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Sammanfattning 
I järnvägsentreprenader ingår tre parter; beställare, entreprenör och konsult. 
Trafikverket är den huvudsakliga beställaren i järnvägsbranschen i Sverige, 
och upphandlar entreprenör för utförande och konsult för projektering. Både 
entreprenörer och konsulter konkurrerar om uppdrag medan Trafikverkets roll 
är att ta ett långsiktigt ansvar för järnvägssystemet. Entreprenörer och 
konsulter är företag med avkastningskrav medan Trafikverket varje år får 
statliga anslag till sin verksamhet. Med mer än en part uppstår gränssnitt. 
Kontaktytorna mellan parterna är olika i olika entreprenadformer.  
 
Denna rapport syftar till att undersöka samarbetet i gränssnittet mellan 
parterna med fokus på kommunikation och erfarenhetsåterföring, samt att 
undersöka hur totalentreprenad hänger samman med dessa områden. 
Dessutom kopplas byggbarhet i handlingar och platsbesök till fokusområdena.  
 
Arbetet bygger på analyser av resultatet från intervjuer. 13 intervjuer 
genomfördes, med representanter från samtliga parter i branschen. 
Intervjuerna utgick från tre huvudområden; erfarenhetsåterföring, 
kommunikation och totalentreprenader. Resultatet sammanställdes och 
analyserades områdesvis och följdes av en övergripande analys som binder 
samman områdena.  
 
Järnvägsbranschen är fortfarande ovan vid totalentreprenad. God 
kommunikation och erfarenhetsåterföring kan bidra till att göra aktörerna 
säkrare på denna entreprenadform. 

 
Det har identifierats några viktiga åtgärder som kan bidra till att göra 
erfarenhetsåterföring lyckat. De är bland annat  

 att tydligt definiera vad erfarenhetsåterföring är 
 att erfarenhetsåterföring bör efterfrågas från högre nivå inom 

organisationen, exempelvis ledningen 
 att tid måste avsättas 
 att systemet är lätthanterligt, både att lämna erfarenheter och att ta del 

av befintliga erfarenheter 

Erfarenhetsåterföring kan förbättra byggbarheten i de handlingar konsulter tar 
fram.  
 
 
 
 



  

Även för den andra fokuspunkten, kommunikation, har det identifierats några 
viktiga åtgärder som kan underlätta i gränssnittet. De är bland annat 

 att ge respons på att information gått fram 
 att se till att enbart relevant information sprids 
 att vara tydlig med svårigheterna man har i ett projekt 

För att öka chansen till ett lyckat projekt är en god kommunikation viktig.  
Samarbetet i gränssnittet mellan parterna i en järnvägsentreprenad är 
komplext. Erfarenhetsåterföring och kommunikation är centrala delar i det 
hela.  
 
Nyckelord: erfarenhetsåterföring, kommunikation, platsbesök, 
totalentreprenad, branschutveckling, byggbarhet, järnvägsentreprenad, 
gränssnitt 



  

Abstract 
In the railway industry there are three operating parties; client, constructor and 
consultant. The Swedish Transport Administration (Trafikverket) is usually 
the main client in the railway industry in Sweden, and procures constructors to 
build and consultants to plan railways. Both constructors and consultants 
compete for assignments, while the Transport Administrations task is to take a 
long-term responsibility for the railway grid. The constructors and consultants 
are on the competitive market, while the Transport Administration is getting 
state funds for their operations. With more than one operating party there will 
be an interface. The contact surfaces between the parties vary between 
different construction types. 
 
This bachelor thesis aims to investigate the cooperation in the interface 
between the parties, with focus on communication and experience feedback. It 
also investigates the relations between the focus areas and turnkey contracting, 
constructability of the documentation and site visits. 
 
The work is based on an analysis of the results from interviews. 13 interviews 
were conducted with representatives from all three parties in the rail industry. 
The interview questions were based on three main areas: experience feedback, 
communication and turnkey contracting. The results were compiled and 
analyzed by the main areas, and was followed by a comprehensive analysis 
that linked them together.  
 
The industry is still unused to turnkey contracting. Good communication and 
experience feedback could provide the parties with more confidence in this 
form of contracting. 
 
Some important measures have been identified that could help make the 
experience feedback more successful. They are among other things to  

 clearly define what experience feedback is 
 experience feedback should be requested by the management of the 

organization 
 time must be allocated 
 the system should be easy to use, both to report experiences and to take 

advantage of already existing experiences 

Experience feedback could improve the constructability of the documents 
produced by the consultant. 
 
 



  

For the second focus area, communication, some important factors have been 
identified that will improve the interface. They are among other things to 

 give response that the information have been received 
 make sure that only relevant information is distributed 
 be clear about the difficulties there are in a project  

To increase the chances of a successful project, good communication is vital. 
 
The cooperation between the parties in a railway construction is complex. 
Experience feedback and communication are key aspects for its success. 
 
Keywords: communication, experience feedback, site visit, turnkey 
contracting, industry development, constructability, interface, railway 
contracting 
 



  



  

Förord 
Detta examensarbete (22,5 hp) avslutar högskoleingenjörsutbildningen i 
byggteknik med inriktning mot järnvägsteknik (180 hp) vid Lunds universitet, 
Campus Helsingborg. Genom diskussioner kom vi fram till idén som sedan 
diskuterats och finslipats med handledare på Tyréns. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Rikard Karlsson och Anders Liss 
för stor hjälp med att utveckla idén, svara på frågor och hjälpa oss i kontakten 
med dem vi senare intervjuat. Vi vill tacka Tyréns för möjligheten att skriva 
examensarbetet på företaget.  
 
Tack till Bo Viberg på Trafikverket som bidragit med kontakter och material. 
Givetvis vill vi rikta ett stort tack till alla de personer som ställt upp på 
intervju. Birgitta Wendel har varit till stor hjälp genom att ha korrekturläst och 
gett tips i skrivandet. 
 
Vi är också tacksamma för hjälpen vi fått av Ebrahim Parhamifar, examinator. 
 
Vi har under hela arbetet jobbat i nära samarbete och båda har varit lika 
delaktiga i alla arbetsmoment. Under intervjuerna turades vi om att anteckna 
respektive intervjua. Under analys- och slutsatsdelarna diskuterades resultatet 
och skrevs ner tillsammans. 
 
 
Helsingborg, juni 2012  
Alfred Elmelid   Niklas Wendel Persson 



  

Ordförtydligande 
Här förklaras ord som kan uppfattas som svåra eller otydliga, i rapporten. 
Anbud Ett prisförslag från leverantören till beställaren baserat 

på förfrågningsunderlaget. 
 
Arbetsberedning En plan för hur, när och av vem arbete ska utföras i 

projekt. Tas fram av leverantören. 
 
BESSY BESSY är Trafikverkets system för säkerhets-, 

underhålls- och övertagandebesiktning av fasta 
järnvägsanläggningar. 

 
Beställare Den part som ger leverantören ett uppdrag. Oftast är 

Trafikverket beställare, men det kan även vara 
kommuner och företag. Kan även avse person som 
arbetar för beställaren. 

 
BIS Baninformationssystem från Trafikverket. I detta 

system kan de med behörighet gå in och hämta ut 
information om hur anläggningen ser ut idag. 

 
Entreprenör Företag som utför nybyggnation eller upprustning av 

befintlig järnväg. Kan även avse person som arbetar för 
entreprenadföretag. 

 
Förfrågningsunderlag  Beskriver vad beställaren vill ha som resultat av 

projektet, vid upphandlingen. Leverantörerna grundar 
sina kostnadsförslag på detta. 

 
Järnvägsplan En detaljerad beskrivning av järnvägens sträckning. 
 
Konsult Företag som utför utredning och projektering för 

nybyggnation eller upprunsting av järnväg. Kan även 
avse person som arbetar för konsultföretag. 

 
Leverantör Levererar en produkt till beställaren. Kan vara både 

materialleverantör, entreprenör och konsult. 
 
LUF Lagen om offentlig upphandling inom 

försörjningssektorn. 
 
Materialservice Järnvägsbranschens leverantör av järnvägsspecifikt 

material.  



  

 
Mängdförteckning Beskriver de volymer av material som kommer att 

användas till entreprenaden. 
 
Projektering  Arbetet en projektör gör när den tar fram handlingar 

och ritningar för uppdraget. 
 
Projektör En konsult vars uppgift är att konstruera järnvägen i 

uppdraget. Där ingår framtagande av ritningar och 
andra handlingar. 

 
Relationshandlingar Förvaltningshandlingar, det vill säga ritningar och 

tekniska specifikationer som beskriver den färdiga 
produkten. 

 
SJ43  Gammal modell av räl. Väger 43 kg per meter. 
 
SJ50, BV50, 50E3 Olika benämningar av samma, äldre rälmodell.  

Väger 50 kg per meter. 50E3 är den nyaste 
benämningen på denna modell. 

 
Spårtid Den tid som entreprenören har fått tilldelad för att 

utföra sitt arbete i spårområdet, utan att spåret är 
trafikerat. 

 
UIC60, 60E1 Olika benämningar på samma rälmodell. Nyaste 

modellen som används i Sverige. Väger 60 kg per 
meter. 

 
Upphandling Beställaren köper en tjänst från leverantörerna. Vanligt 

är att flera leverantörer tävlar om att vinna kontraktet.  
 
ÄTA och ÄTor Ändrings-, Tilläggs- och Avdragsarbeten är arbeten 

som inte ingick i förfrågningsunderlaget och räknas 
utöver anbudskostnaden. Dessa uppkommer under 
projektering respektive utförandeskeddet. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte och avgränsning för rapporten samt de 
metoder som används. 
 

1.1 Bakgrund  
Fram till 1988 hade SJ (Statens järnväg) ansvar för hela järnvägssystemet 
inklusive trafikeringen av nätet. Banverket bildades 1988 och fick ansvar för 
järnvägsanläggningen medan tågtrafiken fortsatte under namnet SJ  
(Infranord 1). År 2010 bildades Trafikverket genom sammanslagning av bland 
annat Banverket och Vägverket (Regeringen, 2012). Mot slutet av 
banverkstiden delades verkets uppgifter upp och delarna projektering och 
utförande knoppades av för att bilda statliga aktiebolag. Banverket 
projektering slogs samman med Vägverket konsult till Vectura Consulting AB 
medan Banverket Produktion bildade Infranord AB (Infranord 1; Vectura 1). 
Dessa företag deltar nu på den konkurrensutsatta marknaden av leverantörer 
av järnvägslösningar (Infranord 2; Vectura 2). På järnvägsområdet har 
Trafikverket ansvar för den långsiktiga planeringen, drift och underhåll samt 
byggande av järnväg (Regeringen, 2012).  
 
Idag är järnvägsbranschen uppdelad i de tre parterna beställare, entreprenör 
och konsult. På senare tid har Trafikverket gått ut med att man vill övergå till 
en mer renodlad beställarorganisation och låta marknadens aktörer under 
konkurrens ta fram effektiva lösningar. Trafikverket har också gått ut med att 
man vill att fler entreprenader utförs som totalentreprenader, detta är ett steg 
mot att bli en mer renodlad beställare (Trafikverket 1). 
 
Trafikverket upphandlar entreprenad- och konsulttjänster för att få bästa 
möjliga lösning till lägsta möjliga pris. Företagen försöker vinna projekt 
genom att erbjuda kostnadseffektiva lösningar. Trafikverket får varje år 
statliga anslag för att finansiera sina projekt medan företagen har 
avkastningskrav. Därmed kan de ha olika syn på hur ekonomin i projekt ska 
hanteras. Många konsultuppdrag ingås med att konsultens uppgift är att ta 
fram en lösning på beställarens problem i samråd med beställaren, det 
utformar ofta förfrågningsunderlaget för entreprenörsupphandlingen. 



 
 
2

1.2 Problembeskrivning 
Med mer än en aktör uppstår gränssnitt och vissa uppgifter kan falla mellan 
stolarna eftersom det inte är tydligt definierat vems ansvaret är. Aktörerna har 
olika infallsvinklar i projekt och går in i projekt med olika specialkunskaper. 
Det blir beställarens roll att se till att alla i projektet drar åt samma håll i 
utförandeentreprenader. I järnvägsprojekt tas stora mängder information fram, 
med aktörernas olika infallsvinklar kan vissa personer vara oförstående till 
syftet med att ta fram all denna information. 
 
Både entreprenörer och konsulter är företag som deltar på den 
konkurrensutsatta marknaden. Deras uppgift är att uppfylla beställarens krav 
för att för sin egen del skapa bästa möjliga lönsamhet. Det blir beställarens 
uppgift att styra dem hur de ska arbeta. Kommunikation tar tid vilket betyder 
att det kostar pengar. 
 
I totalentreprenader lämnar beställaren ifrån sig samordningsansvaret till den 
som blir totalentreprenör, vilket innebär att förhållandena mellan aktörerna 
blir annorlunda jämfört med i utförandeentreprenader. Med nya roller i 
entreprenaden kan kommunikationsvägarna komma att förändras. Arbetet med 
järnväg har många regler och föreskrifter att förhålla sig till vilket begränsar 
utrymmet för kreativitet i järnvägsentreprenader. Enligt Karlsson (2011) står 
väg- och järnvägsbranschen inför stora pensionsavgångar vilket lett till att 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, dragit igång en 
branschöverskridande samverkan för att ta tillvara kompetens. 
 

1.3 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att identifiera effektivitetsbrister för 
kommunikationen i gränssnitten mellan beställare, entreprenör och konsult. 
Genom intervjuer med personer med olika roller i de olika organisationerna 
tas deras erfarenheter till vara. Vidare är syftet att beskriva de upptäckta 
bristerna och föreslå förbättringar. Arbetet syftar också till att undersöka 
erfarenhetsåterföring inom och mellan parterna samt att föreslå 
förbättringsområden. Totalentreprenad har undersökts för att ta reda på om 
entreprenadformen kan minska effektivitetsbristerna som finns idag. För att ge 
läsaren en förståelse hur aktörernas relationer ser ut i olika entreprenadformer 
beskrivs också entreprenadformer och upphandling i examensarbetet. Som en 
utblick jämförs entreprenadformer i Sverige med entreprenadformer i Norge.  
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1.4 Avgränsning 
Intervjufrågorna tar enbart upp samarbete och kommunikation mellan 
parterna, tolkning av handlingar, erfarenhetsåterföring och jämförande frågor 
mellan total- och utförandeentreprenad. I intervjuerna ligger fokus på att få 
personernas egna erfarenheter och synpunkter. Antalet intervjuer är valt efter 
vad som är hanterbart samtidigt som de ska garantera en bred syn av 
järnvägsbranschen. Rapporten är tänkt att vara skriven även för läsare som 
inte har någon tidigare erfarenhet från järnvägsbranschen. Rapporten fokuserar 
på projektering och utförandeskedet av ett järnvägsprojekt och således 
behandlas inte tidiga skeden, däribland järnvägsutredning och förstudie. Inte 
heller utredningar och undersökningar behandlas. 

1.5 Metod 
1.5.1 Teoretisk referensram 
Examensarbetet inleddes med att skriva en teoretisk referensram. Den 
teoretiska referensramens syfte är att vara en bakgrund för läsaren om hur 
järnvägsentreprenad går till. Information har inhämtats från utgivna böcker, 
hemsidor och en mejlkonversation. För att få en bredare bakgrund har flera 
olika böcker använts. Järnvägsspecifik information har inhämtats från 
Trafikverkets och norska Jernbaneverkets hemsidor. För att förtydliga 
informationen från Norge har också en mejlkonversation ägt rum med en 
ansvarig person på Jernbaneverket.  
 
1.5.1.1 Projektbeskrivning 
De två valda referensprojekten beskrivs anonymt för att undvika spridning av 
potentiellt känsliga uppgifter. Information om projekten har inhämtats från 
förfrågningsunderlag, bygghandlingar och förvaltningsdata. För att få tillgång 
till lämpliga handlingar om projekten valdes två projekt som var avslutade.  
 
1.5.2 Intervjuer 
1.5.2.1 Före intervjuer 
Parallellt med den teoretiska referensramen bokades möten med 
intervjupersoner in. Intervjuerna genomfördes under mars och april 2012. 
Intervjuerna består av både allmänna och av projektspecifika frågor för de två 
valda projekten. De projektspecifika frågorna är framtagna efter genomgång 
av dokument om referensprojekten. De allmänna frågorna är framtagna genom 
brainstorming med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och också 
egna erfarenheter från kurser vid LTH. Förslagen på frågor har sedan 
diskuterats med handledare för att välja ut lämpliga frågor. För att få fram så 
mycket material som möjligt som går att jämföra är de flesta frågorna 
formulerade så att de går att ställa till alla parter. Mycket tid har lagts på 
formulering av frågorna och målet har varit att hålla frågorna relativt öppna 
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och inte alltför ledande. Enligt Kvale (1997) kan det dock vara befogat med 
ledande frågor i vissa sammanhang, det kan till exempel hjälpa intervjuaren att 
förtydliga ett svar eller få fram svar som den intervjuade inte vill lämna ifrån 
sig. Ledande frågor kan också vara lämpligt när båda parter har god kännedom 
om ämnet.  
 
Intervjupersonerna är anonyma eftersom viss känslig information möjligen 
skulle kunna komma fram om projekten eller deras uppfattning av branschen i 
stort. Intervjupersonerna har valts ut eftersom de haft, för undersökningen, 
intressanta roller i de studerade projekten. Några personer har inte deltagit i 
något av projekten, de är med för att få ett bredare perspektiv och större 
underlag. Ungefär en vecka före intervjuerna har frågor skickats ut till 
intervjupersonerna. Detta utskick bestod av ett urval av de frågor som kom att 
ställas under intervjun. Syftet med att skicka ut ett urval av frågorna i förväg 
är att intervjupersonerna fick möjlighet att sätta sig in i frågeställningarna men 
inte fästa sig vid de specifika formuleringarna på frågorna. Det är särskilt 
viktigt när det gäller de projektspecifika frågorna för att intervjupersonerna 
skulle kunna fräscha upp minnet om projekten. Eftersom de är avslutade sedan 
några år tillbaka.  
 
Upplägget av intervjuer och intervjuteknik har diskuterats vid ett möte med 
David Lindelöw1. Lindelöw rekommenderade boken Den kvalitativa 
forskningsintervjun av Kvale (1997) för ytterligare tips inför intervjuer.  
 
1.5.2.2 Under intervjuer 
Intervjuerna inleddes med att rapportens författare presenterade sig själva och 
sin utbildning samt syftet med undersökningen. Metoden för hur resultatet 
kommer att hanteras förklarades för den intervjuade. Därefter fick 
intervjupersonen möjlighet att ställa frågor och sedan genomfördes intervjun. 
Under intervjuerna var arbetet uppdelat, där den ene författaren huvudsakligen 
förde anteckningar och den andre ställde frågorna. För att underlätta 
antecknandet hade frågorna skrivits ut på papper med utrymme för 
anteckningar mellan varje fråga. Utgångspunkten har varit att anteckna vad 
intervjupersonen sagt, dessutom har intervjuerna spelats in för att göra det 
möjligt att gå tillbaka och kontrollera om något varit oklart. Alla intervjuer 
utom en gjordes i form av fysiska möten, den sista genomfördes som 
telefonintervju. Intervjuerna genomfördes med en intervjuperson åt gången. 
Efter intervjun fick den intervjuade möjlighet att ställa frågor som kommit upp 
under intervjun samt att komplettera med saker som den intervjuade tyckte 
saknades. Alla i förväg framtagna frågor finns som bilagor.  
 

                                         
1 David Lindelöw, Doktorand vid LTH, möte 2012-03-06. 
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1.5.2.3 Efter intervjuer 
Efter intervjuerna diskuterade författarna svaren och anteckningar renskrevs 
omgående efter genomförd intervju. Vid oklarheter i anteckningarna lyssnades 
inspelningarna igenom för att undvika fel. De intervjuade fick möjlighet att 
läsa och komplettera det material som kommer att användas från intervjuerna 
för att undvika missförstånd och feltolkningar. Resultatet skickades ut per mejl 
där intervjusvaren var sammanställda under var fråga. Efter de första 
intervjuerna justerades intervjufrågorna något. 
 
1.5.3 Resultat  
När de intervjuade haft en vecka på sig att kommentera det utskickade 
resultatet påbörjades sammanställning av intervjusvaren. Resultatet 
sammanställdes under april 2012. För att göra resultatet hanterbart skrevs 
intervjusvaren in i ett Excel-ark. Varje person fick en kolumn och det skrevs 
in en fråga per rad. Detta innebar att olika personers svar på varje fråga stod 
bredvid varandra vilket underlättade hanteringen. Antalet frågor minskades 
innan sammanställningen av resultatet för att begränsa informationsmängden 
och göra den mer hanterbar. Bilagorna I-III visar frågorna som ställdes under 
varje intervju. För att göra resultatet hanterbart delades frågorna in i fem 
kategorier: Entreprenadformer, Erfarenhetsåterföring, Kommunikation, 
Projektspecifikt och Övrigt. Till varje kategori formulerades frågor. I detta 
steg valdes några frågor bort eftersom de inte gett något resultat, andra frågor 
formulerades bredare för att täcka in fler av frågorna som ställts till 
intervjupersonerna.  
 
Intervjusvaren har sammanställts i de tre kategorierna beställare, konsult och 
entreprenör. Denna indelning valdes eftersom de har samma infallsvinkel 
inom kategorierna och i rapporten beskrivs de aktörerna som olika parter med 
olika förhållande till varandra. Svaren sammanställdes för varje fråga genom 
att varje persons svar lades in och i de fall flera personer sagt samma sak lades 
dessa ihop. När personer gav uppgifter som inte någon annan gett eller som 
stred mot vad någon annan sagt skrevs detta ut och refererades till den 
personen. Syftet med detta var att ta med så mycket som möjligt av vad sades 
under intervjuerna. Det som inte tagits med från intervjuerna är uppgifter som 
tydligt hamnar utanför rapportens avgränsning. 
 
Några personer svarade inte på vissa frågor. Under intervjun försökte 
intervjuaren ofta upprepa frågan och den vanligaste anledningen till att svar 
uteblev var att personen inte hade någon uppfattning om saken. En annan 
anledning var att frågorna inte var tillräckligt tydliga vid de tidiga 
intervjuerna. Detta rättades till genom en justering av vissa frågor till senare 
intervjuer.  
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1.5.4 Analys 
Analysen inleddes i april 2012 när intervjuerna var avklarade och resultatet 
sammanställts. Analyskapitlet innehåller dels analys för varje fråga och dels 
en övergripande analys. Anledningen till att det finns en övergripande analys 
är att svaren på frågorna överlappar varandra och därmed är en analys 
begränsad till varje fråga inte tillräcklig. Till en början analyserade författarna 
frågorna var för sig men denna metod övergavs eftersom den upplevdes 
klumpig. Istället läste båda igenom intervjuresultaten, och kompletterade med 
motsvarande information från den teoretiska referensramen. Därefter 
diskuterades analysen fram gemensamt.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer de olika formerna av upphandling och utförande av 
järnvägsentreprenader att tas upp. Det kommer även en kort sammanställning 
av viktigare entreprenadjuridiska begrepp, samt en inblick i hur 
järnvägsentreprenader fungerar i Norge. 
 

2.1 Upphandlingsformer  
I en upphandling köper en beställare varor eller tjänster. Köpet preciseras i ett 
avtal mellan beställare och leverantör, detta avtal regleras i avtalslagen. 
Leverantör avser både materialleverantör, entreprenör och konsult 
(Nordstrand, 2008). När Trafikverket upphandlar måste lagar för statliga 
myndigheters upphandling följas, för upphandlingar inom järnvägsområdet är 
det lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster, förkortad LUF, som gäller (Trafikverket 2). Trafikverket 
använder ett elektroniskt system där alla upphandlingar hanteras, till exempel 
IPIC (Trafikverket 3). 
 
2.1.1 Förfrågningsunderlag 
Ett förfrågningsunderlag tas fram för att beskriva det som ska upphandlas. Det 
måste också innehålla vilka krav beställaren ställer på den som lämnar anbud, 
beskrivningar av vad som ska utföras och på vilket sätt anbuden kommer att 
jämföras. När Trafikverket upphandlar järnvägsentreprenader och tekniska 
konsulter inom järnvägsområdet används en mall av förfrågningsunderlag, FU 
2000 upplaga J (Trafikverket 4). Vissa delar i FU 2000 upplaga J har 
uppdaterats, och börjat gälla från den första april 2012, till exempel 
miljökraven (Trafikverket 5). För att få ett bra resultat och förenkla 
upphandlingen behöver förfrågningsunderlaget vara entydigt och så utförligt 
som möjligt, för att anbudsgivarna ska ha bra underlag för sina 
kostnadsberäkningar (Nordstrand, 2008).  
 
Entreprenadkontrakt ingår i förfrågningsunderlaget och är utformat enligt AB 
04 för utförandeentreprenad, respektive ABT 06 för totalentreprenad 
(Nordstrand, 2008). Konsultkontrakt är utformat enligt ABK 09 (ABK 09, 
2010). 
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2.1.2 Grundprinciper för offentlig upphandling 
All offentlig upphandling inom EU måste följa dessa grundprinciper: 

 Principen om icke-diskriminering: Ett förfrågningsunderlag får inte 
innehålla diskriminerande detaljer, som gör att leverantörer 
diskrimineras på grund av nationstillhörighet, vare sig företaget 
kommer från ett land inom eller utanför EU. 

 Principen om likabehandling: Information om upphandling ska vara 
tillgänglig för alla potentiella anbudsgivare och anbudssökare samtidigt, 
och alla ska få samma information. 

 Proportionalitetsprincipen: De krav som ställs i förfrågningsunderlaget 
måste vara proportionella till det som upphandlingen avser. 

 Transparensprincipen: Upphandlaren måste beskriva hur den som vill 
lämna anbud ska gå till väga. Upphandlaren måste följa alla krav som är 
uppställda i förfrågningsunderlaget och får inte lägga till något. Själva 
upphandlingsprocessen måste vara förutsägbar och förståelig för alla 
inblandade parter.  

 Principen om ömsesidigt erkännande: Om den upphandlande enheten 
vill ha dokumentation som bevisar att leverantören uppfyller vissa 
förutbestämda krav kan detta bevisas genom intyg från myndigheter i 
andra länder (Trafikverket 6). 

Trafikverket ställer både generella och objektsspecifika miljökrav i 
entreprenadupphandlingar. Dessa krav reglerar miljöpåverkan under 
entreprenadtiden, och reglerar bland annat användning av giftiga ämnen och 
arbetsmaskiners energiförbrukning. De generella kravens syfte är att minska 
miljöpåverkan under entreprenadtiden, samt att ge entreprenörer en mer 
enhetlig bild av miljökraven (Trafikverket 7). De nuvarande miljökraven 
gäller framför allt arbetsmaskiner och är till för att branschen ska övergå till 
maskiner med lägre miljöpåverkan (Trafikverket 8). 
 
2.1.2.1 Upphandlingsmetoder 
Direktupphandling är upphandling av kontrakt med värde lägre än 15 % av 
tröskelvärde för upphandling av varor och tjänster respektive 
byggentreprenader (Konkurrensverket 1). Idag ligger tröskelvärdena på  
3 795 080kr för varor och tjänster respektive 47 438 500kr för 
byggentreprenader (Konkurrensverket 2). Upphandlingar under tröskelvärdena 
behöver inte annonseras. Järnvägsprojekt upphandlas enligt LUF. Vid 
upphandling av kontrakt med högre värde finns ett prekvalificeringssystem, 
som innebär att upphandlingen inte behöver utannonseras (Trafikverket 9). 
Trafikverkets prekvalificeringssystem heter TransQ. För att vara med i TransQ 
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är leverantören kontrollerad och godkänd som leverantör. Användande av 
prekvalificeringssystem innebär att upphandlingen blir effektivare.  
De leverantörer som anses lämpliga för den aktuella uppgiften och är 
registrerade i TransQ får ta del av förfrågningsunderlaget. För att ge möjlighet 
till nya företag att delta i Trafikverkets upphandlingar delger Trafikverket 
årligen, via en svensk och en EU-databas, att upphandling sker via TransQ 
(Trafikverket 10). 
 
Det finns ett fåtal anledningar till att Trafikverket kan utesluta leverantörer i 
upphandlingar. Leverantör som är dömd för kriminell verksamhet ska 
uteslutas, medan leverantör som är i konkurs eller har näringsförbud får 
uteslutas (Trafikverket, 11).  
 

 
Figur 1: Upphandlingsprocessen. Källa: Fritt efter (Nordstrand, 2008). 
 

2.2 Anbud 
Anbudsgivarna lämnar anbud som svarar mot förfrågningsunderlaget. Detta 
innehåller en kostnadskalkyl och plan för utförandet. För att kunna beräkna 
förväntade kostnader för entreprenaden utgår entreprenörerna från en 
mängdförteckning som till exempel beskriver volymerna av material som 
behövs (Nordstrand, 2008). I regel ska allt järnvägsspecifikt material köpas 
från Trafikverkets Materialservice (Trafikverket 12). Det tillkommer också 
indirekta kostnader för sådant som bodar, kontor och tillfälliga elledningar. 
Även företagets centrala administration och vinst läggs till i entreprenörens 
kostnadskalkyl. Anbudsgivaren lägger ett anbud som i sin helhet svarar mot 
förfrågningsunderlaget. Detta anbud kallas huvudanbud. I de fall 
entreprenören finner det lämpligt med annan teknisk lösning eller materialval 
än det som anges i förfrågningsunderlaget, kan denne utöver huvudanbudet 
redovisa ett sidoanbud. Anbudslämnaren kan också lämna reservationer. Detta 
händer framför allt om någon del i förfrågningsunderlaget varit oklar, eller om 
det handlar om arbeten, vilkas volym är svåra att uppskatta. I anbudet anges 
ofta hur länge anbudet är bindande från entreprenörens sida. Om detta inte 
anges i anbudet finns det oftast angivet i förfrågningsunderlaget  
(Nordstrand, 2008). 
 
2.2.1 Anbud för olika entreprenadformer  
Vid utförandeentreprenad har byggherren tagit fram bygghandlingar som 
ligger till grund för förfrågningsunderlaget. I en totalentreprenad sker endast 
en upphandling till skillnad mot utförandeentreprenad där det sker två. 
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Anbudsgivare som vill vinna kontrakt för totalentreprenad, lämnar in ett anbud 
med både förslag på projektering och hur utförandet ska gå till  
(Nordstrand, 2008).  
 
2.2.2 Anbud för konsulttjänster 
Konsulttjänster kan upphandlas genom antingen samråd eller 
förfrågningsunderlag. Uppdrag i samråd innebär att beställare och konsult före 
uppdragets början preciserar uppdragets omfattning och förväntat resultat. De 
kommer också överens om villkoren för uppdraget, som sedan fastställs  
(ABK 09, 2010). Vid upphandling av konsulttjänster med 
förfrågningsunderlag besvarar konsulten förfrågningsunderlaget med ett 
anbud. Det kan vara svårt för konsulten att uppskatta sina kostnader för 
arbetet, eftersom det kan tillkomma sådant som varit svårt att förutsäga. En 
viktig del i konsultens uppgift är också att ta fram alternativa lösningar och att 
lösa problem, även för detta kan det vara svårt att uppskatta kostnaden. För att 
konsulten ska kunna lämna ett bra anbud behöver förfrågningsunderlaget vara 
utförligt (Nordstrand, 2008). 
 
2.2.3 Hantering av anbud 
LUF reglerar hur anbuden ska hanteras vid offentlig upphandling. I de fall det 
inte är en offentlig upphandling bör det framgå i förfrågningsunderlaget hur 
anbuden kommer att hanteras. När tiden att lämna anbud gått ut äger 
anbudsöppning rum, lämpligen öppnas alla anbud samtidigt. Normalt är 
anbudsgivarna inte med vid detta tillfälle. Anbuden kan skilja både i utförande 
och i kostnad. Därför är det viktigt att de granskas noggrant innan ett anbud 
slutligen väljs som det mest fördelaktiga. Anbud kan vara ofullständiga. I 
vissa fall får då anbudsgivaren komplettera, men får aldrig justera priset. För 
att fullt ut kunna jämföra anbuden ”nollställs” de genom att skillnader 
prissätts. Beställaren ska välja det anbud som är mest fördelaktigt. Ofta, men 
inte varje gång, väljer beställaren anbudet med den lägsta kostnaden. 
Parametrar som kan avgöra för att välja ett anbud som inte har den lägsta 
kostnaden är bland annat driftskostnad och miljöpåverkan. Alla anbudsgivare 
ska meddelas omgående efter att anbud valts ut (Nordstrand, 2008). När 
beställaren meddelar anbudsgivaren att dennes anbud är det utvalda har 
beställaren och anbudsgivare ett bindande avtal efter 10 arbetsdagar, enligt 
lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUF 2007:1092). 
Därefter skrivs ett kontrakt (Nordstrand, 2008). 
 

2.3 Entreprenadformer 
Olika entreprenadformer innebär att avtalen mellan parterna; byggherre, 
projektör och entreprenör ser olika ut. Byggherre är en person, företag, 
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organisation eller liknande, som för sin räkning låter uppföra ett byggnadsverk 
(Nordstrand, 2008). 
 
2.3.1 Utförandeentreprenad 
I en utförandeentreprenad har byggherren ansvar för projektering och 
bygghandlingar, ofta med hjälp av en konsult. Entreprenörens uppgift är att 
fullt ut bygga konstruktionen, utifrån av byggherren tillhandahållna 
bygghandlingar. Nedan följer olika varianter av utförandeentreprenad 
(Nordstrand, 2008). 
 
2.3.1.1 Delad entreprenad 
Byggherren upphandlar ett antal entreprenörer, som har ansvar för respektive 
upphandlat teknikområde. Beställaren har då ansvaret att ta fram 
förfrågningsunderlag och hantera anbud för varje del av projektet. Varje 
entreprenör arbetar oberoende av varandra, de har inget avtal som förbinder 
dem sinsemellan. De olika arbetena måste samordnas. Detta är beställarens 
ansvar och regleras i de Allmänna bestämmelserna, AB04. Beställaren kan 
avtala med en av entreprenörerna att vara huvudentreprenör, denne har då 
samordningsansvaret för valda delar, samt uppgiften att tillhandahålla 
allmänna hjälpmedel, såsom el- och vattenförsörjning, till övriga entreprenörer 
(Nordstrand, 2008). Delad entreprenad tycks vara den entreprenadform där 
beställaren har mest kontroll över prisbilden, men det betyder inte automatiskt 
att det blir den billigaste entreprenaden. Om fel uppstår kan det vara svårt för 
byggherren att identifiera vilken entreprenör som är ansvarig, eftersom deras 
ansvarsområden kan överlappa varandra. Om det finns en huvudentreprenör 
har denne ansvar för sitt och sina underentreprenörers utförda arbete gentemot 
beställaren (Höök, 2008). 
 

Figur 2: Avtalsparter i delad entreprenad. Källa: Fritt efter (Nordstrand, 2008). 
 
2.3.1.2 Generalentreprenad 
Byggherren tar fram ett förfrågningsunderlag för hela projektet. De 
anbudsgivande aktörerna baserar sina anbud på offerter, som de fått av sina 
tilltänkta underentreprenörer (Söderberg, 2011). Den aktör som vinner 
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kontraktet kallas generalentreprenör och har samordningsansvaret för 
entreprenaden (Nordstrand, 2008). När aktören har vunnit anbudet är det 
vanligt att denne omförhandlar med sina underentreprenörer, för att pressa 
priserna ytterligare jämfört med offerten. Denna förtjänst blir till vinst för 
entreprenören (Söderberg, 2011). Detta alternativ innebär endast ett 
entreprenadavtal och en part för beställaren att samarbeta med. Jämfört med 
delad entreprenad är det istället generalentreprenören, som anlitar 
underentreprenörerna. Byggherren har ansvaret att ta fram bygghandlingar och 
att projektera (Nordstrand, 2008). Generalentreprenören ansvarar för 
utförandet enligt avtal (Höök, 2008). 
 
2.3.1.3 Samordnad generalentreprenad 
I denna entreprenadform sker upphandlingen i två steg. I det första upphandlar 
byggherren alla underentreprenörer. Steg nummer två är att upphandla en 
generalentreprenör, som övertar kontrakten med underentreprenörerna. 
Skillnaden gentemot generalentreprenad är att beställaren upphandlar varje 
deltagande entreprenör. Byggherren har även här ansvar för projektering, och 
att ta fram bygghandlingar (Nordstrand, 2008). Denna form har precis som 
delad entreprenad fördelen att byggherren kan påverka mer i utformingen. 
Samtidigt har den fördelen att man slipper samordningsansvaret. Byggherren 
måste vara mycket tydlig i sitt kontrakt med de blivande 
underentreprenörerna, eftersom de kommer att få en ny kontraktspart - 
generalentreprenören (Höök, 2008). 
 

Figur 3: Avtalsparter i general- och samordnad generalentreprenad. Källa: Fritt efter 
(Nordstrand, 2008). 
 
2.3.2 Totalentreprenad 
Byggherren har endast ett avtal med den entreprenör, som åtagit sig både 
projektering och utförande. Byggherren preciserar i förfrågningsunderlaget, 
vilka krav på funktion och standard som gäller. Den som lägger ett anbud på 
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en totalentreprenad måste projektera en viss del för att få en uppfattning om 
vad entreprenaden omfattar. Beställaren får då en bild av hur resultatet 
kommer att bli, vilket gör det lättare att kunna jämföra de olika anbuden 
(Söderberg, 2011). Totalentreprenören har ett funktionsansvar. För att kunna 
följa upp om kraven är uppfyllda bör funktionskraven vara preciserade på ett 
sätt som gör dem mätbara (Nordstrand, 2008).  
 
En fördel för byggherren med totalentreprenad är att det innebär kortare 
projekttid än de olika formerna av utförandeentreprenad. Att anbudsgivaren 
måste förprojektera för att kunna lämna sitt anbud kan både ha för- och 
nackdelar. I komplicerade projekt kan denna projektering bli mycket 
omfattande. I andra fall kan det vara tillräckligt att använda en standardlösning 
som får vissa justeringar för det aktuella objektet. Ett argument mot 
totalentreprenader som Söderberg (2011) tar upp är att det automatiskt blir 
dyrare, eftersom varje anbudsgivare måste göra viss förprojektering. Det finns 
ingen utredning som vare sig stöder stödjer eller motbevisar denna tes. En 
undersökning visar att det blir billigare med totalentreprenad. Detta kan 
förklaras bland annat med att det inte behövs lika många juridiska handlingar, 
jämfört med de andra entreprenadformerna (Söderberg, 2011).  
 
En risk för byggherren är att entreprenören drivs att använda så billiga 
material och lösningar som möjligt, för att kunna erbjuda ett lägre anbudspris. 
Det kan få till konsekvens att drift och underhåll av anläggningen blir väldigt 
dyr. För att motverka detta måste förfrågningsunderlaget på ett tydligt sätt 
klarlägga att framtida driftskostnader är en del i anbudsvärderingen 
(Söderberg, 2011). 
 
Målsättningen med totalentreprenader är att vara en mer flexibel 
entreprenadform, samt att förbättra produktiviteten och ge fler innovationer än 
utförandeentreprenaden. Det har visat sig att renodlad totalentreprenad är 
ovanligt. Så kallad styrd totalentreprenad är vanligare. Det innebär att 
byggherren ställer funktionskrav och dessutom ställer krav på några tekniska 
lösningar (Ossmer, 2007).  
 
I ABT 06 handlar det om avtalsförhållanden mellan entreprenör och beställare. 
Dessa är de huvudsakliga aktörerna. Mellan andra inblandade aktörer finns 
andra styrande dokument. Exempelvis gäller ABT-U mellan entreprenör och 
underentreprenör (Ossmer, 2007).  
 
I en totalentreprenad samlas ansvaret på en aktör. Detta innebär att byggherren 
får mindre inflytande under byggskedet. Ofta blir det färre ÄTA-arbeten i en 
totalentreprenad. Totalentreprenad kan påskynda innovationer, genom att 
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alternativa utföranden kan vara effektiva. Samtidigt kan alternativa utföranden 
vara svåra att värdera för den upphandlande enheten (Ossmer, 2007). 
 

 
Figur 4: Avtalsparter i totalentreprenad. Källa: Fritt efter (Nordstrand, 2008). 

2.4 Ersättningsformer 
För att lättare förstå ersättningsformerna görs en genomgång av vad som ingår 
i anbudssumman. Anbudssumman kan delas upp i tre delar 

 direkta kostnader 
 arbetsplatsomkostnader 
 entreprenadarvode 

Direkta kostnader är de kostnaderna som kan knytas an direkt till en specifik 
gren i entreprenaden, till exempel material eller arbetskostnader. I den andra 
kostnadsposten, arbetsplatsomkostnader, räknas material som är gemensamt 
för flera arbetsgrenar in, som fasta kranar, bodar och diverse maskiner. Även 
arbetsledning och kostnader för elektricitet och telefoni räknas in i den posten. 
Dessa brukar kallas för arbetsplatsens självkostnad. Om entreprenören endast 
fick ersättning för detta skulle entreprenaden gå jämnt ut ekonomiskt. Men 
detta räcker inte, eftersom entreprenaderna även måste täcka entreprenörens 
centrala administrativa kostnader, kalkylerade risker och vinster. Denna del är 
entreprenadarvodet och brukar ligga på 8 % (Söderberg, 2011). 
Vanligtvis brukar man säga att det finns två principer för ersättningsformer 
inom entreprenader. De är fast pris och löpande räkning. Dessa regleras i 
AB04 och ABT06 se avsnitt 2.6.1. Dock förekommer variationer 
ersättningsformerna (Nordstrand, 2008). 
 
2.4.1 Fast pris 
Vid fast pris är entreprenadens kostnad redan bestämd vid upphandlingen. Att 
det inte blir några stora oväntade kostnader är den största fördelen för 
beställaren. Detta förutsätter dock att avtalet är välgjort, så att entreprenören 
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inte kan kräva någon extra ersättning (Söderberg, 2011). Det finns undantag 
som gör att priset kan förändras, exempelvis myndighetsåtgärder och onormalt 
stora prisförändringar på material. Detta gäller endast om kostnadshöjningen 
påverkar entreprenören avsevärt (Nordstand, 2008). Men på grund av det fasta 
priset kommer entreprenören att lägga in ett risktillägg i sitt anbudspris, för att 
skydda sig mot oväntade förändringar i kostnaden för entreprenaden. 
Projekteringstiden kommer även att bli längre på grund av att det är viktigt 
med ett genomarbetat förfrågningsunderlag, för att undvika ÄTor från 
entreprenören. Men entreprenaden kommer att gå snabbare för att 
entreprenören vill bli klar så fort som möjligt, för att kunna minimera sina 
kostnader för maskiner och arbetsledning (Söderberg, 2011). 
 
2.4.1.1 Indexreglering 
Vid entreprenader som sträcker sig över längre tid tillämpas ibland fast pris 
med indexreglering, entreprenadindex. Detta innebär att man reglerar 
ersättningen för att matcha kostnadsökningen över tiden som entreprenaden 
håller på. Entreprenadindex är uppdelat för de olika arbetsmomenten på 
entreprenaden, till exempel mark- och elarbeten. Indexet bestäms månadsvis 
av en arbetsgrupp bestående av personer från Statistiska centralbyrån och 
representanter från de olika arbetsområdena inom branschen (Söderberg, 
2011). 
 
2.4.2 Löpande räkning 
Löpande räkning innebär att entreprenören får ersättning för de redovisade 
produktionskostnader han har, vanligtvis en gång i månaden eller vid avslutat 
byggmoment. Därtill kommer entreprenadarvodet, vilket finns i ett flertal 
variationer (Nordstrand, 2008).  
 
2.4.2.1 Procentuellt arvode 
Med denna arvodesform står arvodet i en förbestämd procentsats mot 
totalsumman. Denna arvodesform är effektiv vid krav på snabbt uppstartande 
av projekt, eftersom entreprenören inte behöver räkna på någon eventuell 
budget. Nackdelen är dock att beställaren inte har någon koll på var den totala 
kostnaden av projektet kommer att landa. Det finns även en risk att 
entreprenadtiden blir längre, eftersom att entreprenören inte har något att tjäna 
på att bli klar snabbt (Söderberg, 2011). 
 
2.4.2.2 Fast arvode 
Det fasta arvodet bestäms innan projektet börjar. Detta gör att projektstarten 
blir lite långsammare än för procentuellt arvode, eftersom entreprenören måste 
räkna fram ett arvode som han tror kommer passa sitt åtagande. I och med att 
arvodet är satt från början brukar entreprenadtiden bli något kortare, eftersom 
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entreprenören får ut mer vinst ifall han inte behöver betala för arbete och 
maskiner längre än nödvändigt. Men arvodet kommer att sättas något högre än 
vad det skulle blivit med procentuellt arvode, eftersom entreprenören ska 
kunna täcka sina omkostnader även vid en försening av något slag  
(Söderberg, 2011). 
 
2.4.2.3 Kostnadstak och incitament 
Att använda kostnadstak och incitament är ett sätt att komma ifrån några av de 
större problemen med löpande räkning och dess varianter på arvodesformer. 
Den grundar sig i att entreprenörer får lämna ett förslag på vad det maximalt 
kommer att kosta dem att utföra entreprenaden. Kostnadsförslag brukar i 
allmänhet ligga något över vad fast pris skulle gjort för att täcka upp för risken 
att entreprenören spränger kostnadstaket. Om detta kostnadstak sedan 
överskrids är det entreprenören som står för den del av kostnaden som 
överskrider taket. Men om entreprenören ligger under kostnadstaket brukar det 
finnas ett incitamentsavtal, som talar om hur man delar upp beloppet som är 
kvar upp till det fastställda kostnadstaket mellan entreprenör och beställare 
(Söderberg, 2011). På detta sätt får entreprenören en ”morot” att bygga snabbt 
och billigt (Nordstand, 2008). Det ligger en risk i att använda sig av denna 
arvodesform, därför att det lätt kan bli tvister om vilken kvalitet som ska 
täckas av kostnadstaket. Detta måste vara väl preciserat i avtalet för att 
undvikas (Söderberg, 2011). 
 
2.4.3 ÄTA-arbete 
Begreppet ÄTA-arbete står för Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten. 
Beställaren har rätt att förändra vad han vill ha med i entreprenaden, 
respektive projekteringen under dess gång. Detta görs med hjälp av ÄTA 
(Nordstrand, 2008). Entreprenören respektive konsulten har rätt till 
tilläggsarbeten som har ett omedelbart samband med kontraktsarbetet  
(AB 04, 2004). Vad som räknas som ett ÄTA-arbete regleras av AB 04, ABT 
06 och ABK 09 (Söderberg, 2011). 
 
2.4.4 Ersättningsformer för konsult 
Ersättningsformer för en konsult skiljer sig något ifrån en entreprenör, 
eftersom konsulten endast får ersättning baserat på nerlagd tid. Ersättningen 
brukar följa två principer, antingen rörligt eller fast arvode (ABK 09, 2010). 
Rörligt arvode är vanligast, eftersom att det är svårt att bedöma hur lång tid ett 
konsultarbete kommer att ta. Den andra principen är fast arvode vilket innebär 
att det sätts ett pris på hur mycket det kostar innan arbete påbörjas. 
(Söderberg, 2011). När fast arvode används bör uppdragets omfattning vara 
tydligt definierad. 
Dessa är konsultens motsvarighet till löpande räkning respektive fast pris  
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Konsulten får också särskild ersättning för sådant som inte ingått i avtalet, hit 
hör bland resekostnader. 
Det går att avtala om att arvodet ska indexregleras, något som bör göras om 
arbetet kommer att pågå under en längre tidsperiod (Konsultupphandling, 
1991).  
 

2.5 Utökad samverkan 
Utökad samverkan är en modell framtagen för att komplettera de sedan 
tidigare framarbetade arbetsformerna (Upphandlings-, Entreprenad- och 
Ersättningsformer), med syfte att effektivisera utförandet av projekt. Utökad 
samverkan är, som namnet antyder, en påbyggnad av redan befintligt 
samarbete mellan de inblandade parterna i projektet. Modellen är uppdelad i 
tre nivåer, Obligatoriska nivån, Valbara nivån och Strategiska nivån. Utökad 
samverkan bygger på att man sätter samman en samverkansgrupp bestående 
av personer från beställaren, entreprenören, konsulten och 
materialleverantören. Man utser även en person till att vara 
samverkansansvarig för att driva samverkansfrågor (FIA, 2012). 
 
I den första, obligatoriska, nivån är gruppens uppgift är att formulera 
gemensamma mål för projektet, och tillsammans se till att de följs, för att 
åstadkomma ett effektivare arbetssätt. Gruppen ska även hantera frågor som 
riskhantering och konfliktlösningsmetoder för att förebygga tvister  
(FIA, 2012).  
 
Den andra nivån är den valbara nivån. På denna nivå finns ett antal olika 
moment som kan användas i samverkansmodellen. Antingen föreskriver 
beställaren vilka moment som ska användas eller väljer de inblandade parterna 
gemensamt vad som ska ingå. Men det är beställaren som i slutändan 
bestämmer vilka som ska ingå. Momenten som går att välja i den valbara 
nivån har en högre detaljeringsgrad än i första nivån. Några exempel på vad 
som kan ingå är Fördjupad målstyrning, Benchmarking och Systematisk 
kompetensutveckling (FIA, 2012). 
 
Tredje nivån är tänkt att användas för att upphandla flera projekt samtidigt, 
med samma projekt- och samverkansgrupp, när de andra två nivåerna är väl 
inkörda. På sikt tros denna nivå kunna ge stora besparingar (FIA, 2012). 
 

2.6 AB och AMA 
Detta kapitel handlar om några viktiga entreprenadjuridiska begrepp. 
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2.6.1 Allmänna bestämmelser 
Byggandets kontraktskommitté, BKK, är en ideell förening bestående av 
representanter från olika organisationer inom byggsektorn (BKK). Deras 
uppgift är att ta fram branschspecifika bestämmelser, som ska förhindra att det 
blir dyra entreprenadjuridiska problem, samt att ge en jämn ekonomisk 
riskfördelning mellan berörda parter (AB 04, 2004). Dessa bestämmelser 
kallas allmänna bestämmelser, AB. Det finns sex stycken olika allmänna 
bestämmelser och de uppdateras regelbundet. AB 04, ABT 06, ABK 09, AB-
U 07, ABM 07 och ABS 05. ABS 05 är inte relevant för järnvägssektorn. 
Siffrorna i benämningen står för vilket år de är framtagna. 
AB 04 avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Den 
används oftast vid avtal mellan beställare och entreprenör vid 
utförandeentreprenader (Nordstrand, 2008).  
 
ABT 06 gäller för totalentreprenader inom byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten. Denna används mellan beställare och entreprenör. ABT 
06 är relativt lik AB 04 när det gäller vilka paragrafer som finns med. De är 
något omformulerade för att passa för totalentreprenader (Nordstrand, 2008). 
Paragrafer som inte har någon motsvarighet i AB 04 är gråmarkerade  
(ABT 06, 2006). 
 
ABK 09 för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet används 
vid avtal mellan beställare och konsult, för att ge förutsättningar för en hög 
kvalitet i uppdragsresultatet (ABK 09, 2009). 
 
AB-U 07 för underentreprenörer berör relationen mellan entreprenören och 
dennes underentreprenörer (Nordstrand, 2008).  
 
ABM 07 för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet hanterar avtal mellan 
beställare och varuleverantör inom byggbranschen (ABM 07, 2007).  
 
2.6.2 AMA 
AMA står för allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten 
och finns i fyra upplagor. AMA Anläggning 10, AMA Hus 08, AMA VVS & 
Kyl 09 och AMA EL 09. De ges ut i nya reviderade upplagor vart tredje år. 
Till AMA hör även RA, Råd och Anvisningar, samt MER, Mät- och 
Ersättningsregler. Målet med AMA-dokumenten är att ha ett 
branschgemensamt språk i allt från hur man väljer material till hur man skriver 
en mängdförteckning (AMA 10, 2011). 
 
AMA 10 är ett referensverk som beskriver krav på material och utförande 
efter klassifikationssystemet BSAB 96. AMA 10 används bland annat till att 
skriva tekniska beskrivningar (AMA 10, 2011). 
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RA består av råd och anvisningar till projektörer vid upprättande av tekniska 
beskrivningar eller ändringar av andra AMA-texter, samt vid användningen av 
material eller utförandemetoder som inte anses tillräckligt tillförlitliga i AMA 
(AMA 10, 2011). 
 
MER består av regler för hur man mäter och ska räkna på ersättning vid 
anläggningsarbete. MER täcker bland annat hur man mäter volymen på 
schaktmassor (AMA 10, 2011). 
 

2.7 Om Trafikverket 
Inom järnvägssektorn har Trafikverket ansvaret för den långsiktiga 
planeringen av den statliga järnvägsanläggningen i Sverige. I uppgiften ingår 
drift och underhåll samt nyinvestering (Trafikverket 13). All upphandling 
inom Trafikverket ska vara konkurrensutsatt och Trafikverket ska verka för att 
branschen utvecklas. Trafikverket ska vara en förutsägbar beställare med god 
affärsetik gentemot leverantörerna. I upphandlingar är säkerhet, miljö och 
hänsyn till människor viktiga policykrav. Upphandlingar ska präglas av 
öppenhet, tydlighet och likabehandling. Därför måste kraven vara relevanta 
och möjliga att följas upp. För att leva upp till detta är det av stor betydelse att 
Trafikverket är tydligt i sina förfrågningsunderlag (Trafikverket 14).  
 
Trafikverket vill bli en renodlad beställarorganisation. För att uppnå detta 
strävar Trafikverket efter att 50 % av de upphandlade entreprenaderna i 
kostnadsspannet 25 till 500 miljoner kronor ska vara totalentreprenader år 
2018 (Trafikverket 13). 
 

2.8 Entreprenadformer i Norge 
Norska Jernbaneverkets uppgift är att upprätta, driva och underhålla 
konkurrenskraftig järnväg i Norge (Jernbaneverket 1). Michael Bors2 uppger 
att Jernbaneverket vanligen upphandlar projektering och utförande separat i 
järnvägsprojekt. Upphandlingen sker som regel uppdelat efter vilket 
teknikområde det gäller. Jernbaneverket hanterar själv koordinering av 
projekten och arbetet utförs baserat på kontraktet.  
 
Jernbaneverket har som strategi att öka antalet totalentreprenader, alternativt 
att slå samman flera teknikslag i ett projekt. Denna förändring förväntas ta tid, 
eftersom det är en omfattande omstrukturering som krävs. Från 
Jernbaneverkets sida är omstruktureringen påbörjad, genom att man börjat 

                                         
2 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked, Jernbaneverket, mejl 2012-02-08 
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skriva större kontrakt där flera teknikslag ingår. Jernbaneverket anser att det 
behövs fler internationella aktörer för att klara av att gå över till fler 
totalentreprenader, avslutar Michael Bors. 
Jernbaneverkets inköp sker i enlighet med lagstiftning om offentlig 
upphandling. Beroende på hur omfattande och komplex upphandlingen är 
varierar upphandlingsmetoden (Jernbaneverket 1). I Norge finns en strategi för 
användning av elektronisk upphandling i offentlig verksamhet. Det finns krav 
på att minst 25 procent av Jernbaneverkets upphandlingsvolym ska ske 
elektroniskt (Jernbaneverket 2).  
 
Jernbaneverket har som mål att all upphandling ska ske elektroniskt. Detta 
förväntas leda till enklare, bättre och säkrare inköp. Under 2011 och 2012 äger 
sju delprojekt rum, för att underlätta en övergång till helt digital upphandling 
(Jernbaneverket 3). 
 
Jernbaneverkets upphandlingsstrategi består av att ha ett övergripande mål 
med all upphandling, för att uppnå bästa kvalitet och pris. Tre kritiska 
framgångsfaktorer nämns. Dessa är precision, flexibilitet och snabb leverans. 
Precision handlar om att leverera rätt material till rätt plats och i rätt tid. 
Flexibilitet innebär att Jernbaneverket har flera olika leverantörer av varor och 
tjänster. Snabb leverans handlar om att snabbt åtgärda uppkomna brister 
(Jernbaneverket 4). 

2.9 Jämförelse av entreprenader inom järnväg i Sverige och Norge 
I både Sverige och Norge styrs upphandling inom järnvägsområdet av lagar 
för offentlig upphandling (Jernbaneverket 1; Trafikverket 2). Trafikverket har 
övergått till att hantera all upphandling digitalt medan Jernbaneverket har det 
som långsiktigt mål och i nuläget har krav på att minst 25 % av 
upphandlingarna ska ske digitalt (Jernbaneverket 2; Trafikverket 3). Både 
Trafikverket och Jernbaneverket har mål om att låta utföra allt fler 
entreprenader i form av totalentreprenad. I båda länderna anser man att 
marknaden behöver utvecklas för att klara detta och där ska de statliga verken 
bidra enligt Michael Bors3 (Trafikverket 14). Man ser något olika på 
svårigheterna med totalentreprenad i de studerade länderna. I Norge fokuserar 
man på att branschen har för liten erfarenhet och vill ha in internationell 
kompetens. Trafikverket däremot ser svårigheter med att få en renodlad 
totalentreprenad eftersom att järnvägen omfattas av omfattande regler och 
föreskrifter, samt att allt järnvägsspecifikt material måste köpas från 
Trafikverkets materialservice enligt Michael Bors, P34 och P65.  
 
                                         
3 Michael Bors, Direktør Leverandør & Marked, Jernbaneverket, mejl 2012-02-08 
4 Intervjuperson 3, Beställare, intervju 2012-03-21  
5 Intervjuperson 6, Beställare, intervju 2012-03-12 
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3 Beskrivning av referensprojekt 

Dessa referensprojekt valdes för att täcka in både total- och 
utförandeentreprenader. Dessa projekt valdes för att information och 
medverkande personer fanns tillgängliga för intervjuer. Informationen om de 
två utvalda projekten har inhämtats från förfrågningsunderlag, bygghandlingar 
och förvaltningsdata. Detta kapitel är baserat på denna information om inget 
annat anges. Projekten beskrivs anonymt. 
 

3.1 Projekt A 
Det första referensprojektet som används är ett spårväxelbyte som rörde tre 
spårväxlar på ett lågtrafikerat spår. Kostnaden för projektet var ungefär två 
miljoner kronor. Det var ett relativt enkelt projekt, bland annat på grund av låg 
hastighet genom växlarna.  
 
Beställaren upphandlade detta projektet som en totalentreprenad. Det kom in 
tre anbud, varav priset för två av anbuden låg väldigt nära varandra, medan det 
tredje låg långt över de andra två. Det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet 
antogs. Beställaren tillhandahöll delar av materialet. Övrigt material skulle 
utgöras av beställarens standardkomponenter, och om det fanns andra 
komponenter skulle de godkännas av beställaren. Beställaren önskade att 
valda komponenter ska vara enhetliga, för att på så sätt minska underhålls- och 
arbetskostnader när komponenter måste bytas ut. De befintliga växlarna var 
slitna och av den äldre profilen SJ43. De ersattes med nyare reviderade 
SJ/BV50-växlar. Den nya profilen innebär att behovet av underhåll minskar. 
Två växlar kompletterades med växelvärme och snöskydd. 
 
Beställaren medverkade vid projekteringsmöten som kontrollant. Byggmöten 
leddes av beställarens projektledare. Beställaren medverkade även stundtals 
som kontrollant under byggtiden. Beställaren ansåg att entreprenadens 
ekonomi var gynnsam. Några indikationer för hur det var för de andra 
aktörerna inhämtades inte. Inga större problem uppstod.  
 

3.2 Projekt B  
Det andra referensprojektet är ett spårbyte. Projektet kostade drygt 150 
miljoner kronor. Spåravsnittet är belastat med hög trafik, vilket komplicerade 
entreprenadarbetet. Detta utgjorde ett problem, dels för att det blir svårt att få 
tilldelad tid i spåret och dels för att det kommer att finnas trafik på det 
intilliggande spåret. Detta utgör en säkerhetsrisk för de arbetande. Uppdraget 
gick ut på att på stora delar av sträckan byta de befintliga 50E3-rälerna mot 
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60E1. Några år tidigare hade delar av spåret på sträckan bytts ut och 
ballastrenats. Därför gjordes ingen ballastrening på spåret under detta projekt. 
Det mesta av banöverbyggnaden är mer än 30 år gammal. Projektet 
upphandlades tillsammans med ett spårbyte på annan geografisk plats och 
samordnades med några spårväxelbyten på sträckan.  
 
Beställaren upphandlade projektet som en utförandeentreprenad, och började 
med att upphandla en konsult. Konsultens uppgift var att projektera arbetet, 
samt att upprätta förfrågningsunderlag och bygghandling för upphandlingen 
av spårbytesentreprenör. Därefter upphandlades en entreprenör för att utföra 
spårbytet. Det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet antogs. Stora delar av 
sträckan skulle, enligt förfrågningsunderlaget, utföras med spårbytesmaskin. 
 
Ansvarig projektör fick till uppgift att gå hela sträckan före projektering för att 
bilda sig en uppfattning om förhållandena på plats. Under projekteringstiden 
kallade beställaren till månatliga projekteringsmöten. På dessa diskuterades 
bland annat ekonomi- och tidsuppföljning och redovisning av konsultens 
genomförda arbete. Vid överlämningen av bygghandlingen skulle konsulten 
delta och gå igenom bygghandlingen med upphandlad entreprenör. Efter 
genomfört arbete kallade beställaren till ett erfarenhetsmöte, där beställare, 
entreprenör och projektör deltog för att diskutera de erfarenheter som kommit 
fram i projektets olika skeden. Under projektet användes metoden utökad 
samverkan för att underlätta kommunikation och problemlösning.  
 
Enligt P26 och P87 var detta spårbyte ett av flera liknande projekt i följd där 
samma projektgrupp, från beställaren och konsulten, arbetade i nära 
samarbete. Det medförde att projekteringen löpte smidigt och tidigare misstag 
inte upprepades.  
 
Överblivet material tillföll entreprenören som skulle ansvara för att det togs 
om hand enligt gällande regler. En synpunkt som P2 och P8 hade under 
entreprenaden var att entreprenören hade för lite resurser tillgängliga i sin 
organisation, vilket orsakade en del mindre problem. De hade till exempel 
svårt att hinna med allt arbete på sin tilldelade spårtid. 

                                         
6 Intervjuperson 2, Beställare, intervju 2012-03-20 
7 Intervjuperson 8, Beställare, intervju 2012-03-16 



 
 

23

4 Resultat av intervjuer 

Det utfördes 13 intervjuer med personer med olika lång erfarenhet, befattning 
och arbetsuppgifter. Det intervjuades sex personer från beställarsidan, fem 
från konsultsidan och två från entreprenörsidan. Intervjupersonerna beskrivs 
bland annat genom längden på deras erfarenhet i branschen. För att inte peka 
ut någon, har de intervjuade delats in i tre tidsspann beroende på längden av 
deras erfarenhet. Gruppen med längst erfarenhet har arbetat i branschen sedan 
minst 1988, året då Banverket bildades. Den mellersta gruppen anses vara 
erfaren, med erfarenhet från branschen i mellan sex och 24 år. Den tredje 
gruppen består av relativt nya personer i branschen, och har erfarenhet upp till 
sex år. 
 
Personerna har intervjuats oberoende av varandra. Vissa känner varandra, 
andra inte. Rapportens författare är de enda som vet vilka samtliga intervjuade 
personer är. Intervju med personer P1 till P12 gjordes under fysiska möten, 
P13 intervjuades per telefon. Resultaten av intervjuerna har sammanställts för 
de tre kategorierna beställare, konsult och entreprenör var för sig. Svaren är 
sammanställda under respektive fråga. 
 

4.1 Personbeskrivningar 
P1 har över 24 års i branschen och började sin karriär på dåvarande Statens 
Järnvägar som tekniker och har följt med i Banverket och vidare till 
Trafikverket med olika arbetsuppgifter. Nu jobbar P1 som byggledare inom 
Trafikverket.  
P1 intervjuades den 2012-03-15. 
 
P2 har över sex års erfarenhet från branschen. P2 har varit anställd på två olika 
konsultföretag och har under kortare period varit inhyrd för att företräda 
beställaren. P2 har jobbat med markprojektering samt varit teknikansvarig och 
uppdragsledare.  
P2 intervjuades den 2012-03-20. 
 
P3 har kortare än sex års erfarenhet från branschen. P3 har hela sin karriär 
arbetat för Banverket och vidare inom Trafikverket. P3 är projektingenjör och 
arbetar som projektledare för beställarens organisation gentemot konsultens 
organisation, framför allt i bygghandlingsskedet.  
P3 intervjuades den 2012-03-21. 
 
P4 har längre än 24 års erfarenhet i branschen och har följt med i utvecklingen 
från Statens Järnvägar via Banverket till Trafikverket. För tillfället är P4 



 
 
24 

inhyrd från ett konsultföretag och arbetar för beställaren.  
P4 intervjuades den 2012-03-19. 
 
P5 har kortare erfarenhet än sex år i branschen och har hela tiden jobbat på 
konsultsidan, för två olika företag. P5 jobbar främst med spårprojektering och 
också markprojektering och uppdragsledning.  
P5 intervjuades den 2012-03-26. 
 
P6 har över 24 års erfarenhet i branschen och började sin karriär på dåvarande 
Statens Järnvägar, har följt med i organisationen via Banverket till nuvarande 
Trafikverket. P6 har mestadels haft ledande arbetsuppgifter inom olika 
utbytesprojekt, exempelvis spårbyte.  
P6 intervjuades den 2012-03-12. 
 
P7 har över sex års erfarenhet från järnvägsbranschen, inledningsvis som 
rallare och senare bland annat som mätingenjör. P7 har jobbat både för 
Banverket och för konsultföretag, jobbar idag för ett konsultföretag och håller 
på med spårprojektering.  
P7 intervjuades den 2012-04-02. 
 
P8 har över 24 års erfarenhet i branschen och har varit anställd hos både 
beställaren och privata företag. För tillfället är P8 projekteringsledare inom 
Trafikverket och inhyrd från ett konsultföretag.  
P8 intervjuades den 2012-03-16. 
 
P9 har kortare erfarenhet än sex år i järnvägsbranschen och har hela tiden 
jobbat på konsultsidan. P9 jobbar dels med mark- och spårprojektering och 
dels med allmänna beskrivningar och övergripande handlingar.  
P9 intervjuades den 2012-03-30. 
 
P10 har jobbat i järnvägsbranschen i över sex år, och dessförinnan sedan 
1980-talet i byggbranschen. P10 har jobbat för Banverket och jobbar nu för 
Trafikverket inom exempelvis projekterings- och produktionsledning.  
P10 intervjuades den 2012-03-28. 
 
P11 har arbetat inom järnvägsbranschen längre tid än sex år, inledningsvis på 
Banverket och därefter på konsultföretag. För tillfället jobbar P11 med 
spårprojektering.  
P11 intervjuades den 2012-04-03. 
 
P12 har jobbat över sex år i järnvägsbranschen på entreprenadsidan. P12 har 
jobbat både för Banverket och för privata företag. Idag är P12 anställd på ett 
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privat entreprenadföretag, som ansvarig för projektverksamhet.  
P12 intervjuades den 2012-04-04. 
 
P13 har arbetat inom järnvägsbranschen längre än sex år. P13 har jobbat för 
Banverket produktion och därefter varit platschef för ett entreprenadföretag. 
För tillfället jobbar P13 som projektledare inom Trafikverket. Under intervjun 
var fokus på erfarenheter från tiden som entreprenör.  
P13 intervjuades per telefon den 2012-04-17. 
 

4.2 Beställare 
Det intervjuades sex beställare: P1, P3, P4,P6, P8 och P10. 
 
4.2.1 Totalentreprenad 
P1 svarade inte på frågorna om totalentreprenad. 
 
Vilken är din åsikt om totalentreprenader? 
Fyra av de sex beställarna tycker att totalentreprenad är ett bra koncept, som 
borde användas mer, beroende på projektens karaktär. P88 är skeptisk till att 
totalentreprenader kommer att vara så lönsamma, som vissa inom 
beställarorganisationen tror. 
 
P49 anser att en fördel med totalentreprenader är att det blir en upphandling 
istället för två. Men säger också att de borde inrikta sig på mindre och lättare 
arbeten. Detta tycker även P610 och P1011. P312 menar att konsult och 
entreprenör får använda mer kreativitet för att ta fram lösningar. Men P3 säger 
samtidigt, att kreativiteten riskerar att begränsas av de strikta reglerna för 
järnväg. P6 tror att med totalentreprenader blir det mindre byråkrati, eftersom 
beställaren är med mindre i projektet. Fyra av sex intervjuade är eniga om att 
både total- och utförandeentreprenad har sin plats inom järnvägsprojekt.  
P6 tog upp två svårigheter med totalentreprenad: Det är svårt att genomföra en 
renodlad totalentreprenad, eftersom nästan allt material måste köpas från 
Trafikverkets Materialservice, samt att det hittills har varit svårt att få in anbud 
i projekt med totalentreprenad. Både P3 och P8 tog upp att det kan bli 
svårigheter med att få tider i spår. Man måste lära sig att ha lång 
framförhållning eftersom entreprenören kommer att upphandlas tidigare än i 
utförandeentreprenad.  

                                         
8 Intervjuperson 8, Beställare, 2012-03-16 
9 Intervjuperson 4, Beställare, 2012-03-19 
10 Intervjuperson 6, Beställare, 2012-03-12 
11 Intervjuperson 10, Beställare, 2012-03-28 
12 Intervjuperson 3, Beställare, 2012-03-21 
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Hur påverkar totalentreprenader din organisation ekonomiskt? 
Tre av de sex intervjuade beställarna svarade att i teorin borde beställarens 
kostnad för ett projekt med totalentreprenad bli lägre. Men någon sådan 
utvärdering har ännu inte gjorts. P313 och P814 tror inte att totalentreprenader 
kommer göra så stor nytta som vissa anser. P1015 säger att anledningen till att 
det borde bli billigare är, åtminstone i teorin, att totalentreprenad innebär 
mindre samordningsansvar från beställaren. Enligt P616 flyttas mer av den 
ekonomiska risken över på entreprenören.  
 
Hur förändras kontakten mellan din och de andra inblandade parterna i 
en totalentreprenad jämfört med en utförandeentreprenad? 
Endast två av sex intervjuade svarade på frågan, deras svar var att kontakten 
ska bli mindre. P417 menar att för tillfället är alla aktörer ovana, och därmed 
osäkra på hur de ska jobba i projekten. Detta har hittills lett till att beställaren 
varit mer involverad än vad som är tänkt. 
 
Hur tror du att man kan förbättra totalentreprenader framöver? 
Två av sex svarade på denna fråga, resterande hade inga idéer om hur 
totalentreprenader kan förbättras. P6 berättade att hela branschen är ovan vid 
totalentreprenad, och att det kommer att bli bättre när man genomfört fler 
projekt. P6 berättade också att man använt sig av totalentreprenader inom 
vägprojekt under ett antal år, och kunskaper därifrån borde man kunna dra 
nytta av inom järnvägsprojekt. P4 tycker att det borde skapas mallar för 
relationshandlingar, för att hjälpa både konsult och entreprenör att bli mer 
självgående. 
 
4.2.2 Erfarenhetsåterföring 
Är erfarenhetsåterföring viktigt och varför? 
Fem av de sex intervjuade beställarna uppgav att erfarenhetsåterföring är 
viktigt. P8 tycker att det är lätt att säga att erfarenhetsåterföring är viktigt att 
göra, men är tveksam till om det verkligen görs. Samtliga svarade att nyttan 
med erfarenhetsåterföring är, att man lär sig av sina misstag och tar med sig 
det som gått bra i ett projekt till senare projekt. P10 påpekade att många 
personer med olika bakgrund är involverade i ett projekt. Genom 
erfarenhetsåterföring kan denna kunskap spridas inom branschen.  
Enligt P4 tar erfarenhetsåterföring inte särskilt lång tid, tidsåtgång bör därför 
inte hindra att erfarenhetsåterföring görs. P3 tycker att beställaren är särskilt 
dålig på erfarenhetsåterföring gentemot konsulten, eftersom båda parterna 

                                         
13 Intervjuperson 3, Beställare, 2012-03-21 
14 Intervjuperson 8, Beställare, 2012-03-16 
15 Intervjuperson 10, Beställare, 2012-03-28 
16 Intervjuperson 6, Beställare, 2012-03-12 
17 Intervjuperson 4, Beställare, 2012-03-19 



 
 

27

ibland har svårt att förstå varandra. Förbättrad erfarenhetsåterföring skulle 
kunna göra att aktörerna lär sig mer av varandra. 
 
Sker det någon erfarenhetsåterföring ifall det inte krävs av beställaren? 
P118 var den ende som svarade på frågan och ansåg att det är osäkert om det 
görs någon erfarenhetsåterföring om det inte är ett krav från beställaren. P1 
tror att det i så fall görs i hälften av projekten ungefär. 
 
Gynnar erfarenhetsåterföring dig i ditt arbete? 
Fyra av de sex beställarna svarade på frågan och alla tycker att de har nytta av 
erfarenhetsåterföring. P1019 har jobbat i ett antal likartade projekt i följd, och 
har därmed haft nytta av att se vad som fungerat bra och vad som inte 
fungerat. P320 är relativt ny i branschen, och sade sig ha lärt sig mycket med 
hjälp av erfarenhetsåterföring. 
 
Finns det något internt system för erfarenhetsåterföring och hur fungerar 
det? 
Enligt fem av de sex intervjuade finns ett internt system för 
erfarenhetsåterföring inom beställarorganisationen, medan P421 uppgav att det 
inte finns något gemensamt internt erfarenhetsåterföringssystem. P3 och P622 
tycker att det interna erfarenhetsåterföringssystemet inte fungerar särskilt bra. 
Tre av sex intervjuade berättade att den erfarenhetsåterföring som sker 
organiseras projektgruppvis. Projektgruppen samlades efter avslutat projekt 
och erfarenheter från projektet noterades. Enligt P4 är uppföljningen på denna 
projektgruppsspecifika erfarenhetsåterföring dålig. P823 hade mycket nytta av 
denna projektgruppserfarenhetsåterföring, eftersom det var flera likartade 
projekt i följd och då gick det att gå tillbaka och dra nytta av tidigare gjorda 
erfarenheter. P10 upplever ett problem med att det finns mycket stolthet inom 
organisationen, vilket innebär att man inom en projektgrupp ogärna söker 
hjälp utanför.  
 
Vad är viktigt att tänka på med erfarenhetsåterföring och vad kan 
förbättras? 
P1 tycker att nuvarande system fungerar men kan bli bättre. P3 och P4 tycker 
att om ett erfarenhetsåterföringssystem ska kunna fungera, måste det vara 
tydligt uppstyrt, med en beskriven metod om hur det ska gå till. Enligt P3 bör 
det inte vara projektspecifikt, utan ett regelbundet återkommande inslag med 
erfarenhetsmöten. P6 tycker att erfarenhetsåterföring borde vara något som 
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ledningen ska efterfråga och uppmuntra. Det är viktigt att få dem som har 
mycket erfarenhet att vilja dela med sig. P824 upplever mest svårigheter med 
hur ett erfarenhetsåterföringssystem ska fungera. Dels för att det kan vara 
svårt att administrera så att man får tillgång till rätt erfarenheter, och dels att i 
slutet av projekten när erfarenhetsåterföringen borde göras är man redan på 
väg in i nästa projekt. P1025 föreslog att man kan låta kunniga personer gå med 
en annan projektgrupp under uppstart av projekt, för att på så sätt sprida och 
inhämta ny kunskap. 
 
4.2.3 Kommunikation 
Används utökad samverkan och hur påverkar det projektet? 
Samtliga beställare uppgav att utökad samverkan används. Tre av beställarna 
tycker att utökad samverkan förbättrar slutresultatet, medan två tycker att 
utökad samverkan är ett sätt att underlätta samarbetet under projekttiden. P8 
tycker att beställaren kan ha nytta av utökad samverkan gentemot 
entreprenören. Konsultuppdraget är inte särskilt preciserat, och det vanliga 
tillvägagångssättet i konsultuppdrag påminner mycket om utökad samverkan. 
P8 är tveksam till om utökad samverkan ger något egentligt resultat. Enligt 
P126 och P10 innebär utökad samverkan, att personerna i ett projekt löser 
problem och konflikter på ett smidigare sätt genom att det blir en bättre dialog 
när man känner varandra.  
 
Skulle utökad kommunikation förbättra dagens omständigheter? 
Alla sex intervjuade personer tycker att kommunikation är viktigt. Två av dem 
pratade om att de oftast jobbar i samma projektgrupper, och inom grupperna 
finns ett etablerat kommunikationssätt. Tre personer nämnde att en nackdel 
med utökad kommunikation är att det kommer att ta mer tid, och därmed kosta 
mer pengar. P8 påpekade vikten av att komma förberedd till möten, för att få 
ut så mycket som möjligt. Dessutom ska det vara rätt personer, det vill säga de 
som berörs, på mötet. P327 belyste nackdelen med mer kommunikation genom 
att ta upp att för mycket kommunikation riskerar att innebära 
misskommunikation. Antingen att kommunikationen går till fel personer, eller 
att personer i projekt fattar beslut som de inte har mandat att fatta. P628 
poängterade att kommunikation är viktigt, men kan ofta ske i andra former än 
fysiska möten. Det kan vara svårt att samla många människor på en plats, 
särskilt under den hektiska byggtiden. P6 tycker även att entreprenör och 
konsult ofta har för lite kommunikation, vilket kan leda till att det uppstår 
problem. 
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Tycker du att det finns skillnader mellan olika aktörer? 
Fem av de sex intervjuade beställarna tycker att den stora skillnaden ligger på 
individnivå hos de anställda i företagen, snarare än på företagsnivå. P1029 
tycker att det finns skillnader i de olika företagens organisationer, där vissa är 
smidigare att samarbeta med. P10 uppskattar att ha en direkt dialog med den 
som ska utföra arbetet, istället för att gå via mellanhänder, för att undvika 
risken för misstolkningar. P830 uppskattar att få respons på utfört arbete, och 
uttryckte att det ibland känns som att skicka mejl ut i ett svart hål, när man inte 
får någon respons. P8 gillar också tydlighet, och tycker att man måste tänka på 
att alla har svårigheter. En aktör ska inte föra över alla sina svårigheter på en 
annan, utan de borde fördelas på alla inblandade. P331 och P432 tycker att det 
finns ett problem att konsulter ibland inte är självständiga. Konsultuppdraget 
borde innebära självständigt arbete med att ta fram lösningar på beställarens 
problem. Både P3 och P4 påpekade att vissa entreprenörer skulle behöva bli 
bättre på att framställa förvaltningsdata. 
 
Behövs alla handlingar som finns till projekten, både digitala och 
utskrivna? 
Fyra av de sex intervjuade tror att all, eller nästintill all, information som finns 
i projektpärmarna används. Resterande två är tveksamma till detta.  
Tre av de intervjuade tycker att mer information borde kunna skickas digitalt. 
P8 påpekade fördelen med att ha handlingarna utskrivna genom att säga, att 
vissa saknar de datorprogram som krävs för att öppna en del filer. P10 anser 
att en övergång till mer digitala handlingar bara blir en flytt av kostnader, 
eftersom den som ska hantera dokumenten ändå vill ha dem utskrivna, och 
kommer därmed att lägga kostnaderna för detta på anbudet. P4 tycker det är 
bra att ha handlingarna utskrivna när man är ute i fält.  
 
4.2.4 Projekt A 
Två av beställarna var med i projekt A, det var P4 och P6.  
 
Hur fungerade det med totalentreprenad som entreprenadform? 
Båda de intervjuade beställarna tyckte att det fungerade bra med denna 
totalentreprenad. P4 beskrev det som ett enklare spårväxelbyte. Enligt P4 var 
det ingen ren totalentreprenad, eftersom beställaren tillhandahöll stora delar av 
materialet. P633 berättade att projektet var underfinansierat från beställarens 
sida, men att man ändå klarade att hålla budgeten. För beställaren var det en 
ekonomisk fördel att det var totalentreprenad. Entreprenören ville ha extra 
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ersättning för projektering men detta bestred beställaren, som hävdade att det 
var totalentreprenad och då ska projekteringen ingå. Beställaren fick rätt och 
slapp därmed betala. 
 
Finns det något som kunde ha gjorts bättre i projektet? 
P634 berättade att beställaren engagerade sig mer än det var tänkt i projektet. 
Troligen berodde det på ovana att arbeta i form av totalentreprenad. Enligt 
P435 hade beställaren kunnat lämna ut ett bättre underlag. Återlämnandet från 
entreprenören kunde också varit bättre. Vid besiktningen rapporterades ett 
antal mindre fel. Enligt P4 berodde dessa fel på järnvägens strikta krav, 
snarare än på att det var totalentreprenad. 
 
4.2.5 Projekt B 
Fyra av beställarna var med i projekt B, det var: P1, P6, P8 och P10. 
 
Hur fungerade det med utförandeentreprenad som entreprenadform? 
P136 berättade att det var ett komplicerat projekt, eftersom det var spårbyte på 
hårt trafikerad dubbelspårssträcka, och det behövdes mycket 
säkerhetspersonal. P1 berättade också att det var ett komprimerat arbete med 
många hållpunkter på kort tid.  
 
Finns det något som kunde ha gjorts bättre i projektet? 
Enligt P1037 var arbetsberedningen som entreprenören skulle göra bristfällig. 
Den blev för teoretisk. Det ledde till att arbetet för entreprenören försvårades, 
och därmed hann entreprenören inte med allt under sin tilldelade tid i spår. 
Utan var tvungen att hitta ny tid i spår för att justera felaktigheter. P10 tycker 
att beställaren kunde varit hårdare med att kräva en bra arbetsberedning. Både 
P838 och P10 tyckte att entreprenören hade för lite personal i sin 
projektorganisation.  
P8 påpekade också att entreprenören borde bli bättre på att gå igenom 
handlingar tidigare, då det finns tid att ställa frågor om något är otydligt. P6 
hade gärna sett ett större intresse från konsulten under byggskedet, dels för att 
konsulten skulle kunna ge input och dels för att få erfarenhet. 
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4.2.6 Övrigt 
Är platsbesök viktigt och görs det om det inte ställs som krav från 
beställaren?  
Samtliga sex intervjuade tycker att platsbesök är viktiga, och att alla aktörer 
bör göra det. Fem av sex är tveksamma till att platsbesök skulle gjorts i varje 
projekt om det inte är ett krav från beställaren. Den sjätte personen svarade 
inte på frågan. Enligt P839 gör konsulten inte något som denne inte får betalt 
för.  
P8 beskrev platsbesök som att man går sträckan tillsammans. P8 går med och 
lyssnar vad övriga pratar om, och kan därigenom bilda sig en helhetsbild av 
projektet genom att höra vad aktörerna pratar om. P340 tycker att platsbesök är 
viktigt, men att man borde fundera på när det är lämpligt att göra platsbesök. 
Enligt P3 vore det bättre att göra ett inledande platsbesök senare i projektet, 
förslagsvis efter 30 % av projekteringen. Fördelen med att göra platsbesöket 
senare, enligt P3, är att personerna i projektet kunnat få dokument och 
handlingar och satt sig in i arbetet. Dessutom föreslog P3 att man kan ha ett 
platsbesök strax före slutet av projekteringstiden, för att hitta saker som 
missats under första platsbesöket och ändå ha tid att rätta till dem.  
 
Har du några synpunkter på byggbarheten i handlingar? 
Fem av de sex intervjuade beställarna svarade på frågan och samtliga tycker 
att byggbarheten varierar mellan olika konsulter. Fyra personer svarade att det 
oftast är oerfarna konsulter som har svårt att skapa byggbara handlingar. 
Enligt P641 kan man förbättra byggbarheten genom att låta oerfarna konsulter 
delta på platsbesök, och därmed få mer förståelse för helheten. P8 tycker 
också att det mest är konsulter som saknar praktisk erfarenhet som har svårt att 
skapa byggbara handlingar, men påpekar samtidigt att man inte kan förvänta 
sig att alla konsulter ska ha praktisk erfarenhet. Därför är det bra att 
byggledare är med tidigt i projekteringen och kan föra vidare tankar därifrån 
till entreprenören. P3 tycker att oerfarna konsulter dels riskerar att skapa 
handlingar med dålig byggbarhet, och dels missar att ta med saker som är 
uppenbara. Entreprenören utför bara det som är skrivet och inget annat, enligt 
P3. P6 tror att byggbarheten kan bli bättre i totalentreprenader, eftersom 
entreprenören har projekteringsansvaret.  
 
Tillägg från beställare 
P442 tycker att det är viktigt att alla har en meningsfull uppgift, vilket gör att 
de blir mer engagerade i projektet. P4 tycker också att aktörerna ska ta sig tid 
att sätta sig in i handlingar, innan de ställer frågor. Ofta finns svaren på 
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frågorna i handlingarna. P843 påpekade att alla aktörer har olika infallsvinklar, 
och därför finns en risk att man inte förstår varandra. P8 tycker att beställaren 
ibland ställer orimliga krav på konsulten, genom att exempelvis förvänta sig 
att konsulten ska kunna leverera vad som helst omedelbart. P344 tycker att man 
ska låta konsultuppdrag ta längre tid. Längre projekteringstid betyder enklare 
arbete under byggfasen. P3 tycker också att man skulle starta projekt i mindre 
skala, med färre personer som samlar in de dokument och handlingar man tror 
ska användas. När de är kontrollerade så att underlaget fungerar kan man gå 
vidare och ta in fler personer. 
 

4.3 Konsult 
Det intervjuades fem konsulter: P2, P5, P7, P9 och P11. 
 
4.3.1 Totalentreprenad 
Vilken är din åsikt om totalentreprenader? 
Tre av de fem intervjuade konsulterna har inte jobbat med totalentreprenader 
tidigare, och har därmed ingen egen erfarenhet.  
P745 berättade att det finns en oro i branschen för att konsultföretagen kommer 
att bli överflödiga, genom att entreprenörerna själva anställer projektörer, för 
att kunna erbjuda både projektering och utförande i egen regi. 
Ingen av de tillfrågade är entydigt positiv till totalentreprenader. 
P546 tror inte att totalentreprenader kommer att göra någon skillnad för 
konsulten. Det kommer endast att bli en annan beställare, totalentreprenören. 
P5 tycker även att konsulten måste ges mer frihet för att det ska bli lönsamt 
med totalentreprenad, annars kan man lika gärna fortsätta med 
utförandeentreprenader. P247 tror att totalentreprenader har störst 
förutsättningar att lyckas i mindre komplexa projekt. 
 
Hur påverkar totalentreprenader din organisation ekonomiskt? 
Tre av de fem intervjuade tror inte att konsultens ekonomi kommer att 
förändras av totalentreprenader. De resterande svarade inte på frågan. 
 
Hur förändras kontakten mellan din och de andra inblandade parterna i 
en totalentreprenad jämfört med en utförandeentreprenad? 
Två av de fem intervjuade tror att konsulten kommer att ha ett närmare 
samarbete med entreprenören i totalentreprenader, medan kontakten med 
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beställaren kommer att minska. P1148 menar att det borde bli ett smidigare och 
billigare projekt av detta nära samarbete, då det kan leda till mindre problem 
under byggfasen. 
P249 säger att konsulterna måste lära sig ett nytt sätt att kommunicera med 
entreprenören i och med totalentreprenader. Istället för offentliga 
upphandlingar måste konsulterna lära sig att övertyga totalentreprenören, att 
just deras lösning är den bästa. 
De resterande svarade inte på frågan. 
 
Hur tror du att man kan förbättra totalentreprenader framöver? 
Två av de intervjuade menar att det är mer erfarenhet som krävs för att 
förbättra totalentreprenader. Det gäller alla de inblandade parterna.  
P950 menar att det är mycket viktigt att beställaren tydligt definierar 
funktionskraven, för att man ska kunna få ut bästa resultat. 
P2 tror att man behöver börja med totalentreprenader väldigt tidigt, redan före 
järnvägsplanen. När man kommit till järnvägsplanen är arbetet väldigt 
specifikt, och ger inte mycket utrymme för egna lösningar. Friheten i 
utförandet är en del av poängen med totalentreprenad. 
 
4.3.2 Erfarenhetsåterföring 
Är erfarenhetsåterföring viktigt och varför? 
Alla de tillfrågade tycker att erfarenhetsåterföring är viktigt, för att man ska få 
reda på vad som varit bra, och vilka misstag som gjorts så att de inte upprepas.  
P751 tycker att erfarenhetsåterföring är något varje person får sköta på 
individnivå. 
P2 menar att erfarenhetsåterföring är särskilt effektivt för den som gör många 
likartade projekt. P2 tror också att erfarenhetsåterföring gör det lättare att 
identifiera svåra moment. P552 tycker att det är bra med erfarenhetsåterföring 
på grund av att man får veta vad beställaren tycker om konsultens handlingar. 
 
Sker det någon erfarenhetsåterföring ifall det inte krävs av beställaren? 
Tre av de fem intervjuade tror inte det görs någon erfarenhetsåterföring ifall 
det inte krävs. P7 säger att detta beror på att det inte finns tid eller pengar till 
att göra någon erfarenhetsåterföring. Konsultens roll innebär att pressa priser 
för att vinna anbud, och erfarenhetsåterföring är inget konsulten får betalt för. 
P11 tror att man eventuellt gör en liten erfarenhetsåterföring för sin egen del. 
P2 menar att det görs oavsett om beställaren kräver det eller inte. P9 har ingen 
uppfattning om det görs eller ej. 
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Gynnar erfarenhetsåterföring dig i ditt arbete? 
Fyra av de fem intervjuade tycker att erfarenhetsåterföring hjälper dem i deras 
arbete. P753 hjälps av erfarenhetsåterföring i sitt arbete, genom att lära sig hur 
lång tid ett visst arbetsmoment tar, och kan på så sätt lättare planera sin tid. 
P554 anser att det hjälper hela företaget om det görs erfarenhetsåterföring. 
P1155 svarade inte på frågan. 
 
Finns det något internt system för erfarenhetsåterföring och hur fungerar 
det? 
Två av de fem intervjuade säger att deras företag inte har något 
erfarenhetsåterföringssystem. En tredje säger att dennes företag har ett system, 
men det används inte. De resterande två sade att det finns ett system på deras 
företag.  
P5 säger att det systemet som finns fungerar, men kunde varit bättre.  
P256 berättade att de har regelbundet återkommande erfarenhetsmöten internt, 
där man pratar om tips och svårigheter med projekteringen. På företaget finns 
också digitala forum för varje kompetensområde. 
 
Vad är viktigt att tänka på med erfarenhetsåterföring och vad kan 
förbättras? 
P2 tror att ett forum där alla kompetensområden inom företaget kan dela med 
sig av erfarenheter skulle vara en fungerande modell. Personer kan byta 
avdelning inom företaget, och om det hade varit ett öppet forum skulle 
erfarenheterna ändå kunna tas till vara. Enligt P2 finns möjligheten idag att 
lägga upp frågor på företagets intranät, men detta är osmidigt och används 
därför sällan.  
P5 anser att enda sättet att förbättra erfarenhetsåterföring är genom att ta sig 
tid att göra det ordentligt. 
Ett sätt att förbättra erfarenhetsåterföringen är, enligt P7, att alla 
konsultföretag höjer sina priser, så att alla har råd att göra 
erfarenhetsåterföring. 
P11 tror att risken är stor att erfarenhetsåterföringen faller mellan stolarna ifall 
konsulten har mycket att göra, och för att det är obetalt arbete, även om det 
gynnar företaget och branschen i längden. 
Både P5 och P957 tycker att man borde ha erfarenhetsåterföring som en 
stående punkt på både interna och externa möten, istället för att ta allt i slutet 
av projekten. P11 tycker att man borde notera erfarenheter efterhand, eftersom 
de lätt glöms bort tills projektet är avslutat. 
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4.3.3 Kommunikation 
Används utökad samverkan och hur påverkar det projektet? 
Fyra av de fem intervjuade säger att utökad samverkan används. Tre av dessa 
tycker att det påverkar slutresultatet, men i vilken mån är osäkert. P558 menar 
dock att slutresultatet inte förändras, utan att det är tillvägagångssättet som blir 
smidigare, och att utökad samverkan sparar tid i byggskedet. P959 anser att 
tillvägagångsättet för utökad samverkan har använts länge men på sistone har 
man satt ett namn på metoden. P1160 menar att man lär känna de andra 
inblandade bättre med hjälp av utökad samverkan, och detta leder till att man 
lättare löser problem. P11 ser också fördelen att i utökad samverkan kan 
beställaren vara med och styra projektet, i önskad riktning. 
P761 tror att utökad samverkan endast används på pappret, och märker ingen 
skillnad av det i sin roll som projektör. 
 
Skulle utökad kommunikation förbättra dagens omständigheter? 
Fyra av de fem intervjuade tycker att mer kommunikation är bra, men det 
finns också nackdelar. P262 menar att det inte hjälper resultatet, men gör 
projektet roligare för de inblandade. En nackdel som P2 och P7 påpekade är 
att det kostar pengar med mer kommunikation. P5 skulle gärna vilja vara med 
under längre tid i projekt, och få större möjlighet att vara med under 
byggskedet. P5 tror att det skulle underlätta för entreprenören om konsulten är 
med längre och kan svara på frågor. 
P9 tycker inte att någon utökad kommunikation behövs. Vill man veta något 
tar man redan kontakt med den personen som kan hjälpa till. En nackdel med 
utökad kommunikation som P9 ser, är att det redan är en stor mängd 
information som skickas runt. Detta är redan tidskrävande.  
Mer information/kommunikation skulle ta ännu mer tid i anspråk. P7 tycker 
att det är viktigt att man sprider relevant information, och påpekade att möten 
är tidskrävande och därmed dyra.  
P2 och P9 tycker att det ibland är ett problem att de får handlingar, såsom 
underlag och begränsningar försent. Detta kan leda till en hård tidspress. P7 
och P11 skulle vilja ha handlingar och underlag tidigare, för att tidigare kunna 
hitta och åtgärda eventuella felaktigheter. Enligt P11 skulle det varit en fördel 
att generellt få handlingar och dokument ett par veckor tidigare. P11 föredrar 
muntlig kommunikation, eftersom det då är lättare att förklara otydligheter. 
Vid skriftlig kommunikation finns alltid risken att ”prata runt” varandra. 
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Tycker du att det finns skillnader mellan olika aktörer? 
Fyra av de fem intervjuade upplever att den största skillnaden inte är mellan 
företagen, utan personerna som arbetar där. P563 och P964 tycker även att det är 
skillnad mellan olika projektorganisationer hos beställaren. 
P265 uppskattar när de andra parterna är engagerade och har satt sig in i 
handlingarna. P2 tror också att stora mängder dokument kan avskräcka vissa 
personer. Det kan därför vara en god idé att man får tillgång till de relevanta 
dokumenten och inte all dokumentation. 
P766 uppskattar när beställaren är strukturerad och ligger på för att hålla sig 
informerad. 
P9 vill att beställaren vet vad den vill ha, redan innan konsultupphandlingen. 
Både P2 och P9 antydde att branschen är så liten att man lär känna de olika 
personerna, och hur man ska bemöta dem för att få ut det bästa.  
 
Behövs alla handlingar som finns till projekten, både digitala och 
utskrivna? 
P2 och P1167 tror inte att all information som finns i pärmarna används, de 
resterande vet inte. Fyra av de fem intervjuade tror att det mesta av 
informationen borde kunna vara enbart digitalt. P5 anser att det är viktigt att 
ha papperskopior som backup, ifall man inte kan läsa de olika filformaten. 
Enligt P7 blir det ett stort merarbete om det tillkommer ändringar i utskrivna 
handlingar. P2 säger att konsulten lämnar över för mycket information i 
handlingarna med avsikt, detta för att inte begränsa entreprenören i dennes 
arbete. 
 
4.3.4 Projekt A 
En av konsulterna deltog i projekt A, P5. 
 
Hur fungerade det med totalentreprenad som entreprenadform? 
P5 berättade att totalentreprenad var en ny arbetsmetod för både entreprenören 
och konsulten, men tyckte att det fungerade bra eftersom att de hjälptes åt och 
gav stöd till varandra. Entreprenören och konsulten träffades och gick igenom 
vad entreprenören ville ha, därefter hölls projekteringsmöten där alla tre parter 
deltog. Det tillkom några ÄTor. Tack vare det nära samarbetet godkändes 
dessa utan problem av beställaren. Enligt P5 var det en ganska styrd 
totalentreprenad, eftersom beställaren tillhandahöll stora delar av materialet. 
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Finns det något som kunde ha gjorts bättre i projektet? 
Enligt P568 var det svårigheter med projektsamordning och 
projekteringsledning gentemot beställaren, eftersom ansvaret för uppgifterna 
var otydligt. Men P5 tror inte detta hade undvikits med någon annan 
samarbetsform eller närmare kontakt mellan entreprenör och konsult. 
 
4.3.5 Projekt B 
Tre av konsulterna deltog i projekt B, det var P2, P5 och P7. 
 
Hur fungerade det med utförandeentreprenad som entreprenadform? 
Projektet fungerade bra för P2:s69 företag. De hade tillräckligt med resurser 
och en sammansvetsad grupp. De hade gjort liknande projekt tidigare 
tillsammans med beställaren och hade nytta av det. Det var svårare för 
entreprenören, som inte varit med i de tidigare projekten och inte heller hade 
tillräckligt med resurser avsatta. Entreprenören hade svårt att hinna utföra sitt 
arbete på de tilldelade tiderna i spår. P5 tyckte att projektet fungerade bra för 
konsultföretaget. Konsulten presenterade sina bygghandlingar för beställare 
och entreprenör. Då upptäcktes några brister som kunde rättas till. P770 deltog 
under en kort period under projektet och tyckte det fungerade bra. 
 
Finns det något som kunde ha gjorts bättre i projektet? 
Det fanns flera projekt inom samma område, och så här i efterhand kände P2 
att dennes företag kunde varit tydligare med att projektet de deltog i skulle ha 
prioriterats högre. Det fanns svårigheter som kunde förutsetts och åtgärdats i 
förväg, men som istället löstes efterhand. 
P5 tyckte att kontrollen av digital data kunde gjorts bättre. Några saker som 
var projekterade kom inte med i handlingarna. 
 
4.3.6 Övrigt 
Är platsbesök viktigt och görs det om det inte ställs som krav från 
beställaren?  
Fyra av de fem intervjuade tycker att platsbesök är viktigt. P1171 menar att det 
beror på projektets karaktär ifall det är viktigt eller inte. Alla utom P2 tror att 
platsbesök inte skulle göras, ifall det inte var ett krav från beställaren, 
eftersom att det är mycket tidskrävande. P7 tillade dock att det i undantagsfall 
skulle bli aktuellt att göra platsbesök, om projektören är osäker på 
förhållandena på platsen. 
Både P2, P5 och P11 tycker att det är lika viktigt för de andra aktörerna att 
göra platsbesök som det är för konsulten. Övriga svarade inte på frågan. Enligt 
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P272 är platsbesök ett bra sätt att ta del av beställarens förväntningar på 
projektet. Många inom beställarens organisation har stort tekniskt kunnande, 
och de bildar sig ofta en uppfattning och förväntning på projektet i förväg. 
P973 har nytta av platsbesök eftersom det nästan alltid är något som syns på 
plats som inte finns med i ritningar. Enligt P9 är det väl värt pengarna, 
eftersom noggranna platsbesök motverkar svårigheter under byggtiden. Under 
byggtiden är det dyrt att rätta till fel.  
P574 tycker det skulle vara intressant att göra platsbesök även efter avslutat 
projekt, för att kunna se resultatet, och hur den valda lösningen till slut 
fungerar. Även P775 skulle vilja göra fler platsbesök under ett projekt. P1176 
tycker att platsbesök kan göras lite senare under projekteringen, när konsulten 
blivit mer insatt i projektet. 
  
Har du några synpunkter på byggbarheten i handlingar? 
Alla de intervjuade tycker att de är viktigt att jobba med att förbättra 
byggbarheten i konsultens handlingar. Enligt P7 begränsas konsultens förmåga 
till att projektera som den vill på grund av alla de regler och föreskrifter som 
gäller för järnvägen. 
P5 och P11 tror att en bättre byggbarhet skulle kunna uppnås med hjälp av 
mer erfarenhetsåterföring mellan konsult och entreprenör. Både P7 och P9 tror 
att byggbarheten kan förbättras genom att man oftare använder 
totalentreprenad, eftersom entreprenör och konsult då får ett närmare 
samarbete. P5 och P7 uttryckte att byggbarheten troligen skulle blivit bättre 
om konsulten varit med mer under byggskedet.  
 
Tillägg från konsult 
P2 tycker att det är bra att ha en öppen dialog, där varje part tidigt redovisar 
vilka svårigheter den har med olika arbetsmoment. Då kan de andra parterna 
vara beredda på att det finns svårigheter, och är medvetna om att man tagit en 
risk genom den valda lösningen. Om det skulle bli problem har övriga parter 
mycket större överseende med det, om de kunnat förbereda sig på att det kan 
uppstå problem. P2 tror att det skulle gå att effektivisera järnvägsprojekt, 
genom att starta projekten i mindre grupper med dem som kommer att ha 
övergripande ansvar. När man kommit en bit tar man in övriga som ska vara 
med i projektet. Enligt P2 tycker beställaren ofta att konsulterna ska vara redo 
direkt, och då avsätter dessa tid för projektet, men i vissa fall finns det inget 
för dem att göra inledningsvis. 
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4.4 Entreprenör 
Det intervjuades två entreprenörer: P12 och P13. 
 
4.4.1 Totalentreprenad 
Vilken är din åsikt om totalentreprenader? 
P1377 tycker att det finns stor potential i totalentreprenader, men för att det ska 
lyckas måste alla parter vara väl insatta i entreprenadformen. P1278 tycker att 
både total- och utförandeentreprenad har sin plats inom järnvägsbranschen. 
Totalentreprenader är än så länge nytt och ovant för branschen, avslutade P12. 
 
Hur påverkar totalentreprenader din organisation ekonomiskt? 
P12 är övertygad om att entreprenörens omsättning kommer att öka, eftersom 
entreprenören kommer att ha ansvar för projekteringen också. P12 tror att 
kostnaden för beställaren kommer att vara densamma, oavsett om det är total- 
eller utförandeentreprenad. P13 kan inte uttala sig om totalentreprenad är 
ekonomiskt fördelaktigt, eftersom några fått ett positivt utfall medan andra fått 
ett negativt. 
 
Hur förändras kontakten mellan din och de andra inblandade parterna i 
en totalentreprenad jämfört med en utförandeentreprenad? 
Enligt P13 ställer beställaren högre krav på entreprenören, och förväntar sig 
att denne ska ha större kunskap. P12 svarade inte på frågan. 
 
Hur tror du att man kan förbättra totalentreprenader framöver? 
P12 vill att entreprenören ska komma in tidigare i projektet, och att beställaren 
inte lägger sig i för mycket i entreprenörens arbete, för att totalentreprenad ska 
bli effektivt. Enligt P13 är branschen fortfarande ovan vid att arbeta med 
totalentreprenader. Man måste tillåta att alla har en inkörningsperiod, och det 
finns risk att det blir fel i början. P13 tycker att det är mycket viktigt att alla 
som deltar i totalentreprenader är pålästa, så att de vet vad entreprenadformen 
innebär. Om man inte är förberedd på att jobba med totalentreprenad är risken 
stor att det kommer att bli dyrare än förväntat.  
 
4.4.2 Erfarenhetsåterföring 
Är erfarenhetsåterföring viktigt och varför? 
Både P12 och P13 tycker att erfarenhetsåterföring är viktigt, eftersom man tar 
med sig både det som gått bra och det som gått mindre bra. P12 påpekade 
också att det är ett sätt att minimera risken för olyckor. 
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Sker det någon erfarenhetsåterföring ifall det inte krävs av beställaren? 
Enligt P1279 görs det erfarenhetsåterföring, även om det inte krävs av 
beställaren. P1380 tror att det varierar om det görs någon erfarenhetsåterföring, 
om det inte krävs från beställarens sida. Det är mycket upp till de personer 
som berörs. 
 
Gynnar erfarenhetsåterföring dig i ditt arbete? 
Både P12 och P13 tycker att de gynnas av erfarenhetsåterföring i sitt arbete. 
P13 påpekade att trots många års erfarenhet i branschen dyker det i nästan 
varje projekt upp något nytt. 
 
Finns det något internt system för erfarenhetsåterföring och hur fungerar 
det? 
Både P12 och P13 berättade att det finns erfarenhetsåterföring på företagen de 
jobbat på. På P12:s företag ska man rapportera till sin närmaste chef, så fort 
något avvikit från det normala. Chefen tar sedan upp detta på arbetsplatsmöten 
och P12 tycker att detta fungerar bättre och bättre. Tidigare var det få som 
anmälde avvikelser. P13 berättade att erfarenhetsåterföringen på dennes 
företag gick till så att de som deltagit i projekt fick en blankett om projektet att 
fylla i. Enligt P13 var uppföljningen på erfarenhetsåterföringen bristfällig. 
 
Vad är viktigt att tänka på med erfarenhetsåterföring och vad kan 
förbättras? 
P12 tycker erfarenhetsåterföring måste vara lättillgängligt för att vara 
effektivt. Till exempel skulle Trafikverket kunna ha det offentligt på sin 
hemsida. Enligt P13 är det viktigt att alla parter som är med i 
erfarenhetsåterföringen är intresserade, om det ska kunna bli något resultat. 
P13 tycker att det är lika viktigt att göra erfarenhetsåterföring i små projekt 
som i stora, men tror att det är vanligare att fokusera på de stora. Antagligen 
för att stora projekt omsätter mer pengar. P13 tycker att en viktig del av 
erfarenhetsåterföringen är att varje part reflekterar över hur man fungerat i sin 
roll i projektet, samt hur man tolkat avtalet. 
 
4.4.3 Kommunikation 
Används utökad samverkan och hur påverkar det projektet? 
Enligt både P12 och P13 används utökad samverkan, och båda tycker att det 
ger ett visst resultat. P12 påpekade att det ger entreprenören större inflytande. 
P13 sade att utökad samverkan gör att alla parter drar åt samma håll i projekt, 
och att arbetet präglas av öppenhet och högt i tak. P13 tycker att det är lättare 
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att framföra synpunkter när man jobbar med utökad samverkan, eftersom man 
känner de andra i projektet bättre. 
 
Skulle utökad kommunikation förbättra dagens omständigheter? 
Både P1281 och P1382 tycker att kommunikation är mycket viktigt och ingen 
av dem ser någon nackdel med mer kommunikation. P12 påpekade att det är 
viktigt att information går till rätt personer. Enligt P12 är det viktigt att få 
tillgång till bygghandlingarna i tid. I värsta fall får de börja bygga efter 
preliminära bygghandlingar och ifall de riktiga handlingarna innehåller 
ändringar finns risk att saker som byggts måste rivas. 
 
Tycker du att det finns skillnader mellan olika aktörer? 
Både P12 och P13 tycker det är skillnad i samarbetet med olika aktörer. P12 
poängterade att den stora skillnaden ligger på individnivå. P12 uppskattar när 
projektledaren är aktiv och engagerad, så att man snabbt får svar på eventuella 
frågor. P13 tycker att det är viktigt att man säger som det är. Om det dyker 
upp en svårighet som gör att man får svårt att hålla tidsplanen vill P13 veta 
detta så tidigt som möjligt, för att kunna förbereda sig på svårigheterna det för 
med sig. 
 
Behövs alla handlingar som finns till projekten, både digitala och 
utskrivna? 
Enligt P12 används informationen i bygghandlingarna, och det mesta behövs 
utskrivet när man är ute på byggarbetsplatsen. P12 nämnde att utsättningsdata 
skulle räcka att få som datafil. P13 tycker att det mesta som levereras till 
entreprenören borde kunna vara digitalt. P13 nämnde också att 
entreprenörerna har tillgång till BIS och BESSY. De borde kunna gå in där 
och hämta vad de behöver, istället för att få allt utskrivet i pärmar. 
 
4.4.4 Projekt B 
P13 deltog i projekt B. 
 
Hur fungerade det med utförandeentreprenad som entreprenadform? 
Enligt P13 var det tidspressat men det fungerade bra. Det var ett inledande 
startmöte och ett avslutande erfarenhetsmöte. Ytterligare ett möte för 
avstämning mitt under projektet hade kunnat vara bra.  
 
Finns det något som kunde ha gjorts bättre i projektet? 
P13 sa att entreprenören hade problem med bemanningen, företaget hade brist 
på vissa resurser.  
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4.4.5 Övrigt 
Är platsbesök viktigt och görs det om det inte ställs som krav från 
beställaren?  
Både P1283 och P1384 tycker att platsbesök är mycket viktiga att göra. Båda 
tycker att det ger en bra bild av förutsättningarna. Enligt P12 gör 
entreprenören platsbesök, oavsett om det krävs av beställaren eller inte. P13 
tycker att man måste värdera projektets omfattning. Om det rör sig om små 
detaljer är det inte värt att göra platsbesök, som exempel nämndes byte av 
elskåp. Enligt P12 är det bra att göra platsbesök, eftersom det är vanligt 
förekommande att anläggningen avviker från förvaltningsdata i BIS. 
 
Har du några synpunkter på byggbarheten i handlingar? 
Både P12 och P13 tycker att det finns brister i byggbarhet i vissa konsulters 
handlingar. P12 berättade att det ofta blir problem med byggbarheten när 
beställaren kräver att material ska återanvändas. Det blir dessutom ofta dyrare 
att återanvända än att köpa nytt material eftersom återanvändning kräver större 
arbetsinsats. Enligt P13 är det inte bara oerfarna konsulter som skapar 
handlingar med låg byggbarhet. Det förekommer också att erfarna konsulter 
tappat ambitionen att skapa bra handlingar. 
 
Tillägg från entreprenör 
P12 tycker att beställaren borde ha projekteringen för ett projekt klart innan 
spårtid bokas, så att man vet hur lång tid det tar att utföra. Idag bokas spårtid 
först, sen projekteras det. P12 vill att konsulten skall vara mer medverkande 
under bygget vid mer komplicerade projekt, så att de kan lösa problem 
tillsammans med entreprenör och beställare. 
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5 Analys 

Detta kapitel innehåller analyser av intervjuresultat och dess koppling till den 
teoretiska referensramen samt referensprojekten. För att tydliggöra vilka 
resultat från intervjuer som tas med återkommer de nedkortat i analyskapitlet. 
Svaren på varje intervjufråga analyseras var för sig. Kapitlet avslutas med en 
övergripande analys, som tar upp de frågor som överlappar varandra. 
 
Det var svårt att få tag på entreprenörer att intervjua. De som arbetat i 
referensprojekten gick inte att få tag på, förutom en som bytt arbetsgivare 
sedan projektet avslutats. Till slut gick det att få till två intervjuer med 
entreprenörer. Examensarbetets syfte är att identifiera saker som går att 
förbättra inom bland annat kommunikation och erfarenhetsåterföring i 
branschen. Att bli effektivare ligger i Trafikverkets intresse, och det kan vara 
en anledning till att de utan problem kunde avsätta personer för intervju. 
Examensarbetet skrivs med stöd av ett konsultföretag och för att få ett bra 
underlag är det rimligt att företaget avsätter tid för intervjuer.  
 

5.1 Totalentreprenad 
Vilken är din åsikt om totalentreprenader? 
Fyra av de fem beställare som uttalade sig om totalentreprenader var positiva 
och tycker att entreprenadformen borde användas mer. De två entreprenörerna 
svarar båda att de ser möjligheter med totalentreprenader. Konsulterna 
däremot är mer skeptiska, samtliga ser mer svårigheter än möjligheter. Att 
entreprenören är positiv till totalentreprenad kan bero på att entreprenören får 
större inflytande under projekt. Det är beställarorganisationen som önskar att 
större del av entreprenadarbeten ska göras som totalentreprenad. Därför är det 
rimligt att personerna som arbetar för beställarorganisationen är positiva till 
totalentreprenader. P8, som arbetar för beställaren, tycker att möjligheterna 
med totalentreprenader överdrivs. Anledningen till det är att det krävs väldigt 
lång framförhållning för att effektivt upphandla en totalentreprenad, bland 
annat för att få spårtid. En konsult tog upp att det finns en oro bland 
konsulterna, att de ska bli överflödiga genom att entreprenörerna anställer 
projektörer. Tre av fem konsulter har ingen egen erfarenhet av 
totalentreprenad, vilket kan vara ett skäl till att de är skeptiska. 
 
Hur påverkar totalentreprenader din organisation ekonomiskt? 
Tre av beställarna tror att totalentreprenad kommer att ge billigare projekt. 
Detta stöds i teorin av att det kommer att framställas färre juridiska handlingar 
och upphandlingar. Totalentreprenören får möjlighet att välja material, vilket 
kan sänka anbudssumman men risken är att valt material är billigt i inköp men 
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dyrt i underhåll. En entreprenör tror att beställarens kostnad kommer att vara 
densamma som för utförandeentreprenad, enda skillnaden är till vem pengarna 
går. 
 
Majoriteten av de svarande tror att det inte blir någon ekonomisk skillnad att 
arbeta med totalentreprenad istället för utförandeentreprenad. Troligen är de 
tveksamma till att det blir någon förändring, eftersom totalentreprenaden blir 
kraftigt styrd och därmed i stort liknar utförandeentreprenad. 
Totalentreprenören får inte möjlighet att vara helt fri i sitt utförande. 
 
Hur förändras kontakten mellan din och de andra inblandade parterna i 
en totalentreprenad jämfört med en utförandeentreprenad? 
Beställaren vill övergå till en mer renodlad beställarroll och delta mindre i 
projekten. Detta stöds av de två beställare som svarade på frågan. En av dem 
påpekade att totalentreprenad är ett ovant arbetssätt, vilket innebär att 
kontakten inledningsvis inte kommer att vara mindre än i 
utförandeentreprenad. Konsulterna håller med om att deras kontakt med 
beställaren kommer att minska, medan kontakten med entreprenörer kommer 
att utökas. En konsult tror att den utökade kommunikationen kommer att 
innebära effektivare projekt. Med närmare kontakt minskar risken för 
missförstånd, och det blir högre förståelse för varandras arbete. 
 
För beställaren blir det ett avtal istället för två. En konsult kommenterade att 
arbetssättet för konsulter kommer att förändras på grund av detta. När 
totalentreprenören upphandlar projektör gäller inte lagen om offentlig 
upphandling. Konsulten kommer då att behöva fokusera på att skapa 
affärsrelationer med entreprenörer, istället för att skriva anbud på 
Trafikverkets offentliga upphandlingar. En entreprenör tror att beställaren 
kommer att ställa högre krav på entreprenörerna i totalentreprenad.  
 
Hur tror du att man kan förbättra totalentreprenader framöver? 
En majoritet av de svarande tycker att mer erfarenhet är ett viktigt steg för att 
förbättra totalentreprenader. En beställare tycker att man kunde ha ett större 
utbyte med vägsidan, eftersom man där arbetat längre med totalentreprenad. 
Med hjälp av erfarenhetsutbyte mellan avdelningar och organisationer kan 
man dra nytta av kunskaper som redan finns. En konsult påtalade att det är 
viktigt att beställaren är tydlig med funktionskraven. En entreprenör och en 
konsult sade att de vill komma in i ett tidigare skede i projekt. Konsulten anser 
att man måste komma in före järnvägsplanen, som är väldigt specifik, för att 
ha utrymme för egna lösningar. För att göra detta måste man omarbeta hela 
projektprocessen. En entreprenör påpekade att det är viktigt att beställaren inte 
lägger sig i för mycket, om det ska bli en effektiv totalentreprenad.  
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5.2 Erfarenhetsåterföring 
Är erfarenhetsåterföring viktigt och varför? 
Alla intervjuade utom en svarade att erfarenhetsåterföring är viktigt. Nyttan av 
erfarenhetsåterföring är dels att lära sig av misstag och dels att ta med sig det 
som gått bra. En entreprenör tog också upp att det är ett sätt att minimera 
antalet olyckor. En beställare anser att erfarenhetsåterföring är ett sätt att 
sprida kunskap inom branschen. Detta är nog lättare att säga än att genomföra.  
 
En konsult tog upp att med hjälp av erfarenhetsåterföring lär man sig vilka 
moment som är mer kritiska. En konsult tycker att en fördel med 
erfarenhetsåterföring är att få veta vad beställaren tycker om de framtagna 
handlingarna. Detta borde nog arbetas mer på, från båda parter, för att 
förbättra effektiviteten i projekt, samtidigt som man lär sig mer om den andra 
partens arbete. Enligt en beställare tar erfarenhetsåterföring inte lång tid, alltså 
borde inte tidsåtgång hindra att det görs. Beställaren har chansen att påverka 
hur mycket erfarenhetsåterföring som görs, genom att ställa det som krav i 
förfrågningsunderlaget. Ifall det inte tar mycket tid i anspråk skulle kostnaden 
för det inte bli särskilt hög, och det kan beställaren senare få igen genom att ha 
mer kompetenta leverantörer. 
 
Sker det någon erfarenhetsåterföring ifall det inte krävs av beställaren? 
Tre av fem konsulter tror inte att det görs någon erfarenhetsåterföring om det 
inte är ett krav. En konsult och en entreprenör tror att det görs oavsett om det 
är ett krav eller ej. En beställare och en entreprenör tror att det görs ibland. 
Det verkar som erfarenhetsåterföring inte är särskilt utbrett, eftersom personer 
inom de olika kategorierna säger emot varandra. En konsult svarade att rollen 
som konsult innebär att pressa priser för att kunna vinna anbud. Det 
återkommande problemet med erfarenhetsåterföring verkar vara att 
konsulterna har mycket att göra. Därför prioriterar de arbete som de får betalt 
för i nuläget, istället för arbete som kan gynna dem i framtiden.  
 
Gynnar erfarenhetsåterföring dig i ditt arbete? 
Erfarenhetsåterföring påstås hjälpa nya personer in i branschen och gynna hela 
konsultens företag. Genom att ta del av befintlig erfarenhet skulle nya 
personer i branschen kunna lära sig att undvika svårigheter, utan att själv först 
behöva göra dem. Erfarenhetsåterföring kan ge bättre insikt i hur lång tid olika 
arbetsmoment tar, vilket kan underlätta och effektivisera konsultens arbete. 
Samtliga tycker att de gynnas av erfarenhetsåterföring i sitt arbete. Trots det är 
en majoritet av dem som svarade på frågan tveksamma till att det görs 
erfarenhetsåterföring om det inte krävs av beställaren.  
 
Branschen står inför stora pensionsavgångar framöver, vilket betyder att 
många nya personer behöver komma in. Beställaren med kort erfarenhet sade 
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sig haft nytta av erfarenhetsåterföring, för att snabbare kunna komma in i 
branschen. För att underlätta att ta in nya personer i branschen och dess 
organisationer kan erfarenhetsåterföring bidra. Men för att detta ska fungera 
behövs det ett system som är enkelt att använda och inte kräver för mycket 
underhåll. Hela idén är att tjäna tid och pengar, och inte att vara tidskrävande. 
 
Finns det något internt system för erfarenhetsåterföring och hur fungerar 
det? 
Flera personer som har erfarenhetsåterföring inom sin organisation påpekade 
att uppföljningen är dålig. Personer inom samma organisation, både konsult 
och beställare, säger emot varandra på frågan om det finns ett internt system. 
Det kan bero på att definitionen av erfarenhetsåterföring är oklar, och att de 
tolkar frågan på olika sätt. Det kan också bero på att systemet inte nått ut till 
alla, vilket i så fall visar att det inte är effektivt. Dessutom uppger samtliga att 
de har nytta av erfarenhetsåterföring, men tre av fem konsulter säger att de 
inte har något internt fungerande system för erfarenhetsåterföring. 
 
Flera personer påpekade att erfarenhetsåterföring är ett bra sätt att sprida 
kunskaper inom branschen, men trots det verkar erfarenhetsåterföring vara 
lågt prioriterat. För att hjälpa branschen att sprida erfarenheter kommer det 
troligen behöva vara på Trafikverkets initiativ. Eftersom det är en 
konkurrensutsatt bransch vill inte de konkurrerande företagen hjälpa varandra, 
ifall de inte själva tjänar på det. 
 
Vad är viktigt att tänka på med erfarenhetsåterföring och vad kan 
förbättras? 
Några synpunkter på hur erfarenhetsåterföring kan förbättras är att man måste 
avsätta tid, det kan finnas ett internt forum för hela företaget eller att 
erfarenhetsåterföring ska vara en stående punkt på möten. Ett internt forum för 
hela företaget innebär att det går att ta tillvara erfarenheter även från personer 
som byter avdelning på företaget. Om ett internt forum ska fungera måste det 
vara smidigt. En av konsulterna tog upp att det redan finns ett internt forum 
för erfarenheter på dennes företag, men det används inte eftersom det är 
komplicerat. Många konsulter påpekade att de har nytta av 
erfarenhetsåterföring men trots det görs det ingen. Troligen har ingen 
undersökning gjorts, som visar en jämförelse mellan kostnad och nytta av 
erfarenhetsåterföring. Ett problem för att motivera erfarenhetsåterföring kan 
vara att nyttan är svår att kvantifiera. Därmed vet ingen hur stor nytta man får 
av erfarenhetsåterföring. Att göra en undersökning skulle kunna kosta mer än 
det gör nytta. Dessutom är det vanligt att förebyggande arbete som innebär 
ekonomiska fördelar i framtiden inte prioriteras. 
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Eftersom järnvägsprojekt ofta pågår, under lång tid är det viktigt att notera 
erfarenheter efter hand så att de inte glöms bort. För att erfarenhetsåterföring 
ska fungera väl, anser en beställare att det behöver vara uppstyrt och ha ett väl 
beskrivet tillvägagångssätt. Ett bra sätt att få en efterfrågan på 
erfarenhetsåterföring är om organisationens ledning efterfrågar det.  
 
En beställare tycker att man ska ha regelbundna erfarenhetsmöten, istället för 
att ha det projektspecifikt. En annan tycker att man kan låta någon person ur 
en projektgrupp ingå i en annan projektgrupp under uppstart av projekt, och på 
så sätt förmedla erfarenheter mellan projektgrupper. Denna idé skulle vara ett 
tillämpat sätt att sprida kunskap och inhämta ny kunskap. En beställare tog 
upp att när man är i slutet av ett projekt håller man redan på att förbereda sig 
för nästa. Därmed finns det inte tid för erfarenhetsåterföring mellan projekt. 
 
Entreprenörerna tycker att det är viktigt att alla som är med i 
erfarenhetsåterföringen verkligen vill göra det och att erfarenheterna är 
lättillgängliga. De skulle kunna finnas offentligt på Trafikverkets hemsida. 
Genom att ha resultaten av erfarenhetsåterföring offentliga skulle man sprida 
erfarenheterna inom branschen på ett smidigare sätt än om alla företag skulle 
gjort sin egen. Dessutom skulle systemet varit enhetligt, om Trafikverket 
organiserat ett erfarenhetssystem för hela branschen.  
 
Det verkar som om erfarenhetsåterföring mest används på det personliga 
planet, och inom projektgrupper som jobbar med flera likartade projekt i följd.  
 

5.3 Kommunikation 
Används utökad samverkan och hur påverkar det projektet? 
Alla utom en konsult svarade att utökad samverkan används. Ungefär hälften 
svarade att utökad samverkan påverkar slutresultatet, medan övriga menar att 
det är tillvägagångssättet som blir smidigare. Det verkar som om definitionen 
av utökad samverkan är oklar, när hälften anser att det påverkar slutresultatet 
och övriga tycker att det inte gör det. Alla utom en person tycker utökad 
samverkan gör nytta, även om de upplever nyttan på olika sätt. Syftet med 
utökad samverkan, i teorin, är att formulera gemensamma mål, och ha 
konfliktlösningsmetoder för att effektivisera arbetet i projekt.  
 
En entreprenör tog upp att den upplever att det blir högre i tak, när utökad 
samverkan används. Vilket gör att man kan ha synpunkter på andras arbete, 
utan att de känner att de blir trampade på tårna. En konsult tog upp att 
beställaren får större möjlighet att styra projekten i önskad riktning, och en 
entreprenör ställde sig positiv till utökad samverkan eftersom den upplever sig 
få större inflytande. 
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En person tog upp att den inte upplever någon skillnad med utökad 
samverkan. Det är en projektör, det kan vara anledningen till att den inte 
märker någon skillnad med utökad samverkan. De som ingår i 
samverkansgruppen består av personer med mer övergripande uppgifter i 
projekt. 
 
Skulle utökad kommunikation förbättra dagens omständigheter? 
Enligt alla intervjuade utom en är kommunikation viktigt för att skapa ett 
lyckat projekt. Ingen av entreprenörerna ser någon nackdel med mer 
kommunikation. Däremot uppgav tre av beställarna och två konsulter att mer 
kommunikation kommer att leda till dyrare projekt, eftersom det kräver mer 
tid.  
 
En beställare tycker att entreprenör och konsult ofta har för lite 
kommunikation. En konsult tog upp att den vill vara med längre i projekt, och 
tror att det kan vara ett stöd till entreprenören. Tiden måste bekostas på något 
sätt. Konsult och entreprenör gör endast vad de får betalt för. Beställaren 
efterfrågar mer kommunikation, och det är beställaren som har möjlighet att 
styra den tid entreprenör och konsult lägger på projektet, genom att tilldela 
pengar till projekt.  
 
Det ställdes inga frågor rörande värdet av mer kommunikation. I efterhand 
inser författarna att det skulle vara bra att fråga om de intervjuades åsikt, 
angående om det skulle vara värt den extra kostnaden med mer 
kommunikation. 
 
En konsult tyckte att det inte skulle behövas mer organiserad kommunikation, 
eftersom man tar reda på vad man behöver veta utan att vänta på att det ska 
hållas möte. Att direkt kontakta de personer man behöver nå är ofta ett mer 
tidseffektivt sätt att skaffa sig information än möten. Flera personer tog upp att 
möten tar mycket tid och det kan vara svårt att samla många människor på en 
plats, särskilt under byggskedet när det redan är tidspressat. Möten är ett 
effektivt sätt att sprida information till många, eftersom det ger möjlighet att 
försäkra sig om att andra förstår vad man menar. Andra former av 
kommunikation som kan tillämpas istället för möten är exempelvis 
telefonsamtal och mejl. Personer hos branschens tre aktörer är medvetna om 
att det redan finns stora mängder information i projekt. De poängterade att 
informationen ska gå till rätt personer, eftersom den stora 
informationsmängden är tidskrävande att hantera. Stora mängder information 
har också effekten att avskräcka människor från att sätta sig in i handlingar. 
Om relevant information skickas till dem som berörs minskar detta problem.  
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Tycker du att det finns skillnader mellan olika aktörer? 
Majoriteten tycker att skillnaden ligger på individnivå hos de anställda i 
företagen och organisationerna. Flera personer tog upp saker som andra gör 
som underlättar arbetet. Exempel på det är feedback och direkta dialoger. 
Flera vill att alla parter visar engagemang för att göra det bästa möjliga av 
projektet, samt att inse att alla inblandade i projekt har svårigheter. Det är 
mycket viktigt att kommunicera svårigheterna. Om andra känner till vilka 
svårigheter som finns är chansen större att andra kan stötta. Om det skulle bli 
problem har de större överseende när de är medvetna om svårigheterna. Ett 
problem som kan uppstå är att någon part vill lägga över alla sina svårigheter 
på någon annan. Personen som tog upp detta är inhyrd till beställaren från ett 
konsultföretag, och har därmed insyn i båda parternas situation. 
 
Behövs alla handlingar som finns till projekten, både digitala och 
utskrivna? 
Fyra beställare och en entreprenör anser att alla eller nästan alla handlingar 
används. Två beställare och två konsulter är tveksamma till om alla handlingar 
används, och resterande konsulter vet ej. 
 
Entreprenör och beställare är närmare byggskedet än konsulten. Därför borde 
de ha bättre kännedom om vilka handlingar som behövs. En majoritet av dem 
uppgav att i princip alla handlingar används. En av konsulterna som tror att 
alla handlingar inte används sa att konsulterna medvetet lämnar överdrivet 
mycket information, för att inte begränsa entreprenören i dess arbete. 
Entreprenörens intervjusvar visar att det inte är för mycket information, 
eftersom allt används. En entreprenör tog upp att de har tillgång till BIS och 
BESSY. Detta innebär att entreprenören kan hämta en del av informationen 
därifrån, och därför behöver det inte finnas med i bygghandlingarna. 
 
En majoritet av de svarande tycker att fler handlingar kunde levereras digitalt. 
Men ett flertal påpekade fördelar med papperskopior. Till exempel tycker 
beställare och entreprenör att det mesta är bra att ha utskrivet under arbete i 
fält, eller att vissa saknar program som krävs för att läsa de digitala filerna.  
 

5.4 Projekt A 
Hur fungerade det med totalentreprenad som entreprenadform? 
Både konsulten och beställarna var nöjda med hur arbetet gick. De var eniga 
om att det inte var en ren totalentreprenad, eftersom beställaren tillhandahöll 
delar av materialet. Med nuvarande system där beställaren kräver att 
järnvägsspecifikt material ska köpas från Trafikverkets Materialservice blir 
det automatiskt en oren totalentreprenad. I detta fall tillhandahöll beställaren 
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stora delar av materialet. Det är en stor begränsning av totalentreprenaden, i 
och med att totalentreprenören inte fick möjlighet att själv välja material.  
En av beställarna tog upp att totalentreprenören ville ha extra betalt för 
projektering. Beställaren bestred detta och fick rätt med hänvisning till att det 
var en totalentreprenad. I anbudspriset för en totalentreprenad ska hela 
kostnaden för projektering ingå.  
 
Flera personer har tidigare tagit upp ovanan kring totalentreprenader. De 
inblandade i detta projekt var nöjda med hur det gick. De var noggranna med 
att hjälpa och stötta varandra för att klara den ovana entreprenadformen. Om 
det fungerade i detta projekt borde det kunna fungera i andra också. 
 
Finns det något som kunde ha gjorts bättre i projektet? 
En av beställarna tyckte att man från beställarsidan engagerade sig för mycket 
i projektet jämfört med hur det borde vara i en totalentreprenad, och förklarade 
det med ovana för arbetssättet. Konsulten upplevde problem med 
projektsamordning och projekteringsledning gentemot beställaren, eftersom 
det var otydligt vems ansvar det var. Trots att beställaren tyckte sig lägga sig i 
för mycket upplevde konsulten problem i kommunikation mellan entreprenör 
och beställare. Båda de upplevda svårigheterna verkar vara av sådan karaktär 
att de löses av mer erfarenhet. Svårigheterna med gränsdragning är inte enbart 
ett problem i totalentreprenader. Det handlar snarare om tydlighet i kontraktet 
och kan även uppstå i utförandeentreprenader. Det var i kommunikation 
mellan beställare och konsult som problem upplevdes. Just denna kontaktyta 
är tänkt att minskas i totalentreprenader, jämfört med utförandeentreprenader. 
Om kontaktytan minskats och parterna är ovana vid hur det nya 
kommunikationssättet går till, är det logiskt att det blir svårigheter i början. 
Ingen entreprenör intervjuades, men varken beställare eller konsult uppgav att 
det fanns svårigheter i kommunikationen med totalentreprenören.  
 

5.5 Projekt B 
Hur fungerade det med utförandeentreprenad som entreprenadform? 
Entreprenören sade att det var tidspressat, men fungerade bra. Konsulter och 
beställare tyckte att entreprenören var underbemannad, och hade därför svårt 
att hinna med sitt arbete. Att de uppfattade situationen olika kan bero på att de 
har svårt att förstå varandras situation och uppgifter. 
 
Finns det något som kunde ha gjorts bättre i projektet? 
En konsult hade synpunkter på att det fanns flera projekt på samma område, 
och konsultföretaget borde ha poängterat att Projekt B skulle ha högre 
prioritet. En annan sade att man borde kontrollerat digital data bättre, eftersom 
det fanns saker som var projekterat men som inte kom med i handlingarna. 
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Beställare tyckte att konsulten borde deltagit mer under byggskedet. I 
projektet användes utökad samverkan som metod för att underlätta samarbete 
och kommunikation. Trots det påtalade både konsult och beställare synpunkter 
som de själva tycker att de borde framfört. Med andra ord verkar det som det 
finns behov av ytterligare kommunikation i någon form.  
 

5.6 Övrigt 
Är platsbesök viktigt och görs det om det inte ställs som krav från 
beställaren? 
Majoriteten tycker att det är viktigt att göra platsbesök vid varje projektstart. 
Några menade att det är beroende på projektets omfattning. Argument för 
platsbesök är bland annat att det ger en helhetsbild av förutsättningarna, och 
att vissa uppgifter saknas eller inte stämmer i förvaltningsdatan. Ett platsbesök 
gör det möjligt att upptäcka dessa avvikelser. En konsult anser att platsbesök 
förbättrar projekteringen. Därmed minskar risken för svårigheter i byggskedet, 
vilket sparar in tid och pengar. Konsultens tid är billigare än utrustning och 
bemanning på byggarbetsplatsen. Därför är det värt att lägga pengar på 
platsbesök. En majoritet av beställare och konsulter tror att det inte skulle 
göras platsbesök i de fall det inte krävs från beställaren. En beställare 
konstaterade att konsulterna enbart gör vad de får betalt för.  
 
Flera intervjupersoner, både beställare och konsulter, tog upp att man skulle 
kunna ändra upplägget med platsbesök. De tog upp att platsbesök kan göras 
senare, när man blivit insatt i handlingar för projektet. Några föreslog också 
att det skulle göras mer än ett platsbesök under projekteringen. Det första när 
man kommit igång med projektet och det andra när man nästan är klar med 
projekteringen, då det fortfarande finns möjlighet att justera handlingarna. Ett 
annat förslag var att ha ett platsbesök efter projektets avslutande. Då får 
projektören möjlighet att se hur den valda tekniska lösningen blev. Det blir en 
form av erfarenhetsåterföring. Att ändra tillfälle då platsbesök görs borde inte 
vara en omfattande förändring av tillvägagångssättet i ett projekt. Om det ska 
genomföras bör det undersökas ytterligare. Dessutom måste alla inblandade få 
veta varför förändringen genomförts. 
 
En beställare berättade att platsbesök är ett tillfälle där de inblandade i projekt 
går sträckan som arbetet berör, under tiden diskuteras projektet. En konsult tog 
upp att platsbesök är ett sätt för konsulten att ta del av beställarens 
förväntningar. Platsbesök är med andra ord inte enbart en inventering av 
platsen, utan också ett sätt att utbyta tankar och förväntningar om projektet. 
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Har du några synpunkter på byggbarheten i handlingar? 
Enligt en majoritet finns det problem med byggbarhet i handlingar, främst 
bland oerfarna konsulter. En beställare tog upp att oerfarna konsulter tenderar 
att inte skriva ut uppgifter som verkar vara uppenbara. Entreprenören gör 
enbart det som krävs i handlingar, och därmed riskerar det att tillkomma ÄTor 
när entreprenören ska åtgärda det som konsulten inte skrev ut. En beställare 
anser att brist på praktisk erfarenhet är den största anledningen till att det finns 
problem med byggbarhet. Detta kan lösas med att en byggledare är med tidigt 
i projekteringen, och för med sig tankar därifrån till entreprenören. Två 
konsulter tror att byggbarheten kan förbättras med mer erfarenhetsåterföring 
mellan entreprenör och konsult.  
 
Både beställare och konsulter tror att byggbarheten kan förbättras när arbetet 
utförs som totalentreprenad. I totalentreprenad är entreprenören ansvarig för 
projekteringen, och kan vara med och hjälpa projektören att ta fram mer 
byggbara handlingar.  
 

5.7 Övergripande analys 
I resultatet av intervjuerna framstår det som att definitionen av 
erfarenhetsåterföring varierar mellan olika personer. Det första steget för att 
skapa en fungerande erfarenhetsåterföring borde vara att definiera vad den ska 
innehålla. Om den ska fungera behöver den nå ut till alla, dels att alla deltar 
med att tillföra innehåll och dels att alla tar del av resultatet. För att skapa 
intresse är det troligen, som en person sa, lämpligast att det efterfrågas från 
företagets eller Trafikverkets ledning. Flera tar upp att erfarenhetsåterföring 
kan gynna hela branschen. Det borde främst vara i Trafikverkets intresse att 
gynna hela branschen. Företagen konkurrerar om uppdrag och vill troligen 
hålla goda idéer för sig själva. Dessutom är erfarenhetsåterföring obetalt, och 
eventuell nytta med erfarenhetsåterföring ligger i framtiden. Ett 
branschövergripande erfarenhetsåterföringssystem, som är öppet för alla 
aktörer, bör bekostas av beställaren för att ge alla företag samma 
förutsättningar. Företagens representanter uppgav att de har nytta av 
erfarenhetsåterföring. Likväl vill de inte spendera sin tid på att göra 
erfarenhetsåterföring, ett arbete som inte ger betalt.  
 
Erfarenhetsåterföring som sträcker sig över de olika parterna i branschen kan 
troligen göra att parterna får större förståelse för varandras arbete, om de 
gemensamt går igenom vilka svårigheter de haft i projektet. Exempelvis skulle 
beställaren kunna få förståelse för hur kraven den ställer påverkar entreprenör 
och konsult. En av beställarna, som är inhyrd till Trafikverket från ett 
konsultföretag, tog upp att det händer att beställaren ställer väldigt höga krav. 
Med bättre förståelse för varandra skulle en del missförstånd kunna försvinna, 
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vilket i sin tur skulle kunna minska problem som kan uppstå under 
byggskeddet. 
 
Erfarenhetsåterföring kan vara ett sätt för parterna i projekt att delge varandra 
synpunkter på arbetet i projektet. Något som återkommer i resultatet från 
intervjuerna är att erfarenheter måste vara lättillgängliga. Flera personer 
påtalar att det finns system för erfarenhetsåterföring, men att uppföljningen 
generellt är dålig. Om det ska vara värt att göra erfarenhetsåterföring måste 
resultatet användas, annars är det ogjort arbete.  
 
Utökad samverkan gör att projekten blir trevligare att jobba i, och att 
deltagarna känner sig friare att föra fram synpunkter. Detta kan vara ett bra 
sätt att överbrygga den stolthet som finns i branschen, där man inte vill att 
någon ska komma och inkräkta på ens arbete. I Projekt B användes utökad 
samverkan, och trots det berättade både konsult och beställare att det fanns 
svårigheter som de upplevde men inte tog upp. Att utökad samverkan används 
är med andra ord inte en garanti för att kommunikationen fungerar perfekt.  
 
Enligt en majoritet av de svarande finns det problem med byggbarhet i 
handlingar. Oftast är det oerfarna projektörer som har problem. Flera 
påpekade att med hjälp av erfarenhetsåterföring kan problem med bristande 
byggbarhet minskas. På andra frågor har det framkommit att 
erfarenhetsåterföring är ett bra sätt för nya personer att komma in i branschen. 
Det borde även gälla för att ge oerfarna större kunnande om byggbarhet. Flera 
tror också att byggbarheten kan bli bättre när fler projekt utförs med 
totalentreprenad och vanan vid denna entreprenadform ökat. Detta eftersom 
entreprenör och konsult kommer att få ett närmare samarbete. 
 
Det har framkommit förslag på sätt att utveckla järnvägsentreprenader som 
innebär att arbetsgången förändras. Några föreslog att platsbesök ska göras 
senare under projekteringen, när personerna blivit mer insatta. Några tog upp 
att projekt borde startas i mindre projektgrupper, med dem som kommer att ha 
övergripande roller. Efter ett tag när projektet börjat ta form och 
förutsättningar börjar komma på plats går det att ta in fler. Fördelen är att 
personer kommer in i projekt när det finns uppgifter för dem. Detta är bara en 
inledande tanke på detta område, och skulle troligen behöva en grundlig 
undersökning för att visa för och nackdelar, något som med varm hand lämnas 
till andra att undersöka i andra arbeten.  
 
En frågeställning var om alla handlingar verkligen används. Det har inte 
framkommit några entydiga svar på frågan om överflödiga handlingar. Inte 
heller på frågan om alla handlingar måste vara i pappersform är svaren 
entydiga. Några personer tycker att alla handlingar behövs utskrivna, och 
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andra anser att det skulle räcka med digitala filer. För att undersöka detta och 
nå ett resultat bör man nog fokusera på enbart denna fråga, och undersöka 
konsekvenser av det. 
 
De handlingar som tas fram används, enligt dem som är närmast produktionen. 
Två av tre konsulter tror att inte alla handlingar används. Parterna är inte helt 
säkra på vad de andra behöver. Med mer kommunikation, exempelvis i form 
av erfarenhetsåterföring mellan parterna, skulle det kunna bli en större 
förståelse för vilken situation och vilka behov övriga parter har.  
 
Både entreprenör och konsult tog upp att det är viktigt att få handlingarna i rätt 
tid. Annars måste de påbörja arbetet ändå utifrån preliminära uppgifter, vilket 
kan leda till dubbelarbete och därmed rubbning av tidsplan.  
 
En brist i undersökningen kan vara att endast två entreprenörer intervjuades. Å 
andra sidan kom de från två olika företag, och har därmed två olika 
företagskulturer som bakgrund.  
 
Samtliga aktörer tog upp att de skulle vilja att konsulten deltar mer under 
byggskedet. Aktörerna ser det utifrån sitt eget perspektiv. Konsulten tog upp 
att det kan förbättra byggbarheten i handlingar och vara en form av 
erfarenhetsåterföring. Entreprenören menade att konsulten skulle kunna vara 
med mer, för att hjälpa till att lösa problem. Beställaren ser till projektets 
helhet, och tror att slutresultatet kan bli bättre av ökat deltagande från 
konsultens sida under byggskedet. Det har konstaterats att konsulten gör vad 
den får betalt för. Mer deltagande från konsulten kommer att ta mer tid, och 
därmed kosta mer pengar. Beställaren tilldelar pengar till projekt, och är 
därmed den part som har störst möjlighet att påverka de övrigas deltagande. 
Det blir också viktigt att beställaren preciserar, i förfrågningsunderlaget, vilka 
tjänster som ska ingå i arbetet. 
 
Totalentreprenad är fortfarande ovant och många har inte ens varit med i 
någon totalentreprenad. I projekt A, som var en totalentreprenad, fungerade 
samarbetet väl. Det var ett nytt arbetssätt för de inblandade och de stöttade 
varandra. Några av de problem som uppkom i projektet, var av sådan karaktär 
att de eventuellt kan undvikas när aktörerna är mer vana vid 
totalentreprenader. Problemen bestod bland annat av svårigheter med 
gränsdragning och ansvarsfördelning. Beställare har uppgett att de medvetet 
deltar mer i totalentreprenader under en inledande period, än de kommer att 
göra senare. Eftersom beställaren vanligen kräver att material ska handlas av 
Trafikverkets Materialservice begränsas totalentreprenörens utrymme för egna 
lösningar och materialval. Beställaren är medveten om dessa inskränkningar, 
och borde därmed kunna göra det bästa av situationen. Erfarenhetsåterföring 
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från järnvägsprojekt och erfarenhetsutbyte med andra områden skulle kunna 
vara metoder för att göra totalentreprenad effektivt. Både entreprenör och 
konsult skulle vilja komma in tidigare i projekt med totalentreprenad. Det 
skulle innebära ett nytt arbetssätt. De tre aktörerna vill att konsulten ska delta 
mer under byggskedet. I utförandeentreprenader är det beställaren som till 
största delen styr konsultens deltagande. I totalentreprenader är det istället 
totalentreprenören som styr konsultens deltagande, eftersom den blir beställare 
av konsultens tjänster. Det kommer att bli ett närmare samarbete och om 
totalentreprenören tror att mer deltagande av konsulten under byggskedet 
kommer att göra nytta, kommer det också att prioriteras. 
 
Erfarenhetsåterföring och kommunikation är exempel på områden som går 
hand i hand. De är dessutom nyckelord för att totalentreprenad ska bli ett 
framgångsrikt koncept framöver. Förändring av erfarenhetsåterföring kan 
förbättra byggbarheten, och vilka handlingar som framställs. Eftersom dessa 
områden går ihop, är det bra att undersökningen tar upp de områden som 
hänger ihop. 
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6 Slutsats 

Totalentreprenad är ett arbetssätt som är under utveckling inom 
järnvägsentreprenader. Branschen är ovan. Flera av bristerna som uppstod i ett 
studerat projekt med totalentreprenad, var av sådan karaktär att de troligen 
kommer att undvikas när parterna har mer erfarenhet. I projektet berättade 
personer som deltagit att man hjälpts åt för att göra arbetet så bra som möjligt, 
trots att de var ovana. Med hjälp av att ta tillvara erfarenheter från genomförda 
totalentreprenader kan man effektivisera arbetet framöver. Alla parter är 
medvetna om kravet på att järnvägsspecifikt material ska köpas från 
Trafikverkets Materialservice, samt att de strikta kraven på byggande av 
järnväg begränsar kreativiteten för totalentreprenören. För att maximera 
totalentreprenörens utrymme för kreativa lösningar, behöver entreprenör och 
konsult komma in i tidigare skede än de gör i nuläget.  
 
En majoritet av de intervjuade personerna anser sig ha nytta av 
erfarenhetsåterföring i sitt arbete. Trots det uppgav en majoritet av 
konsulterna, att det inte görs någon erfarenhetsåterföring om det inte är ett 
krav från beställaren. Det har konstaterats att konsulter gör vad de får betalt 
för. Om erfarenhetsåterföring inte är något krav från beställaren, är det obetalt 
arbete för konsulten.  
 
Genom erfarenhetsåterföring kan lärdomar från tidigare projekt tas tillvara, 
samt göra att nya personer lättare kommer in i branschen. Både entreprenörer 
och konsulter konkurrerar om uppdrag, och är inte intresserade av att hjälpa 
sina respektive konkurrenter att bli bättre. Eftersom det ligger i branschens 
intresse att ta tillvara erfarenheter, borde Trafikverket bekosta och ansvara för 
att erfarenhetsåterföring genomförs. Även privata företag skulle troligen ha 
nytta av att göra erfarenhetsåterföring. I längden skulle de få marknadsmässiga 
fördelar med bättre utvecklade och mer effektiviserade arbetsmetoder, jämfört 
med de konkurrenter som inte gör någon erfarenhetsåterföring. 
 
Det råder delade meningar om huruvida det finns system för 
erfarenhetsåterföring eller inte. Det är troligen ett bevis på att det inte finns 
något system alls, eller åtminstone att det fungerar dåligt. Om systemet hade 
fungerat bra hade det varit allmänt känt, och personer hade haft mer 
kommentarer på det. Den erfarenhetsåterföring som görs idag, är 
projektgruppsvis och på det individuella planet. 
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Åtgärder som kan bidra till att göra erfarenhetsåterföring lyckat är  
 att tydligt definiera vad erfarenhetsåterföring är 
 att erfarenhetsåterföring bör efterfrågas från högre nivå inom 

organisationen, exempelvis ledningen 
 att erfarenheter behöver noteras efterhand 
 att tid måste avsättas 
 att erfarenhetsåterföring bör göras kontinuerligt, exempelvis som en 

stående punkt på möten 
 att systemet är lätthanterligt, både att lämna erfarenheter och att ta del 

av befintliga erfarenheter 
 att utbyta personer mellan olika projektgrupper 

Det är svårt att mäta nyttan med erfarenhetsåterföring, eftersom effekterna 
kommer i framtiden i form av högre kunnande. Företag med avkastningskrav 
kan ha svårt att motivera en insats, som kostar tid och pengar idag och 
effekten ligger flera år framåt i tiden. Det är dessutom inte ens säkert att 
erfarenhetsåterföring ger någon effekt inom alla arbetsområden. 
 
Det har konstaterats att vissa konsulter har svårt att skapa byggbara 
handlingar. Både erfarenhetsåterföring och totalentreprenad som 
entreprenadform kan bidra till att förbättra byggbarheten. 
Erfarenhetsåterföring hjälper genom att konsulten drar lärdom av vad som 
fungerade bra, och vad som måste bli bättre i framtida projekt. I 
totalentreprenad kommer konsult och entreprenör att jobba närmare varandra. 
Entreprenören får därmed lättare att påverka utformningen av bygghandlingar, 
så att de blir så användbara och effektiva som möjligt.  
 
En majoritet av intervjuade personer anser att utökad samverkan är positivt. 
De intervjuade är inte eniga om på vilket sätt utökad samverkan gör nytta. 
Utökad samverkan bör definieras tydligare, så att alla parter är eniga om vad 
det innebär. Utökad samverkan kan vara ett bra sätt att påpeka saker på andras 
arbetsområde utan att inkräkta. 
 
Kommunikation är nödvändigt för att ett projekt ska bli lyckat.  
Ytterligare kommunikation skulle kosta mer pengar, eftersom det tar tid. Det 
finns många sorters kommunikation, och man borde tillämpa flera olika. 
Möten är tidskrävande, men ett bra sätt att sprida information om projekt till 
många. Det är också effektivt för att försäkra sig om att motparten förstått. Det 
är viktigt att personer som går på möten är förberedda. Telefonsamtal och mejl 
är bra kommunikationsvägar när en person behöver en upplysning av någon 
annan. När det handlar om att förtydliga någonting, är muntligt samtal det 
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bästa och när det kommer till ett beslut är det mer lämpligt att kommunicera 
skriftligt.  
 
Åtgärder som kan förbättra kommunikation är  

 att ge respons på att informationen gått fram 
 att ha direkta dialoger, utan mellanhänder 
 att se till att enbart relevant information sprids 
 att vara engagerad i projektet 
 att försöka förstå den andra partens situation och eventuella svårigheter 
 att vara tydlig med svårigheterna man har i ett projekt 

Flera beställare tror att alla handlingar behövs, och detta bekräftas av 
entreprenörerna. Entreprenörerna tycker att fler handlingar kan levereras 
digitalt, men påpekade att en del av handlingarna är bra att ha utskrivna när 
man är ute på byggarbetsplatsen. 
 
Platsbesök gör nytta och bör göras för att 

 det ger en bild av förutsättningarna på plats 
 det underlättar för projekteringen, vilket kan leda till sänkta 

byggkostnader 
 det är ett sätt att informellt utbyta förväntningar på projektet mellan 

aktörerna 

Projektens tilldelade ekonomi påverkar både omfattningen av kommunikation 
och i vilken mån platsbesök och erfarenhetsåterföring görs. I grunden är det 
beställaren som sätter de ekonomiska ramarna för projekt.  
 
Samtliga aktörer vill att konsulten ska delta mer under byggskedet. Det är 
konsultens beställare, i utförandeentreprenader oftast Trafikverket och i 
totalentreprenader totalentreprenören, som har möjlighet att påverka hur 
delaktig konsulten blir under byggskedet genom sin budget. Det är viktigt att 
beställaren preciserar vad som ingår i konsultens och entreprenörens uppgift. 
 
Samarbetet i gränssnittet mellan parterna i en järnvägsentreprenad är 
komplext. Med erfarenhetsåterföring och kommunikation som centrala delar i 
det hela. För att uppnå en förbättrande förändring krävs det att alla parter är 
med på noterna och är villiga att göra sin del. 
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6.1 Vidare studier 
Under arbetets gång har frågeställningar som ligger utanför denna rapports 
avgränsningar dykt upp hos författarna. Dessa frågeställningar skulle kunna 
undersökas vidare i nya examensarbeten. 
 
Det framfördes synpunkter på att platsbesök borde göras vid andra tidpunkter i 
projekt. Flera förslag gavs på när platsbesök borde göras, samt hur många. 
Exempelvis kan platsbesök göras en bit in i projekteringen, mot slutet av 
projekteringen eller som uppföljning efter avslutat projekt. 
 
Det framfördes synpunkter på hur projekt startas. Flera framförde att i början 
borde projektgrupperna vara mindre, för att senare ta in fler personer när man 
kommit längre in i projektet. En utgångspunkt kan vara: ”Hur startas ett 
projekt på effektivaste sätt?”  
 
Det var spridda åsikter om hur handlingar borde levereras, digitalt eller 
utskrivet. Många framförde att fler handlingar borde levereras digitalt, medan 
andra tycker att papperskopior är säkrast för att kunna användas. En studie på 
området kan undersöka om det finns ett behov av utskrivna handlingar, och 
om det skulle innebära någon besparing. 
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Bilaga I - Intervjufrågor till beställare 
Allmänna frågor 

 Berätta om din roll som beställare.  
o Vad gör du?  
o Hur länge har du varit anställd på Trafikverket?  
o Har du annan erfarenhet i järnvägsbranschen? 

 
 Har du erfarenhet av både totalentreprenad och utförandeentreprenad?  

o I hur många totalentreprenader har du varit med? 
o Vad tycker du om dem olika?  
o Hur påverkas er organisations ekonomi av att det är totalentreprenad istället för 

utförandeentreprenad? 
  

 I bygghandlingen finns en stor mängd information, bland annat utsättningsdata samt 
andra tabeller. Används all denna information?  

o Behöver det vara utskrivet i handlingarna eller hade det räckt att få det som en 
datafil för maskinerna?  

o I pärmar om projekt har vi sett ett antal utskrivna ritningar. Används dessa i 
utskriven form eller räcker det med att få dem i digital form? 

o Finns det andra handlingar som är överflödiga? 
o Finns det dokument ni inte får men skulle ha nytta av? 

 
 Hur viktigt anser du det är med platsbesök i anslutning till projektstart? 

o Görs det om det inte är ett krav från beställaren? 
o Är det lika viktigt är alla aktörer? 

 
 Används utökad samverkan?  

o Påverkar utökad samverkan slutresultatet? 
 

 Erfarenhetsåterföring. 
o Är erfarenhetsåterföring viktigt? 

i. Varför/varför inte? 
o Har ni något internt system för att samla erfarenheter?  
o Hur sker eventuell erfarenhetsåterföring?  
o Hur tycker du att ditt företags erfarenhetsåterföring fungerar?  
o Vad tycker du, gynnar erfarenhetsåterföring dig i ditt arbete? 
o Har du idéer kring hur erfarenhetsåterföring kan förbättras? 
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 Genom misstolkning av handlingar och bristande kommunikation riskerar komplikationer 

att uppstå i projekt.  
o Hur upptäcker ni att en sådan svårighet uppkommit? 
o Vad tror du är de huvudsakliga skälen till att missförstånd som leder till 

komplikationer uppstår? 
o Kan dessa undvikas? Hur? 
o Skulle ett diskussionsforum kunna lösa en del svårigheter? 

 
 Skulle en utökad kommunikation mellan parterna kunna förbättra dagens 

omständigheter?  
o Finns det någon nackdel av detta? 

 
 Upplever ni skillnader i samarbetet med olika beställare respektive konsulter respektive 

entreprenörer?  
o Beskriv gärna konkret något som vissa gör som underlättar för er. 

Projektspecifika frågor 
Spårbyte, utförandeentreprenad 

 Beskriv översiktligt hur det fungerade för er som beställare med utförandeentreprenad i 
detta projekt.  
 

 I uppdragsbeskrivning respektive Bygghandling står att skulle anordnas två möten. Ett 
inledande överlämningsmöte och ett avslutande erfarenhetsmöte. 

o Tror du att fler möten skulle förbättrat slutprodukten?  
 

 Finns det något i projektet du känner kunnat göras bättre? 

Växelbyte, totalentreprenad 
 Beskriv översiktligt hur det fungerade för din part med totalentreprenad i detta projekt.  

 
 Det står avslutningsvis att entreprenadformen var ekonomiskt fördelaktig. Utveckla! 

o Är totalentreprenad ekonomisk fördelaktigt generellt eller var det endast i detta 
projekt? 
 

 Är kontakten mellan er och entreprenör respektive konsult mer omfattande i en 
totalentreprenad än i en vanlig utförandeentreprenad?  

o Om ja, Har arbetet förenklats för er i och med att kontakten mellan er och 
entreprenör och konsult ökat med en totalentreprenad?  
 

 Finns det något i projektet du känner kunnat göras bättre? 
o I slutbesiktningen kom det fram ett antal fel, för vilka entreprenören var ansvarig. 

Kunde dessa ha undvikits med andra samarbetsformer? 
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Bilaga II - Intervjufrågor till entreprenör 
Allmänna frågor 

 Berätta om din roll som entreprenör.  
o Vad gör du?  
o Hur länge har du varit anställd på företaget?  
o Har du annan erfarenhet i järnvägsbranschen? 

 
 Har du erfarenhet av både totalentreprenad och utförandeentreprenad?  

o I hur många totalentreprenader har du varit med? 
o Vad tycker du om dem olika?  
o Hur påverkas ert företags ekonomi av att det är totalentreprenad istället för 

utförandeentreprenad?  
 

 I bygghandlingen finns en stor mängd information, bland annat utsättningsdata samt 
andra tabeller. Används all denna information?  

o Behöver det vara utskrivet i handlingarna eller hade det räckt att få det som en 
datafil för maskinerna?  

o I pärmar om projekt har vi sett ett antal utskrivna ritningar. Används dessa i 
utskriven form eller räcker det med att få dem i digital form? 

o Finns det andra handlingar som är överflödiga? 
o Finns det dokument ni inte får men skulle ha nytta av? 
o När vill man ha handlingarna? Skulle slutresultatet blivit bättre om man fått dem 

tidigare? 
 

 Hur viktigt anser du det är med platsbesök i anslutning till projektstart? 
o Görs det om det inte är ett krav från beställaren? 
o Är det lika viktigt är alla aktörer? 

 
 Används utökad samverkan?  

o Påverkar utökad samverkan slutresultatet?  
 

 Erfarenhetsåterföring. 
o Är erfarenhetsåterföring viktigt? 

i. Varför/varför inte? 
o Sker det någon erfarenhetsåterföring om det inte krävs av beställaren?  
o Har ni något internt system för att samla erfarenheter?  
o Hur sker eventuell erfarenhetsåterföring?  
o Hur tycker du att ditt företags erfarenhetsåterföring fungerar?  
o Vad tycker du, gynnar erfarenhetsåterföring dig i ditt arbete? 
o Har du idéer kring hur erfarenhetsåterföring kan förbättras? 

 
 Genom misstolkning av handlingar och bristande kommunikation riskerar komplikationer 

att uppstå i projekt.  
o Hur upptäcker ni att en sådan svårighet uppkommit? 
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o Vad tror du är de huvudsakliga skälen till att missförstånd som leder till 
komplikationer uppstår? 

o Kan dessa undvikas? Hur? 
o Skulle ett diskussionsforum för projektet kunna lösa en del svårigheter? 

 
 Skulle en utökad kommunikation mellan parterna kunna förbättra dagens 

omständigheter?  
o Finns det någon nackdel av detta? 

 
 Upplever ni skillnader i samarbetet med olika beställare respektive konsulter respektive 

entreprenörer?  
o Beskriv gärna konkret något som vissa gör som underlättar för er. 

 
 I intervju med flera beställare har de tagit upp att det ibland finns svårigheter med 

byggbarhet i konsultens handlingar. Hur ser du på det?  
o Hur upplever ni det? 

Projektspecifika frågor 
Spårbyte, utförandeentreprenad 

 Beskriv översiktligt hur det fungerade för er som entreprenadföretag med 
utförandeentreprenad i detta projekt.  
 

 I uppdragsbeskrivning respektive Bygghandling står att skulle anordnas två möten. Ett 
inledande överlämningsmöte och ett avslutande erfarenhetsmöte. 

o Tror du att fler möten skulle förbättrat slutprodukten?  
 

 Finns det något i projektet du känner kunnat göras bättre? 
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Bilaga III - Intervjufrågor till konsulter 
Allmänna frågor 

 Berätta om din roll på företaget.  
o Vad gör du?  
o Hur länge har du varit anställd på företaget?  
o Har du annan erfarenhet i järnvägsbranschen? 

 
 Har du erfarenhet av både totalentreprenad och utförandeentreprenad?  

o I hur många totalentreprenader har du varit med? 
o Vad tycker du om dem olika?  
o Hur påverkas er organisations ekonomi av att det är totalentreprenad istället för 

utförandeentreprenad? 
  

 I bygghandlingen finns en stor mängd information, bland annat utsättningsdata samt 
andra tabeller. Används all denna information?  

o Behöver det vara utskrivet i handlingarna eller hade det räckt att få det som en 
datafil för maskinerna?  

o I pärmar om projekt har vi sett ett antal utskrivna ritningar. Används dessa i 
utskriven form eller räcker det med att få dem i digital form? 

o Finns det andra handlingar som är överflödiga? 
o Finns det dokument ni inte får men skulle ha nytta av? 
o När vill man ha handlingarna? Skulle slutresultatet blivit bättre om man fått dem 

tidigare? 
 

 Hur viktigt anser du det är med platsbesök i anslutning till projektstart? 
o Görs det om det inte är ett krav från beställaren? 
o Är det lika viktigt är alla aktörer? 

 
 Används utökad samverkan?  

o Påverkar utökad samverkan slutresultatet? 
 

 Erfarenhetsåterföring. 
o Är erfarenhetsåterföring viktigt? 

i. Varför/varför inte? 
o Sker det någon erfarenhetsåterföring om det inte krävs av beställaren?  
o Har ni något internt system för att samla erfarenheter?  
o Hur sker eventuell erfarenhetsåterföring?  
o Hur tycker du att ditt företags erfarenhetsåterföring fungerar?  
o Vad tycker du, gynnar erfarenhetsåterföring dig i ditt arbete? 
o Har du idéer kring hur erfarenhetsåterföring kan förbättras? 
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 Genom misstolkning av handlingar och bristande kommunikation riskerar komplikationer 

att uppstå i projekt.  
o Hur upptäcker ni att en sådan svårighet uppkommit? 
o Vad tror du är de huvudsakliga skälen till att missförstånd som leder till 

komplikationer uppstår? 
o Kan dessa undvikas? Hur? 
o Skulle ett diskussionsforum kunna lösa en del svårigheter? 

 
 Skulle en utökad kommunikation mellan parterna kunna förbättra dagens 

omständigheter?  
o Finns det någon nackdel av detta? 

 
 Upplever ni skillnader i samarbetet med olika beställare respektive konsulter respektive 

entreprenörer?  
o Beskriv gärna konkret något som vissa gör som underlättar för er.  

 
 I intervju med flera beställare har de tagit upp att det ibland finns svårigheter med 

byggbarhet i konsultens handlingar. Hur ser du på det?  
o Arbetar ni för att förbättra byggbarheten i era handlingar? 

Projektspecifika frågor 
Spårbyte, utförandeentreprenad 

 Beskriv översiktligt hur det fungerade för er som konsultföretag med 
utförandeentreprenad i detta projekt.  
 

 I uppdragsbeskrivning respektive Bygghandling står att skulle anordnas två möten. Ett 
inledande överlämningsmöte och ett avslutande erfarenhetsmöte. 

o Tror du att fler möten skulle förbättrat slutprodukten?  
 

 Finns det något i projektet du känner kunnat göras bättre? 

Växelbyte, totalentreprenad 
 Beskriv översiktligt hur det fungerade för din part med totalentreprenad i detta projekt.  

 
 Det står avslutningsvis att entreprenadformen var ekonomiskt fördelaktig. Utveckla! 

o Är totalentreprenad ekonomisk fördelaktigt generellt eller var det endast i detta 
projekt? 
 

 Är kontakten mellan er och entreprenör respektive beställare mer omfattande i en 
totalentreprenad än i en vanlig utförandeentreprenad?  

o Om ja, Har arbetet förenklats för er i och med att kontakten mellan er och 
entreprenör och konsult ökat med en totalentreprenad?  
 

 Finns det något i projektet du känner kunnat göras bättre? 
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o I slutbesiktningen kom det fram ett antal fel, för vilka entreprenören var ansvarig. 
Kunde dessa ha undvikits med andra samarbetsformer? 
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