar, beroende på projektets 
komplexitet och vad som ska byggas. Generellt är det dock störst fokus på successiv 
uppföljning i uppdragsstarten, när handlingar för projektet tas fram, och i projektets tidiga 
skede. När produkter sedan börjar färdigställas eller i sena skeden av projektet är det 
granskningen som dominerar. Men det kontinuerliga stödet med successiv uppföljning ska 
finnas med i alla skeden, från planläggning till överlämning. 

2.1.2. Arbetssättet med successiv uppföljning i praktiken 

Vi ska säkerställa att våra leverantörer tar sitt ansvar och levererar enligt kontraktet, genom 
att successivt följa upp leverantörernas handlingar. Syftet är framförallt att minimera risken 
för att dyra grundläggande fel upptäcks i ett sent skede – det vill säga undvika att arbete 
görs förgäves. Det handlar kort och gott om att minska slöseri. Principerna för arbetssättet 
visas i figur 6. 

Figur 6. Stegen i arbetssättet med successiv uppföljning.  

Även om vi successivt ska följa upp leverantörernas handlingar, är det fortfarande deras 
ansvar att handlingarna som de ska leverera är tillräckligt bra. Det är också leverantörernas 
ansvar att söka stöd hos Trafikverket för att förankra föreslagna lösningar och efterfråga 
erfarenheter eller underlag som de behöver för att kunna utföra sitt arbete.  

Dagens regelverk som vi ska följa är så pass omfattande och komplext att vi inte kan 
förvänta oss att våra leverantörer har samma förutsättningar att se helheten och motiven till 
alla krav, som vi har. Det är vår uppgift att involvera och engagera våra leverantörer så att de 
vågar ifrågasätta och utmana normer och regler. Om vi lyckas med det finns det en potential 
till innovation – att nya idéer kläcks, som ger oss mer kostnadseffektiva lösningar och en 
anläggning med mindre klmatpåverkan. Samtidigt innebär det en ständig utveckling av våra 
regelverk. 

Nedan följer de steg enligt figur 6 som bör följas för vårt arbetssätt: 

3. Medarbetarnas 
erfarenheter och 

kunskaper om våra krav 

1 och 2. 
Projektstart 
upphandling  

4. Leverans 

5. Granskning eller 
kontroll av 

konstruktionsredovisning 

6. Justering av 
leverantör 

3. Leverantörens utförande och successiv leverans 

Successiv uppföljning - samverkan med 
leverantören minimerar fel i leveransen 
 



17 
 

1. Komma överens om förutsättningar med leverantören 

Ett av de mest grundläggande stegen i all projektverksamhet är att vi tidigt måste vara 
överens med leverantören om projektets krav och förutsättningar. Att komma överens om 
och klarlägga förutsättningarna innebär en aktiv riskreducering med avseende på tid, 
kostnad och innehåll (TKI). I samband med detta ska också roller och ansvarsområden 
utifrån det aktuella kontraktet tydliggöras.  

Det här steget medför att vi minskar antalet ändrings- och tilläggsarbete under utförandet 
och därmed projektledarnas administrativa arbete. 

2. Val av metodik och lösning 

Det är vanligt att valet av metodik och lösning är en kritisk del i anläggningsprojekt, i 
synnerhet i stora och komplexa projekt. Med metodik menas i det här sammanhanget de 
metoder som leverantören använder för att verifiera och validera innehållet i leveranserna.  

Det här steget innebär att vi klarlägger och kommer överens om metodiken, tillsammans 
med leverantören. Det kan till exempel handla om val av beräkningsmetoder, indata eller 
redovisning av resultat.  

Överenskommelsen om metodik ska göras vid projektstarten, till exempel vid ett startmöte 
för respektive produkt, där våra specialister är kravägare för innehållet i produkten. Det vill 
säga de säkerställer att våra regelverk och projektspecifika krav uppfylls på ett bra sätt. 

3. Successiv uppföljning och leverans under utförandet  

Uppföljning av leverantörernas arbete ska ske genom nära samverkan med leverantören, 
där Trafikverkets har möjlighet till insyn i leverantörens arbete och kan dela med sig av sina 
erfarenheter eller ge stöd när det efterfrågas. Detta är nödvändigt eftersom våra specialister 
är kunskapsbärare av erfarenheter från våra pågående och avslutade projekt.  

Uppföljningen är inte en granskning av produkten. Istället handlar det om en samverkan för 
att få en känsla av om vi är på rätt väg eller om det saknas förutsättningar för att kunna 
utföra uppdraget. Här är det också specialisternas ansvar som kravägare att utifrån sitt 
område kontinuerligt identifiera och påpeka brister i kravuppfyllnaden.  

En framgångsfaktor i det här arbetet är att det är tydligt vilka specialister på Trafikverket 
som kan stötta leverantören och att dessa tar ett eget ansvar för att följa upp utförandet. Det 
kan till exempel ske vid kontinuerliga teknikmöten eller arbetsmöten med leverantören, där 
teknikspecifika frågor diskuteras och där vi har möjlighet att dela med oss av våra 
erfarenheter. På det här sättet minimeras uppföljningsarbetet vid leverans av produkterna. 

4. Leverans och mottagningskontroll 

När leverantören skickar handlingar till oss så ska projektledningen göra en 
mottagningskontroll. Det betyder att vi kontrollerar att handlingarna är kvalitetssäkrade av 
leverantören. Om handlingarna inte är kvalitetssäkrade, ska leveransen reklameras. Det gör 
vi genom att skicka tillbaka handlingarna och meddela leverantören att handlingarna inte 
uppfyller kontraktskraven på kvalitetssäkring. 
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5. Granskning eller kontroll av konstruktionsredovisning 

Vilka delar av produkterna som är viktiga eller kritiska avgörs av respektive specialist eller 
grupp av specialister. Granskningssynpunkterna sammanställs sedan och värderas av en 
funktions- eller teknikansvarig i våra stora projekt, tillsammans med specialisterna. I 
merparten av våra stora projekt har vi en ledande funktion som ansvarar för samordning av 
en grupp specialister, till exempel en teknikansvarig, tekniksamordnare eller teknikchef. 
Benämningarna kan variera men principen är densamma.  

För att optimera nivån av granskning, bör den ledande funktionen ansvara för att samordna 
granskningssynpunkterna. På det sättet kan vi tidigt i projektet nå en så bra 
granskningsnivå som möjligt. Vilken nivå som är rätt och tillräcklig måste bedömas från fall 
till fall. Det är den ledande funktionens uppgift att sortera bort granskningssynpunkter som 
inte är värdeskapande, och återkoppla till berörda specialister. 

För brobyggnad, tunnelbyggnad och geokonstruktioner kan en kontroll av 
konstruktionsredovisning ske i detta steg. Den här kontrollen styrs av våra regelverk och 
beskrivs närmare i efterföljande avsnitt. 

6. Slutlig justering och leverans av leverantören 

Efter vår granskning levererar projektledningen synpunkter till leverantören för justering. 
Genom att vi hela tiden har varit med och successivt följt upp arbetet, minimeras antalet 
allvarliga synpunkter, och tiden för justering och slutlig leverans kan därför kortas ner. 
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2.2. Kontroll av konstruktionsredovisning 

Hur kontrollen ska göras för brobyggnad, tunnelbyggnad och geokonstruktioner styrs av 
våra regelverk. Regelverken är ofta omfattande, och det kan vara svårt för alla som 
medverkar i ett projekt att se hur den formella kontrollen går till, vem som ansvarar för vad 
och vem som ska göra vad. Eftersom många personer i våra projekt är beroende av den här 
processen, har verksamhetsområde Stora projekt en egen instruktion som gör det enklare 
att se helheten av hur kontrollen fungerar. 

Instruktionen används i bygghandlingsskedet, se figur 7 och figur 8. Instruktionen omfattar 
inte den successiva uppföljningen som beskrivits tidigare. 

 

Figur 7. Instruktionens omfattning för brobyggande, tunnelbyggande och 
geokonstruktioner. 

För kontrollverksamheten har Stora projekt en funktionsledare för kontrollverksamheten, 
som ansvarar för att besluta om vilka specialister som är kontrollansvariga i respektive 
projekt. Det är de kontrollansvariga som har rätten att godta handlingar i projekten. Dessa 
personer tar ett stort eget ansvar och har en hög moralisk integritet.  

Instruktionen omfattar kontroll av konstruktionsredovisning för handlingar som upprättas i 
en totalentreprenad eller av Trafikverkets projekterande konsult i en utförandeentreprenad, 
se figur 8.  Instruktionen omfattar kontroll av 

• permanenta konstruktioner 

• temporära konstruktioner som  

- påverkar andra byggnadsverk 

- påverkas av andra byggnadsverk eller 

- på andra sätt kan orsaka skada eller påverka säkerheten för tredje part. 

Instruktionen omfattar inte redovisningen av principiell utformning och utförande (val av 
teknisk lösning) eftersom detta ska vara avslutat innan kontrollen av 
konstruktionsredovisningen påbörjas. Redovisningen av principiell utformning och 
utförande är en förutsättning för att konstruktionsredovisningen ska gå att utföra. 

2.2.1. Ansvar och kompetens för kontroll av konstruktionsredovisning 

Den person som är ansvarig för genomförande av och har rätt att ta beslut i frågor gällande 
kontroll av konstruktionsredovisning, är projektets kontrollansvarige. Vilka personer som är 
kontrollansvariga framgår av en kvalificeringslista som beslutas av funktionsledare för 
kontrollverksamheten inom verksamhetsområde Stora projekt.  
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2.2.2. Kontrollens sammanhang beroende på entreprenadform 

I figur 8 nedan visas handlingar som omfattas av kontroll av konstruktionsredovisning. 
Handlingarna som omfattas är markerade med gul färg. Som figuren visar är det ingen 
skillnad mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad, när det gäller vilka typer av 
handlingar som ska kontrolleras. Skillnaden ligger istället i vem som ansvarar för att ta fram 
konstruktionshandlingarna. 

 Totalentreprenad   Utförandeentreprenad Kommentar  

Be
st

äl
la

re
n 

ut
fö

r 

Förfrågningsunderlag 
 
• OTB 
• Skisser 
• MUR 

Be
st

äl
la

re
n 

ut
fö

r 
Förfrågningsunderlag 
 
• Kravspecifikation(TB) 
• Skisser 
• MUR 

Specialisten är med och 
skriver förfrågnings-
underlaget samt följer upp 
innehållet i delar som 
påverkar sitt område. 

 

Upphandling av 
Entreprenör 

Upphandling av 
projekterande konsult 

Trafikverkets inköpsstöd  

En
tr
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re

nö
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n 
ut

fö
r 

Redovisning av principiell 
utformning och 
utförande 

Pr
oj

ek
te

ra
nd

e 
ko

ns
ul

t u
tf

ör
 

Redovisning av principiell 
utformning och 
utförande 

BRO och TUNNEL A.1.4 och 
A.2.2. GEO A.1.4. 

Redogörelse för 
konstruktionsarbetets 
förutsättningar och 
metoder. 
 
BRO A.3.4 
TUNNEL A.3.2 

Redogörelse för 
konstruktionsarbetets 
förutsättningar och 
metoder. 
 
BRO A.3.4 
TUNNEL A.3.2 

Kontroll av dessa delar utförs 
enligt en instruktion. 
Kontrollen startar med att 
redogörelsen kontrolleras 
och följs sedan av kontroll av 
arbetshandlingarna.  
 
Kontrollen och godtagande 
genomförs på samma sätt 
oavsett om det är en 
totalentreprenad (TE) eller en 
utförandeentreprenad (UE).  
  
BRO A.3, TUNNEL A.3 och 
GEO 1.3.2. 

5.
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Arbetshandlingar 
 
Exempelvis 
Ritningar och modeller, 
Beräkningar, 
Beskrivningar eller 
Kontrollplaner. 
 

Arbetshandlingar 
 
Exempelvis 
Ritningar och modeller, 
Beräkningar, 
Beskrivningar eller 
Kontrollplaner. 

 Byggstart 

Be
st

äl
la

re
n 

ut
fö

r 

Förfrågningsunderlag. 
Innehåller material 
framtaget av 
projekterande konsult 

  

  Upphandling av 
Entreprenör 

Trafikverkets inköpsstöd  

   Byggstart   

Figur 8. Likheter för kontroll av konstruktionsredovisning i totalentreprenader och 
utförandeentreprenader. 
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2.3. Oberoende granskning 

I vissa fall anlitar vi oberoende granskare för att kontrollera konstruktionsredovisningar. 
Behovet av oberoende granskning styrs i första hand av myndighetsföreskrifter eller 
lagstiftning, till exempel kravet på granskning av anmälda organ enligt EU:s tekniska 
specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för järnväg.  

Vi anlitar också oberoende granskare för att granska kritiska delar i en konstruktion, till 
exempel så kallade GK3-områden inom berg-, bro- och geoteknik. De delar som ska 
granskas av oberoende granskare ska så långt som möjligt begränsas till det som föreskrifter 
eller lagstiftning anger.  

Oberoende granskning kan också genomföras vid oväntade händelser, till exempel skador, 
eller för särskilt kritiska delar. Grunden för dessa kan vara i form av tekniska skador men 
också ekonomiska eller kvalitetsmässiga brister av allvarlig karaktär. 
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3. Ansvar och förutsättningar 

3.1. Projektledningen 

Projektledningen i projekten ansvarar för att säkerställa att det finns specialister i varje del 
av projektet i tillräcklig omfattning, så att vi successivt kan följa upp leverantörernas arbete. 
Projektledningen ska utifrån tillgänglig information kunna fatta så bra beslut som möjligt 
om tid, kostnad och innehåll.  

Projektledningens primära ansvar är tid och kostnad, men även innehållet måste tas med i 
bedömningen. Det är projektledningen som ansvarar för helheten och tar besluten. Vissa 
beslut kommer kanske inte att innebära den bästa tekniska lösningen, men det måste alltid 
vara en lösning som uppfyller de krav som ställs i projektet. En lösning som väljs när alla 
aspekter har beaktats och vägts mot varandra, något som inte är självklart i alla lägen. 
Delarna i TKI (tid, kostnad och innehåll) påverkar nämligen de andra delarna, se figur 9.  

 

Figur 9. Projektledningens primära ansvar är tid och kostnad. Delarna i TKI påverkar 
varandra. 

3.2. Specialisterna 

Specialistens roll är att på bästa sätt stötta leverantörerna och projektledningen så att de kan 
ta ett bra beslut utifrån tid, kostnad och innehåll. Specialistens viktigaste uppgifter i våra 
projekt är att successivt följa upp leverantörernas arbete, samverkan med projektledningen 
och rollen som kravägare. Med kravägare menar vi att specialisterna är kunskapsbärare 
utifrån Trafikverks regelverk.  

Specialisternas primära ansvar är innehåll, men även tid och kostnad måste tas med i 
bedömningen. Det är specialisterna som säkerställer att vi följer de regler som finns, 
identifierar val som måste göras och initierar eventuella dispensansökningar från våra krav. 
Med andra ord så är specialisternas främsta fokusområde innehållet i våra leveranser, se 
figur 10. 

 

Figur 10. Specialisternas primära ansvar är produkternas innehåll. Delarna i TKI 
påverkar varandra. 
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3.3. Tid för uppföljning och kontroll 

Hur väl vi har definierat uppdraget och hur vi har upphandlat våra leverantörer, fastpris 
eller löpande, varierar. Därför krävs det i varje projekt en viss tidsmarginal för uppföljning, 
eftersom vi av erfarenhet vet att produkter som levereras nästan undantagslöst innehåller fel 
som behöver justeras.  

Tidsmarginalen ska ses som ett led i att kunna avkräva det ansvar som enligt kontraktet 
gäller för leverantören. Det är med andra ord en riskreducering, för att undvika att brister 
förskjuts in i ett skede när de kostar mycket mer att korrigera. Undermåliga produkter 
måste kunna returneras utan att det riskerar projektets tidplan.  

För kontroll av konstruktionsredovisning regleras de tider som krävs för kontroll i 
Trafikverkets regelverk. Dessa tider gäller för alla, både internt och externt. Om 
tidsmarginalen minskas av projektledningen efter önskemål från leverantörerna, innebär 
det att den kontrollansvariga inte kan utföra sin uppgift på bästa sätt. 
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Diskussion 
Trafikverket har under ett antal år drivit arbetet med förhållningssättet renodlad beställare. 
Begreppet har tolkats olika i olika delar av Trafikverket. Det finns de som tolkar renodlad 
beställare som att specialister inte får ha en dialog med våra leverantörer, och de som tolkar 
det som att specialister i hög grad ska stötta våra leverantörer. 

I ett projekt med två parter i form av beställare och leverantör så finns en möjlighet, 
eftersom specialisten med sin kunskap kan belysa problemen ur andra infallsvinklar och 
synsätt än leverantören. Genom att arbeta enligt de föreslagna arbetssätten successiv 
uppföljning och en mer styrd kontroll av konstruktionsredovisning, kan vi som renodlade 
beställare på ett bättre sätt nå våra mål.  
Om vi tar ifrån specialisterna och våra projekt deras självstyre, säger vi indirekt att vi inte 
litar på dem. Istället för att detaljstyra våra specialister med fler rutiner och riktlinjer ska vi 
lita på dem och så långt som möjligt låta dem ansvara för beslut inom sitt respektive 
område, och skapa kortare beslutsvägar. På det sättet får vi en effektiv organisation 
samtidigt som vi fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare med ett rikligt erfarenhetsutbyte. 

Att styra mindre kan uppfattas som oansvarigt. Det vi ska ta med oss är dock att 
administrativa konsekvenser är mycket svåra att räkna på, och tanken att styrning är 
effektiviserande är starkt förankrad i vår organisation. Om rutiner, riktlinjer eller regler ska 
införas för att styra, bör dessa alltid inkludera en konsekvensbeskrivning som belyser de 
administrativa konsekvenserna för de som jobbar i kärnverksamheten. 

För att fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare krävs att vi styr hårt och målfokuserat, 
men inte genom ökad administration. Vi måste lägga de resurser vi har på att säkerställa 
kvaliteten i våra beställda uppdrag. Det gör vi genom att lita på att våra egna specialister kan 
avgöra när ett beställt arbete har rätt kvalitet, när leverantören behöver mer riktat stöd och 
när det bara behöver något enstaka tips på vägen. 

I dag ser vi stora svårigheter med att rekrytera kompetenta och erfarna medarbetare. För att 
fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare krävs att vi bedriver en verksamhet där våra 
specialister har projektens tillit och därmed ett tydligt ansvar. En meningsfull och tydlig 
sysselsättning är grundbulten för att motivera och behålla specialister. Hos oss i våra stora 
och komplexa projekt på Trafikverket finns också en ytterligare dimension som attraherar: 
möjligheten att påverka, i våra projekt eller genom forskning och utveckling. 
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Slutsatser 
Verksamhetsområde Stora projekt ska arbeta med två former av uppföljning för komplexa 
projekt:  

• successiv uppföljning 

• granskning eller kontroll av konstruktionsredovisning. 

Arbetssättet som ska gälla i respektive projekt för successiv uppföljning ska inte styras i 
detalj, utan tillämpas utifrån principerna i den här rapporten. Detta eftersom för detaljerade 
regler, mallar och rutiner för granskning med hög sannolikhet ger en betydande 
administration.  

Samverkan, att vi arbetar tillsammans, och ett aktivt deltagande är en förutsättning för att 
minimera fel.  Samverkan ska ske med leverantörerna men även internt i projekten – det 
bygger upp en projektatmosfär. 

Arbetsordningen för Stora projekt bör uppdateras med avseende på rollerna funktionsledare 
för kontrollverksamheten och kontrollansvariga. 

 
  



28 
 

Referenser 
Hart, O., Shleifner, A., Vishny, R., W., THE PROPER SCOPE OF GOVERNMENT - THEORY 
AND AN APPLICATION TO PRISONS, Harvard, USA, 1997 

Dalmalm, T., Facility Management, Sveriges Tekniska Attachéer, 1996 

Forsell, A., Ivarsson Westerberg, A., Administrationssamhället, Studentlitteratur, 2014 

 
  



29 
 

 

 



 

 
Nya ögon räddar liv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Successiv uppföljning i komplexa projekt 
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