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Förord 

Inom ramen för VTI:s forskningsämne Kontraktsekonomi i transportsektorn har föreliggande projekt 

genomförts som ett underlag för uppföljning av kvalitet i anläggningssektorn. Kvalitetsbegreppet är ett 

väsentligt begrepp för att kunna utvärdera olika kontraktsformer. Projektet har finansierats genom 

CTS och VTI.  

 

Stockholm, augusti, 2017 

 

Johannes Österström 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium genomfördes den 25 januari 2017 där Thomas Lundberg, VTI var lektör. 

Johannes Österström och Johan Nyström har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. 

Forskningschef Mattias Haraldsson har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 

10 augusti 2017. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarens egna och speglar 

inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 

Review seminar was carried out on the 25 January 2017 where Thomas Lundberg, VTI reviewed and 

commented on the report. Johannes Österström and Johan Nyström have made alterations to the final 

manuscript of the report. The research director Mattias Haraldsson examined and approved the report 

for publication on 10 August 2017. The conclusions and recommendations expressed are the author’s 

and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Upphandling av vägkvalitet. En kartläggning av kvalitetsbegreppet i väginvesteringar 

av Johannes Österström (VTI) 

 

Begreppet vägkvalitet är mångfacetterat. Rapportens huvudslutsats är att denna komplexitet kan 

hanteras genom att definiera kvalitetsbegreppet med utgångspunkt från det övergripande 

transportpolitiska målet om ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem. 

Med denna utgångspunkt står kvalitetsdefinition på tre ben:  

• En väg ger samhällsnytta i form av tillgänglighet, det vill säga möjligheten för trafikanter att 

förflytta sig mellan olika platser. Brister i tillgängligheten kan uppstå i form av till exempel 

nedsatt hastighet eller en vägstängning. En god kvalitet innebär därför att en väg hålls öppen 

och att den kan trafikeras med den kapacitet, hastighet, säkerhet och komfort som den 

utformats för.  

• Tid utgör den dimension under vilken kvaliteten upprätthålls. Vägar används många gånger 

och under en lång tidsperiod, och i praktiken håller alla nybyggda vägar god standard när de 

öppnas. Kvalitetsbrister framträder ofta först efter en tid av användning.   

• Kostnader utgör den referens till vilken upprätthållandet av tillgängligheten alltid måste 

relateras. I en effektivitetsgrundad definition av kvalitet spelar den absoluta kvalitetsnivån 

mindre roll så länge som vägen håller en acceptabel grundnivå. Det är mängden kvalitet 

relativt varje investerad krona som är intressant för en aktör som vill maximera effektiviteten. 

För detta relativa mått på kvalitet är samtliga kostnader under vägens livslängd relevanta, 

oavsett om de rör själva investeringen eller det efterföljande driftsunderhållet.  

Med denna definition av kvalitetsbegreppet bör kvaliteten (det vill säga tillgängligheten och 

säkerheten) hållas på en acceptabel nivå till lägsta tänkbara kostnad för samhället. 

I rapporten redovisas tre olika tillvägagångssätt för mätning av kvalitet. Den första källan utgörs av 

kundnöjdhet och olycksstatistik. Ett problem med kundundersökningar är att de trafikanter som 

besvarar enkäter fokuserar komfortrelaterade kvalitetsindikatorer på bekostnad av säkerhetsaspekter. 

En viktig förklaring är att de låga riskerna för trafikolyckor innebär att de svarande inte fullt ut har 

möjlighet att tolka riskaspekterna på resan eller transporten. Olycksstatistik är tveksamt som utgångs-

punkt för att mäta kvalitet då det finns mer direkta mått som kan förhindra att olyckor sker (till 

exempel friktion), och olyckor uppträder vidare slumpmässigt på ett sätt som gör det svårt att koppla 

olyckan direkt till vägens kvalitet. 

En andra källa till kunskap om kvalitet utgörs av Trafikverkets interna kvalitetskontroll inom enskilda 

projekt samt vid slut- och garantibesiktning. Genomlysningen av denna process i ett enskilt delprojekt 

inom Förbifart Stockholm pekar på att kontrollerna i många avseenden är omfattande. Trafikverket har 

dock genomfört en reform för att renodla beställarrollen vilket skulle kunna innebära en risk för att 

Trafikverkets företrädare får en sämre insyn i det faktiska genomförandet av ett vägprojekt, samtidigt 

som mer ansvar vilar på entreprenörens egenrapportering. En urgröpning av beställarkompetensen kan 

på sikt minska möjligheten att använda denna typ av kontroll och besiktning som mått på kvalitet.  

Den tredje informationskällan avser de mätningar som görs av vägytan. Mätningarna bygger på en 

verifierad och standardiserad process som pågått under ett stort antal år, vilket ger tillgång till ett 

mycket omfattande data över vägars utveckling. Denna typ av information bör därför användas som 

grund för uppföljningar av vägnätets kvalitet. 
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I rapporten diskuteras också en tänkbar utformning av en sådan systematisk uppföljning. Förslaget 

innebär att två index konstrueras som representerar dels vägytans och dels vägkroppens kvalitets-

utveckling. För vägytans index vägs spårdjup, IRI och textur samman. För vägkroppens strukturella 

utveckling vägs spårarea, tvärfallsvariation, kantdjup och eventuellt deflektion samman i indexet. 

Eftersom uppföljningen måste ske ett antal år efter nybyggnation behöver studien kontrollera för andra 

viktiga bakgrundsvariabler som också kan ha påverkat utvecklingen sedan invigning av vägen. En 

systematisk registrering och sammanställning av kvalitet enligt detta eller något annat liknande 

förfarande, skulle också ge möjlighet att systematiskt utvärdera konsekvenserna av olika 

kontraktsformer.  
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Summary 

Road quality procurement. Mapping of the quality concept in road investments 

by Johannes Österström (VTI) 

 

The concept of road quality is multifaceted. This report concludes that the complexity of the concept 

can be managed by defining it on governments transport policy of economic efficiency and long-term 

sustainable transport system. Then the quality concept regarding roads can be approached in the 

following ways: 

• A road gives social benefits in terms of accessibility – the ability for road users to move 

between different locations. Lack of accessibility may occur in the form of e.g. reduced speed 

or a closed road. Good quality is therefore an open road that fulfils the capacity, speed, safety 

and comfort for which it is designed. 

• Time is an important variable for quality. All roads are of good quality when they open for 

traffic, but will deteriorate over time.  

• Costs constitute a reference to which all quality measures must be related. In a relative 

measurement for quality, efficiency is upheld when that last SEK is spent where it gives most 

value. For this relative measure of quality, all costs during the life of the road are relevant, 

whether they concern the investment itself or the subsequent maintenance. 

Hence quality in roads is a complex concept, which contains all three of these aspects.  

The next question is how to measure them. Three different approaches for measuring quality will be 

presented. The first source is customer satisfaction and accident statistics. A problem with customer 

surveys is that the respondents tend to focus on comfort at the expense of security issues. This because 

the low risk of traffic accidents makes the respondents not fully able to take in the risk aspects. 

Accident statistics are uncertain since it is difficult to connect the accident directly to the road quality. 

A second source for quality data is the Swedish Transport Administration’s internal quality control for 

projects. The review of this process on a subproject in the large Förbifart Stockholm, indicates that the 

controls in many respects are extensive. However, the Swedish Transport Administration has 

implemented a reform to use more design-build contracts, that entails more self-reporting from the 

contractor. In a longer perspective, this risks Swedish Transport Administration’s ability for insight 

into the actual implementation of a road project and the measure of quality. 

The third source of information on road quality refers to road surface. There is extended research into 

this topic on how and what to measure. This type of information should therefore be used as a basis for 

monitoring road network quality. The report goes on suggesting two indexes to define quality from 

physical aspects of the road, one for the surface and one for structure. For the surface, an index is 

created by weigh track depth, IRI and texture. The structural index combines, track area, cross-

sectional variation, edge depth and deflection. Since physical aspects of quality only is relevant to 

measure a few years after the road is opened for traffic, other affecting variables need to be controlled 

for.  

A conclusion is that all of these indicators of quality must be systematically registered, for further 

analysis of economic efficiency. 
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1. Inledning 

För att genomföra bygget av en ny väg kan en ansvarig vägadministration gå tillväga på ett flertal 

olika sätt. Vissa vägadministrationer har egen personal anställd som genomför bygget i offentlig regi. 

Andra upphandlar både nyinvesteringar och underhåll av vägnätet från entreprenörer på den privata 

marknaden. Tillvägagångssättet för att köpa in dessa tjänster varierar kraftigt vad avser kontraktens 

komplexitet och omfattning. Österström och Nilsson (2016) pekar på ett antal olika kontrakts-

dimensioner som varierar mellan olika länder, t.ex. gällande ersättningssystem, arbetsspecifikationer, 

anbudsprocess och kontraktslängd/storlek. Studien visar även att det är svårt att i annat än generella 

termer hitta några tydliga recept på hur en effektiv modell för genomförande av vägunderhåll ska se ut, 

vilket förmodligen är en slutsats som är giltig även på investeringssidan.  

En nyckelfråga i denna forskningsutmaning är att fånga kvalitetsbegreppet på ett relevant sätt. I 

tidigare studier av effekterna av privatiseringar och effekterna av olika kontraktsmodeller utvärderas 

endast kostnadsutfallet, och därmed har kvalitetsdimensionerna lämnats utanför analysen. Detta är 

problematiskt av flera skäl, men den mest uppenbara risken är att en dålig kontroll av kvalitet gör att 

mätbara kostnadsbesparingar kan vara kontraproduktiva. Detta gäller om kvaliteten påverkas negativt i 

sådan utsträckning att nettot av en viss reform blir en effektivitetsminskning.  

Vad som är en bra definition och ett bra mått på kvalitet varierar beroende på vilken verksamhet som 

avses. Inom exempelvis vissa tillverkningsindustrier kan uppfyllanden av ett fåtal tekniska 

specifikationer räcka för att både definiera och mäta den kvalitet som är av betydelse för produktens 

funktion. Ett kännetecken för offentliga köp inom privatiserad välfärd är dock att mätning av 

kvalitetsdimensioner tycks vara en evig utmaning. Detta exemplifieras av att samhällsdebatten kring 

privata aktörer inom skola och vård har en tydlig koppling till frågor om kvaliteten i det utförda 

arbetet (Hartman, 2011). Att det kan vara svårt att mäta den kvalitet som eftertraktas hänger samman 

med att de produkter och tjänster som skapas i välfärds- och infrastruktursektorn ofta är mer komplexa 

än i fallet med tillverkningsindustrin. 

Inom vägsektorn i Sverige har frågan om vilken kvalitet som uppnås diskuterats gällande såväl 

effekten av olika kontraktsmodeller som hur produktiviteten ska kunna ökas inom anläggnings-

branschen. Ett skäl till bristen på en relevant metod för att på övergripande nivå kunna följa upp 

kvalitet kan vara att det har saknats en tillräckligt stor insikt om kvalitetsbegreppets komplexitet och 

behovet av att välja en lämplig utgångspunkt för vilken typ av kvalitet som bör mätas. På transport-

området finns tydliga målsättningar för samhällets insatser i form av de transportpolitiska målen, 

vilket gör dem användbara för denna studies syfte. Det övergripande målet för transportpolitiken är en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. I denna studie tar vi avstamp 

i dessa målsättningar för att hitta en kvalitetsdefinition och mätmetod som är användbar för 

Trafikverkets interna styrning såväl som för att möjliggöra uppföljningar av vilka policys och insatser 

som leder till effektivare vägbyggen. 

1.1. Syfte 

Denna förstudie syftar till att ta fram en kvalitetsdefinition för väginvesteringar samt att föreslå en 

metod för att mäta denna kvalitet. Definitionen och metoden för kvalitetsmätning ska utgå från det 

övergripande transportpolitiska målet om ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart 

transportsystem. Vidare ska definitionen och metoden tillsammans med kostnadsdata vara användbara 

för olika typer av effektivitetsuppföljningar, t.ex. jämförelser mellan olika kontraktsmodeller för 

upphandling av väginvesteringar. Arbetet i studien utförs genom:  

1. att diskutera och slå fast en teoretisk definition av kvalitet för väginvesteringar som är relevant 

utifrån målsättningen om samhällsekonomisk effektivitet 
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2. att undersöka och redovisa hur Trafikverket idag säkerställer, mäter och följer upp kvalitet i 

väginvesteringar  

3. att diskutera vilka kvalitetsdimensioner som bör ligga till grund för mätning/uppföljning och 

att föreslå en metod för att mäta kvalitet utifrån dessa dimensioner. 

1.2. Avgränsningar 

Denna rapport gäller enbart kvalitetsbegreppet inom ramen för vägar, inte järnvägar. Detta på grund av 

att möjligheterna att få fram ett pålitligt mått för kvalitet på vägsidan omfattas av särskilda problem 

och förutsättningar i förhållande till järnvägssystemet. Medan järnvägssystemet omfattas av vad som 

kan ses som ett kontinuerligt kontrollsystem på grund av dess signalsystem, strömförsörjning och 

registrering av förseningsorsaker, så omfattas inte vägnätet av något motsvarande system längs hela 

dess sträckning. Förutsättningarna för att mäta kvalitet på väg kan därmed sägas vara specifika för 

detta system, vilket är skälet till avgränsningen.1 

Vidare är det kvaliteten hos nya investeringar, snarare än underhåll, som står i fokus för rapporten. 

Denna inriktning innebär dock ändå att vi ofrånkomligen kommer in på frågor som kan kopplas till 

underhåll. Detta eftersom kvaliteten hos en nyinvestering har mycket långsiktiga konsekvenser i form 

av underhållsbehov på lång sikt, och som vi kommer diskutera längre fram är detta en mycket central 

aspekt av kvalitetsbegreppet för väginvesteringar. Avgränsningen till nyinvesteringar innebär i 

praktiken att diskussionen har bäring på det underhåll som kan kategoriseras som reinvesteringar, t.ex. 

byte av asfaltsslitlagret på en väg. 

Den aktör som står i centrum för studien är Trafikverket. Det innebär att kvalitetsdefinitionen tar 

utgångspunkt i denna myndighets uppdrag och förutsättningar. Även trafikanterna (”kunderna”) kan 

ses som centrala för definitionen av kvalitet, men i detta fall ser vi det samhälleliga uppdraget till 

Trafikverket som ett sätt att tillgodose även trafikanternas intresse. 

1.3. Tillvägagångssätt 

Studien bygger på litteraturgenomgångar, intervjuer och inhämtning av dokument från Trafikverkets 

interna kvalitetssäkring. Litteraturgenomgångarna har inriktats på studier som kombinerar begreppet 

kvalitet med väginvesteringar, vägunderhåll och upphandling. Även mer generella studier har 

inhämtats för att uppnå en mer generell förståelse för begreppet.  

Intervjuerna har inriktats på företrädare hos Trafikverket som arbetar med frågor som kan kopplas till 

kvalitetssäkringen inom myndigheten. Detta inbegriper projektledare och chefer inom både 

investeringsverksamheten och underhållsverksamheten. Andra intervjuade företrädare arbetar med 

Trafikverkets data över vägytemätningar (PMSv3), mätningar av allmänhetens kundnöjdhet samt 

analys av vägnätets status med HDM4. 

Den dokumentation som insamlats rör redovisningen av hur ett enskilt projekt utformar sin 

kvalitetsuppföljning utifrån den inledande riskanalys som genomförs. I redovisningen ingår vilka 

kontroller som projektet genomför och med vilka tidsintervall dessa kontroller ska ske. Utöver detta 

har sammanställningar av den interna dokumentationen för projektledare gjorts. I dessa ingår 

exempelvis projektens mallar, handledningar, riktlinjer, rutiner och checklistor. 

 

 

                                                      

1 Se Odolinski och Smith (2016) för en uppföljning av konkurrensutsättningen av DoU på järnväg som 

kontrollerar för både kostnader och kvalitet.  
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1.4. Rapportens upplägg 

I kapitel 2 redovisas en diskussion om kvalitetsdimensioner utifrån generella utgångspunkter, för att ge 

en bild av begreppets omfång och komplexitet. I kapitel 3 redovisas denna studies kvalitetsdefinition 

och en efterföljande diskussion om vad som motiverar den valda kvalitetsdefinitionen. I kapitel 4, 5 

och 6 redovisas en kartläggning av olika tillvägagångssätt för mätning av kvalitet. I kapitel 7 

diskuteras ett förslag på tillvägagångssätt för att mäta kvalitet. 
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2. Att definiera kvalitet 

Då kvalitet är ett brett begrepp går kapitlet igenom olika dimensioner som en utgångspunkt för 

diskussionen i kapitel 3 om en rimlig kvalitetsdefinition för vägar. 

De flesta människor har en uppfattning om vad kvalitet är och begreppet är centralt i mångas vardag, 

men samtidigt har de sannolikt inte funderat närmare på begreppets exakta definition. Kvalitet är 

således ett begrepp som låter sig förstås och uppfattas av nästan alla trots att det kan omfatta mycket 

skilda företeelser. Kvalitet kan t.ex. avse en fysisk produkts egenskaper såväl som upplevelsen av en 

utförd tjänst. Trots denna breda användning och förståelse för begreppet är kvalitet mycket svårt att 

definiera i skrift på ett universellt sätt. Det finns en uppsjö av litteratur på området kvalitet, men någon 

gemensamt överenskommen definition kan inte sägas ha utkristalliserat sig hittills.  

I denna studie nöjer vi oss med att konstatera att kvalitetsbegreppets innebörd varierar beroende på 

vilken företeelse den avser, vilket är en insikt som också är vanligt förekommande i litteraturen (se 

exempelvis Reeves och Bednar 1994). Diskussionen nedan avser att landa i en definition av kvalitet 

som är ändamålsenlig inom området väginfrastruktur. Så som noteras i avgränsningarna är väg-

investeringar i fokus för rapporten, men även reinvesteringar och underhåll på väg diskuteras som ett 

sätt att nyansera och förbättra förståelsen för kvalitetsbegreppet. Den mest uppenbara kopplingen 

mellan en investering och underhållsverksamheten är att den tid som går från färdigställandet av en 

investering till dess att det är dags för underhåll kan sägas vara en viktig kvalitetsindikator. 

På den mest övergripande nivån inom upphandlingslitteraturen omnämns två generella modeller för 

privatisering av offentlig verksamhet; kundval och offentlig upphandling. Som Bergman (2013) 

konstaterar så kan kundval rent principiellt leda till att kvalitetsaspekter som inte anses vara mätbara 

vägs in av den väljande konsumenten. Detta är således ett sätt att slippa mäta de mer svårfångade 

kvalitetsaspekterna genom att utnyttja den ”kvalitetsinstinkt” som individen bär på (som vi inledde 

med att diskutera i detta avsnitt). Den verksamhet som rapporten avser, investering i väginfrastruktur, 

handlar dock om en kollektiv nyttighet som är svår att dela och konkurrensutsätta på ett meningsfullt 

sätt. Eftersom det bara finns ett vägnät, och det ofta bara finns en bra väg mellan två punkter, så är det 

svårt att tänka sig någon högre grad av konkurrens som bygger på att ge individen valmöjligheter 

mellan flera liknande alternativ (jämför med exempelvis vårdcentraler). 

2.1. Mätning av kvalitet som förutsättning för effektiv upphandling 

Frågan om varför det är viktigt att mäta kvalitet har sin grund i att det måste kunna definieras för att ett 

tillhandahållande av offentliga tjänster ska kunna fungera på ett bra sätt. Detta eftersom privata aktörer 

drivs av intresset att leverera vinst, vilket i sin tur ger drivkrafter till att hitta sätt att sänka kostnaderna. 

Det mest uppenbara sättet att göra detta är att reducera kvaliteten (det andra, men ofta svårare sättet, är 

att öka vinsterna genom att implementera produktivitetshöjande innovationer). Antagandet om att 

privata aktörer har starkare incitament att reducera kvaliteten för att sänka kostnaderna än offentliga 

aktörer kallas ofta quality shading-hypotesen (se exempelvis Jensen 2005).  

I praktiken finns det flera hinder för att entreprenören ska kunna reducera kvaliteten för mycket. Ett 

kontrakt innehåller nästan alltid ett antal specifikationer för hur arbetet ska utföras, och om det blir 

uppenbart att entreprenören inte har genomfört uppdraget inom specifikationerna brukar det även 

finnas sanktioner som beställaren kan ta till för att få entreprenören att följa kontraktet. Ju större och 

mer komplicerat ett kontrakt blir, desto fler möjligheter ges entreprenören att reducera kvaliteten, och 

desto mer utvecklat tenderar därför beställarens kontrollsystem att vara. Det kan konstaterats att vissa 

kontrakt alltid kommer att inbegripa kvalitetsdimensioner som är svåra att mäta och följa upp, där 

anses dessa dimensioner helt enkelt inte vara kontrakterbara. Men, samtidigt innebär beställarens 

kontroll av entreprenören dock att en grundläggande nivå av kvalitet upprätthålls (eftersom viss 
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kvalitet alltid är mätbar). Det som är svårt är att veta om denna nivå är högre eller lägre än den var 

tidigare, och hur kostnaderna utvecklas för t.ex. underhåll och kontroll av entreprenören.2 

Precis som i övrig offentlig verksamhet behöver således kvalitet kunna mätas inom den 

vägadministration som hanterar kontrakten för väginvesteringar. I denna verksamhet ställs helt andra 

krav på medarbetarnas kompetens när utförandet handlas upp i förhållande till en verksamhet som 

sköts i offentlig regi. Vad beställaren producerar i förhållande till insatta resurser (i relation till 

väginvesteringarna) blir därför också intressant. 

Uppföljning och mätning av kvalitet kan dock innebära många typer av aktiviteter. Det kan handla om 

enskilda medarbetare på Trafikverket som upptäcker brister som återrapporteras i samtal med 

entreprenörens anställda såväl som myndighetsövergripande uppföljning av kvalitetsindikatorer för 

återrapportering till regeringen. I praktiken innebär detta att även om en myndighet skulle sakna 

kunskap om kvaliteten på övergripande nivå, så behöver det inte betyda att kvaliteten är låg. 

Kvaliteten kan upprätthållas även mellan de enskilda medarbetarna på myndigheten i deras möten med 

entreprenören. Vi bör därför inte förväxla en bristande totalbild av kvaliteten med en faktiskt bristande 

kvalitet innan mer kunskap om hur kvalitetskontroller går till på ”mikronivå” är klarlagda. 

I denna rapport diskuteras i kapitel 4–6 mätning av kvalitet på flera relevanta nivåer inom 

Trafikverket, eftersom det ger en bild av hur myndighetens kvalitetsarbete ser ut.  

2.2. Kvalitetsdefinitioner i litteraturen 

Som nämns inledningsvis finns det ingen övergripande definition av kvalitet som kan sägas täcka de 

aspekter som är relevanta inom alla former av verksamheter. En användbar klassificering av kvalitet i 

termer av fem olika synsätt ges av Garvin (1984): 

• Produktbaserad kvalitet handlar om kvalitetsdimensioner som är mät- och kvantifierbara med 

ett antal mått eller indikatorer, t.ex. specifikationer för tjockleken på de bärande lagren i en 

väg och minsta tillåtna reflektiva egenskaper hos vägens vägmarkeringar och skyltar. 

• Värdebaserad kvalitet ställer kvaliteten i termer av allmän nytta i relation till kostnad. Det 

innebär att om två exakt likadana vägar har kostat olika mycket att bygga så har den billigare 

vägen en högre värdebaserad kvalitet, med andra ord att den ger mer nytta för pengarna. 

• Användarbaserad kvalitet utgår från användarens (kundens/trafikantens) behov och krav för 

bedömningen av vad som utgör bra kvalitet. Om trafikanterna trivs bättre med att resa på en 

viss väg i förhållande till en annan, så innebär det utifrån det användarbaserade perspektivet 

att denna väg har högre kvalitet. 

• Processbaserad kvalitet handlar om styrningen och hanteringen av den interna produktions-

processen hos producenten eller den ansvariga aktören (i detta fall Trafikverket). Detta synsätt 

fokuserar på processen framför produkten, exempelvis att kontraktet efterlevs genom att 

Trafikverket ser till att entreprenören följer kontraktsspecifikationerna, såsom att ISO 

certifiering eller att specificerad maskin också utför jobbet.   

• Transcendent kvalitet handlar om ett synsätt på kvalitet som ett icke preciserbart begrepp, 

något som endast kan upplevas och pekas ut när det påträffas. Detta synsätt innebär att kvalitet 

                                                      

2 I detta sammanhang kan det noteras att låg kvalitet inte måste ta sig uttryck i att vägen håller en dålig eller låg 

standard på ett sätt som drabbar trafikanterna. Eftersom Trafikverket har en tydlig underhållsstandard med 

gränsvärden som ska upprätthållas på vägarna så är det möjligt att konsekvenserna av låg kvalitet tar sig uttryck i 

att kostnaderna för att upprätthålla standarden ökar. 
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inte kan definieras på förhand, och med andra ord blir den svår att mäta och följa upp på ett 

objektivt sätt.  

Så som belyses av de exempel som ges ovan så är det tänkbart att definiera kvalitet på väg inom 

nästan samtliga av ovanstående fem synsätt. Alla de fem synsätten på kvalitet kan också sägas vara 

relevanta i olika delar av Trafikverkets, beroende på nivå inom myndigheten och verksamhet. Det är 

också sannolikt att trafikanter, företrädare för myndigheter, politiker och andra aktörer som har en 

relation till vägars kvalitet, värderar dessa fem synsätt som olika viktiga.  

De fem synsätten avspeglar också att det inte alltid finns någon tydlig gräns mellan en vägs kvalitet 

och dess generella egenskaper. Detta gäller till exempel för det värdebaserade synsättet på kvalitet, där 

det kvalitetsrelaterade värdet omfattar alla aspekter av vägen som är till nytta för samhället. Inom det 

användarbaserade synsättet finns kanske en mer tydlig gräns mellan vägens grundläggande egenskaper 

(så som att trafikanten förväntar sig att vägen har filer, vägskyltar m.m.), och dess kvalitet (som 

trafikanten bedömer genom att jämföra sin senaste upplevelse med de föregående upplevelserna). 

Det finns även ytterligare dimensioner av kvalitet som till viss del sammanfaller med de ovan nämnda. 

Ett sådant exempel är Ghobadian (1993) som diskuterar distinktionen mellan tillverkningskvalitet och 

servicekvalitet, och framförallt vad som är utmärkande för servicekvalitet.  

I andra studier definieras dålig kvalitet helt enkelt som avvikelser från det förväntade utfallet (oavsett 

vad detta är), och god kvalitet som att man har fått något utöver vad som var förväntat. I den relation 

som studien avser, mellan beställare och entreprenör är det tveksamt att använda en sådan definition 

då kontraktet bör styra entreprenörens ambitionsnivå, varken mer eller mindre.  

Diskussionen kring en teoretisk definition som är passande för Trafikverkets verksamhet (i kapitel 3) 

ställer således krav på att ett ställningstagande görs om vilket kvalitetssynsätt som är mest relevant.  

2.3. Kostnaden för kvalitet 

En klassisk utgångspunkt för de flesta studier som rör projekt och deras utfall är den så kallade 

järntriangeln. Denna handlar om att projekt är begränsade av tre dimensioner; tid, kostnader och 

kvalitet. Om någon av dessa dimensioner ska kunna öka så måste någon annan dimension reduceras i 

förhållande till detta. Således innebär en höjning av kvaliteten att ett projekt kommer att kosta mer 

pengar och/eller att det kommer ta längre tid att slutföra. Triangeln är användbar som en teoretisk 

utgångspunkt för förståelsen av hur kvalitet i detta sammanhang alltid är beroende av projektets tids- 

och kostnadsmässiga budget.3 Detta gäller i särskilt hög grad offentliga beställare som har att väga av 

den mest effektiva användningen av skattemedlen i varje given situation. 

2.3.1. Absolut och relativ kvalitet 

Warsame (2011) resonerar om kvalitet i termer av absolut respektive relativ kvalitet. Detta kan ses 

som helt eller delvis överlappande definitioner i förhållande till de fem synsätt som ges av Garvin 

(1984) ovan. Absolut kvalitet definieras som universellt gångbar och oberoende av restriktioner i 

budget, medan relativ kvalitet handlar om en viss kvalitetsnivå givet en viss budget. Med ett relativt 

synsätt på kvalitet kan en produkt som i absoluta termer håller en ganska låg kvalitet vara 

högkvalitativ så länge som den är tillräckligt billig. 

                                                      

3 Triangeln har dock kritiserats i flera sammanhang. Inom projektstyrningslitteraturen har järntriangeln pekats ut 

som ett skäl till att projekt misslyckas, då begreppen tid, kostnader och kvalitet inte ses som något mer än två 

välvilliga gissningar och ett fenomen (Atkinson 1999). Författaren menar här att uppföljning av tid och 

kostnader mot den budget som inledningsvis bara var en gissning om det troliga utfallet riskerar att leda projekt 

fel. Kvalitet benämns i sin tur som ett fenomen vars definition varierar från person till person och som kan 

förändras över ett projekts livscykel. 
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I denna studie uppehåller vi oss främst vid den relativa typen av kvalitet. Det beror på att en offentlig 

beställare som vill uppnå en viss kvalitetsnivå i de upphandlade tjänsterna behöver ta hänsyn till de 

budgetrestriktioner som denne lyder under. Det bör i offentlig verksamhet alltid finnas en avvägning 

mellan den tänkta och en möjlig alternativ användning av resurserna, och av det skälet finns det alltid 

en punkt där mer kvalitet är en ineffektiv prioritering i förhållande till andra tänkbara 

användningsområden.  

I vissa länder kan kvaliteten på vägen bli så låg att den är säkerhetsmässigt oacceptabel eller omöjlig 

att använda. Detta händer när de offentliga medlen är så begränsade att de inte räcker för att upprätt-

hålla en grundläggande långsiktig standard. I dessa länder hade det kunnat vara mer relevant att 

diskutera absoluta kvalitetsdimensioner.  

2.3.2. Kostnaden för att kontrollera om tillräcklig kvalitet har uppnåtts 

I litteraturen om kvalitet diskuteras (se exempelvis Garvin (1988)) en distinktion mellan kvalitets-

kostnader som går att undvika och sådana som inte går att undvika. Kvalitetskostnader som inte går att 

undvika är t.ex. kostnader för upprätthållandet av kvalitetskontroller, medan kvalitetskostnader som 

går att undvika rör brister och ineffektivitet i produktionens kvalitet. Distinktionen för in frågan om att 

kvalitet inte automatiskt uppstår bara för att en viss kvalitetsnivå har valts, det krävs också att 

vägadministratören inordnar verksamheten så att den säkerställer att den eftertraktade kvaliteten 

uppnås.  

 

Distinktionen mellan kostnader till följd av kvalitetsbrister och kostnaden för att kontrollera upp-

fyllelsen av kvalitet är också central utifrån ett effektivitetsperspektiv. I de flesta produktionsprocesser 

är det inte effektivt att kontrollera alla aspekter av allt som produceras, då kostnaden för detta skulle 

bli för hög. Av det följer att det finns ett optimum där den sammanlagda kostnaden för kvalitets-

kontroller och för kvalitetsbrister i produktionen har minimerats. Att i verkligheten uppnå den 

kvalitetsnivå som anges i de standarder som har ställts upp kan med andra ord vara allt för dyr att 

uppnå genom kontroller. 

På det här området finns det ett skäl att resonera kring om väginfrastruktur utgör en produkt som 

kräver relativt mycket eller lite resurser att kontrollera. Som nämndes i avsnitt 1.2 omfattas inte vägar 

av något kontinuerligt kontrollsystem jämförbart med järnvägens signalsystem och strömförsörjning. 

Samtidigt är vägnätet mycket omfattande, vilket ökar resursåtgången för kontroll. Däremot är 

väginfrastruktur inte tekniskt eller mekaniskt avancerat, vilket underlättar kontroll.  

2.4. Gap mellan förväntad och faktisk kvalitet 

Fram till nu har vi i stort sett diskuterat kvalitet som någonting kontrollerat och förutsägbart. Detta är 

sällan fallet, vilket är själva utmaningen med att mäta kvalitet. De gap som uppstår mellan den 

förväntade kvaliteten och det faktiska utfallet kan också definieras och diskuteras i ett antal olika 

dimensioner. Deane et al (1997) redovisar fem möjliga prestandagap/avvikelser från det faktiska utfall 

som kunden förväntar sig.  

Som exempel kan det första gapet uppstå mellan beställarens faktiska behov och det uppdrag som 

denne formulerar. Det andra gapet kan uppstå mellan denna beskrivning och entreprenörens tolkning 

av den. Sammantaget finns det i varje projekt ett stort utrymme för att olika tolkningar ska spela stor 

roll för om utfallet ligger i linje med förväntningarna eller ej.  

Avvikelser från det eftertraktade utfallet kan både ske av misstag, men också helt medvetet. Som 

nämndes inledningsvis i kapitlet har entreprenören och Trafikverket sällan exakt samma intresse. Det 

kan också tänkas att Trafikverket ibland kan agera på ett sätt som inte är det eftertraktade utifrån ett 

kvalitetsperspektiv. 
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Ovanstående kan bli ett problem om entreprenörerna börjar spekulera i att de kan sänka kvaliteten 

genom att undvika vissa arbetsuppgifter – och slår ut konkurrensen genom att sänka budet i 

förhållande till detta. 

2.4.1. Kvalitetens verifierbarhet och observerbarhet 

Ett annat utrymme för negativa kvalitetsavvikelser relaterar till möjligheterna att uppfatta vad som är 

god eller dålig kvalitet. I de fall som gapen inte kan mätas eller uppfattas blir beställarens möjligheter 

att följa upp och utkräva kvalitet små.  

I dessa sammanhang är det vanligt att använda begreppen observerbar och verifierbar kvalitet (se t.ex. 

Lundberg (2012) och Albano et al. (2017)). Observerbar kvalitet kan uppfattas t.ex. av beställarens 

anställda, som kan göra en subjektiv bedömning utifrån sina yrkeskunskaper om vad som utgör bra 

kvalitet. Verifierbar kvalitet kan bevisas på ett mer objektivt sätt genom t.ex. mätningar eller liknande, 

vilket gör att denna kvalitet kan skrivas in i kontrakt och kan användas som bevisföring om det uppstår 

en tvist mellan entreprenören och beställaren. 

Observerbar kvalitet används ofta inom den privata sektorn som ett sätt att välja mellan möjliga 

underleverantörer. Beställaren utgår här från sin egen bild av vilken entreprenör som har levererat bra 

kvalitet, och väljer därefter. Denna typ av ”diskriminerande” utvärdering av kvalitet är inte tillåten 

inom offentlig sektor då det skulle åsidosätta principen för konkurrensneutraliteten och öka risken för 

korruption. 

Verifierbar och observerbar kvalitet är tätt sammankopplade med tidsdimensionen. Ofta är kvaliteten 

inte observerbar eller verifierbar direkt, men tydligare efter en tids användning (därav talesättet ”the 

proof of the pudding is in the eating”). 

2.4.2. I vilka dimensioner kan gap mellan förväntad och faktisk kvalitet uppstå? 

Innan vi går in på de dimensioner som är viktiga för en högkvalitativ väg utifrån beställarens eller 

trafikantens synvinkel är det för förståelsen relevant att diskutera i vilka dimensioner som 

kvalitetsbrister/gap kan uppstå. Nedan listas några tänkbara inputdimensioner där kvalitetsbrister 

uppstår: 

• Funktion – vägen får inte den utformning som krävs för att uppnå den funktion som var 

eftertraktad, t.ex. om en kurva i en avfart byggs för snäv i förhållande till den tänkta 

hastighetsgränsen. Detta kan avse en avvikelse i planeringsstadiet från vedertagna normer eller 

i genomförandestadiet (om vägbygget inte genomförs enligt ritning).  

• Metod – Entreprenören eller beställaren använder (eller tillåter användning) av en byggmetod 

som är olämplig för det tänka användningsområdet, vilket t.ex. leder till att konstruktionen 

bryts ned i snabbare takt än tänkt. Denna kvalitetsbrist kan uppstå i många led hos 

entreprenören eller beställaren. Den sannolikt vanligaste kvalitetsbristen av denna typ uppstår 

när den enskilde byggarbetaren inte genomför sina arbetsmoment på föreskrivet sätt.  

• Material – Det material som har beställts till bygget håller av någon anledning inte den 

kvalitetsnivå som föreskrivits för att tänkt funktion ska nås. Denna brist kan uppstå genom att 

beställaren eller entreprenören gjort en felaktig beställning. 

Det kan konstateras att dessa dimensioner ger upphov till olika sorters fel/brister och kräver olika 

sorters kontrollsystem för att hantera. Dessa potentiella kvalitetsbrister påverkas också av 

entreprenadformen, då tanken med t.ex. totalentreprenader är att entreprenören ska kunna föreslå nya 

metoder. Detta kan leda till mer innovativa tillverkningsprocesser, men ökar också risken för 

kvalitetsbrister i tillverkningsprocessen till följd av att de nya metoderna inte är lika beprövade. 



VTI notat 23-2017  19 

3. Teoretisk definition av kvalitet i Trafikverkets 
väginvesteringsverksamhet 

Diskussionen om kvalitet i litteraturen pekar på ett brett spektrum av kvalitetsdefinitioner och möjliga 

kvalitetsdimensioner. Som tidigare omnämnt skiftar begreppets betydelse beroende på vilket område 

det avser och vem den tänkta användaren är. Vi måste således avgränsa och prioritera utifrån relevanta 

målsättningar vid valet av definition. 

Ett inledande konstaterande är att den uppfattning av kvalitetsbegreppet som var och en bär med sig 

utifrån rollen som konsumenter på den allmänna marknaden kan vara missledande som utgångspunkt 

för att förstå vilken kvalitetsdimension som är viktigast för Trafikverket att ta hänsyn till. På samma 

sätt är vanligt förekommande definitioner av typen ”hög kvalitet är när köparens förväntningar 

överträffas” något som lätt blir vilseledande i det sammanhang som studien gäller. Detta eftersom en 

sådan definition innebär att både ”kvalitet” och ”förväntningar” är subjektiva begrepp, och därför 

knappast relaterade till någon norm om effektivitet. 

På grund av att Trafikverket är en statlig myndighet med begränsade resurser som bör prioriteras på 

bästa sätt, så måste kvalitetsdefinitionen ta utgångspunkt i detta förhållande. Vi utgår i denna studie 

från den målsättning om ett samhällsekonomiskt effektivt och hållbart transportsystem som uttrycks i 

de transportpolitiska målen.  

Nedan beskriver vi inledningsvis definitionen av kvalitet, och därefter följer ett antal principiella 

resonemang som motiverar de antaganden som underbygger den definition som valts.  

3.1. Definition av kvalitet 

Trafikverkets övergripande politiska uppdrag är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning. Det huvudsakliga syftet och den största nyttan för samhället av 

en väg är den tillgänglighet som vägen bidrar med i form av möjligheter för snabba och smidiga 

transporter. I samhällsekonomiska analyser åskådliggörs detta av att förbättringar i infrastrukturen 

oftast innebär att tidsvinster utgör de största nyttoposterna i kalkylen, vilket är ett uttryck för att ökad 

tillgänglighet har ett stort värde för samhället. Till begreppet tillgänglighet kan också närliggande 

begrepp kopplas, så som vilken säkerhet som råder för den som trafikerar vägen.4  

En central förutsättning för kvalitet på väg är att den inledningsvis inte är verifierbar, och den kan 

också ha låg observerbarhet. Detta beror på att i ett inledande skede kan alla vägar sägas ha ”full” 

tillgänglighet. Det går därmed vid färdigställandet av en ny väg normalt sett inte att uppfatta eller mäta 

de dimensioner som är viktiga för att avgöra om vägen är högkvalitativ eller ej. Efter ett antal år av 

användande kommer dock de högkvalitativa vägarna börja skilja sig från de lågkvalitativa vägarna till 

följd av påfrestningarna från trafiken. I ett senare skede kan kvalitetsnivån därför både observeras och 

verifieras. 

Vår kvalitetsdefinition står på tre ben:  

• Tillgänglighet utgör den huvudsakliga nytta som en högkvalitativ väg bidrar med. Omvänt är 

låg kvalitet när brister i tillgängligheten uppstår i form av t.ex. nedsatt hastighet eller en 

vägstängning. Då samhället i många fall inordnas runt förutsättningen att en viss väg finns 

tillgänglig så kan en sådan avstängning innebära mycket stora kostnader. Kvalitet är således i 

praktiken att en väg hålls öppen och att den kan trafikeras med den kapacitet, hastighet, 

säkerhet och komfort som den utformades för. Möjligheten att trafikera vägen som tänkt 

hänger i sin tur ihop med det gränsvärde som har valts för vad som utgör acceptabel 

                                                      

4 Om vägen är osäker finns det en risk att tillgängligheten sjunker på grund av risk för en olycka eller trafikanters 

rädsla för en olycka. 



20  VTI notat 23-2017 

vägstandard. Detta gränsvärde är en viktig del av kvalitetsdefinitionen och kan väljas utifrån 

olika principer. I vårt fall bör den sättas på den punkt som är samhällsekonomiskt optimal 

(dvs. den punkt där den ökade samhällskostnaden från t.ex. olyckor och 

hastighetsnedsättningar står i paritet med kostnaden för att göra en upprustning). Ett 

närmevärde för denna punkt är att använda Trafikverkets underhållsstandard.  

• Tid utgör den dimension under vilken kvaliteten upprätthålls. Vägar används många gånger 

och under en lång tidsperiod, och i praktiken håller alla5 nybyggda vägar god standard när de 

öppnas. Kvalitetsbrister framträder ofta först efter en tid av användning, och utan åtgärd 

förvärras bristerna till den punkt då vägens tillgänglighet minskar på grund av dålig standard. 

Om detta sker krävs en underhållsinsats för att lyfta vägens standard igen.   

De ovanstående två delarna utgör de delar av kvalitetsdimensionen som utgör nyttor för samhället, så 

kallad absolut kvalitet.  

• Kostnader utgör den referens till vilken upprätthållandet av tillgängligheten alltid måste 

relateras. I en effektivitetsgrundad definition av kvalitet spelar den absoluta kvalitetsnivån 

mindre roll så länge som vägen håller en acceptabel grundnivå. Det är mängden kvalitet 

relativt varje investerad krona som är intressant för en aktör som vill maximera effektiviteten. 

För detta relativa mått på kvalitet är samtliga kostnader under vägens livslängd relevanta, 

oavsett om de rör själva investeringen eller det efterföljande driftsunderhållet.  

Denna tredelade definition av kvalitetsbegreppet innebär i praktiken att kvaliteten (dvs. tillgänglig-

heten och säkerheten) ska hållas konstant (på eller nära nybyggnadsnivån) under så lång tid som 

möjligt till så låg kostnad som möjligt. I likhet med metodiken i en LCC-analys används det 

långsiktiga upprätthållandet av en vägs standard i relation till dess kostnader (för investering och 

underhåll) som ett uttryck för hög kvalitet. Detta gäller givet att gränsvärdet för acceptabel 

vägstandard sätts på den punkt som är rimligt samhällsekonomiskt optimal. 

 

Figur 1. Principskiss för skillnaden mellan en lågkvalitativ och en högkvalitativ väg givet att 

investeringskostnaderna och de årliga underhållskostnaderna är likvärdiga. Den streckade linjen 

utgör den gräns där vägstandarden försämrats så mycket att det är samhällsekonomiskt lönsamt att 

göra en reinvestering för att lyfta vägstandarden. 

Det ovanstående resonemanget kan låta simpelt, men snarare är detta kanske den komplikation som 

gör att det är svårt att mäta kvalitet på väg, eftersom långsiktiga förlopp ökar svårigheten att hålla isär 

vilka faktorer som är orsaken till den uppmätta utvecklingen. För att få en övergripande bild av om 

olika typer av kontrakt bidrar till låga eller höga livscykelkostnader bör Trafikverket dessutom väga in 

                                                      

5 Det finns vissa undantag, se diskussionen i avsnitt 3.1.4. 
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eventuella skillnader i sina egna kostnader för att administrera olika kontrakt. Utöver detta påverkas 

projekt också i olika grad av omkringliggande faktorer så som de geologiska förutsättningarna och 

marknadsförutsättningarna vid en upphandling. Det kan således vara svårt att skilja ut den verkliga 

kvaliteten från andra faktorer som påverkar ett projekt. 

För att använda tillgänglighet för att mäta kvalitet måste begreppet operationaliseras. 

Operationaliseringen behöver i sin tur anpassas till den metod som väljs för att mäta kvalitet, vilket vi 

diskuterar i de efterföljande kapitlen. Oavsett metod är dock en utgångspunkt att det finns ett 

gränsvärde för när de samhälleliga kostnaderna till följd av låg vägstandard (t.ex. olyckor) blir högre 

än kostnaderna för att åtgärda vägen. Detta utgör den punkt där väghållaren (för att maximera 

samhällsnytta) bör överväga att rusta upp vägen igen. Oavsett vilken nivå som väljs utgör denna punkt 

referensen för gränsen mellan hög och låg kvalitet. Genom att samma nivå används i alla jämförbara 

investeringar blir denna referens ett objektivt mått på kvalitet. 

3.1.1. Andra kvalitetsdimensioner 

I den ovanstående definitionen av kvalitet har vi valt tillgänglighet som ett uttryck för den viktigaste 

egenskapen hos en väg. Motivet för att prioritera denna kvalitetsegenskap är att den är tätt förknippad 

med den grundläggande funktionen hos väginfrastruktur. Säkerhet utgör en annan aspekt av 

möjligheten att använda en väg för sitt tänkta syfte, det vill säga att en färd från punkt A till B ska 

förlöpa som planerat utan olyckor. Här antas att det finns en tydlig standard som syftar till att hålla 

säkerheten på en hög nivå, som definieras såväl internationellt som av Trafikverket gällande vägens 

linjeföring, skyltning och friktion. Säkerhet som kvalitetsbegrepp innebär således upprätthållandet av 

dessa standarder på tillräckligt höga nivåer under tiden som vägen hålls öppen.  

Utöver dessa egenskaper finns det dock ett antal andra egenskaper hos en väg som kan värderas av 

samhällets aktörer. Till exempel kan estetik vara en viktig egenskap hos vissa broar, medan detta inte 

spelar någon roll för en vanlig landsväg genom en skog. Denna typ av kvalitativa egenskaper bedöms i 

genomsnitt inte vara lika viktiga som tillgänglighet, men för enskilda väginvesteringar kan dessa 

egenskaper vara viktigare på grund av de förutsättningar som råder på den specifika platsen. Några 

tänkbara sådana egenskaper är: 

• Åkkomfort, dvs. i vilken mån asfaltsbeläggningen fortplantar ljud och vibrationer in i 

fordonet. Vid en viss gräns övergår dålig åkkomfort till att snarare vara en fråga om bristande 

säkerhet. 

• Rullmotstånd, dvs. vilken bränsleförbrukning en viss väg orsakar hos fordonsflottan. 

• Miljökostnader, t.ex. i vilken mån återvinningsbar asfalt används eller i vilken mån asfaltsytan 

ger upphov till partikelutsläpp när den trafikeras. 

• Buller, dvs. i vilken mån fordonens kontakt med vägytan ger upphov till buller som stör 

omgivningen. 

• Estetik, dvs. om infrastrukturen framstår som tilltalande. 

Listan avspeglar en blandning av egenskaper av olika karaktär. Till exempel är rullmotstånd en 

ekonomisk eller miljömässig egenskap, medan buller och estetik kan kopplas till att minimera 

mänsklig störning från vägmiljön. Vissa av egenskaperna kan också tänkas att bli viktigare framöver, 

såsom t.ex. miljökostnaderna. Det kan också finnas fler tänkbara eftertraktade egenskaper hos en 

högkvalitativ väg än de ovan listade, vilket understryker att vägars kvalitetsdimensioner är komplexa 

att beskriva i sin helhet.  
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Denna komplexitet gör att dessa dimensioner inte ingår i den kvalitetsdimension som föreslås här. Det 

finns dock inget som hindrar en framtida studie där de samhälleliga kostnaderna för t.ex. buller och 

partiklar tas med i analysen av vägars kvalitet. Givet nuvarande kunskapsläge riskerar dock en sådan 

studie att bli komplex då den spridning av buller och partiklar som sker från varje typ av vägbelägg-

ning behöver modelleras och värderas för hela vägnätet. 

3.1.2. Den faktiska kvaliteten är ett resultat av flera processer 

I diskussioner med Trafikverkets företrädare om myndighetens upphandling från privata entreprenörer 

har frågan om kvalitet ofta inriktats enbart på kontraktsuppföljningen mellan entreprenör och 

beställare. Med detta sätt att definiera kvalitet avses frågan om entreprenören gör det som har 

överenskommits i kontraktet eller inte. Om svaret är ja definieras kvaliteten således som hög. 

Inom en sådan ram för kvalitetsbegreppet ses kontraktets bestämmelser som referensen eller måttet på 

om kvaliteten är hög eller låg (kan liknas vid den produktionsbaserade kvalitetsdefinitionen i avsnitt 

2.2). Detta oavsett om det som beskrivs i kontraktet resulterar i en väg som faktiskt är hållbar och 

framkomlig eller inte. Det innebär med andra ord att bedömningen av kvaliteten blir relativ, eftersom 

den är beroende av olika kontrakts varierande utformning som referens för kvaliteten. Vi argumenterar 

här för att kontraktsuppföljningen inte är ett tillräckligt brett perspektiv för att spegla den samlade 

kvaliteten som blir utfallet av en väginvestering.  

Den kvalitet som vi vill kunna mäta kan sägas vara resultatet av hur framgångsrikt Trafikverket är i två 

processer: 

• Formulerandet av ett samhällsekonomiskt effektivt kontrakt. Denna process handlar om att 

Trafikverket ska formulera specifikationer i kontraktet som ger så stor (netto)samhällsnytta 

som möjligt (i form av goda egenskaper hos vägen till så låg kostnad som möjligt). Detta kan 

ske på två sätt antingen genom funktionskrav eller utförandekrav. Den senare förutsätter 

beställarkunskap om hur lägsta möjliga livscykelkostnad uppnås samt hur denna kunskap kan 

omvandlas till kontraktsspecifikationer som ger entreprenören incitament att ta hänsyn till 

dessa livscykelkostnader.  

I kontrakt av typen totalentreprenad hamnar en del av dessa utformningsfrågor hos 

entreprenören (dock inte alla då Trafikverket fortfarande står för många av de utformningsval 

som görs inom den fysiska planeringsprocessen). 

• Kontroll och uppföljning av att kontraktsspecifikationerna uppfylls. Att genom t.ex. kontroll 

och uppföljning se till att Trafikverket får den kvalitet, enligt teknisk specifikation, som är 

beställd i kontraktet. Här står entreprenören för genomförandet av det arbete som leder till att 

en viss kvalitet uppnås. 

Det är utfallet av båda dessa processer som ger den sammanlagda kvalitet som går att mäta eller som 

kan uppfattas i efterhand som ett utfall. 

3.1.3. Vägens specifikationer kontra dess kvalitet  

Ett sätt att hantera och definiera distinktionen mellan grundläggande specifikationer och kvalitet är att 

avgränsa genom att vi ser de standarder som existerar på vägområdet gällande hur vägar ska vara 

utformade som givna, och att dessa i praktiken alltid uppfylls när vägen är nybyggd. Vi kan till 

exempel förvänta oss att Trafikverket kommer att se till att varje ny väg får en skyltning som följer de 

regler och lagar som finns, samt att vägens bredd och antal filer är baserade på standarder och 

tumregler. Dessa grundläggande egenskaper som förväntas uppfyllas vid vägens invigning som en del 

av dess specifikationer, och hör därför inte till kvalitetsbegreppet som istället avser den långsiktiga 

hållbarheten hos vägens delar.  
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3.1.4. Betydelsen av kortsiktig respektive långsiktig kvalitet 

Som nämns i avsnitt 3.1. antas att den gällande grundstandarden för vägar kommer att vara uppfylld 

vid vägens öppnande. Det är därmed inte (lika) nödvändigt att i forskningssyfte följa upp om vägarna 

byggs enligt sina grundläggande specifikationer, eftersom det kan förväntas att det finns få avvikelser 

från de omfattande standardkrav som finns för vägar i nybyggnadsskedet. 

Givet att grundläggande specifikationer och funktioner hos en ny väg i stort sett alltid uppfylls, så 

menar vi att kvalitetsdimensionen är väl kontrollerad i detta skede. Med detta menar vi att vid en vägs 

öppnande finns det få dimensioner som Trafikverket inte kontrollerar genom att ha fördefinierade 

standarder för utformning, och kvaliteten är därmed (nästan per definition) hög. Omvänt så menar vi 

inte heller att Trafikverket i särskilt stor utsträckning bygger vägar med mycket högre kvalitet än vad 

som är nödvändigt, då standarderna ofta anger en nivå som är lagom, men där ytterligare höjningar av 

kvaliteten inte ger samma utväxling i form av förbättrade egenskaper. På grund av dessa förhållanden 

är det också lättare att skriva in dessa dimensioner i kontrakten.  

Det finns dock vissa aspekter hos en nybyggd väg som fortfarande kan vara svåra att kontrollera, ett 

sådant exempel är så kallad blödande asfalt där en för stor mängd bindemedel i asfalten gör dess yta 

slät och hal. En sådan asfalt har visat sig kunna vara farlig framförallt för motorcyklar (Trafikverket 

2013a och Lundberg 2012).  

Vi menar dock att dessa kvalitetsproblem är av marginell betydelse hos nybyggda vägar i förhållande 

till långsiktiga aspekter. Ett bygge vars genomförande har karaktäriserats av låg kvalitet kan således 

passera slutbesiktningen på grund av att bristerna inte blir synliga förrän vägen utsätts för långvarig 

belastning (från trafik och väder). Trafikverkets kontroll över vägens långsiktiga standard och status är 

mycket mer begränsad än den kortsiktiga, det vill säga att det är svårt att säkerställa att den standard 

som vägen byggdes i kan bestå under lång tid framöver. Fortsättningsvis är vi av det skälet främst 

intresserade av den långsiktiga kvalitetsnivån på vägarna, och hur denna påverkas av kvaliteten i 

genomförandet av vägbygget. 

3.2. Vilken källa till kunskap om kvalitet bör vi inrikta oss på för 
uppföljning? 

Utifrån den definition av samhällsekonomisk kvalitet som redovisats i föregående avsnitt är nästa steg 

att diskutera vilka möjligheter som står till buds för att mäta kvalitet utifrån denna definition. Nedan 

listas tänkbara källor till kunskap om den kvalitet som är intressanta utifrån studiens utfallsbaserade 

perspektiv. 

• Kundnöjdhets- och olycksdata, är datakällor som uppstår utanför Trafikverket genom 

användandet av infrastrukturen. Främst sker detta när användarna av gör iakttagelser av 

infrastrukturens status när den trafikeras (beskrivs i kap 4). 

• Trafikverkets interna projekt- och kontraktsuppföljning, handlar den kunskap som de anställda 

inom Trafikverket uppnår under de arbetsprocesser som handlar om förvaltningen och 

genomförandet av kontrakten (beskrivs i kap 5). 

• Mätningsbaserade data, handlar om den kunskap som inhämtas genom olika sorters objektiva 

mätningar av infrastrukturens tillstånd. Till denna kategori räknas även mätning av vägens 

livslängd från tillfället för trafikpåsläpp till första reinvesteringsåtgärden (beskrivs i kap 6). 

Samtliga av dessa kunskapskällor är tänkbara som utgångspunkt för en studie av kvalitet. I de följande 

kapitlen går vi igenom dessa tre datatyper. 
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4. Kundundersökningar och olycksdata 

Kundnöjdhet och olycksstatistik utgör, som tidigare nämnts, indikationer på kvalitet som uppstår vid 

själva användandet av infrastrukturen. Följande avsnitt diskuterar möjliga användningsområden för 

denna typ av kvalitetsuppföljning. 

4.1. Kunden har alltid rätt – kundnöjdhet 

Goda argument finns för att kvalitet bör mätas genom att fråga kunden (här synonymt med 

trafikanten). Detta synsätt avspeglas i den kundvalsbaserade modellen för upphandling som 

omnämndes i avsnitt 2.2, där kundens val av utförare utgör grunden för konkurrens mellan företagen 

på marknaden.  

Det finns samtidigt argument som talar mot att kundnöjdhet bör användas vid uppföljning av kvalitet i 

väginvesteringar. Nedan ges en bakgrund till kundnöjdhetsmätningar, en diskussion kring 

förutsättningarna hos Trafikverket och vår bedömning av om det är lämpligt att använda kundnöjdhet 

som utgångspunkt för mätning av kvalitet.  

4.1.1. Tidigare erfarenheter 

Att mäta väganvändarnas kundnöjdhet är vanligt förekommande i ett flertal länder i världen (Pakkala 

2010), och dessa kvalitetsmätningar används vanligen för att ge vägadministrationen en uppfattning 

om kundernas inställning till hur väl arbetet har utförts på en aggregerad nivå. Även i Sverige har 

Trafikverket och dess föregångare sedan lång tid mätt kundnöjdhet med enkäter. Det är däremot mer 

ovanligt att resultaten av dessa mätningar används som en mer direkt indikator för kvalitet i enskilda 

projekt, eller som ett sätt att justera ersättningen till entreprenörerna.  

Den finska vägadministrationen har implementerat en mer långtgående direkt användning av 

kundnöjdhet för att skapa incitament för kvalitet i sina vägunderhållskontrakt. Från 2005 och framåt 

användes denna typ av mätningar som en grund för att justera ersättningen till entreprenörerna 

(Karjalainen 2008, Päiviö 2014). Kundnöjdhetsmätningarna låg till grund för att bedöma om en bonus 

ska betalas ut till entreprenören (om mätningarna pekade på att ett gott resultat hade uppnåtts i 

entreprenörens område). I de inledande tester som den finska vägadministrationen genomförde (2005–

2008) fanns inga sanktioner relaterade till låg kundnöjdhet, och den maximala bonusen var relativt 

liten (upp till 1,5 procent av kontraktssumman). I senare tillämpningar av denna kundnöjdhetsbonus 

höjdes den maximala bonusnivån till 2 procent av kontraktssumman (Päiviö 2014).  

I Finland har även mer långtgående modeller för tillämpning av kundnöjdhetsbaserad styrning av 

ersättningen till entreprenören testats. Levola och Pakkala (2014) redovisar erfarenheter från ett test av 

en typ av kontrakt där entreprenören i sitt anbud anger en kundnöjdhetsnivå som denne vill uppnå. 

Den angivna nivån ingår sedan i anbudsvärderingen, och de som anger en högre kundnöjdhetsnivå ges 

en högre kvalitetspoäng i anbudet. Om en entreprenör skulle ange en högre kundnöjdhetsambition än 

vad denne sedan kan uppnå så reduceras dock ersättningen till entreprenören med en sanktion. På detta 

sätt görs kundnöjdhetsambitioner till en del av kvalitetskriterierna i anbudsvärderingsprocessen. Det 

finska testet av kontraktsformen ledde till att entreprenören blev tvungen att betala sanktionsavgifter 

på grund av att denne inte uppnådde den nivå som var ambitionen.  

Den ovanstående beskrivningen av kundnöjdhetsmätningar hos den finska vägadministrationen pekar 

på en annan användning av kundnöjdhetsmätningar än den kvalitetsmätning som är intressant i denna 

studie. Detta då den är inriktad på att reglera ersättningen till entreprenören snarare än att mäta 

kvalitetsnivån. Syftet är dock liknande, då även de finska kontrakten syftar till att entreprenörerna ska 

bli mer kvalitetsmedvetna. Samtidigt handlar skillnaden om hur resultaten tillämpas, men i princip är 

det samma krav som ställs i den finska användningen av kundundersökningarna som vid 
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kvalitetsmätning. I båda fallen är kraven höga på att kvalitet kan mätas i rätt geografiskt område, samt 

att de tillfrågade kunderna ger svar som indikerar faktisk kvalitet. 

4.1.2. Förutsättningar hos Trafikverket 

Det finska exemplet pekar således på en långtgående användning av kundnöjdhet som mått på en sorts 

kvalitet inom driftsunderhåll som kunde utgöra grund för ersättning.  

På Trafikverket finns en grundläggande förutsättning för samma typ av användning av kundunder-

sökningar genom att man årligen mäter både privat- och yrkesförarnas uppfattning om vägarnas 

standard inom sommar- och vinterunderhållet. I dagsläget är frågorna inriktade på att ta reda på vad 

individen har varit med om, snarare än att fråga om kundernas attityd (vilket var den tidigare 

inriktningen). På det sättet hoppas Trafikverkets företrädare att enkäten ska handla mindre om allmänt 

missnöje, t.ex. om dåligt underhåll har varit omskrivet i media, och mer om den egna upplevelsen av 

den senaste resan/tiden.  

Trafikverket frågar om trafikanten har råkat ut för något problem på vägarna under den senaste 

veckan, och ber respondenten att gradera problemets betydelse. Några av de problem som Trafikverket 

frågar efter och som har störst betydelse är t.ex. om trafikanten har råkat ut för skador på vägen på 

grund av dåligt underhåll, om det har varit obehagligt att köra på grund av spårig vägbana och om det 

är svårt att se vägens sträckning på grund av utslitna vägmarkeringar. Under vintertid efterfrågas även 

problem som kan kopplas till plogning/sandning och för mycket saltning. I en jämförelse som 

Trafikverket genomförde under 2015 fann man en viss överensstämmelse mellan vägytemätningar och 

svaren i enkäterna. 

4.1.3. Diskussion kring möjligheterna att använda kundnöjdhet som kvalitetsmått 

Som nämndes inledningsvis finns det klara fördelar med att mäta kvalitet direkt hos den som drar nytta 

av en verksamhet, dvs. kunden. Den tydligaste fördelen med detta är att de kvalitetsaspekter som är 

väsentliga för den som drar nytta av verksamheten vägs in i kvalitetsmåttet automatiskt. Beroende på 

vilka frågor som ställs finns det således, liksom vid användandet av en kundvalsbaserad upphandlings-

modell, en möjlighet att få en bild av kvalitet i dimensioner som annars inte är mätbara. Som 

föregående avsnitt visar används dessutom modellen i Finland för att styra entreprenörens arbete mot 

en högre kundnöjdhet.  

På området väginvesteringar och vägunderhåll bedöms dock att det finns en del problem med att mäta 

kvalitet genom kundens perspektiv. Dessa problem innebär inte att kundundersökningar inte är 

lämpliga, men att hänsyn bör tas till dessa aspekter vid en eventuell fördjupad framtida användning av 

denna mätmetod. 

Ett problem med att mäta kvalitet utifrån hur kunden uppfattar denna är att det är osäkert i vilken mån 

kunden iakttar och värderar andra aspekter än den komfort som de upplever. Om detta är fallet är 

risken att de aspekter som är viktiga för vägens långsiktiga hållbarhet och för trafikanternas säkerhet 

inte värderas. Det kan helt enkelt antas att det på vägområdet finns en ”objektiv” sanning i form av den 

kunskap som vägadministrationen tillägnat sig genom erfarenhet och forskning om vilken standard 

som är nödvändig för att uppnå hög säkerhet och lång hållbarhet. De processer som hänger samman 

med kvalitet inom investering och underhåll på väg är därmed så långsiktiga och komplexa att det 

finns en risk att kundnöjdhetsmåttet inte tar tillräcklig hänsyn till dessa, utan enbart väger in den mer 

direkta och kortsiktiga kvaliteten.  

En möjlig invändning mot detta argument är att kundvalsmodeller används t.ex. inom vården där 

patienten på samma sätt har ett kunskapsmässigt underläge gentemot den forskningsgrund som läkaren 

står på. Frågan är dock om inte väginvesteringar och vägunderhåll utgör en svårare situation för 

kunden att utvärdera, om inte annat eftersom konsekvenserna av ett dåligt val av vård är något som 

drabbar individen direkt. Kunden har också svårt att signalera sitt missnöje med en viss väg genom att 
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välja en annan väg, då det kan innebära en betydande uppoffring (t.ex. en längre resväg). Farhågan om 

att kunden inte känner till tillräckligt om vad som utgör bra vägkvalitet, och därför inte låter sina svar 

påverkas i tillräcklig utsträckning av den faktiska kvaliteten, lyfts även av Levola och Pakkala (2014). 

Författarna resonerar i artikeln om det finska testet av kundnöjdhetsbaserad upphandling kring att 

frågan kvarstår om entreprenören har möjlighet att påverka kundnöjdhetsnivån i tillräcklig 

utsträckning. En ytterligare fråga på detta område är om det finns en skillnad mellan yrkesförare och 

privata trafikanter. Yrkesförarna spenderar mer tid på vägarna och de framför ofta tyngre fordon som 

kräver mer utbildning och kunskap om hur fordonet beter sig i olika situationer. Detta medför att 

yrkesförarna borde ha en bättre förmåga att bedöma ingenjörsmässiga aspekter t.ex. om vägen har 

byggts och underhålls på ett sätt som är trafiksäkert (vilket ligger mer i linje med en värdering av 

vägens långsiktiga kvalitet). 

Samtidigt som vi ger ovanstående invändningar mot kundens förmåga att uppfatta kvalitetsbrister i 

väginfrastrukturen vet vi också att Trafikverket ställer frågor i sina kundundersökningar om företeelser 

som borde vara svåra för kunden att bedöma, t.ex. spårdjup. Med andra ord finns det sannolikt en del 

möjligheter att med fråge- och enkätutformning överbrygga de svårigheter som mätmetoden innebär.  

Slutligen bedöms att den största nackdelen med att mer systematiskt börja mäta kvalitet med 

kundnöjdhetsundersökningar är att det finns uppenbara utmaningar med att återkommande kunna göra 

pålitliga efterfrågningar i tillräcklig omfattning hos trafikanterna. En fördjupad användning av 

kundnöjdhetsundersökningar skulle kräva en metod för att säkerställa att trafikanten utvärderar ett 

specifikt område eller en specifik nybyggd väg, och det skulle kräva en större mängd förfrågningar än 

idag för att få ett pålitligt urval som är giltigt för enskilda delar av vägnätet. Mätproblematiken 

försvåras av att det finns både statliga och kommunala väghållare i samma områden, och att det 

sannolikt är mycket få personer som lägger märke till om de använder en statligt eller kommunalt ägd 

väg. I kombination med att de flesta enkätundersökningar redan idag dras med problem att uppnå en 

tillräckligt hög svarsfrekvens finns det en risk för att en enkätbaserad metod skulle få respondenterna 

att över tid tröttna. 

Med mer moderna metoder, t.ex. appar, kan kanske dessa metodproblem överbryggas. Dessa saknas 

dock i dagsläget och skulle i så fall behöva utvecklas. En app kan genom mobilen spåra vilka vägar 

som används och därmed koppla svaren till en viss väg eller ett visst område. Därutöver kan 

rekrytering av en särskild grupp för att svara i appen kanske leda till att svarsfrekvensen kan ökas.  

4.2. Trafiksäkerhet 

Ett annat direkt sätt att mäta kundens nytta av vägsystemet är att använda data över hur många som 

skadas och dödas på olika vägar i landet i trafikolyckor, och att bygga måttet av kvalitet på 

förekomsten av olyckor. Tillvägagångsättet inriktas således på en av de viktigaste negativa externa 

effekterna av dåligt byggda och underhållna vägar. I studier av sambanden mellan trafikolyckor och 

vägytemått (Se exempelvis Ihs et al. 2002) finns det ett samband mellan vissa mått och antalet 

olyckor. Detta gäller framförallt för måttet IRI6,men för spårdjup har inte samma samband hittats.   

Även om det finns ett syfte med att följa upp och analysera trafikolyckor, och framförallt orsaken till 

dessa, så finns det vissa argument mot att använda dessa indikatorer som indikatorer i ett kvalitetsmått. 

Eftersom det finns mer direkta mått som gör att trafikolyckor kan förhindras, t.ex. att tillräcklig 

friktion ska uppnås innan trafik släpps ut på vägen så är det rimligare att utgå från dessa. Det kan 

också ses som moraliskt tveksamt att använda trafikanternas olyckor för att utvärdera kvalitet. 

                                                      

6 IRI (International roughness index) mäter vägens långsgående ojämnheter genom att en fjärdedels bil (ett hjul 

med fjädring) simuleras i hastigheten 80 km/h. Bilens vertikala rörelser till följd av ojämnheten i vägen 

summeras och divideras med distansen. Måttet summeras ofta över 20 meters väglängd. 
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Olycksstatistik bör således av principiella skäl endast användas som indikator på sådana kvalitets-

dimensioner som inte går att mäta på ett mer direkt sätt i vägens status. Det är svårt att på förhand 

tänka sig att det finns någon dimension som inte ska gå att fånga upp i ett vägkvalitetsmått.  

Att undersöka orsaken till olyckor är dock användbart som utrednings- och forskningsområde för att 

förbättra trafiksäkerheten. Ett sådant exempel är lagningar som har lett till hala vägar i skarvarna 

mellan ny och gammal beläggning. Där har diskussioner dykt upp i media om att motorcykelolyckor 

har skett på grund av att vägarna varit hala. Liknande problem kan uppstå om nylagd asfalt ”blöder”, 

vilket kan göra den halare och därmed farligare än andra vägar.  

Utöver ovanstående principiella argument kan tillvägagångssättet ganska snabbt definieras som 

metodmässigt problematiskt för systematiska mätningar av kvalitet. Framförallt finns det ett stort 

slumpinslag i och med att alla lågkvalitativa vägar inte leder till någon olycka. Det krävs ganska 

många olyckshändelser för att kunna fastställa med någon statistik säkerhet att en viss vägutformning 

har en så låg kvalitet att den lett till olyckor.  

4.3. Reflektioner  

Trafikverket har ingen tradition av att använda kundundersökningar till något mer än övergripande 

uppföljningar, och därför kan det vara lätt att avskriva denna typ av datakällor som mindre 

användbara. Diskussionen pekar dock på att det finns flera intressanta aspekter av att använda dessa 

data för uppföljning av kvalitet, men det skulle kräva en kraftigt utvecklad verksamhet för att 

åstadkomma detta. Om ett intresse skulle uppkomma för att fördjupa denna typ av mätningar är 

rekommendationen att se över möjligheten att använda t.ex. appar eller andra mätmetoder som är mer 

moderna än klassiska enkäter.  
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5. Trafikverkets interna kvalitetsuppföljning 

Trafikverket är en stor myndighet med ett flertal olika verksamhetsgrenar. Det pågår verksamheter 

inom flera av dessa grenar som kan ses som relevanta för kvalitetsmätning. I detta kapitel ligger fokus 

på investeringsverksamheten och underhållsverksamheten. Trafikverket har därutöver en särskild 

organisation för genomförandet av sina stora projekt. Nedanstående beskrivning inriktas på ”normala” 

investeringsprojekt inom Trafikverket inom ramen för utförar- eller totalentreprenader. Utöver dessa 

har Trafikverket genom åren även prövat särskilda kontraktsformer så som t.ex. i projektet 

Norrortsleden, där entreprenören har ett totalåtagande för bygget och driften av investeringen under 30 

års tid. 

5.1. Kvalitetskontroller inom det enskilda projektet 

Trafikverkets investeringsverksamhet är indelad i ett antal projektorganisationer inom vilka vägut-

byggnader genomförs. Varje investeringsprojekt har en projektledare med tillhörande organisation 

som ansvarar för projektets genomförande.  

5.1.1. Renodlad beställare 

I samband med att Trafikverket övergick mot att upphandla mer totalentreprenader genomfördes även 

en reform av de principer som skulle gälla för Trafikverkets roll som beställare inom projektorganisa-

tionerna.  

Renodlad beställare betyder på ett övergripande plan att rollfördelningen mellan Trafikverket, 

konsulter och entreprenörer tydliggörs och renodlas. Tanken är att reformen skulle leda till att 

förutsättningarna för innovationer och ökad produktivitet skulle förbättras, att ett större åtagande och 

ansvar skulle ligga på entreprenörerna och att möjliggöra ökad konkurrens i anläggningsbranschen. 

Principerna för reformen är att kvalitetskontrollen ska anpassas till den verksamhet som den gäller, 

och att Trafikverket ska lämna över mer ansvar på entreprenören att genomföra egenkontroll som 

denne dokumenterar själv. Trafikverket ska i högre grad använda konsulter för stickprovskontroller 

(snarare än att anställda på Trafikverket själva är ute och kontrollerar projekten). Vidare ska oberoende 

granskning baserad på second opinion börja tillämpas i de fall som det finns en avvikande mening 

mellan Trafikverket och entreprenören. Trafikverket uttrycker att den tidigare variation som funnits 

mellan verksamhetsområden där t.ex. kvalitetssäkring enligt strikt certifieringsordning har tillämpats i 

jämförelse med oberoende granskning med fristående personal på andra områden, har varit 

problematisk. Kvalitetskontrollen har därmed inte varit anpassad till problemets art och riskexponering 

(Kadefors et. al. 2013). 

Under intervjuer med företrädare för Trafikverket har de incitament som den nya reformen kan leda 

till diskuterats. Frågan har lyfts om renodlingen av roller lämnar Trafikverket mer i händerna på att 

entreprenörerna är ärliga i sin egenkontroll, samt att en lägre grad av faktiska kontroller från 

Trafikverkets sida kan leda till att entreprenören ges incitament att sänka kvaliteten för att spara 

pengar. De intervjuade beskriver att de i dagsläget inte ser att det finns en risk för denna typ av 

kvalitetssänkningar. Samtidigt beskrivs också att de myndighetsinterna reformerna av beställarrollen 

har varit en pendel som har svängt fram och tillbaka. Vid reformens införande var man inne på ett 

långtgående renodlande av beställarrollen, medan man nu är mer balanserad i synen på reformen. 

5.1.2. Projektledningens riskbaserade kontrollprogram 

Varje projekt har ett kontrollprogram som beskriver vad som ska följas upp i entreprenörens arbete 

under projektets gång. Det finns en miniminivå i dessa kontrollprogram som alltid bör vara med, men 

utöver detta gör projektet även en riskanalys. Denna riskanalys bygger på projektspecifika risker som i 

sin tur ligger till grund för utformningen av kontroller i kontrollprogrammet. På så sätt ska kvalitets-

kontrollerna vara anpassade till de risker som är specifika för varje projekt.  
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I studien har dokumentation inhämtats över ett kontrollprogram för ett delprojekt inom Förbifart 

Stockholm. Kontrollprogrammet innehåller en omfattande lista med olika typer av kontroller (totalt ca 

540 kontroller). Dessa kontroller benämns t.ex. ”Ta beslut om botteinjektering” eller ” Kontrollera 

giltigt intyg på godkänd utbildning från STVF eller likvärdigt avseende operatörer för filmning av 

ledningar”. Dessa exempel pekar likt den övergripande bilden på att detaljnivån i kontrollsamman-

ställningen är hög. 

Sammanställningen av kontroller inbegriper prioriteringsgrad, ansvarig inom projektet (t.ex. 

projektledare, delprojektledare, projekingenjör byggledare m.fl.) och tillämplig administrativ 

föreskrift. I dokumentet anges även om kontrollen ligger i linje med renodlad beställare eller inte.  

Utöver listorna över kontroller ingår ett antal checklistor och mallar. Checklistorna gäller exempelvis 

vad som bör göras vid bygget av vissa konstruktioner, exempelvis broar. I listan anges när projektet 

bör närvara (t.ex. vid gjutning) och olika kontroller vid dessa moment (exempelvis att ”gjutformar ska 

vara rengjorda från lösa spikar, najtråd, virkesrester, isbitar och dylikt före gjutning”). Bilden från 

genomgången av dessa kontrollplaner och mallar är också att detaljeringsgraden är hög.  

Utifrån kontrollplanen framträder en bild av en omfattande verksamhet för att kontrollera att projektet 

genomförs på avsett sätt. Det är dock utifrån detta enda exempel inte möjligt att säga i vilken mån alla 

projekt har en liknande kontrollplan, och det är svårt att veta i vilken mån alla de kontroller som 

framgår av kontrollplanen faktiskt genomförs. På detta område finns ett utrymme att öka förståelsen 

för Trafikverkets kontrollsystem genom att genomföra en studie där forskaren följer med ett eller flera 

projekt under olika kontroller för att studera hur dessa går till i praktiken. 

5.1.3. Slut- och garantibesiktning 

Trafikverket kravställer vissa kontrakt (framförallt totalentreprenader) utifrån att en viss funktion ska 

uppnås dels vid projektets färdigställande (slutbesiktning) och dels under projektets garantitid.  

Ett exempel på denna typ av kravställning är att en viss väg ska understiga ett IRI-värde mätt med 

mätbil vid öppnande, och därefter ett annat IRI-värde för uppföljningen under garantitiden, se 

nedanstående figur för ett exempel. 

Väg För varje 20 metersträcka För varje 400 metersträcka 

Väg 288 IRI trafiköppning ≤1,5 för 90 % av sträckorna 

IRI max under garantitiden = 2,3 för 90 % av sträckorna 

IRI tillväxt ≤ 0,08 mm/m, år 

IRI max avser även största ojämnhet vid garantitidens utgång 

IRI-tillväxt avser tillväxten av IRI under år 3–10 

Trafiköppning s ≤ 0,5 

𝑋 ≤ (1,2–0,4s) 

Max (även vid garantitidens utgång) 

s ≤ 0,6 

𝑋 ≤ (1,8–0,4s) 

Figur 2. Exempel på Trafikverkets utformning av kravnivåer vid slutbesiktning och garantibesiktning 

för IRI (citerat från Trafikverket 2013b). 

Ovanstående kravnivåer kompletteras i kontraktet med en specifikation av de mättillfällen som dessa 

värden ska gälla, enligt följande figur: 
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Mätning 1 Vid trafiköppning eller inom 1 månad från trafiköppning 

Mätning 2 År 3 under garantitiden 

Mätning 3 År 5 under garantitiden 

Mätning 4 År 8 under garantitiden 

Mätning 5 Vid garantibesiktning 

Figur 3. Exempel på Trafikverkets utformning av mättillfällen för slutbesiktning och garantibesiktning 

(citerat från Trafikverket 2013b). 

Exemplen återspeglar en kontraktsutformning där risken för brister i vägens kvalitet (i termer av IRI) 

läggs på entreprenören. Genom detta förfarande kan Trafikverket försäkra sig om att funktionen 

upprätthålls under denna period, givet att sanktionerna som påförs en entreprenör som inte når de 

uppställda IRI-måtten är tillräckligt hårda. 

Tillvägagångssättet leder dock sannolikt till att entreprenören tar betalt för denna risk genom att lämna 

ett högre anbud än vad som annars hade varit fallet. Efter att garantitiden har gått ut finns det heller 

inga garantier för att vägen kommer att fortsätta hålla uppställd underhållsstandard. Därmed får 

Trafikverket åter ta över risken vid en tidpunkt där vägen börjat åldras och brister börjar uppstå oftare.  

5.1.4. Kvalitetskontroller inom underhållsverksamheten 

Det underhåll som genomförs är en indirekt uppföljning av kvaliteten i den ursprungliga investeringen. 

När ett investeringsprojekt har färdigställts tillfaller projektet underhållsverksamheten. Det innebär att 

underhåll följer upp de garantiåtaganden som investeringsverksamheten ingår. 

Under intervjuerna har företrädare på investerings och underhållssidan framfört att myndighetens 

organisatoriska koppling mellan dessa verksamhetsgrenar inte är så stark som den hade kunnat vara, 

och att det inte alltid är enkelt för underhållsverksamheten att ta över ett projekt från investeringsverk-

samheten utan den kunskap som byggts upp under projektets gång. Under intervjuerna diskuteras även 

risker med att synen på ägarskapet för ett projekt förändras när investeringsverksamheten lämnar från 

sig det långsiktiga underhållet till underhållssidan. En företrädare inom underhållsavdelningen menar 

att investeringsverksamheten till följd av detta förhållande kan genomföra mer kortsiktiga 

investeringar som inte minimerar livscykelkostnaderna, t.ex. för att hålla sin internt överenskomna 

budget.  

5.1.5. Hur fungerar kopplingen mellan myndighetsnivåerna? 

I stor utsträckning finns det frihetsgrader för den unika projektledaren att anpassa genomförandet av 

projektets kvalitetsuppföljning, t.ex. genom att projektet själv utformar sin kvalitetsuppföljning utifrån 

sin riskanalys. Samtidigt genomför myndighetens ledning övergripande reformer som i viss mån styr 

inriktningen för genomförandet av kvalitetsuppföljningen, så som övergången mot totalentreprenader 

och renodlad beställare.  

Parallellt med detta har myndigheten också en komplex intern struktur av dokumentation i form av 

exempelvis mallar, handledningar, riktlinjer, rutiner och checklistor. Vid en genomgång av denna 

dokumentation visar det sig att den sammantaget uppgår till över 200 stycken dokument inom 

projektens planerings- och genomförandefas. Det har i denna studie inte kunnat klarläggas i vilken 

omfattning som det enskilda projektet behöver tillämpa alla dessa dokument, men en övergripande 

åskådning ger bilden att det finns en potentiellt omfattande intern byråkrati vid genomförandet av ett 

projekt. Med en sådan mycket detaljerad intern styrning är frågan också om övergripande reformer får 

det förväntade genomslaget, eftersom detaljerna i genomförandet i så fall styrs i hög grad av de mer 

detaljerade interna riktlinjerna. 
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Sammantaget är Trafikverkets interna organisation komplex och alltför omfattande för att fullt ut 

kunna studeras inom ramen för denna kartläggning. Av intervjusvaren att döma finns det dock 

anledning att tro att organisatoriska faktorer hos myndigheten kan spela viss roll för hur hög kvaliteten 

blir vid väginvesteringar.  

5.1.6. Kan vi lita på Trafikverkets interna kvalitetskontroll? 

Inom detta projekt har vi endast kunnat få en bild av en liten del av den kontroll som utövas av 

Trafikverket i olika projekt. Den bild som denna genomgång ger är också blandad. I den mån som 

principerna för renodlad beställare genomförs behöver man vara försiktig med incitamenten som 

skapas av entreprenörens egenkontroll. Detta bör dock kunna fungera om Trafikverkets kontroll 

övertygar entreprenören om att det blir dyrt att inte ha en pålitlig egenkontroll.  

Denna översiktliga genomgång av kvalitetskontrollerna inom Trafikverket pekar dock på ett 

förhållande som nämndes i avsnitt 2.1, dvs. att även om det inte finns en övergripande bild av 

kvalitetens utveckling så pågår en stor mängd kontroller mellan myndighetens företrädare och dess 

entreprenörer som säkrar viss nivå av kvalitet. Projektledningen styr både den riskanalys som avgör 

inriktningen för kvalitetskontrollerna och hur ambitiöst projektgruppen ska genomföra det kontroll-

program som man har fastställt. Den generella nivån på denna kvalitet är därför svår att uttala sig om 

eftersom det inte finns några objektiva referenspunkter att förhålla sig till. Det är inte heller möjligt att 

bedöma om Trafikverket har en likvärdig kontroll inom samtliga investeringar, eftersom det finns 

skillnader i tillvägagångssättet mellan olika projekt som gör att vissa projekt kan vara mer ambitiösa 

än andra.  

5.2. Reflektioner kring intern kvalitetsuppföljning 

Syftet med projektens interna kvalitetsstyrningsmodell är att skapa förutsättningar för det enskilda 

projektet att uppnå så hög kvalitet som möjligt. Det har inom ramen för denna studie konstaterats att 

Trafikverket har arbetat med en ny modell för att styra kvaliteten, en modell som i vissa avseenden 

riskerar att skapa incitament för svagare kvalitetskontroller. Inom ramen för detta korta projekt har det 

inte varit möjligt att undersöka några faktiska effekter av reformerna. Vad avser möjligheten att 

använda dessa system för uppföljning av kvaliteten finns vissa hinder. Detta avser främst det faktum 

att den interna projektstyrningen inte erbjuder något objektivt sätt att avgöra den kvalitet som 

produceras inom projekten på ett sätt som gör den jämförbar med någon typ av referens. 
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6. Mätningsbaserade kvalitetsdata 

Mätningsbaserade data handlar om data över vägnätet som beskriver dess egenskaper och som kan 

användas för att följa upp kvalitet.  

Trafikverket har ett antal system som man använder för att följa vägarnas status. Tyngdpunkten ligger 

på PMSv3 som används för att mata in och följa vägytans status. Eftersom vägytan utgör de mest 

kostsamma underhållsinsatserna för en vägkropp så har också mest insatser gjorts för att utveckla detta 

system. Trafikverket har dock även andra system som används för att följa t.ex. strukturell 

infrastruktur såsom vägtrummor.  

6.1. Vägytemätningar 

Trafikverket genomför årligen vägytemätningar som omfattar större delen av det statliga vägnätet. 

Metoden för att genomföra vägytemätningarna är kvalitetssäkrad, vilket ökar möjligheten att se 

resultaten som jämförbara och tillförlitliga.  

Trafikverkets företrädare menar att vägytemätningarna ger underlag för att bedöma underhållsinsatser. 

Till exempel har frågan om vägytans homogenitet kommit att uppmärksammas som viktig. Detta 

eftersom Trafikverket planerar underhåll i större insatser, och det är ofta den svagaste länken på en väg 

som leder till behovet att genomföra underhåll. Om homogeniteten är låg kan det således innebära att 

underhållsinsatser genomförs trots att en stor del av beläggningen fortfarande kan vara i bra skick.  

Skälet till att större insatser planeras är att mindre insatser ger för höga meterkostnader. Detta på grund 

av kostnaderna för etablering på platsen för underhållsåtgärden, och dessutom innebär själva 

etableringen en större störning för trafikanterna. Därmed är det mer effektivt (mindre total störning) att 

underhålla större sträckor åt gången. Att göra för många mindre lagningar leder också till problem på 

grund av att skarvarna mellan den nya och den gamla beläggningen är svåra att göra hållbara. Många 

små lagningar leder således till många svaga punkter i form av skarvar.  

Samtidigt är slitaget av en väg inte homogent. Trafikeringsmönster och t.ex. utsatthet för väder kan 

påverka delar av en väg på ett varierande sätt. Exempel på detta är att ökat slitage kan uppstå i 

uppförsbacke, söderläge, påfart eller i en kurva. En utmaning med vägytemätningarna är att producera 

data och mått som speglar att förutsättningarna kan variera kraftigt på samma vägsträcka. 

6.2. Tid mellan invigning och reinvestering 

Den tid som förflyter mellan invigningen av ett nytt projekt och att ett beslut fattas om att en 

reinvestering krävs för att förbättra vägstandarden, kan också mätas och användas för att följa upp 

kvalitet. Detta är ett indirekt sätt att använda vägytemätningar, då Trafikverkets beslut om 

reinvestering fattas inom underhållsverksamheten, som i sin tur har gjort detta utifrån en bedömning 

som delvis bygger på mätningar av vägens standard. Det finns dock markanta skillnader i förhållande 

till att utgå från enbart resultatet av vägytemätningar, då Trafikverkets företrädare kan utnyttja sin 

yrkeskompetens och hämta in kompletterande information om vägens standard. Trafikverkets 

företrädare kan också besiktiga vägen själva och dra slutsatser om vägens standard som inte 

framkommer vid mätningar. Detta utgör ett markant tillskott av informationen om en vägs status, då 

vägytemätningar inte fångar upp ytdefekter (sprickbildning) och bristande strukturell status. 

Att utgå från hur lång tid en väg håller för bedömningen av kvaliteten har således nackdelen att vi 

måste förlita oss på Trafikverkets bedömning som är subjektiv och därför kanske inte konsekvent 

prioriterar de sträckor som faktiskt har den sämsta standarden. En annan nackdel är att det kan ta 

väldigt lång tid att avgöra hållbarheten på vägar som är lågt trafikerade, då det kan dröja mer än 20 år 

mellan investering och första reinvesteringsåtgärd. På mer tungt trafikerade vägar är dock hållbarheten 

markant kortare, kanske bara 5–6 år, vilket skulle kunna göra mätmetoden mer användbar här. Den 

stora fördelen med att använda detta mått är att all den information som vägs in av Trafikverkets 
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företrädare vid prioriteringen av underhållsåtgärder bakas in i bedömningen. Det gör därmed att 

kvalitetsmåttet bygger på den större informationsmängd som Trafikverkets företrädare kan väga 

samman i sina reinvesteringsbedömningar.  

6.3. Reflektioner kring mätningsbaserade kvalitetsdata 

Den stora fördelen med de data som mätningarna ger upphov till är att de är objektiva när det gäller 

utvecklingen av vägens status. Således kan t.ex. spårdjupsförändringar mellan olika vägar jämföras 

med varandra på ett tillförlitligt sätt. 

Samtidigt finns det stora utmaningar som måste hanteras när det gäller användandet av vägyte-

mätningar. För det första krävs en resurskrävande process för att genomföra mätningarna av vägnätet. 

För det andra krävs en relativt avancerad metod för att analysera data, då det handlar om mycket stora 

datamängder.   

Med tanke på att Trafikverket har genomfört mätningarna av vägarna under många års tid finns dock 

redan ett mycket rikt dataunderlag som kan utnyttjas. 
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7. Diskussion om framtagandet av ett kvalitetsmått 

Ett skäl till att studier som inkluderar kvalitetsmått är så sällsynta är att det är svårt att hitta någon 

enkel metod för att definiera och mäta kvalitet på väg. Nedanstående diskussion utgör ett förslag på en 

utgångspunkt för en framtida studie där ett kvalitetsmått tas fram. Förslaget ska ses som en idealbild 

som sannolikt skulle kräva omfattande analyser och hantering av data. I vissa fall har även redan 

genomförda studier pekat på att den underliggande variationen som finns hos olika mått av vägens 

status är så stor att det är svårt att hitta hållbara samband som förklarar denna variation. Givet att det 

inte går att uppnå en högre förklaringsgrad blir det svårt att ta fram ett kvalitetsmått som bygger på 

vägytemätningar. 

Tillgången till den mycket långsiktiga och detaljerade data som Trafikverket under lång tid har samlat 

över vägnätets status ger dock anledning att försöka nyttja dessa data i detta syfte. 

7.1. Kvalitetsindex utifrån vägytemätningar 

De mått som kan användas för mätning bör täcka in ett flertal kvalitativa egenskaper hos vägen som 

kan relateras till den definition som diskuteras i kapitel 3. Då målet med kvalitetsmåttet är den 

långsiktiga hållbarheten hos vägen, dvs. upprätthållandet av en god och säker standard under så lång 

tid som möjligt, så bör mått som har en tydlig koppling till vägens strukturella status och som vid höga 

värden predikterar underhållsinsatser, väga tyngst i indexet. I denna studie förs en övergripande 

diskussion, men det görs inget ställningstagande kring vilka mått som är mest lämpliga eller deras 

relativa vikter. I framtiden bör en sådan studie genomföras i samarbete med personer som har kunskap 

om vägar utifrån ett ingenjörsmässigt perspektiv. Ett centralt kriterium för valet och viktningen av 

mått bör vara att de i så låg grad som möjligt överlappar varandra, dvs. att de beskriver olika typer av 

kvalitet. 

Det första indexet gäller mått som beskriver kvaliteten hos det översta asfaltslagret. Indexet är tänkt att 

avspegla kvalitetsbrister i asfaltsbeläggningen som ger indikationer på ett förestående behov av ny 

asfaltering.7 

• Spårdjup mäter de tvärgående ojämnheter/spår som bildas till följd av trafikens vikt eller 

dubbdäcksslitage. Ett stort spårdjup blir obehagligt att färdas på, framförallt vid regnigt väder 

då stora vattenpölar samlas i spåren. 

• IRI (International roughness index) mäter vägens långsgående ojämnheter genom att en 

fjärdedels bil (ett hjul med fjädring) simuleras i hastigheten 80 km/h. Bilens vertikala rörelser 

till följd av ojämnheten i vägen summeras och divideras med distansen. Måttet summeras ofta 

över 20 meters väglängd. 

• Textur är ett mått på vägens skrovlighet, vilket vid höga värden kan leda till obehag hos 

trafikanten. Det finns ett antal olika mått för textur, inom Trafikverket använd mean profile 

depth (MPD). Vägens textur har även en koppling till vägens friktionsegenskaper. 

Det andra indexet är tänkt att ge en bild av vägens strukturella kvalitet och bärighet, och bör innefatta 

mått som är relaterade till ett framtida behov av att förstärka vägens bärlager eller att rätta till 

sättningar/skevningar i vägens läge. Denna typ av mått har sannolikt inte samma träffsäkerhet som de 

ovanstående, då det är svårare att hitta mått för vägens bärlager utifrån mätningar som sker på ytan. 

                                                      

7 Beskrivningarna av vägmåtten bygger på Sjögren (2013a), Sjögren (2013b) och Lundberg et al. (2015).  
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• Spårarea (alternativt spårarea dividerat med spårdjup) mäter den area som uppstår mellan en 

tråd som spänns tvärs över en väg och de spår som finns i vägen. I de flesta fall sammanfaller 

detta mått med spårdjup, men i vissa fall kan spårarean vara relativt hög i förhållande till 

spårdjupet. I dessa fall indikerar måttet att det finns bärighetsproblem i vägen. En ytterligare 

indikator på sådana bärighetsproblem är om det samtidigt finns sprickor i vägytan. 

• Krängningar/tvärfallsvariation är ett problem främst för den tunga trafiken, då snabba 

variationer i vägens tvärfall (lutning från centrum ut till vägkanten) leder till att dessa fordon 

kränger, och i värsta fall kan välta. Höga värden kan peka på sättningar i vägen som beror på 

bärighetsproblem. 

• Kantdjup mäter deformationer som har skett i de yttre delarna av vägen i övergången mellan 

asfalten och den vall som vägkroppen vilar på. Ett stort kantdjup kan tyda på svagheter i 

vägkroppens yttre bärighet.  

• Deflektion mäter vägens bärighet genom att ett tungt fordon färdas på vägen och mäter hur 

mycket den ger efter för vikten. Denna typ av mätningar görs inte av Trafikverket idag, men 

det har gjorts tester för att försöka hitta vägytebaserade mått som samvarierar med deflektion. 

I andra länder (se t.ex. beskrivningarna av vägadministrationen i Skottland i Österström och 

Nilsson (2016)) används faktiska deflektionsmätningar av vägnätet för att utvärdera dess 

strukturella status.  

De två indexen är tänkta att kunna komplettera varandra för att avspegla någon sorts ”total” kvalitet 

som inbegriper både vägens strukturella standard såväl som asfaltsbeläggningens kvalitet. Det finns 

dock sannolikt ofta ett samband mellan dessa index, då mer allvarliga skador på ytan leder till att 

vatten lättare tränger ned i vägkroppen, och orsakar då strukturella skador. Det krävs tester med 

faktiskt data för att avgöra om dessa två index har en (för) stark samvariation, eller om de kan peka på 

olika kvalitetsaspekter hos vägen. 

7.1.1. Bakgrundsvariabler 

Eftersom kvalitetsmåttet avser vägars långsiktiga hållbarhet så krävs en metod för att separera de 

effekter som uppstår på grund av andra faktorer än vägens grundläggande kvalitet. Detta görs genom 

statistiska metoder, och ställer krav på att vägytedata kan kombineras med dessa bakgrundsfaktorer. 

Nedan listas de bakgrundsfaktorer som bör vara viktiga att ta hänsyn till:  

• antal fordon (ÅDT)  

• andel tunga fordon 

• vägtyp eller trafikmönster – då en väg påverkas av att trafikanterna använder den på olika sätt 

bör de analyserade vägarna kategoriseras utifrån typ 

o motorväg – har oftast ett annorlunda och större slitage på den yttre filen på grund av 

att den används av lastbilstrafiken 

o vägar med mitträcke (2 +1-väg) – på dessa vägar kanaliseras trafiken till följd mitt- 

och eventuella sidoräcken, framförallt på sträckor med endast ett körfält.  
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o Vanlig landsväg, delas i:  

- byggda vägar 

- Obyggda vägar 

• väderlek/klimat 

• region. 

Företrädare för Trafikverket menar också att det finns tydliga lokala variationer på vägnätet som spelar 

roll för hur en väg slits. Till exempel ser slitaget annorlunda ut vid påfarter och i uppförsbackar, och 

lokalt kan nedslitningen ske markant snabbare till följd av trafikeringsmönstret. Dessa faktorer är 

sannolikt (i brist på redan befintliga data) mycket svåra att ta hänsyn till i en kvantitativ studie av 

kvalitet. Detta eftersom det skulle kräva att alla vägsträckor i studien bedöms ”för hand” utifrån denna 

typ av specifika förutsättningar. Detta är en svaghet i denna typ av studie som behöver hanteras genom 

antaganden om att fördelningen av sträckor som har specifika slitagemönster är ungefär jämnt fördelat. 

Genom att variabler för region och vägtyp inkluderas bör dessa variabler också kunna fånga upp den 

variation som är regionalt eller vägtypsrelaterad. 

7.1.2. Att använda kvalitetsmåttet för kontraktsuppföljning 

För att kunna utvärdera eventuella effektivitetsskillnader mellan olika typer av kontrakt behöver 

ytterligare data tillföras de befintliga vägytemätningarna. En variabel krävs för de typer av kontrakt 

som har använts för att upphandla investeringarna, och dessa behöver även kategoriseras på ett sätt 

som avspeglar faktiska skillnader i kontraktens utformning (i t.ex. kategorierna utförarentreprenad och 

totalentreprenad).  

Utöver detta krävs uppgifter om kostnaderna för de insatser som görs på vägen, både vid investeringen 

och det efterföljande underhållet (för att kunna bedöma kostnadseffektiviteten).  

7.1.3. Prognostisering av försämringstakt 

En problematik som behöver hanteras vid användningen av mätdata är att ett ”facit” för hur långsiktigt 

hållbar en vägsträcka är ges först när den satta underhållsstandarden har underskridits. Detta kan ske 

över 15 år efter att vägen är färdigställd. Därmed är det ideala läget att mäta kvalitet svåranvändbart 

utifrån ett utvärderingsperspektiv. 

Det kan också tänkas att Trafikverket har stor nytta av att snabbare få veta om deras kontraktsmodeller 

är framgångsrika eller inte när det gäller frågan om kvalitet. För att överbrygga denna problematik kan 

olika typer av prognostisering i kombination med sannolikheter användas för att bedöma om 

utvecklingen av mått på en vägsträcka ligger i linje med eller avviker från den utveckling som de flesta 

föregående vägar har haft.  

I en studie av Andrén et al (2014) testas möjligheten att skapa prognosmodeller för IRI och spårdjup 

med en lämplig metod. Författarna drar dock slutsatsen att det är svårt att hitta en sådan metod då 

förklaringsgraderna i de statistiska modeller som används blir för låga. Möjligen går metoden att 

utveckla, exempelvis genom att undersöka förändringstrenden under längre tidsperioder, t.ex. 5 år, och 

på så sätt få mer säkra resultat.  

7.2. Förenklat tillvägagångssätt baserat på tid mellan invigning och 
första reinvesteringsåtgärd 

I avsnitt 6.2. diskuteras möjligheten att använda tid mellan invigning och första reinvesteringsåtgärd 

som ett mått på en vägs kvalitet. Ett enklare alternativ till de ovan redovisade kvalitetsindexen är 
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därmed att utgå från att använda denna tidsrymd som ett mått på kvalitet, kanske som en del av en mer 

begränsad pilotstudie.  

För att ytterligare begränsa den mängd data som behöver samlas in kan en inledande studie göras av 

vägsträckor som liknar varandra. Om t.ex. endast 4-filiga vägar med en liknande mängd trafik ingår i 

studien rensas resultaten från påverkan från bakgrundsvariablerna trafikmängd och vägtyp.  

På vägar som är mer tungt trafikerade är tiden mellan investering och reinvestering kort, ibland endast 

5–6 år. På dessa vägar finns således en möjlighet att följa upp kvaliteten relativt kort tid efter den 

första investeringens genomförande.  

7.3. Användning av kvalitetsmåttet 

Ovanstående förslag bygger på författarens kännedom om det data som finns tillgänglig för denna typ 

av analyser. För att verifiera att tillvägagångssättet fungerar krävs insamling av data och ett antal 

statistiska analyser för att verifiera att tillvägagångssättet ger användbara resultat.  

Måttet kan i så fall användas för att följa upp kvalitet enligt den definition som beskrivs i kapitel 3 i 

denna rapport. Det betyder i sin tur att det skulle gå att utvärdera olika kontraktsformer med avseende 

på både kostnader och kvalitet. Eftersom metoden bygger på data som samlas in efter ett antal års 

användning av vägen sker uppföljningen med en viss fördröjning efter nybyggnation. Om en effektiv 

metod för prognostisering av en vägs försämringstakt kan utvecklas kan det förkorta tiden mellan 

nybyggnation och kvalitetsuppföljning.  
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8. Slutsatser 

I denna rapport har kvalitetsbegreppen för väginvesteringar diskuterats och analyserats. Inledningsvis i 

rapporten diskuterades kvalitetsbegreppet utifrån ett allmänt perspektiv. Genomgången konkluderar att 

kvalitetsbegreppet är mångbottnat och komplext.  

8.1.1. Studiens resultat 

Vi föreslår att en definition av kvalitetsbegreppet kan utgå från det övergripande transportpolitiska 

målet om ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem. Denna 

kvalitetsdefinition står på tre ben:  

• Tillgänglighet utgör den huvudsakliga nytta som en högkvalitativ väg bidrar med. Omvänt är 

låg kvalitet när brister i tillgängligheten uppstår i form av t.ex. nedsatt hastighet eller en 

vägstängning. Kvalitet är således i praktiken att en väg hålls öppen och att den kan trafikeras 

med den kapacitet, hastighet, säkerhet och komfort som den utformades för.  

• Tid utgör den dimension under vilken kvaliteten upprätthålls. Vägar används många gånger 

och under en lång tidsperiod, och i praktiken håller alla nybyggda vägar god standard när de 

öppnas. Kvalitetsbrister framträder ofta först efter en tid av användning.   

De ovanstående två delarna utgör de delar av kvalitetsdimensionen som utgör nyttor för samhället, så 

kallad absolut kvalitet.  

• Kostnader utgör den referens till vilken upprätthållandet av tillgängligheten alltid måste 

relateras. I en effektivitetsgrundad definition av kvalitet spelar den absoluta kvalitetsnivån 

mindre roll så länge som vägen håller en acceptabel grundnivå. Det är mängden kvalitet 

relativt varje investerad krona som är intressant för en aktör som vill maximera effektiviteten. 

För detta relativa mått på kvalitet är samtliga kostnader under vägens livslängd relevanta, 

oavsett om de rör själva investeringen eller det efterföljande driftsunderhållet.  

Denna tredelade definition av kvalitetsbegreppet innebär i praktiken att kvaliteten (dvs. tillgänglig-

heten och säkerheten) ska hållas konstant (på eller nära nybyggnadsnivån) under så lång tid som 

möjligt till så låg kostnad som möjligt. 

I rapporten har vi därefter gått igenom tre olika källor för mätning av den kvalitet som är relevant vid 

väginvesteringar. Den första källan utgörs av kundnöjdhet och olycksstatistik, vilket utgör ett direkt 

mått på kvalitet genom att de i praktiken efterfrågar kundens upplevelse av att använda infrastrukturen. 

När det gäller kundundersökningar är slutsatsen att det finns en risk för att trafikanterna är allt för 

inriktade på komfortrelaterade kvalitetsindikatorer. Det innebär i sin tur att t.ex. säkerhetsrelaterade 

kvalitetsindikatorer kanske inte vägs in av konsumenten i tillräcklig utsträckning. Olycksstatistik är 

tveksamt som utgångspunkt för att mäta kvalitet då det finns mer direkta mått som kan förhindra att 

olyckor sker (t.ex. friktion), och olyckor uppträder vidare slumpmässigt på ett sätt som gör det svårt att 

koppla olyckan direkt till vägens kvalitet. 

Den andra källan handlar om Trafikverkets interna kvalitetskontroll inom de enskilda projekten samt 

vid slut- och garantibesiktning. Genomgången av denna process i ett enskilt delprojekt inom Förbifart 

Stockholm pekar på att den i många avseenden är omfattande. Trafikverket har dock genomfört en 

reform för att renodla beställarrollen vilket skulle kunna innebära en risk för att Trafikverkets före-

trädare får en sämre insyn i det faktiska genomförandet av ett vägprojekt, samtidigt som mer ansvar 

vilar på entreprenörens egenrapportering. Slutsatsen när det gäller den interna kvalitetskontrollen som 

källa, är att det är svårt att hitta ett objektivt och jämförbart mått från projektverksamheten som gör det 

användbart för övergripande kvalitetsuppföljning. Detta eftersom olika projektorganisationer följer 
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upp entreprenörernas arbete på olika sätt, och det är svårt att avgöra om t.ex. en stor mängd brister i 

denna kontroll beror på en ovanligt ambitiös projektledning eller ett lågkvalitativt arbete från 

entreprenörens sida. 

Den tredje informationskällan handlar om faktisk mätning av vägytan och att genom dessa mätningar 

spåra kvalitetsutvecklingen för vägen. Dessa mätningar bygger på en verifierad och standardiserad 

process som har pågått under ett stort antal år, vilket ger tillgång till ett mycket omfattande data över 

vägars utveckling. Rekommendationen i denna studie är att dessa data används för kvalitetsuppfölj-

ningar på väg. 

Sist i rapporten föreslås hur en studie av kvalitet på väg skulle kunna gå till. Förslaget bygger på att 

två index konstrueras som representerar dels vägytans och dels vägkroppens kvalitetsutveckling. För 

vägytans index vägs spårdjup, IRI och textur samman. För vägkroppens strukturella utveckling vägs 

spårarea, tvärfallsvariation, kantdjup och deflektion samman i indexet. Eftersom uppföljningen måste 

ske ett antal år efter nybyggnation behöver studien kontrollera för andra viktiga bakgrundsvariabler 

som också kan ha påverkat utvecklingen sedan invigning av vägen. För att följa upp kontrakt behöver 

data även kompletteras med variabler som beskriver kontraktsutformning, t.ex. utförandeentreprenad 

och totalentreprenad. Slutligen krävs kostnader för att effektiviteten ska kunna bedömas.  

8.1.2. Framtida forskning 

Om forskningen i framtiden hittar ett framkomligt sätt att följa upp kvalitet så skulle det ge 

möjligheter att utvärdera konsekvenserna av olika kontraktsformer på ett systematiskt sätt. I så fall 

skulle det också kunna möjliggöra analyser av effekten av olika sorters kontraktsutformning även på 

en mer detaljerad nivå, såsom kontraktslängd och olika ersättningsformer. 

Den viktigaste frågan efter denna studie är därför att undersöka om det finns systematiska kvalitets-

skillnader mellan olika former av kontrakt. I ett första skede är rekommendationen att göra en 

förenklad pilotstudie där komplexiteten hålls låg genom att titta på en vägtyp och delsträckor som har 

liknande trafikering. För denna studie kan både mätdata i form av de i kapitel 7 föreslagna index, samt 

tid mellan invigning och första reinvesteringsåtgärd, testas för att undersöka eventuell samvariation 

och om dessa utgör användbara mått på vägars kvalitet. 

Om pilotstudien faller ut väl, och det blir tydligt att statistiskt signifikanta samband går att hitta är 

nästa steg att genomföra en större studie. För denna studie skulle målet kunna vara ett mer generellt 

kvalitetsmått som gäller oberoende av väg och trafikmängd. Detta skulle kräva mer data, och sannolikt 

skulle denna behöva sättas samman på ett tidskrävande sätt då mätdata behöver kombineras med data 

för alla andra variabler. Studien kan genomföras utifrån de index som föreslås i kapitel 7, men om en 

pilotstudie genomförs bör också lärdomar från den studien ingå.  
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