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Sammanfattning   
 
I statliga myndigheter, som Banverket, består intäkterna i huvudsak av tilldelade anslag från 
staten. Av det årliga anslaget på cirka 12 miljarder kronor nyttjas cirka 4 miljarder kronor till 
drift och underhåll av järnvägsnätet. För att redovisa, både internt och externt, relevant 
information angående fördelningen av de tilldelade medlen, använder sig Banverket av 
ekonomimodellen som ett verktyg.  Ekonomimodellen är framtagen i syfte att vara ett 
hjälpmedel för att styra, dokumentera och följa upp verksamheten utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv.  
 
Detta examensarbete förtydligar de problem som finns med  den nuvarande ekonomimodellen 
samt redogör för Banverkets entreprenörers åsikt om Banverket som beställare.   
 
Ett problem som uppmärksammats är att ekonomimodellen blivit inaktuell, vilket medför att 
Banverkets möjligheter till uppföljning och redovisning till regeringen över hur anslagna 
medel för underhållsverksamheten används, har försämrats. Orsaken är att ekonomimodellen 
inte har utvecklats i samma takt som underhållsverksamheten, särskilt inte när Banverket år 
2001 började upphandla sina entreprenader i konkurrens. Ytterligare ett problem är att 
tillämpningen av ekonomimodellen skiljer sig mellan de organisatoriska enheterna och olika 
projekt.   
 
Vi har valt att dela in vårt arbete i fem kapitel. Inledningen efterföljs av den metod vi använt 
oss av. Kapitel tre har vi valt att benämna Teori/Litteraturstudier. Arbetet avslutas med en 
Empiri- och Analys, dessa är indelade i tre olika teman. Empirin bygger på de intervjuades 
åsikter angående ekonomimodellen och entreprenörernas redovisningsskyldighet. Analysen 
behandlar reflektioner från empirin, våra egna reflektioner samt förslag till förbättringar.  
 
Av de tjugotal intervjupersoner vi fått möjlighet att intervjua, däribland de fem driftområdena, 
kom vi fram till att Banverket är tvungen att bestämma sig för vilken information de har 
behov av. Ekonomimodellen bör göras mer funktionell och redovisningsprinciperna mer 
enhetliga och tydliga. De bör även omarbeta koderna i sin ekonomimodell och göra de mer 
användbara. Ekonomimodellen skulle därmed förenklas, bli effektivare och ge bättre underlag 
för Banverkets uppföljning av underhållsverksamheten.  
 
Övriga förslag till förbättrade åtgärder, sammanfattas huvudsakligen av att identifiera 
Banverkets informationsbehov för styrning och uppföljning av underhållsverksamheten, 
utveckla ekonomimodellen utifrån det identifierade informationsbehovet och behovet av 
uppföljning i ABC-inriktning (Activity Based Costing), samt utveckla användningen av 
balanserade styrkort för att skapa tydliga mål och strategier som förs ut i verksamheten.  
 
 
 
 
 
 



Summary  
 
”Banverket” is the authority responsible for rail traffic in Sweden. In governmental agencies 
such as Banverket, the main source of income comes from the budget of the central 
government. Out of the yearly contribution of 12 billion SEK, about 4 billion is used for 
operation and maintenance of the railway network. To be able to account for the allocation of 
resources internally and externally, Banverket is using their own model for Financial control.  
The model has been developed to help control, document and monitor activities from an 
economic perspective.   
 
This thesis clarifies the problems Banverket has with its existing financial control model, and 
examines what its subcontractors think of Banverket as a client.   
 
One problem which has been noted, is that the financial model has become outdated. Thus, 
Banverkets opportunities to follow up and report to the government over the use of allocated 
funds for maintenance has deteriorated. This is due to the fact that the financial model has not 
been developed to take into account changes in how maintenance work is managed, in 
particular the fact that Banverket in 2001 began competitive bidding for operation and 
maintenance work. Another problem is that the application of the model differs between 
different organizational entities and different projects.  
 
This paper is divided into five chapters. The introductory part is followed by an explanation 
of the method used for the analysis. Chapter three looks at applicable theories and existing 
litterature. This is followed by a summary of the empirical research and anAlysis in chapter 
four, which is divided into three themes. The empirical part builds on the views expressed by 
the interviewees regarding the financial model and the accounting duties of subcontractors. 
The analytical part consists of reflections derived from the empirical part, as well as our own 
conclusions and suggestions for improvements.  
 
From the interviews with around 20 persons, including interviews in five regions of 
Banverkets maintenance division, we came to the conclusion that Banverket has to decide 
which type of information it needs for its decision making. The financial model needs to be 
made more adapted to the new environment and the accounting principles clearer and more 
coherent. Banverket also needs to rework the codes in its financial model in order to make 
them more useful. The financial model would thereby become simplified, more efficient, and 
able to provide better input for monitoring of Banverkets operation and maintnenance work.  
 
Other proposals for improvements include to identify Banverkets information needs as 
regards monitoring and evaluation of operation and mainteance work; to develop the financial 
model departing from the identified information needs and the need to account for costs in 
line with Activity Based Costing; and develop the use of balanced scorecards to create clear 
goals and strategies to communicate to the organization. 
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1 Inledning  
 
Banverkets ekonomimodell, som är en modell för ekonomisk styrning, skapades 1998 och har 
till uppgift att kontera kostnader. Modellen har till vissa delar blivit inaktuell, vilket medfört 
att Banverkets redovisning över hur tilldelade anslag för underhållsverksamheten används har 
försämrats. Anledningen till problemet är att Ekonomimodellen inte har utvecklats i samma 
takt som underhållsverksamheten.  
 
Behovet av att utveckla ekonomimodellen beror till viss del på att Banverket i dagsläget 
endast är beställare av underhållstjänster. Detta sedan Banverket 2001 började upphandla 
stora delar av sin drift och underhållsverksamhet i konkurrens. 
 
Problemet med nuvarande ekonomimodell har även observerats av de anställda inom 
Banverket. Många anser att ekonomimodellen i dagsläget är för komplicerad och dessutom 
fördelar kostnader på för många konton.  
 
Vi vill med detta examensarbete åskådliggöra de problem som finns med nuvarande 
ekonomimodell, beskriva vad Banverkets entreprenörer har för åsikt om Banverket som 
beställare och försöka föreslå åtgärder för att förbättra situationen.   
 
Om Banverket reviderar sin ekonomimodell och därmed gör den mer ändamålsenlig, skulle 
redovisningsprinciperna bli mer enhetliga och tydliga samt även bli mer effektiv och ge bättre 
underlag för Banverkets uppföljning av underhållsverksamheten.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Banverket bildades 1988 i samband med att SJ delades och tågtrafiken avreglerades. 
Banverket har ett sektorsansvar för samtliga statliga spåranläggningar i Sverige. De har cirka 
6500 anställda och förvaltar all järnväg som tillhör staten, vilket omfattar vanlig järnväg, 
tunnelbana och spårväg. Ansvaret inbegriper både drift, underhåll, om- och tillbyggnad av 
järnvägen, samt kapacitetstilldelning och trafikledning. Banverkets vision lyder ”Järnvägen är 
en självklar del i person- och godstransporterna”. 1 
 

                                                 
1Banverkets årsredovisning 2005   
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1.1.1 Banverkets mål 
 
De transportpolitiska målen styr Banverkets verksamhet och består av ett generellt mål 
och sex delmål2: ”Det generella målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”.  
De sex delmålen är: 
 
1. Ett tillgängligt transportsystem 
2. En hög transportkvalitet 
3. En säker trafik 
4. En god miljö 
5. En positiv regional utveckling 
6. Ett jämställt transportsystem 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Ett problem är att tillämpningen av ekonomimodellen i underhållsverksamheten skiljer sig 
mellan de organisatoriska enheterna och olika projekt.  Genom att göra ekonomimodellen mer 
ändamålsenlig och de däri ingående redovisningsprinciperna enhetliga och tydliga, blir 
modellen mer effektiv och ger ett bättre underlag för Banverkets uppföljning av 
underhållsverksamheten.  
 
 
Huvudproblemformuleringen är: 
 

• Hur kan Banverket förbättra och förtydliga sin ekonomimodell och där igenom de 
redovisningsprinciper som är aktuella för underhållsverksamheten? 

 
För att få ett stöd för huvudproblemformuleringen har vi tre delproblemformuleringar:  

• Hur kan ekonomimodellen revideras för att bättre stödja informationsbehovet i 
underhållsverksamheten? Exempelvis genom att förenkla hanteringen av de olika 
koddelarna (verksamhetskoderna, bandelar och anläggningstyp)? 

• Kan Banverkets behov av ekonomisk information kopplat till underhållsverksamheten 
få ett genomslag på den information som efterfrågas från entreprenörerna? Vad är 
orsaken till att det inte fungerar i dag? 

 
• Varför brister förankringen av de redovisningsprinciper som finns? 

                                                 
2 www.banportalen.se, 2007-04-11 
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1.3 Syfte 

Vårt syfte är att utveckla förslag på förbättrad och förtydligad redovisning (Banverkets 
ekonomimodell) inom underhållsverksamheten för att öka spårbarheten i användningen av 
tilldelade anslag. (Kvalitet på uppföljning mot det anslag som Banverket har tilldelats.) 

Mål : Examensarbetet avseende redovisningsprinciper inom underhållsverksamheten ska leda 
till att: 

• identifiera brister i ekonomimodellen 
• klarlägga större olikheter i tillämpningen av ekonomimodellen 
• lämna förslag till förbättringar 

 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har i detta examensarbete inriktat oss på att titta närmare på Banverkets internredovisning 
inom verksamheten Drift och Underhåll för att se hur den förhåller sig till den information 
som Banverket behöver för att driva en kostnadseffektiv underhållsverksamhet utifrån 
regeringens krav. För att Banverket ska kunna redovisa hur tilldelade ekonomiska anslag har 
använts använder Banverket sig av en ekonomimodell som är uppbyggd av ett antal kodtyper, 
bland annat koder som regeringen kräver, samt olika typer av verksamhetskoder som behövs 
för den interna redovisningen inom Banverket.   
 
En viktig del i vår analys av ekonomimodellen hos Banverket har varit att diskutera och 
analysera de olika komponenter som ekonomimodellen består av, till exempel komponenten 
verksamhetskod (VSH) som Banverket använder i den interna styrningen av 
underhållsverksamheten. Vårt arbete är dock avgränsat från att analysera vilka koder, till 
exempel verksamhetskoder (VSH), Banverket faktiskt bör använda sig av, sådan analys är 
mer tidskrävande än vad vårt examensarbete omfattar.  
 
Eftersom Banverket har en stor del av sin underhållsverksamhet utlagd på entreprenad, har vi 
dock ansett att det även varit relevant att få en bild över hur entreprenörerna ser på Banverkets 
redovisningskrav.   
 
 

1.5 Målgrupp 

Examensarbetet är skrivet med ett antal ekonomiska begrepp som kan vara svåra att förstå, 
därför riktar sig denna uppsats främst till dem som har ekonomisk utbildning på akademisk 
nivå samt personer som har stor insikt i Banverkets organisation. 
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1.6 Påverkande faktorer 
 
När vi påbörjade vårt examensarbete genomfördes en omorganisation hos Banverket, 
ansvarsområden slogs samman, förvaltande enheter delades upp och nya enheter skapades. I 
vårt arbete valde vi att basera vår utredning på Banverkets gamla organisationsindelning, 
anledningen är att det blivit svårare med tillgången till material. Vi tror att vårt arbete har 
färgats en del av omorganisationen, till exempel vid våra intervjuer då vissa av de intervjuade 
kanske inte varit nöjda med sina nya roller i den nya organisationen medan andra varit mer 
nöjda. 
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2 Metod 
 
I vårt metodavsnitt berättar vi om valet av examensarbete, hur vi har samlat in information 
samt vilken kunskapsteoretisk förankring vi anser att vårt arbete har. Avslutningsvis tar vi upp 
den metodkritik som vi tror har påverkat detta arbete. 
 

2.1 Val av ämne  
 
I Borlänge där vi är bosatta är ett flertal statliga myndigheter placerade, bland annat 
Vägverket och Banverket. Valet av examensarbete växte fram vid kontakter med Vivianne 
Karlsson som arbetar på divisionen Leverans på Banverket.  Hon erbjöd sig att titta närmare 
på vad Banverket har för befintliga problem eller behov i framtiden. Valet av ämne framkom 
genom att Vivianne uppmärksammat att det fanns problem i hur Banverkets upphandlade 
entreprenörer konterade sina fakturor.  
 
Efter vårt första möte med anställda inom Banverket ändrades dock inriktningen på vårt 
arbete eftersom det framkom att problemet var mycket större än vad Vivianne hade befarat. 
Det visade sig inte bara vara problem med att kontera fakturorna, det verkade finnas mer 
grundläggande problem med uppföljningen av underhållsverksamheten genom den 
ekonomimodell som Banverket under flera år har använt sig av.  
 
Vårt examensarbete visade sig i efterhand ligga rätt i tiden genom att Banverket redan hade 
för avsikt att påbörja ett antal projekt för att vidareutveckla ekonomimodellen. Vårt arbete har 
belyst behovet av utveckling av ekonomimodellen speciellt utifrån underhållsverksamhetens 
perspektiv och vi hoppas att denna rapport kan fungera som input till påbörjad utveckling av 
ekonomimodellen. 
 

2.2 Datainsamling 
 
Det finns två olika huvudgrupper av tekniker för datainsamling: 

• Sekundärinformation 
• Primärinformation 

 
Sekundärinformation innebär att forskaren/forskarna använder redan insamlat material, medan 
primärinformation består av ny insamlad data.3 Vi har använt oss av både sekundär- och 
primärinformation. Den studerade litteraturen som presenteras i avsnitt tre bygger enbart på 
sekundärinformation medan emperiavsnittet i arbetet bygger mestadels på primärinformation. 
 

2.3 Intervjuer 
 
I detta examensarbete har vi använt oss av kvalitativa intervjuer, som rent allmänt utmärks av 
hög grad av struktur och låg grad av standardisering.4 Målet med en kvalitativ intervju är att 
upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder som tidigare varit okända.  

                                                 
3 Arbnor och Bjerke, 1994, s. 241 
4 Trost, 1997, s. 22 
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Intervjuaren är delaktig i resultatet genom sin personliga påverkan på respondenten.5 Genom 
vårt val att använda oss av kvalitativa intervjuer, har vi fått fram mer personliga åsikter och 
information, än om vi skulle ha genomfört en kvantitativ undersökning via enkäter.  
 
Intervjupersonerna valdes ut av Vivianne Karlsson, eftersom vår kunskap om Banverkets 
verksamhet inledningsvis var begränsad och det därmed var svårt att på förhand formulera 
frågor. De inledande intervjuerna var ostrukturerade och endast några få ämnesområden 
diskuterades.  Våra intervjuer blev mer strukturerade allt eftersom vi lärde oss mer om 
verksamheten. När vår kunskap ökade blev vi också mer delaktiga i diskussionen med 
Vivianne angående val av (kommande) intervjupersoner. Vi diskuterade också inom vilka 
kunskapsområden det fanns behov av att formulera fördjupade frågeställningar eller 
identifiera alternativa synsätt från de olika driftområdena baserat på spridning i erfarenhet och 
kunskap. 
 
I inledningen av analysen av Banverkets ekonomimodell intervjuade vi personer som gav oss 
en övergripande bild av hela Banverket, samt valda områden av verksamheten; till exempel 
ekonomimodellen, upphandlingsprocesserna i Banverket samt entreprenörernas och andra 
aktörers roll i underhållsprocessen.  
 
Eftersom underhållsverksamheten inom Banverket är indelad i fem driftområden (tidigare 
banregioner) över hela Sverige och vi ville intervjua representanter för alla fem driftområdena 
valde vi att göra tre av intervjuerna via telefon, en med södra driftområdet, en med norra 
driftområdet och en med västra driftområdet. Telefonintervjuerna har genomförts i Banverkets 
lokaler, ibland har fler än en person blivit intervjuad samtidigt då intervjupersonen valt att ha 
med andra erfarna personer. Intervjuerna med östra och mellersta driftområdet genomfördes 
på plats i Stockholm och Gävle. Eftersom dessa intervjuer genomfördes på plats har 
intervjuerna troligen präglats av vår närvaro och tolkning. Vid samtliga intervjutillfällen har 
våra frågor skickats ut via e-post innan intervjutillfället för att förbereda den/de intervjuade. 
Vi har även använt oss av MP3-spelare för att spela in intervjuerna för att ha möjlighet att 
justera anteckningarna efteråt och för att öka kvalitén i vårt skrivande.   
 
Informationen från de ostrukturerade intervjuerna har varit den bidragande delen till 
beskrivningen av Banverkets ekonomimodell, upphandlingsformerna och entreprenörernas 
syn på Banverkets upphandlingar. Efter intervjuerna har vi lyssnat på inspelningarna 
tillsammans och sedan sammanställt svaren för att kunna analysera och föreslå åtgärder och 
förbättringsförslag. Vårt slutresultat ska senare presenteras hos Banverket för de sektioner 
som berörs av problemområdet. 
 

2.4 Kunskapsteoretisk förankring 
 
I vårt arbete har vi använt oss av det vetenskapliga synsättet abduktion, som är en växelverkan 
mellan teori och empiri där teori och empiri behandlas som en odelbar enhet6. Valet av 
abduktion föll sig naturligt eftersom vi gjort en empirisk undersökning av Banverkets 
ekonomimodell, med en teoretisk bakgrund som stomme för att sedan integrera teori och 
empiri med varandra. Som förhållningssätt använde vi oss i vårt arbete av hermeneutik, där 
trovärdighet är ett nyckelord.  

                                                 
5 Svensson och Starrin, 1996, s. 54-55 
6 Wigblad, 1997, s. 31 
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Viktigt i det hermeneutiska perspektivet är även att författarna tar hänsyn till ny kunskap 
under studiens gång, till exempel när vi ändrade syftet och problemformuleringen på grund av 
att vi erhöll ny kunskap. Vårt ursprungliga syfte var att ta fram ett beslutsunderlag för att 
förbättra tydligheten och användningen av de redovisningsprinciper som tillämpas inom 
underhållsverksamheten, bland annat skulle vi jämföra olika verksamhetskoder över de fem 
driftområdena (tidigare banregionerna).  Avsikten var att jämföra skillnaden i användningen 
av verksamhetskoderna. Under den första ostrukturerade intervjun erhöll vi ny information 
vilket resulterade i att vi fick lägga oss på en grövre nivå, en nivå som var mer kopplat till 
dagens ekonomimodell och hur den fungerar i praktiken.7  
I det hermeneutiska perspektivet, som är ett öppet system, påverkar författarna och 
intervjupersonerna varandra. Författarna är subjektiva i sina bedömningar och helheten är 
viktigare och större än delarna tillsammans. Vid ett öppet system är det svårt att inte ta in 
egna erfarenheter och sin egen förförståelse som verktyg i tolkningen av de undersökningar, 
intervjuer och studier som vi har genomfört.8 
 

2.5 Metodkritik 
 
I vårt arbete har vi i efterhand blivit medvetna om att vi kunnat planera bättre genom att vara 
ute i god tid med att boka intervjuer eftersom de som arbetar på Banverket har extra mycket 
att göra med tanke på omorganisationen. Vi borde även försökt organisera våra möten bättre 
för att få dem i rätt tidsföljd, eftersom vi behövt få en del kunskap före annan, då den byggt på 
tidigare kunskap.  
 
Vi är även medvetna om att urvalet av intervjupersoner kunde ha gjorts annorlunda. Urvalet 
gjordes till stor del av Vivianne Karlsson vilket hon genomförde utifrån sina kunskaper och 
erfarenheter. Möjligen skulle fler personer från Banverket ha medverkat i själva 
urvalsprocessen. Ett annat alternativ hade varit att vi själva  gjort urvalet, men med tanke på 
att vi inte hade någon erfarenhet och kunskap om Banverket inledningsvis hade det troligtvis 
inte varit genomförbart. 
 
Vi har båda tyckt att de intervjuer som vi genomfört ansikte mot ansikte varit mer givande 
och blivit personligare. Då har vi haft tillfälle att uppfatta personliga saker som inte kan ses 
under en telefonintervju som ansiktsuttryck, känslor och det är lättare att ställa om en fråga 
ifall den inte uppfattats rätt. Telefonintervjuerna har däremot sparat oss en hel del tid, även 
om det hade varit trevligare och roligare att träffa alla de intervjuade personligen. Det här är 
erfarenheter vi tar med oss ut i det praktiska arbetslivet. 
 
Vi gjorde en intressant iakttagelse i analysen efter de personliga intervjuerna. Representanten 
för den entreprenör vi intervjuade framförde tydlig kritik mot att Banverkets interna 
resultatenhet Banverket Produktion har ett informationsövertag i alla upphandlingar. Men 
representanter från Banverket (för upphandlingar i underhållsverksamheten) som vi 
intervjuade framförde inte detta som ett problem. Detta verkar vara ett känsligt område för 
Banverket eftersom en statlig myndighet lyder under Lagen om Offentlig Upphandling 
(LOU). Eftersom det är svårt för oss att bedöma om personerna vi intervjuat angående 
upphandlingsfrågor påverkats av detta ämne, kan möjligen vår analys av 
upphandlingsprocessen för underhållsverksamheten ha påverkats. 

                                                 
7 Patel och Davidson, 1991, s. 25-27 
8 Patel och Davidson, 1991, s. 25-27 
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Vid våra intervjuer har vi fått relativt stor spridning i både ålder, kön och erfarenhet, de 
intervjuade har varit mellan 30 – 60 år, varav nio män och åtta kvinnor med olika erfarenheter 
och befattningar.  
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3 Teori/Litteratur studier  
 
I avsnitt tre avser vi ge en introduktion till internredovisningen för att förklara vad ekonomisk 
styrning är samt förklara vilken ekonomisk styrning som Banverket använder. Vidare går vi in 
på vad Banverket skulle kunna arbeta med för att förbättra sin redovisning.  Vi tar där upp 
balanserade styrkort som visar kopplingen mellan strategier och mått. Styrkort omfattar 
information som hjälper ledningen att se hur olika kostnader uppstår, samt ABC- modellen 
(Activity Based Costing) som är ett alternativ eller en utökning till det traditionella sättet att 
bokföra och redovisa.  

3.1 Ekonomistyrning 
 
Ekonomistyrning handlar om hur ledningen vill planera, styra och följa upp verksamhetens 
mål för olika verksamhetsobjekt, aktiviteter, projekt och produkter, utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv, till exempel kostnader, intäkter och resultat. 9 
 
Ekonomistyrning utförs olika i olika företag och är den del av styrsystemet som är direkt 
orienterat till ekonomiska mål som räntabilitet och lönsamhet. Ekonomisk styrning består 
normalt av budgetering, kalkylering, redovisning och viss långsiktig planering med pengar 
som huvudsaklig kvantitet. Styrningen genomförs av ledningen, men även samhället spelar in 
med regler och lagar som utgör ramar för företagen. Ett exempel är att företag inte kan 
utforma sin affärsredovisning som de själva vill.10 

3.2 Banverkets ekonomistyrning  
 
Som vi tidigare berättat, så har Banverket under vårt examensarbete genomgått förändringar i 
sin organisation. Bilden nedan visar hur Banverkets koncern såg ut före omorganisationen. 
Vårt arbete och de intervjuades uppfattningar bygger på de gamla bokslutsenheterna. 
 

 
Figur 1. Visar Banverkets 15 bokslutsenheter som tillsammans (redovisningsmässigt) bildar Banverkets 
koncern11 
                                                 
9 www.esv.se 2007-03-19 
10 Karlsson, 1998, s. 7-9 
11 Ekonomistyrning i Banverket, intern information  
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3.3 Redovisningsplan  
 
En redovisningsplan ska visa hur man bör gå till väga när man utvecklar ett företagsanpassat 
redovisningssystem, där det väsentliga är redovisningens roll i styrningen av företaget12. 
Avsikten med redovisningsplanen är att garantera att mottagarna får den information de 
behöver för att planera, fullfölja, följa upp och utforska. Redovisningsplanen förenar dels 
verksamhet och ekonomi, dels verksamhetsstyrningen med den externa styrningen. Detta 
medför att det är viktigt att ledningen är engagerad i utformningen av redovisningsplanen för 
att skapa förutsättningar för att styrningen och uppföljningen ska kunna skötas på ett bra sätt. 
I en redovisningsplan spelar kontoplanen tillsammans med objektplanen huvudroller.13 Vi har 
efterforskat i facklitteratur samt tagit kontakt med Ekonomistyrningsverket14 för att få en 
definition på begreppet ekonomimodell utan att hitta en entydig definition. Slutligen kom vi 
fram till att ekonomimodellen liknar en redovisningsplan och vad den står för.15 Nedan följer 
en kort beskrivning av vad en kontoplan respektive objektplan är: 
 

• Kontoplanen - visar hur finansiella händelser ska ordnas i bokföringen. Dels den 
externa redovisningens kontoklasser ett till åtta som visar vad som händer mellan 
verksamheten och omvärlden, dels den interna redovisningens kontoklass nio som 
visar omflyttningen inom verksamheten.16 

 
• Objektplanen - kopplar dels ihop verksamhet och ekonomi, dels 

verksamhetsstyrningen med den externa styrningen. Den utgör också den del av 
redovisningsplanen som beskriver verksamheten.17 

 

3.4 Redovisningsprinciper  
 
För att olika beslutsfattare ska få information om ett företags ekonomiska och finansiella 
förhållande behöver alla organisationer utforma en redovisning. Denna redovisning 
sammanfattar värdefull information om vad som har hänt i företaget under det gångna året. 18 
Myndigheternas finansiella redovisning består av två delar, externredovisningen, som 
återspeglar vad som händer mellan myndigheten och omvärlden samt internredovisning som 
visar var inom verksamheten resurserna har omfördelats. Inom myndigheter kan både den 
interna och externa redovisningen vara ett underlag för årsredovisningen. Den statliga 
redovisningen är viktig för både styrning av den enskilda myndigheten och för att kunna följa 
upp statens totala finanser. Detta är viktigt för att regeringskansliet ska kunna analysera och 
bedöma resultatet av myndighetens verksamhet i förhållande till dess kostnad.19  
 
Denna uppsats kommer framförallt att beröra den interna redovisningen, men för att förstå 
sambandet har vi även valt att förklara den externa redovisningen.   

                                                 
12 Karlsson, 1998, s. 27-28 
13 www.esv.se, Inspirationsbok, s. 43-45, 2007-03-24 
14 Christine.Annemalm@esv.se, 2007-05-04  
15 Karlsson, 1998, s. 27-28 
16.www.esv.se, Inspirationsbok , s. 43-45, 2007-03-24 
17 Ibid. 
18 www.esv.se, redovisning 2007-03-20 
19 Ibid. 
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3.4.1 Externredovisning  
 
Externredovisning är obligatorisk och lagstiftning reglerar minimikrav på innehåll och 
rapportering. Inom externredovisningen hanteras information om företagets ställning och 
resultat i dess helhet. Syftet är att förse intressenter utanför företagsledningen som till 
exempel anställda, långivare, kunder, leverantörer, staten och kommunen samt allmänheten 
med information.20  
 
I affärsredovisningen registreras data om affärshändelser, det vill säga vad som händer i 
transaktioner mellan myndigheter och omgivningen och som har en juridisk aspekt. 
Affärshändelserna bokförs löpande under perioden och tillgångar och skulder redovisas i 
balansräkningen vid periodens slut. I resultaträkningen justeras periodens anskaffning till 
periodens förbrukning för att man på detta sätt ska få fram hur mycket som förbrukats totalt 
under perioden. I resultaträkningen mäts resultatet för företaget totalt, inte per produkt eller 
avdelning inom företaget.21 
 

3.4.2 Internredovisning 
 
Extern- och internredovisningen är ur datateknisk synvinkel lika. I båda fallen handlar det om 
att man fångar upp, registrerar, lagrar, bearbetar data och tar fram rapporter med olika 
innehåll. Skillnaden är att inom internredovisningen registrerar man data om interna händelser 
med syfte att följa upp var resurserna fördelas, förbrukas eller omflyttas inom en 
organisation.22 Internredovisningens huvudsyfte är alltså att fördela varje avdelning eller 
produktkostnader och intäkter så att man kan redovisa dem var för sig och på rätt 
kostnadsställe/verksamhet. Inom större företag kan man säga att Internredovisning är ett 
komplement till Externredovisningen. Internredovisningen är inriktad på att ge 
företagsledningen och andra beslutsfattare information om olika delar inom företaget. I den 
interna redovisningen använder sig företag ofta av förkalkylerade pålägg då de ska fördela 
kostnadsställens kostnader till produkterna. Ofta bestäms påläggen utifrån budgeterade belopp 
och ska täcka kostnaderna för kostnadsställen. Ett pålägg beräknas genom att den kostnad 
som ska fördelas sätts i relation till någon lämplig ekonomisk fördelningsnyckel (påläggsbas). 
Ekonomiska fördelningsnycklar är vanligen omkostnader.23 
 
 

                                                 
20 Prenkert, 1998, s. 5  
21 www.esv.se 2007-03-19 
22 Prenkert, 1998, s. 5 
23 Karlsson, 1998, s. 52 
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3.5 BAS-planen 
 
Banverket använder sig av BAS-planen som är en detaljerad och omfattande kontoplan som 
också är svensk standard för företag. BAS-planen används av de allra flesta företag och 
organisationer oberoende av verksamhet, bransch, företagsform eller ägandeform. BAS-
planen är anpassad till Årsredovisningslagen och Bokföringslagen samt rekommendationer 
från normgivande organ. Det finns även en Mini-BAS plan som kan anpassas för de mindre 
företagen, där småföretagarna själv kan lägga till och ta bort de konton företaget har behov  
av. 24 
 
Det är Ekonomistyrningsverket (se avsnitt 3.9) som utvecklat den integrerade modellen för 
statliga myndigheter, men det är myndigheterna själva som bestämmer i vilken utsträckning 
de vill använda sig av BAS-planen för statliga myndigheter, eftersom den bygger på samma 
grundprinciper som BAS-planen för företag. Den statliga redovisningen har dock lite andra 
krav som till exempel att de måste följa angivna föreskrifter enligt 21 § i Förordningen om 
myndigheters bokföring, angående statliga inrapporteringskoder, så kallade S-koder. Varje  
S-kod är kopplad till ett konto där myndigheter, som Banverket, måste inrapportera avräkning 
mot statsbudgetens anslag och inkomsttitlar, intäkter och kostnader med mera varje månad.25  
 
En annan skillnad ligger i hur företaget/myndigheten använder kontoklass fyra. Många 
statliga verksamheter använder kontoklass fyra till sina största verksamhetskostnader, vilket 
vanligtvis är personalkostnader. Eftersom Banverket arbetar som ett entreprenadföretag har de 
valt att använda kontoklass fyra till entreprenadkostnader. Där de konterar sina största 
kostnader, liksom de flesta andra som arbetar som, eller är, ett entreprenadföretag.26  
 

3.6 Banverkets ekonomimodell 
 
Ekonomimodellen som Banverket har ska spegla Banverkets affärsmodell och organisation. 
Den är framtagen för att vara ett hjälpmedel vid budgetofferter. Den beskriver hur Banverket 
avser att styra, dokumentera och följa upp verksamheten utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 
Ekonomimodellen består av en kodsträng med en extern- och en intern redovisningsdel. 
Modellen är uppbyggd med ett antal koder/konton som regeringen kräver i den externa 
redovisningen samt ett antal konton som Banverket behöver för den interna redovisningen. Vi 
har fokuserat på den interna redovisningen som bidrar direkt till årsredovisningen. Ett 
exempel på detta är att Banverket grupperar kontogruppen Bandelar (BDL) i statistiska 
undersökningar samt i årsredovisningen för att kunna beskriva hur pengarna är kopplade till 
olika trafikvolymer.  
 

                                                 
24 Thomasson, Arvidsson mfl, 2004, s. 129 
25 www.esv.se, 2007-04-06 
26 Intervju med Liselotte Fahlcrantz, 2007-02-13 
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Figur 2. Ovan Banverkets ekonomimodell, orange område står för externa krav och blått område för interna 
krav.27 
 
 
En del viktiga begrepp i Banverkets ekonomimodell:28 
 

• Konto - Visar kostnader och intäkter, kontonumren är gemensamma för hela 
Banverket i alla de fem driftområdena (tidigare banregionerna). 

 
• Kostnadsställe (KST) - Organisatorisk sortering av kostnader och intäkter. 

Banverkets 15 bokslutsenheter beslutar själva över sina kostnadsställen. (Se figur 1). 
 

• Verksamhet (VSH) – Intäkter och kostnader redovisas på olika verksamhetskoder 
sorterade i sektorsuppgifter, banhållning, produktion/uppdragsverksamhet, stöd- och 
expertfunktioner samt forskning och utveckling. Användningen av dessa 
verksamhetskoder är obligatoriska för hela Banverket och beslutas av 
ekonomiavdelningen i samverkan med berörda parter. 

 
• Projektnummer/Arbetsnummer/Objekt/Uppdrag – Indelning av verksamheten på 

ett mer detaljerat sätt än vad verksamhetskoderna erbjuder. 
 

• Finansieringskod (FI) – Visar hur verksamheten är finanserad och är förenad mot de 
anslag Banverket har tilldelats i regleringsbrevet från Regeringen. 
Ekonomiavdelningen beslutar om finanseringskoderna och de är gemensamma för 
hela Banverket. 

 
• Motpart (MP) – Begrepp som identifierar kunden till intäkter och leverantören till 

kostnaderna. Även dessa motpartskoder beslutas av ekonomiavdelningen och är 
gemensamma för hela Banverket. 

 

                                                 
27 Banverkets, interna information 
28 Ibid. 
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• Bandel (BDL) – Geografisk indelning av banan, t ex Borlänge – Gävle. Somliga 
kostnader och intäkter redovisas per bandel. Bandelsnumren är gemensamma för hela 
Banverket och beslutas av enheten Banförvaltning.  

 
• Stråk – Flera bandelar bildar tillsammans ett stråk. Enheten Banförvaltning beslutar 

om dessa stråk och de är gemensamma för hela Banverket. 
 

• Anläggningstyp (ANLT) – Del av bana t ex sliper, transformator mm, där vissa 
kostnader och intäkter redovisas per anläggningstyp. 

 
• Inventarienummer (Invnr), Järnvägsanläggningsnummer (Janlnr) – Unikt nummer 

i respektive bokslutsenhets anläggningsregister som urskiljer viss anläggning.  
 

3.7 Drift och underhåll  
 
Banverket har till uppgift att bevara och säkerställa befintliga järnvägar enligt de krav och 
förväntningar som statsmakterna och kunderna har. 29 För att veta hur mycket av statens 
resurser som har använts till att hålla banan i drift samt hur mycket som använts för att 
underhålla banan är det viktigt att skilja dessa två åt. Driftåtgärder utförs i eller i anslutning 
till anläggningen, så att den fungerar som avsett utan att funktionellt eller tekniskt tillstånd 
förändras. Exempel på driftåtgärder är lövsopning, vintertjänster och drift av 
teknikbyggnader.30 Alla de åtgärder som utförs under anläggningens livstid kallas underhåll. 
Underhåll av järnvägsinfrastrukturen delas in i förebyggande och avhjälpande underhåll.  
 
Förebyggande underhåll sker endera utifrån anläggningens tillstånd eller efter ett förutbestämt 
intervall. Med avhjälpande underhåll avses att bibehålla eller återställa anläggningen till 
önskad/avtalad standard. Förebyggande och avhjälpande underhåll kan i sin tur delas in i 
tillståndsbaserat och förutbestämt underhåll respektive planerat och akut underhåll. 
Avhjälpande underhåll inträffar då funktionsfel uppstått i anläggningen och som måste 
åtgärdas. 31 (Se bilaga 5 för att studera Banverkets underhållssystem) 
 

3.7.1 Förebyggande underhåll 

Tillståndsbaserat underhåll 
Tillståndsbaserat underhåll baseras på besiktningar, som genomförs på anläggningar där det 
inte är troligt att man kan förutse när behoven av underhållsåtgärder uppstår. Det finns två 
typer av besiktningar, säkerhetsbesiktningar och underhållsbesiktningar. Besiktningarna 
genomförs dels för att förekomma fel som kan orsaka olyckor och andra incidenter samt för 
att upprätthålla god funktion av både teknisk och ekonomisk livslängd.32 
 
 
 

                                                 
29 www.banverket.se 2007- 04 -20 
30 Banverkets interna information, Entreprenadbeskrivning, EB 
31 Banverkets interna information, Vägledning till Banverkets underhållsstrategier, BVH 800 
32 Ibid 
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Förutbestämt underhåll 
Förutbestämt underhåll används på anläggningar där det är möjligt att utifrån erfarenhet och 
vetskap avgöra när ingrepp skall utföras. Indelningen av när det förutbestämda underhållet 
skall ske avgörs av hur mycket anläggningen slits, vilket oftast är kopplat till en kombination 
av hastighet och trafikbelastning, men även klimat- och miljöförhållanden är påverkande 
faktorer. 33 

3.7.2 Avhjälpande underhåll 
 
Avhjälpande underhåll utförs då funktionsfel upptäcks i anläggningen. Felen har olika 
karaktär; somliga måste åtgärdas akut för att upprätthålla en säker trafik medan andra enklare 
fel kan utföras när det passar för att minimera konsekvenserna för trafiken. Bandriftsledarna 
bedömer till stor del hur akuta felen är utifrån känsla och erfarenhet.34  

3.8 Statliga anslag 
 
I de flesta statliga myndigheter består intäkterna i huvudsak av tilldelade anslag. Riksdagen 
beslutar varje år om hur stort anlag som ska tillfalla Banverket. Regeringen ger sedan ut ett 
Regleringsbrev med anslagen, ett antal mål samt riktlinjer för hur måluppfyllnad ska 
redovisas för att se till att samhällsintressen tillvaratas. 
 
I år (2007) har Banverket enligt regleringsbrevet från Regeringen (Näringsdepartementet) 
tilldelats cirka 12, 67 miljarder kronor i ramanslag, och av dessa har cirka 4 miljarder kronor 
avsatts för drift och underhåll.35 Anslaget för drift och underhåll består till ungefär 70 % 
(cirka 2,8 miljarder kronor) av direkt tilldelade medel, resterande 30 % erhåller Banverket 
genom lån36.  
 
Banverket ska i resultatredovisningen redovisa kostnader för årets utförda verksamheter och 
väsentliga prestationer. Redovisningen skall göras enligt Banverkets struktur. En uppföljning 
av anläggningskostnader för samtliga investeringsobjekt som ingått i den nationella 
bananhållningsplanen skall redovisas. Faktiska kostnader skall ställas mot beräknad kostnad i 
långsiktig plan och vid byggstart.37 

3.9 Ekonomistyrningsverket (ESV) 
 
ESV arbetar med att förbättra den ekonomiska styrningen för regering, regeringskansliet och 
andra statliga myndigheter, som till exempel Banverket. De gör även undersökningar och 
prognoser av statens ekonomi. ESV arbetar för ett effektivt utnyttjande av Sveriges 
skatteintäkter, de genomför till exempel revisioner av Banverket kring användningen av de 
anslag som Banverket blir tilldelade varje år. 38 Detta medför att den ekonomiska styrningen 
är besvärlig för en myndighet som Banverket, då de inte får överskrida budgeten med en enda 
krona, men helst använda hela anslaget för att inte riskera att få ett reducerat anslag 

                                                 
33 Banverkets interna information, Vägledning till Banverkets underhållsstrategier, BVH 800 
34 Ibid 
35 Banverkets regleringsbrev för 2007  
36 Vivianne Karlsson 2007-04-23 
37 Ibid 
38  www.esv.se, 2007-04-18 
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kommande år. Här har ekonomiska nyckeltal en stor betydelse för Banverkets möjlighet att 
planera kommande budgetår bättre.39  
 

3.10  Banverket och upphandling 

 
Banverket förvaltar drygt 80 % av det svenska järnvägsnätet. Deras uppgift är att underhålla 
anläggningen, utföra trafikstyrning och ansvara för stationstjänster åt staten.40 Banverket är 
indelat i en beställar- och utförarorganisation, där beställaren (förvaltaren) upphandlar 
underhåll. Cirka 43 % av underhållstjänsterna upphandlas internt av Banverket Produktion 
(resultatenhet) och resterande 57 % upphandlas i konkurrens. 41 
 
När statliga, kommunala samt övriga bolag som driver verksamhet i det allmännas intresse 
ska upphandla gäller Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Lagen reglerar i detalj hur 
myndigheter ska uppträda när de köper varor, tjänster och entreprenader. I LOU står det 
detaljerat vilka som får lämna anbud, hur ett förfrågningsunderlag ska se ut samt vilka 
skyldigheter beställaren har mot entreprenörerna. 42 
 
Entreprenörens uppgift är att i ett nära och aktivt samarbete med beställaren hålla banan 
trafikerbar dygnet runt, alla årets dagar och att meddela beställaren om järnvägens tillstånd. 
Banverket använder sig till största delen av funktionsentreprenader som är en 
entreprenadform där kvaliteten på produkten styrs av funktionskrav. Entreprenören ska i 
konkurrens upphandlas till att projektera, underhålla och sköta banan på ett sådant sätt att 
funktionskraven tillgodoses under en bestämd tidsperiod. Funktionsentreprenaden går ut på att 
anläggningar under en lång tid och till ett fast grundpris sköts av en utomstående entreprenör. 
Entreprenörerna åtar sig då att på beställarens räkning utföra drift och underhåll på en viss 
bandel/bandelar, och att upprätthålla en befintlig standard och funktion utifrån redovisade och 
konstaterade befintliga förhållanden. 43 
 
För att få fram mer kostnadseffektiva underhållstjänster bestämde sig Banverket 2001 för att 
börja upphandla drift- och underhållsverksamheten i konkurrens.  Genom att ta in flera 
entreprenörer som konkurrerar om ett effektivare underhåll anser Banverket att de kan 
fokusera mer på den önskade produkten.44 Funktionsentreprenader ger entreprenören 
möjlighet till ett bättre och större ansvar. Banverket har för avsikt att kontinuerligt följa 
effekterna av konkurrensutsättningen.  
 
Efter att Banverket börjat med funktionsentreprenader anser de att de fått mer tid över till 
analyser, och att de har fått mer tid att lägga på beställningar av tjänster.  De anser också att 
de bättre kan kontrollera status på arbetet i stället, får mer tid i spåret och slutligen mer 
järnväg för pengarna.  
 

                                                 
39 Vivianne Karlsson 2007-04-26 
40 Banverkets årsredovisning 2005   
41 Vivianne Karlsson Banverket 2007-05-22 

42 www.notisum.se. Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 2007-05-10 
43 www.byggledarna.se 2007-05-10 
44 Banverkets sektionsrapport 2005, Järnvägssektorns utveckling, s. 34  
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För att samla relevant information om bandelar och dess status använder sig Banverket av ett 
flertal datasystem. De använder sig bland annat av OFELIA som är ett felhanteringssystem 
för att registrera uppkomna fel i Banverkets infrastrukturanläggningar och BESSY som är ett 
system för säkerhets- och underhållsbesiktning av Banverkets fasta anläggningar.45   
 

3.11 Balanserade styrkort – modellen 

 
Modellen har utvecklats med avsikt att förbättra resultatinformationens relevans som underlag 
för styrning istället för att bara använda finansiella aspekter. Modellen går att använda för att 
skapa enighet och förtydliga kring en strategi, kommunicera ut strategin i hela organisationen, 
samordna avdelningars och individers mål, förbinda strategiska målsättningar till långsiktiga 
mål och årsbudgetar, bestämma och harmonisera strategiska initiativ, utföra cykliska och 
konsekventa strategiska analyser samt hämta respons för att öka kunskapen om och bättra på 
strategin. 46 Modellen med balanserade styrkort visar tydligt på kopplingen mellan strategier 
och mått och omfattar information som hjälper ledningen att blicka framåt, bakåt, inåt och 
utåt. Grundmodellen riktar in sig på fyra olika perspektiv47: 
 

• Finansiella perspektiv (bakåtriktat), mäter det som har hänt. 
• Kundperspektiv (utåtriktat), riktar sig mot företagets kundhantering och 

kundupplevelsen av företaget. 
• Processperspektiv (inåtriktat), riktar sig mot händelser i företaget som rör till exempel 

kvalitet och cykler. 
• Utvecklingsperspektiv (framåtriktat), riktar sig mot framtiden, till exempel 

produktutveckling och kompetens hos personalen. 
 
Modellen fyller olika funktioner och används på olika sätt, dels för att finna olika möjligheter 
att arbeta med styrkort i styrprocesserna, dels för konkreta utformningar av perspektiv och 
nyckeltal48. Nyckeltal är ett mått (med ett värde) som ger samlad information, och används 
ofta som ett försök att förenkla och konkretisera komplicerade förhållanden för att få 
verksamheten att fungera49. Grundmodellen för balanserade styrkort bör kunna passa till 
flertalet myndigheter eftersom den är generell. Tillämpningen av modellen kan dessutom 
stärka resultatstyrningen i hela statsförvaltningen genom att modellen dels bidrar till att 
utveckla resultattänkandet i myndigheten, och dels leder till att det finns en bredare 
uppsättning resultatinformation i myndigheterna som vid behov också kan meddelas 
regeringen.50 
 

3.12  ABC-modellen (Activity Based Costing) 
 
I alla kalkylerings- och redovisningsmodeller är ett grundläggande problem hur man på bästa 
och mest rättvisande sätt visar var och på grund av vad olika kostnader uppstår.  

                                                 
45 www.banportalen.se, 2007-03-29 
46 Kaplan, Norton, 1999, s. 27 
47 Riksrevisionsverket, 1996 
48 Samuelson, 1997, s. 43 
49 www.esv.se, Inspirationsbok, 2007-04-10, s. 63 
50 Riksrevisionsverket, 1996 
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ABC-modellen introducerades i slutet av 1980-talet som en vidareutveckling av de 
traditionella kalkylerings- och redovisningsmodeller som varit gällande sedan tidigt 1900-
tal51. Avsikten med ABC-modellen är att identifiera och fördela kostnadsdrivande aktiviteter 
mot de produkter och tjänster som verksamheten levererar.52  
 

 
Figur 3. Jämförelse mellan traditionell kostnadsföring och ABC53 
 
 
Det finns två54 grundregler för att identifiera när ABC-system kan vara intressant att använda: 
 

1. i verksamheter med stora kostnader för indirekta och supportrelaterade aktiviteter, 
särskilt om kostnaderna har ökat över tiden.  

 
2. i verksamheter med stor variation och spridning av produkter, tjänster, kunder och 

processer.  
 

 
Om istället kostnader enkelt kan hänföras direkt till specifika produkter eller specifik 
personal, kommer troligen ett ABC-system och traditionellt system att ge likartade 
ekonomiska signaler. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Gerdin, 1995, s. 9 
52 Billgren, 1995, s. 7 
53 Noone, Griffin, 1997, Ax, Johansson, Kullvén, 2005, s. 226-227 
54 Cooper, Kaplan, 1998, s 216 



 

 19

 
Begrepp i ABC-kalkylen: 
 

 
 
Figur 4. Visar sambandet mellan resurser, aktiviteter, produkter, resursdrivare och kostnadsdrivare55 
 
Resurser gör nytta och ger upphov till kostnader, till exempel maskiner, personal och 
datorsystem. 
 
Resursdrivare används för att fördela (fördelningsnyckel) kostnader till aktiviteter och är ett 
mått på den mängd av resurser som konsumeras av en aktivitet. Exempel på resursdrivare är 
tid, tidsdrivaren används vanligen i aktivitetsanalyser för att fördela den indirekta 
personalresursen till aktiviteter, enkäter som de anställda får fylla i hur mycket tid de lägger 
på olika aktiviteter.56 
 
Aktiviteter är det arbete som uträttas inom en organisation. Aktiviteter är konkreta 
arbetsuppgifter eller arbetsmoment som utförs i verksamheten, som till exempel underhåll, 
redovisning och kvalitetskontroll. Aktiviteter utgör en finare indelning av omkostnader än vad 
som normalt sett görs i praktiken när den traditionella självkostnadskalkylen används. 
Aktiviteter varierar, eftersom företag är olika.57 
 
Kostnadsdrivare används för att fördela (fördelningsnyckel) kostnader till objekt, en länk 
mellan aktiviteter och produkter. En kostnadsdrivare är även en faktor eller variabel som 
klargör varför aktivitetskostnaderna uppgår till vissa belopp och som bestämmer omfattningen 
på varje aktivitet.58 
 
Produkten är resultatet.  
 
Att införa ett ABC-system innefattar följande steg:59 
 

1. Bestäm direkta kostnader 
2. Välj aktiviteter och fördela kostnaderna till aktiviteterna. 
3. Välj kostnadsdrivare. 
4. Fastställ kostnadsdrivarvolymer och beräkna aktivitetssatser 
5. Beräkna kostnader för kalkylobjekten 

 
 
 

                                                 
55 Ax, Ask, 1995, s. 61 
56 Nehler, 2005, s. 49-50 
57 Ibid s. 55-56 
58 Ax, Ask, 1995, s. 59 
59 Ax, Johansson, Kullvén, 2005, s. 230 
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1. Bestäm direkta kostnader 
Kalkylobjektens särkostnader bör så långt det är ekonomiskt försvarbart påföras 
kalkylobjekten direkt. Ju större del av kostnaderna som behandlas som direkta, desto större 
blir exaktheten i kalkyleringsarbetet.60 
 
2. Välj aktiviteter och fördela omkostnaderna till aktiviteterna 
I ett företag kan alla aktiviteter aktivitetsbestämmas, men kostnaden i ett företag skulle bli stor 
om alla aktiviteter ska inkluderas i kalkylen. Därför krävs det några kriterier för att välja 
aktiviteter. Det centrala kriteriet är de skillnader i proportioner för hur kalkylobjekten orsakar 
aktivitetskostnader. Om mängden aktiviteter anses vara för stort efter att 
proportionlitetskriterierna tillämpas, kan företaget reducera antalet aktiviteter. För det första 
genom att slå samman de aktiviteter som drivs av samma kostnadsdrivare och för det andra 
slå samman de aktiviteter vars kostnader inte är betydande. Analysen för att välja aktiviteter 
kan ske genom att intervjua personalen eftersom de besitter den mesta kunskapen angående 
aktivitetsarbetet. Andra metoder att välja aktiviteter är tidsstudier, direkt observation och 
analyser baserade på organisations- och flödesscheman. Fördelningen av kostnader till 
aktiviteter görs genom att först påförs aktiviteterna sina särkostnader (de kostnader som är 
unika för särskilda aktiviteter), sedan påförs de kostnader som är gemensamma för två eller 
fler aktiviteter, de behöver fördelas till de aktiviteter där de orsakas.61 
 
3. Välj kostnadsdrivare 
Kostnadsdrivare kan delas in i tre kategorier: Transaktionsrerelaterade kostnadsdrivare mäter 
antalet förekomster till exempel antalet inköp, kundbesök, kunder, fakturor med mera. 
Transaktionsrelaterade kostnadsdrivare används lämpligen när kalkylobjekten är lika 
resurskrävande med avseende på aktiviteterna. Tidsrelaterade kostnadskrivare mäter den tid 
det tar att utföra aktiviteter som till exempel antalet inköpstimmar, faktureringstimmar, 
reparationstimmar med mera. Dessa kostnadsdrivare används lämpligen när kalkylobjektens 
tidsanspråk på aktiviteter skiljer sig åt, de förutsätter dock at kalkylobjekten kräver samma 
resursinsatser rörande till exempel personal, lokaler och utrustning per tidsenhet. 
Intensitetsrelaterade kostnadsdrivare används lämpligen när kalkylobjekten kräver speciella 
aktivitetsinsatser som till exempel när vissa kalkylobjekt kräver arbetsinsatser från personal 
med högre eller lägre löner än normalt.62 
 
4. Fastställ kostnadsdrivarvolymer och beräkna aktivitetsinsatser 
Vid användning av ABC-kalkylen beräknas aktivitetsinsatserna för förhållanden som råder 
vid praktisk volym. Den praktiska volymen utgörs av den maximala teoretiska volymen 
reducerad med volymbortfall för vanliga händelser, till exempel olika typer av förseningar 
och avbrott. Den praktiska volymen benämns kostnadsdrivarvolym.63 
 
5. Beräkna kostnader för kalkylobjekt 
En grundläggande strävan vid kostnadskalkyleringen enligt ABC är att aktivitetskostnaderna 
kan relateras till det aktuella kalkylobjektet. ABC-kalkylen är en så kallad 
resursutnyttjandemodell, vilket innebär att man mäter kalkylobjektets kostnad för att utnyttja 
aktivitetsresurser, inte kostnaden för att tillhandahålla aktivitetsresurser.64  

                                                 
60 Ax, Johansson, Kullvén, 2005, s. 231 
61 Ibid, s. 230-231 
62 Ibid, s. 232 
63 Ibid, s. 233 
64 Ibid, s. 234-235 
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En verksamhet kommer troligen inte att under en längre tidsperiod utnyttja hela den praktiska 
volymen, vilket innebär att det kommer att finnas outnyttjad (ledig) aktivitetskapacitet. Den 
outnyttjade aktivitetskapaciteten ska inte tas med i kalkylen. Sådana kostnader ska istället 
behandlas som periodkostnader. Följande två samband gäller för samtliga definierade 
aktiviteter: 65 
 
Tillgänglig aktivitetskapacitet = Utnyttjad aktivitetskapacitet + Outnyttjad aktivitetskapacitet 
 
Total aktivitetskostnad = Kostnad för utnyttjad aktivitetskapacitet + Kostnad för outnyttjad aktivitetskapacitet 
 

3.12.1 Nackdelar och risker vid tillämpningen av ABC 
 
Det är dock inte självklart att ABC-system är att föredra framför traditionell 
kostnadsfördelning direkt mot produkter och kostnadsställen. Det är heller inte självklart att 
slutresultatet skiljer sig. Därför är det viktigt att känna till modellens begränsningar och förstå 
att ABC-informationen enbart utgör en plattform när ett väsentligt beslutsunderlag ska tas 
fram66. 
 
De största nackdelarna är att ABC-modellen ofta medför höga implementeringskostnader och 
långa implementeringstider på grund av kalkylernas komplexitet relaterat till bland annat det 
stora antalet aktiviteter och kostnadsdrivare.67 
 
Det kan vara svårt att känna igen och matcha kostnadsdrivare och aktiviteter. Sambanden 
mellan aktiviteter, kostnadsdrivare och produkter är komplicerade, eftersom aktiviteter utförs 
för flera produkter samtidigt vilket gör det svårt att bestämma varje produkts andel. Detta gör 
det svårt att relatera aktivitetskostnaderna till en produkt åt gången, aktivitetskostnaderna 
relateras oftast till de produkter som gemensamt konsumerar aktiviteten.68 
 
ABC-modellen är endast kostnadsfixerad, kalkylen ger inte någon uppfattning om de 
samband som finns mellan intäkter och kostnader, vilket kan var en nackdel om till exempel 
vissa intäkter förutsätter att kunden får andra mindre lönsamma tjänster. Detta medför att 
företag ibland kalkylerar på hela kunderbjudandet i stället för på enskilda delar.69 
    
Användare av aktivitetsbaserad kalkylering och styrning kan misslyckas om70: 
 

• kalkylen ger beslutsfattare otillräckligt informationsunderlag. 
• existerande av andra kalkyler eller beslutsunderlag inte är integrerade, som verkar 

konkurrerande om uppmärksamhet. 
• ovilja att agera trots signaler om att förändringar behöver ske. 
 

                                                 
65 Ax, Johansson, Kullvén, 2005, s. 235 
66 Gerdin, 1995, s. 125 
67 Ax, Johansson, Kullvén, 2005. s. 240 
68 Ax, Ask, 1995, s. 87-88 
69 Gerdin, 1995, s. 132 
70 Cooper, Kaplan, 1991 
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3.12.2 Fördelar med användning av ABC-kalkylering 
 
Det finns ett antal fördelar71 med ABC-kalkylering jämfört med traditionella 
självkostnadskalkyler. Exempelvis brukar tidigare okända kostnadsdrivare identifieras när 
man analyserar vilka aktiviteter som genomförs (och de kostnader som är kopplade till 
aktiviteterna). 
 
En annan fördel är att kostnadsmedvetenheten kan höjas när man tydliggör hur mycket olika 
aktiviteter kostar. 
 
Ytterligare en fördel är att vid variationer i kapacitetsutnyttjande påverkas inte 
produktkostnaderna, vilket ger en mer rättvisande bild vid jämförelse av produktkostnaderna 
över tiden.  
 
 
Genom att ABC-kalkylen bygger på de aktiviteter som genomförs i verksamheten, finns det 
en stark koppling till verksamhetens fysiska aktiviteter. Detta är en god grund för att 
kommunicera ut kostnadsinformation på alla nivåer i verksamheten, på ett sätt som enkelt kan 
förstås av de människor som är berörda av aktiviteterna.72 
 

                                                 
71 Ax, Ask, 1995, s. 76-77 
72 Ax, Ask, 1995, s. 76-77 
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4 Empiri/Analys  
 
Empiriavsnittet börjar med en modell som visar hur Banverkets upphandling av 
underhållsverksamheten förhåller sig till Banverkets behov av underhållstjänster. Vi börjar 
med att övergripande förklara de olika delarna av underhållsverksamheten, för att sedan 
fokusera på de delar som är mest relevanta. Empiriavsnittet är sedan uppdelat i tre teman: 
Ekonomimodellen och underhållsverksamheten, Upphandling och Behov av information för 
att planera, styra och följa upp underhållsverksamheten. Dessa olika teman bygger på 
reflektioner och åsikter som de intervjuade har uttryckt. Varje tema avslutas med analyser, där 
vi tar upp vad som sagts samt ger förslag till förändringar. 
 

4.1 Banverkets underhållsverksamhet 
 
Banverkets viktigaste mål är punktlighet, att tågen ska komma och gå i tid, och Banverket ska 
till regeringen kontinuerligt redovisa hur detta mål uppfylls och vad som görs för att förbättra 
resultatet. Redovisningen kan delas upp i tre delar: Kvalitet hos anläggningen, trafikering 
(trafikvolym, typ av tåg) och kostnader för underhållet. Informationsbehovet för respektive 
del kan brytas ner i detaljer, men att ta fram, lagra och hantera information medför också 
kostnader och därför måste nyttan med informationen ställas mot de insamlingskostnader som 
uppstår. 73 
 
Uppföljningen och redovisningen av kostnader i underhållsverksamheten är den del som berör 
vårt arbete mest, men även kvalitet och trafikering hänger ihop med kostnaderna. Vid de fem 
olika driftområdena (tidigare banregionerna) Västra, Östra, Norra, Södra och Mellersta har 
verksamheterna haft stor frihet i val av objektplaner och redovisningssätt och de har i många 
fall valt att inte följa de instruktioner som utfärdats av Banverket centralt. Varje banregion (nu 
driftområde) har inom vissa ramar valt sin egen metod för redovisning, bokslut och 
uppföljning, vilket medfört att det blir svårare att skapa rättvisande analyser, uppföljningar 
och årsredovisningar inom Banverket. 74 
 
 

                                                 
73 Vivianne Karlsson, 2007-03-15 
74 Ibid 
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Figur 5. Översiktsbild över Banverkets uppföljning för underhållsverksamheten75  
 
Nedan följer en kort förklaring av de olika moment76 som ingår i modellen av uppföljning för 
underhållsverksamheten. 
 
 

1. Banverket har ett behov av ekonomisk information, genomförda åtgärder, uppgifter 
om kvalitet, trafikering etc. Här är det viktigt att Banverket fokuserar och identifierar 
vilket behov som behövs för underhållsverksamheten och detta med stöd och hjälp av 
ledningen. Att samla in information är en kostnadsfråga och nyttan av uppgifterna 
måste ställas mot kostnaderna.   

 
2. Banverket annonserar ut ett förfrågningsunderlag som är specificerat med en mängd 

olika krav till de företag/entreprenörer som är intresserade.  
 

3. Respektive företag som är intresserade och har de resurser som krävs samt kan ställa 
upp med den kompetens som krävs för att utföra arbetet, skickar tillbaka ett anbud 
inom tidsramen. I anbudet beskriver företaget sig själva, resurser och personal, 
kunskap, specialiteter samt anger pris med mera för att sedan invänta ett besked om de 
får kontraktet eller inte. 

 

                                                 
75 Banverket, Vivianne Karlsson. 
76 Information som framkommit under våra intervjuer  
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4. Kontraktet får den entreprenör som bäst uppfyller de krav som ställts genom 
förfrågningsunderlaget, det mest fördelaktiga anbudet utses vilket inte behöver vara 
anbudet med det lägsta priset.  

 
5. Entreprenören utför sitt arbete enligt föreskrifter/avtal. Sköter entreprenören sig kan 

det leda till bonus och missköter entreprenören underhållet kan det utfalla vite. 
 

6. Entreprenören fakturerar beställaren/Banverket enligt avtal. Oftast är summan på 
samma nivå varje månad oavsett vilken årstid det är. Sommar och vinter är mest 
kostnadskrävande i och med snöröjning som måste skötas för att tågen ska komma i 
tid, men även sommaren som orsakar solkurvor, vilket gör att spåren blir varma och 
mjuka som orsakar urspårning, är kostnadskrävande. 

 
7. Kostnaderna konteras med hjälp av ekonomiska fördelningsnycklar som tagits fram 

med utgångspunkt i kontraktssumman, den prissatta mängdförteckningen och 
historiska utfall inom Banverket.  

 
8. Banverket gör uppföljning av kontrakten, verksamhetsuppföljning vid behov och 

uppföljning till årsredovisningen. 
 
 
I det följande beskriver vi tre olika teman: 

• Tema 1 - Ekonomimodellen och underhållsverksamheten.  
• Tema 2 - Upphandling 
• Tema 3 - Behov av information för att planera, styra och följa upp 

underhållsverksamheten 
  
Vårt val av indelning i dessa teman bygger på den information som framkommit under 
samtliga intervjuer vi genomförde i samband med analysen av Banverkets ekonomimodell. I 
våra intervjuer har vi valt att anonymisera intervjupersonerna. Anledningen var att vi ansåg att 
det inte var relevant vem som sade vad, utan det viktiga var vilken information vi fick fram.  
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4.2 Tema 1 – Ekonomimodellen och underhållsverksamheten 

4.2.1 Empiri 
 
Banverkets ekonomimodell skapades 1998 och har till vissa delar blivit inaktuell på grund av 
att den ej utvecklats i takt med verksamheten. Den största förändringen i 
underhållsverksamheten genomfördes 2001 då Banverket övergick till att handla upp 
underhållsentreprenader i konkurrens, vilket gav fler entreprenörer möjlighet att leverera sina 
tjänster till Banverket. Banverket har vidareutvecklat denna metod och använder alltfler 
leverantörer för sina entreprenader. En annan stor förändring är den omfattande 
omorganisation som började hösten 2006 och fortfarande pågår. Denna förändring innebär att 
organisatoriska enheter omstrukturerats, slagits ihop och man försöker skapa en tydligare 
helhetssyn mellan underhåll och utnyttjande (att köra tåg) av järnvägen. 
 
Banverket anser själva att organisationen haft en läroperiod, under de år som nuvarande 
ekonomimodell har existerat, men att man nu kommit till en punkt där ekonomimodellen 
behöver utvecklas/förändras för att bättre stödja underhållsverksamheten.  
 
Banverket har för avsikt att inom kort revidera ekonomimodellen genom att starta olika 
delprojekt. Målet är att utveckla en ekonomimodell som inte är för detaljerad och komplex, 
samt processer och rutiner för att kontinuerligt följa upp och vidareutveckla modellen efter 
verksamhetens behov.  
 
Under våra intervjuer framgick det att flera personer uppfattade att nuvarande ekonomimodell 
gav för lite stöd för styrning till de entreprenadansvariga, uppföljningsansvariga och 
ledningen hos Banverket främst på grund av att dagens ekonomimodell inte används enhetligt. 
Under de nio år som ekonomimodellen har existerat har alla banregioner (nu driftområden) 
tillåtits utveckla sina egna tolkningar/versioner av ekonomimodellen eftersom det inte funnits 
någon central styrning och uppföljning hos Banverket av utformningen och tillämpningen av 
internredovisningen och dess parametrar.  
 
Ett huvudproblem är uppenbarligen att de olika banregionerna (nu driftområden) har använt 
sig av kodsträngens frivilliga delar (bandel, BDL, och anläggningstyp, ANLT) lite som de 
själv velat, men alla de intervjuade har också ansett att ekonomimodellen måste bli enklare för 
att alla ska använda den på ett enhetligt sätt. De intervjuade skulle till exempel vilja reducera 
antalet verksamhetskoder, VSH, och finansieringskoder, FI. Dock finns det vissa 
indelningar/kodningar som de intervjuande anser att de inte skulle klara sig utan, till exempel 
bandel, BDL, för att kunna göra geografiska uppföljningar, analyser och underlag till 
årsredovisningar med mera. Det kan dock finnas behov av att se över indelningen av bandelar 
så att indelningen passar all information som behöver struktureras utifrån bandel. Till exempel 
är det idag problem att redovisa antalet tågkilometer korrekt på vissa bandelar på grund av 
bandelens geografiska gränser mot stationer. Däremot var många av de intervjuade frågande 
till om kodning på anläggningstyp ska finnas kvar. Det finns dock ett behov hos flera att veta 
vilka åtgärder som utförts på flera anläggningsdelar, men det är tveksamt om detta kräver en 
redovisning av kostnader. 
 
En kommentar från en av de intervjuade var: 
”måste vi ha så många fack i plånboken”  



 

 27

 
Redovisningen som sker i AGRESSO77 går enligt de intervjuade inte att lita på. Detta 
försvårar uppföljningsmöjligheten och ger inte tillräcklig hjälp vid tecknande av nya kontrakt.  
Problemen beror till viss del på en allt för komplex ekonomimodell, mänskliga faktorn, 
tidsbrist eller okunskap. Därmed blir registreringen av kostnaderna på verksamhetskod, 
anläggningstyp etc. bristfällig.   
 
Till viss del beror problemet också på att Banverket använder sig av schablonmässiga 
ekonomiska nycklar för att fördela kostnaderna över de olika verksamhetskoderna. Nycklarna 
bygger på historisk information från anbudens mängdförteckning, det vill säga över utfört 
arbete per anläggningstyp  
 
Det utförda arbetet indelas i verksamhetskoder för drift, avhjälpande underhåll och 
förebyggande underhåll. Förebyggande underhåll indelas i ytterligare verksamhetskoder för 
förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll. Nycklarna uppdateras generellt inte så ofta och 
det blir enligt de intervjuade svårare och svårare att uppdatera nycklarna ju längre 
kontraktstiden gäller eftersom nycklarna till viss del bygger på ekonomiska utfall i 
AGRESSO och dessa blir med tiden allt mer inaktuella.  
 
För Banverkets del är uppdateringen av nycklarna svår att göra trovärdig eftersom det är 
entreprenörerna som utför arbetet och har kunskapen om vad det kostar. Därför ligger 
nycklarna oftast kvar med samma belopp under hela kontraktstiden, som kan vara upptill fem 
år. Möjligen regleras nycklarna med en marginell årlig indexjustering.  
 
Banverket förbrukar mycket tid på redovisningsprocessen. Det kan ta upp till två veckor för 
ett par anställda i en region inom Banverket att översätta förfrågningsunderlaget efter en 
genomförd upphandling till ekonomimodellen (ekonomiska nycklar). Det är inte svårt att 
förstå att detta tar lång tid då Banverket idag har cirka 30 olika verksamhetskoder för drift och 
underhåll, samt cirka 250 olika bandelar. Kombineras dessa olika koder utifrån de olika 
förfrågningsunderlagen blir det många kombinationsmöjligheter och de ekonomer som arbetar 
med nycklarna konstruerar ofta upp till cirka 500 kodkombinationer. Därefter ska även läggas 
tid på kontering och uppföljning av de fakturor som inkommer varje månad från 
entreprenadkontrakten.  
 
Snöröjning var ett ämne som diskuterades ingående i varje intervju. Snöröjning ingår i 
entreprenörernas fasta priser och fördelas också enligt nycklar. De olika driftområdena 
(tidigare banregioner) tycker att det känns tryggt att veta vilken (fast) kostnad de har för 
snöröjning varje år/månad, eftersom snöröjningen kan slå väldigt olika från år till år beroende 
på var i Sverige entreprenaden genomförs. I varje driftområde (tidigare banregioner) används 
schabloner som är beräknade på ett medeltal över ett visst antal år i snömängd, för att få fram 
den genomsnittliga snömängden. Denna fasta kostnad medför att entreprenören står för risken 
men Banverket får betala riskpremien i form av högre kostnad för entreprenaden. Tidigare 
upphandlade Banverket snöröjningen till löpande räkning, vilket visade sig vara dyrare då det 
krävdes mer administrativt arbete för upphandlings- och uppföljningsaktiviteter. Nu har 
Banverket istället mer medel över till riktat underhåll.  
 

                                                 
77 AGRESSO är ett integrerat ekonomisystem som är lämpat för dagens organisationer med höga krav på  
     funktion, ekonomisk styrning och granskning.  
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Fastprisförfarandet medför att alla entreprenörer som är konkurrenssatta, och har 
funktionsentreprenad med fastpris, kan ha samma kostnad från år till år. Det här innebär att 
Banverket inte har kontroll på de faktiska kostnaderna för olika delar av underhållet. Den 
kunskapen finns bara hos entreprenören. Däremot har Banverket givetvis kontroll över den 
totala kostnaden för underhållsverksamheten (avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll 
och anläggningsskötsel i vilket kostnader för snöröjning ingår). 
 
En annan mycket viktig synpunkt som framfördes under en intervju var att kostnaderna för 
underhållsverksamheten i huvudsak redovisar de direkta underhållskostnaderna. Indirekta 
kostnader för underhållet, exempelvis IT-kostnader, kostnader för ekonomiadministration, 
fördelas inte ut på underhållsverksamheten. Banverket följer regelmässigt upp 
underhållskostnad per spårmeter, per tågkilometer med mera, men dessa tal innehåller endast 
direkta kostnader.  
 

4.2.2 Analys  
 
Regeringen har krävt att Banverket tydligare kan redovisa hur anslaget till 
underhållsverksamheten används. Vi har uppfattat från Banverket att detta inte nödvändigtvis 
innebär att regeringen kräver väldigt detaljerad information, men att den information som 
Banverket faktiskt redovisar är jämförbar över tiden och svarar mot regeringens 
informationsbehov. 
 
För att åstadkomma detta behöver Banverket utveckla ekonomimodellens komponenter, till 
exempel verksamhetskoder, att vara enhetliga, representativa och jämförbara mellan olika 
geografiska områden och organisatoriska enheter över tiden. Vilka interna koder som ska 
användas måste Banverket själva analysera och besluta sig för, denna analys ligger utanför 
detta arbete. 
 
Gemensamt för alla intervjupersoner var att de ville förenkla, förtydliga och skapa bättre 
uppföljningsmöjligheter med hjälp av ekonomimodellen genom att: 

 
o Minska antalet verksamhetskoder, från cirka trettio till tre; en för drift, en för avhjälpande 

underhåll och en för förebyggande underhåll.  
 

o Reducera antalet finansieringskoder (FI-koder) i dialog med regeringen genom att ta bort 
onödiga koder. Det krävs exempelvis inte flera finansieringskoder för underhåll när 
anslagsförbrukningen ska redovisas.  

 
o Ta bort anläggningstyp som kodbegrepp, eftersom de flesta (enligt intervjupersonerna) 

ändå inte använder koden i något uppföljningssammanhang. Se samtidigt över 
möjligheten att samla uppgifter från andra system, exempelvis BESSY78, om vilka 
åtgärder som utförts på vissa anläggningsdelar (men utan att kräva någon redovisning av 
kostnader för åtgärderna). 

 
o Uppdatera de ekonomiska nycklarna under kontraktens gång för att Banverket ska få en 

bättre uppföljning av sina kostnader. Detta måste utföras med hjälp av entreprenörerna 

                                                 
78 Se Tema tre. 
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och deras mängdförteckningar, eftersom entreprenörerna är mer insatta vilket arbete som 
faktiskt utförs och vad det kostar.  

 
Finns det då några kända teorier som skulle kunna utnyttjas för att vidareutveckla Banverkets 
ekonomimodell och samtidigt bidra till förbättringar enligt de intervjuades önskemål ovan och 
syftet med vårt examensarbete? Enligt (Cooper, Kaplan, 1998, s. 216), som vi nämnde i 
kapitlet 3.13 ABC-modellen (Activity Based Costing) finns det två grundläggande regler för att 
identifiera när ”ABC-modellen” kan vara intressant att använda: 
 

1. i verksamheter med stora kostnader för indirekta och supportrelaterade aktiviteter, 
särskilt om kostnaderna har ökat över tiden.  
 
I våra intervjuer har framkommit att de indirekta kostnaderna för 
underhållsverksamheten hos Banverket har ökat. Exempel på sådana kostnader är  
IT-system, analys, projektering, elkostnader och förvaltning av järnvägsnät. Detta 
antyder att åtminstone delar av ABC-modellen kan vara intressant för Banverket. 

 
2. i verksamheter med stor variation och spridning av produkter, tjänster, kunder och 

processer.  
 
Vår uppfattning är att underhållsverksamheten består av ganska många olika tjänster: 
IT-system, analys, projektering, elkostnader och förvaltning av järnvägsnät. Även 
detta antyder att delar av ABC-modellen kan vara intressant för Banverket. 
 

Genom att Banverket redan har en stor uppsättning verksamhetskoder som man försökt 
använda i underhållsverksamheten (och dess aktiviteter) anser vi att Banverket redan utnyttjar 
delar av de tankar som ligger till grund för ABC-modellen. Dock har vi uppfattat det som att 
Banverket inte utnyttjat verksamhetskoderna för att även skapa möjlighet till uppföljning av 
de indirekta kostnaderna för underhållsverksamheten. En möjlig orsak till detta har varit att de 
direkta kostnaderna i underhållsverksamheten tidigare finansierades av de olika 
banregionerna, medan indirekta kostnader för exempelvis utveckling och drift av IT-system 
samt innehållsmässig informationsförvaltning i IT-systemen, finansierades av andra 
organisatoriska enheter. 
 
Vårt förslag är därför att Banverket utvecklar ekonomimodellen ytterligare i ”ABC-riktning”. 
Eftersom ABC-modellen endast är en vidareutveckling av traditionella principer för 
kostnadsfördelning, som Banverket redan använder sig av, skulle det inte kräva någon stor 
insats av Banverket. Man behöver först och främst bestämma sig för hur finfördelad 
information som behöver redovisas i ekonomimodellen.  
 
Banverket använder sig redan av verksamhetskoder och fördelningsnycklar och skulle kunna 
skapa särskilda verksamhetskoder som används vid upphandling, redovisning, fakturering och 
uppföljning av aktiviteter som tidigare ansetts som indirekta kostnader, exempelvis IT-
utveckling. Därigenom kan Banverket redovisa en mer korrekt bild av alla kostnader som hör 
till underhållsverksamheten.  
 



 

 30

En annan fördel med att identifiera kostnader per aktivitet som hör till 
underhållsverksamheten är att Banverket kan få en mer rättvisande jämförelse av kostnader 
över tiden79, vilket är ett av regeringens krav. 
 
I det följande resonemanget använder vi IT-systemet BESSY, som används för att genomföra 
underhållsbesiktningar av järnvägsanläggningen, som exempel.  
Ett problem som troligen uppstår om Banverket försöker fördela de indirekta kostnaderna är 
till exempel hur kostnaderna för BESSY skulle fördelas mellan de olika bandelarna 
(kodbegreppet Bandel). Vårt förslag är då att ta alla bandelar som Banverket definierat, räkna 
ut hur många löpmeter dessa består av, och sedan dela IT-kostnaden för BESSY med antalet 
löpmeter. Detta möjliggör beräkningar av hur stora IT-kostnaderna (för BESSY) är för varje 
bandel eftersom Banverket känner till bandelens antal löpmeter. Därigenom erhålls en 
fördelning av de ”indirekta” kostnaderna mot de aktiviteter (=verksamhetskoder) som ingår i 
underhållsverksamheten. Härigenom kan Banverket tydligt följa upp alla kostnader som hör 
till underhållsverksamheten, exempelvis skulle svaret på frågan ”Vilka kostnader har vi för 
”förebyggande underhåll” på bandel X?” då redovisa den totala kostnaden, inte bara de 
direkta kostnaderna, som tidigare varit fallet. 
 
Nedan visas en bild som exemplifierar hur den grundläggande ABC-modellen kan se ut med 
Banverkets underhållsverksamhet som utgångspunkt.  
 

 
 
Figur 6. Exemplifiering av ABC-modellen mot Banverkets underhållsverksamhet 
 
Men, att utveckla ekonomimodellen i ”ABC-riktning” för underhållsverksamheten räcker 
förstås inte i sig, det krävs också att den modell som skapas faktiskt efterlevs, och det kommer 
inte modellen i sig att säkerställa. Här föreslår vi istället att Banverket använder sig av 
styrkort som verktyg för att planera, mäta, följa upp och förbättra styrningen och 
redovisningen av underhållsverksamheten. Mer om detta i vår analys av Tema 3 – Behov av 
information för att planera, styra och följa upp underhållsverksamheten. 
 
 
 
 

                                                 
79 Ax, Ask, 1995, s. 76-77 
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4.2.3 Sammanställning av förslag 
 
Nedan följer en kort sammanställning av våra förslag för detta tema (mer information om 
bakgrund och resonemang för varje förslag finns i analysen ovan): 
 

1. Utveckla ekonomimodellens komponenter, till exempel verksamhetskoder, att vara 
enhetliga, representativa och jämförbara mellan olika geografiska områden och 
organisatoriska enheter över tiden. Dessutom, 

 
a. minska antalet verksamhetskoder, från cirka trettio till tre.  

 
b. ta bort anläggningstyp som kodbegrepp. 

 
2. Uppdatera de ekonomiska nycklarna. 

 
Utveckla ekonomimodellen ytterligare i ”ABC-inriktning”. 
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4.3 Tema 2 - Upphandling 

4.3.1 Empiri  
 
Tema två som vi har valt att benämna Upphandling innefattar bland annat delarna 
förfrågningsunderlag, anbud och kontrakt, det vill säga huvudstegen i en upphandling av 
entreprenadskontrakt i underhållsverksamheten.  
 
Banverket genomför flera tusen upphandlingar per år. Banverket använder sig av 
upphandlingsformen öppen upphandling i underhållsverksamheten, vilket betyder att alla 
entreprenörer som vill får lämna anbud.  
 
Idag är cirka 57 % av spårlängden upphandlad i konkurrens när det gäller drift- och underhåll, 
men förhoppningarna är att hela Banverkets drift- och underhållsverksamhet inom några år 
ska vara upphandlad i konkurrens.80 Innan Banverket började upphandla delar av 
underhållstjänsterna i konkurrens hade den interna resultatenheten Banverket Produktion 
ensamrätt på alla entreprenader. Sedan konkurrensutsättningen inletts har företag som Svensk 
Banproduktion AB, Carillion Rail Sverige AB och Järnvägsteknik AB fått inträde på 
marknaden. 81 Fortfarande har dock Banverket Produktion ensamrätt på de underhållstjänster 
som ännu inte är konkurrensutsatta.  
 
Förfrågningsunderlaget i en upphandling ska tydligt beskriva vad som ska upphandlas, vilka 
krav som ställs och hur kraven ska utvärderas. Informationen och uppgifterna om vad som ska 
upphandlas och utföras skall tydligt framgå. Förfrågningsunderlaget kan bestå av flera 
dokument, till exempel tekniska krav och administrativa föreskrifter. 82 Ofta skiljer sig den 
tekniska utformningen från kontrakt till kontrakt; eftersom anläggningarna är olika så ställs 
olika krav i de olika upphandlingarna. Entreprenörerna värderas enligt en bedömningsskala 
med olika utvärderingskriterier som anges i förfrågningsunderlaget. Det anbud som anses 
mest fördelaktigt kommer att antas. 
 
För att säkerhetsställa att all upphandlingsverksamhet uppfyller de lag- och normkrav som är 
styrande och att all upphandling sker så kostnadseffektivt som möjligt, har Banverket tagit 
fram en upphandlingsmodell, FU2000 (FörfrågningsUnderlag 2000), med ett antal 
systemmodeller avseende entreprenader.  Dessa dokument innehåller krav beträffande 
kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt trafik- och elsäkerhet. Som leveransbestämmelser tillämpar 
Banverket ABT 04 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsarbeten).  
 
Banverket har som krav att entreprenörerna ska hålla banan trafikerad dygnet runt och under 
årets alla dagar. Kontrakten varar mellan 1-5 år. Uppföljningen av entreprenader kräver 
resurser i form av revisioner, besiktningar, kvalitetssäkringssystem och tillståndskontroller.83 
Om entreprenören sköter sitt arbete väl utdelas belöningsklausuler i kontrakten. Om 
entreprenören istället orsakar tågförsening, till exempel genom att tågfria tider överskrids, kan 
                                                 
80 Banverkets interna information ”Knuten”  
81 Banverkets sektionsrapport 2005, Järnvägssektorns utveckling  
82 www.banportalen.se 2007-03-31 
83 Banverkets interna information ”entreprenadkontrakt EK”  
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entreprenören bli skyldig att betala vite till Banverket eller resenärerna. Svårigheten med 
funktionsentreprenader ligger framförallt i avgränsningen av entreprenadens omfattning, 
exempelvis kravformuleringar, åtgärdskriterier, vid vilket tillstånd skall byte/renovering ske, 
mängdförteckningar, åtgärdsfrekvenser och liknande.  
 
Ett problem med entreprenadkontrakten är att Banverket inte specificerat i 
upphandlingsunderlaget att entreprenörer ska redovisa vilka arbeten de genomför per bandel, 
verksamhetskod och anläggningstyp.  Detta medför att Banverket inte har kontroll på hur 
mycket olika delar av entreprenaderna faktiskt kostar. Ett annat stort problem som 
framkommit under intervjuerna är att den bristande redovisningen medför att Banverket 
sannolikt utför beräkningar/analyser med fördelningsnycklar (ekonomiska nycklar) mot 
oriktiga statistiska data. Detta får till följd att delar av Banverkets analyser blir missvisande 
och därmed blir även delar av Banverkets årsredovisning och de uppgifter som redovisas till 
regeringen missvisande.  
 
Givetvis skulle Banverket kunna kräva mer detaljerad rapportering från entreprenörerna, men 
det skulle också öka entreprenadkostnaderna, och anses av många inom Banverket inte vara 
tillräckligt intressant. Men uppgifterna (från intervjupersonerna) om behoven är motstridiga 
och Banverket måste bestämma sig för vilka krav som är relevanta att ställa på rapportering 
av ekonomisk information i entreprenaderna, för att sedan utveckla FU2000 och 
ekonomimodellen utifrån dessa behov.  
 
Enheten Banverket Leverans Logistik har under våren 2007 inlett ett arbete med att justera 
förfrågningsunderlagen (FU2000), bland annat för att öka tydligheten av effekterna vid 
besiktningsanmärkningar.  
 
Banverkets kostnader för funktionsentreprenader är fördelade på en fast del och en 
rörlig/reglerbar del. Fasta priser fördelas efter en ekonomisk nyckel. Nyckeln utgår från 
kontraktssumman, den prissatta mängdförteckningen, en del i anbudet, och Banverkets 
historiska utfall, och har en koppling till hur mycket av entreprenörens kontraktssumma som 
har använts till förebyggande respektive avhjälpande underhåll. Ett problem som har 
uppmärksammats i samband med intervjuerna är att eftersom nycklarna är fastställda redan 
från början av entreprenaden har Banverket egentligen ingen riktig kontroll på hur mycket 
pengar som har lagts ned på olika underhållsarbeten och vad det kostar.  
 
Den rörlig/reglerbara delen avser bland annat delar av det förebyggande underhållet och kan 
vara betalningar om det till exempel uppkommer en skada som inte var specificerad i 
förfrågningsunderlaget, eller om en räl är för gammal och ska bytas ut. Kostnaderna som 
entreprenören har för att laga eller byta ut något sker då efter en mängdförteckning. Dessa 
kostnader är reglerbara och ska därför redovisas vid fakturering, konteras och tilldelas rätt 
verksamhetskoder hos Banverket.  
 
Skador, exempelvis sabotage, ligger helt utanför kontrakten och faktureras till 100 procent av 
entreprenören. För funktionsfel har driftområdena (tidigare banregioner) avtal med sina 
entreprenörer om hur mycket av skadekostnaderna som ska ingå i avtalet. Skillnaderna 
varierade mellan att ha bara fasta kostnader och att kostnader över 5000 och 10000 kronor 
ersattes.   
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Inom Banverket råder delade meningar om funktionsentreprenaden blir billigare än om 
handlar upp entreprenörer som får betalt för utfört arbete. Men Banverket anser att 
funktionsentreprenaderna ändå är ett bra sätt att driva underhållet av järnvägen. Fördelen är 
att entreprenörerna är tvungna att se till att standarden på banan vidmakthålls trots att de har 
fått oförutsedda utgifter för till exempel snöröjning.  Banverket anser att på stråk som inte har 
funktionsentreprenad tvingas Banverket dra ned på det förebyggande underhållet när 
pengarna inte räcker till.  
 
För att få en inblick i vilken syn entreprenörerna har på Banverket valde vi att intervjua 
Carillion som är en av Banverkets tre upphandlade entreprenörer. Vi valde Carillion eftersom 
det är en förhållandevis ny aktör på marknaden. Vi träffade anbudschefen hos Carillion som 
förklarade hur en entreprenadupphandling går till och vad Carillion som entreprenör räknar på 
vid upphandlingar. Han ansåg att förfrågningsunderlagen från Banverket blir tydligare och 
tydligare och numera är hanterbara, men att man som anbudsgivare ofta måste efterlysa mer 
och förtydligande information. Det framkom att Carillion anser att en kontraktsperiod på fem 
år är rimlig. Han var dock inte positivt inställd till att tvingas redovisa mer detaljerat vilket 
arbete som genomförs i en funktionsentreprenad. Risken är stor att denna information 
utnyttjas på fel sätt och missgynnar entreprenören eftersom detta betraktas som en viktig 
konkurrensfaktor inför kommande upphandlingar.  
 
Ett problem anser han vidare vara Banverket Produktions ställning på marknaden eftersom de 
levererar de drifts- och underhållstjänster till Banverket som ej är konkurrensutsatta. För att 
komma tillrätta med fördelningen av entreprenadkontrakt föreslog han som en idé att 
Banverket delar in Sverige i olika områden där entreprenörerna får ansvar för varsitt område. 
En annan idé var att istället för funktionsentreprenader skulle Banverket kunna använda sig av 
partnering.84 
 
För att kontrollera banans standard genomförs olika typer av kontroller. När en ny entreprenör 
ska ta över drift- och underhåll på en bansträckning genomförs en övertagandebesiktning där 
fel som behöver åtgärdas skrivs upp. Carillion anser att det är denna besiktning som är den 
viktigaste eftersom det är då man får ett riktigt svar på hur banan är skött.  Det utförs även en 
del Underhållsbesiktningar som skrivs in i en handbok av entreprenören själv. Carillion anser 
att den är bra men den beskriver inga åtgärder, bara resultatet av utförd kontroll/besiktning. 
Ytterligare information får beställaren vid Byggmöten som vanligtvis sker en gång i veckan. 
Beställaren väljer sedan dessutom att varje år och göra vissa stickprovskontroller och 
kontrollbesiktningar som är normerande besiktningar för att kontrollera de årliga normerna av 
anläggningen. Sedan Banverket började upphandla sina entreprenörer anser man att 
underhållskostnaderna sjunkit, felen minskat, och att man har haft mer tid att analysera, 
planera och handla upp det förebyggande underhållet.85   
 
 

4.3.2 Analys 
Regeringen vill att Banverket ska visa ett samband mellan trafikvolym – kvalitet – kostnad.  
Banverket måste därför tillsammans med regeringen utvärdera vad som krävs för framtida 
                                                 
84Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna och entreprenörerna 
gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där 
allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.  
85 Nya Banor, Banverkets kund och medarbetartidning 
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redovisning. Om Banverket i sin tur vill kräva en mer detaljerade redovisning av 
entreprenörerna måste de först ta reda på vilken information som behövs för att redovisa 
enligt regeringens krav. Ledningen för underhållsverksamheten måste också lägga fast vilken 
information som krävs för att styra verksamheten i rätt riktning.  
 
Enligt anbudschefen på Carillion har olika kontrakt jämförts för att se hur stora skillnader som 
påträffas mellan de upphandlingar som är upphandlade i konkurrens jämfört med dem som 
Banverket Produktion får utan konkurrens. Ett exempel som nämnts var ett kontrakt vilket 
Banverket Produktion har idag på 34 miljoner, där man i konkurrens gick in med ett anbud på 
ca 17 miljoner. Stockholm Nord är det värsta där man hade en kontraktssumma på 34 
miljoner och gick ner på 14 miljoner. Han tror inte att entreprenörerna ”överlever” fram till att 
sanningen har kommit fram och Banverket Produktions kontrakt har tagit slut, eftersom de 
varje gång lägger ut cirka 500 000 kronor varje gång de gör en upphandling. Det vore 
intressant att ta reda på hur mycket pengar som egentligen går till Banverket Produktion och 
vad som kommer att ske om Banverket Produktion inte längre kommer att drivas som ett 
statligt bolag utan som det diskuteras, ett aktiebolag. 
 
Ett förslag som framkommit under intervjuerna är att Banverket utvecklar en prisdatabas som 
komplement till den ekonomiska informationen i AGRESSO, i dagsläget har respektive 
driftområden (tidigare banregion) sin egen mängdförteckning att hålla sig till, helt ovetande 
om de andra regionernas priser. Prisdatabasen bör fungera som en gemensam 
mängdförteckning för alla de fem driftområdena (tidigare banregion). Med hjälp av 
mängdförteckningen kan fel beräknas som pris/fel över hela Sverige för att underlätta för både 
Banverket och entreprenörerna så att de lättare kan följa prisutvecklingen och uppdatera 
prisdatabasen för varje nytt avtal.   
 

4.3.3 Sammanställning av förslag 
 
Nedan följer en kort sammanställning av våra förslag för detta tema (mer information om 
bakgrund och resonemang för varje förslag finns i analysen ovan): 
 

1. Analysera och definiera vilken information som behövs för att redovisa 
underhållsverksamheten enligt regeringens krav. Därefter bör Banverket,  

 
2. Utveckla upphandlings-/avtalsmallar som är enhetliga i de fasta respektive reglerbara 

delarna av avtalen. 
 

3. Utveckla en prisdatabas som komplement till den ekonomiska informationen i 
AGRESSO. I dagsläget har respektive driftområde (tidigare banregion) sin egen 
mängdförteckning att hålla sig till, helt ovetande om de andra driftområdenas priser. 
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4.4 Tema 3 – Behov av information för att planera, styra och följa 
upp underhållsverksamheten 

4.4.1 Empiri 
Några av de viktigaste målen för Banverket är att punktligheten på järnvägsnätet skall öka och 
att antalet störningstillfällen för person- respektive godstrafik skall minska.  För att nå sina 
mål måste Banverket bli bättre på att använda sina resurser till det som är viktigast. Genom att 
planera, styra och följa upp underhållsverksamheten kan kvaliteten i 
järnvägstransportsystemet och effektiviteten avseende underhållet bli bättre. 
Ekonomimodellen är ett steg i rätt riktning för att nå dessa mål. Genom att analysera och göra 
statistiska beräkningar på relevant information/data bör Banverket kunna internt fördela 
regeringens anslag så att effektivare drift- och underhåll uppnås. Våra intervjuer visar att 
många inom Banverket anser att ekonomimodellen idag är för komplicerad och fördelad på 
för många konton. Vi anser att som det ser ut idag samlar Banverket på information som få 
egentligen har någon nytta av.   

Under en av våra intervjuer framkom uttalanden som: ”Banverket samlar idag information 
som hamstrar i kindpåsarna på saker som aldrig används”.  

 
Under våra intervjuer framkom det att de olika aktörerna på Banverket har olika uppfattningar 
angående vilken del av ekonomimodellen de behöver samt vilken information de behöver för 
att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Chefen för Division Leverans behöver information som 
är grövre för att han ska kunna göra ett bra arbete med att styra och planera. Medan andra 
ansåg att de behövde mer finfördelad information för att kunna analysera på ett bra sätt. 
Under våra intervjuer fick vi dock fram att det skulle kunna gå att arbeta fram en modell 
genom ett ”ge och tagande”. I samband med att Banverket omarbetar sin ekonomimodell 
måste man därför ta reda på och bestämma enhetligt vilka man kan ta bort.  Vid intervjuerna 
framkom det att det var anläggningstyp som de flesta ansåg borde kunna tas bort ur 
ekonomimodellen och att en reducering av verksamhetskoderna skulle kunna genomföras 
utan några större problem.. De intervjuade kom överens om att Bandel var den viktigaste 
delen av de frivilliga delarna inom ekonomimodellen och denna ville alla ha kvar. 
 
För att kunna följa upp vad Banverket har gjort har de ett antal system där de samlar 
informationen. Dessa system tar de ut information som de sedan sammanställer och räknar 
statistisk data på. Exempel är pris/tågkilometer eller pris/bruttoton. Nedan förklarar vi vilka 
systemen är.  
 
BIS är Banverkets datasystem för att lagra och hämta information om banrelaterade 
anläggningar och händelser. Systemet används som för bland annat, underlag för projektering, 
budgetering, Drift och Underhåll/Utbyte/Uppgradering, trafikanalyser och planering samt 
statistik och utredningar. BIS är sökbart via ett grafiskt användargränssnitt med utgångspunkt 
från Sverigekartan. BIS har informationsutbyte,  det vill säga, kan kombineras med 
Banverkets övriga system.86 
 

                                                 
86 www.banportalen.se 2007-05-02 
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BESSY är ett system för tillståndsbaserat underhåll och innehåller säkerhets- och 
underhållsbesiktning av Banverkets fasta anläggningar. Besiktningsplan är ett pc-system för 
planering och uppföljning av besiktningar som utförs med hjälp av BESSY.87 
 
OFELIA som samlar information om inmatade felrapporter avhjälpande underhåll och är ett 
felrapporteringssystem som Bandriftledningen använder för att registrera uppkomna fel i 
Banverkets infrastrukturanläggningar. Felrapporterna uppdateras tre gånger per dygn, Vad 
som gått sönder och vilken arbetstid redovisas dock inte. 88 
 
När Carillion ska räkna ut vad de ska lämna för anbud på en bandel bygger uträkningarna 
mycket på BIS, BESSY och OFELIA. Det är där man bildar sig en uppfattning om uppdragets 
omfattning. Kalkylerar gör man sedan i MAP som är ett kalkylsystem som är spritt i hela 
Norden.  De berättar att det kostar cirka 500 000 att ta fram ett anbud för drift och underhåll, 
riskerna är avgörande.  
 
Banverket bör fundera på hur mycket av informationen man egentligen behöver eller vill ha, 
och betala för, samt hur mycket information som entreprenörerna är beredda att ge. För att 
klargöra varför detta är viktigt bör man ännu en gång komma ihåg att stora delar av 
informationen som Banverket har i sina system är byggda enligt ekonomiska nycklar det vill 
säga redan förutbestämda fördelningar. Banverket kan be entreprenörerna att redovisa mer 
detaljerat per verksamhetskod vilket skulle medföra att kostnaderna ökar både för Banverket 
och entreprenörerna. Men det är inte säkert att Banverket verkligen kommer att dra nytta av 
den ökande informationen eftersom man inte har bestämt vilken information som krävs i 
uppföljningen/redovisningen av underhållsverksamheten 
 
Banverket vill att så mycket som möjligt förs över på förebyggande underhåll eftersom de går 
under fasta kostnader och så lite som möjligt på avhjälpande underhåll då dessa går på 
löpande kostnader, för att minska felkällor.  
 
Carillion tycker att tillståndsbaserat underhåll är bra. Förutbestämt underhåll bör 
utvecklas/förändras genom att man har en periodicitet, man har vad man ska göra. Det 
förebyggande underhållet ska leda till en viss kvalitet. På Division Leverans kommer de att 
bygga upp en modell med balanserade styrkort för att förbättra det förebyggande underhållet, 
det vill säga, ett antal mål och mätetal som visar om man är på rätt väg. Man skulle bland 
annat kunna mäta nöjda kunder i ett styrkort.  
 
Division Leverans anser att det borde finnas möjlighet att bygga upp metodik inom 
Banverket, en kub/databas, för uträkningar/frågor inom Banverket som alla har tillgång till 
och där man kan få ut kvalitetssäkert data, för att styra på olika nivåer inom organisationen. 
Om detta fanns kunde de mata in effektivitetsrapporten och med regleringsbrevet direkt med 
siffror, utan att behöva gå ut till personalen varje år i samband med årsredovisningen för att få 
ut den information som behövs.  

 
Inom Leverans kommer de i framtiden att fokusera mer på resultat, i form av exempelvis 
punktlighet, säkerhet och resultat i ekonomiska termer. BV Leverans tycker inte att man ska 
satsa så mycket på förbrukade medel utan på TKI modellerna Tid, Kostnad, Intäkt.  De tycker 
att man borde räkna på hur mycket av jobbet som är gjort, resultatkänsla, förbrukning kontra 

                                                 
87 www.banportalen.se 2007-03-31 
88 Ibid 
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produktion så man inte fastnar i förbrukningsläget och sedan jämför ett antal ekonomiska 
nyckeltal.  
 

4.4.2 Analys 
En av de intervjuades kommentar: 
”Banverket samlar idag information som hamstrar i kindpåsarna på saker som aldrig 
används!” 
 
Denna kommentar tycker vi återger ganska väl den bild vi uppfattat när vi sammanställt alla 
intervjusvar. Det verkar som att Banverket samlar in mycket information från de olika 
entreprenaderna, men att det saknas en tydlig strategi eller plan för hur informationen ska 
användas och till vilken nytta.  
 
Ett problem uppfattar vi är att de tidigare banregionerna haft stora friheter att själva planera, 
styra och följa upp underhållsverksamheten inom sin region. Det har medfört att regionerna 
dels bara använt valda delar av den centrala förteckningen över verksamhetskoder, dels 
utvecklat helt egna verksamhetskoder (VSH) inom respektive region. Detta medför att den 
centrala uppföljningen blir svår eller i vissa fall omöjlig. I den nya organisationen är det vikigt 
att alla verksamhetskoder (VSH) samordnas mellan de olika driftsområdena (tidigare 
banregionerna). 
 
Ett annat problem är att kostnader ibland registreras på fel verksamhetskod. Skälet till detta 
kan vara den mänskliga faktorn, tidsbrist eller okunskap som medför att otydlig redovisning 
från entreprenören blir registrerad på fel verksamhetskod. 
 
För att åtgärda problemen ovan föreslår vi att Banverket utvecklar sin användning av 
balanserade styrkort. Balanserade styrkort-modellens centrala tanke är att ”det som mäts 
uppmärksammas”89.  I dagsläget använder Banverket styrkort i viss omfattning i 
underhållsverksamheten, men de olika driftområdena (tidigare banregionerna) har utvecklat 
sina egna styrkort. Dessutom anser många intervjupersoner att flera av styrkorten blivit för 
komplexa. Vi upplever det också som att den interna uppfattningen om styrkortens faktiska 
användning i Banverket är mycket varierande. Kanske är det så att ledningen tydligare 
behöver informera verksamheten om syftet med styrkorten och hur de ska användas. För att 
göra det krävs att högsta ledningen står bakom och samverkar i modellens användning och 
utveckling. 
 
I en framtida utveckling av styrkortsmodellen, föreslår vi att Banverket utvecklar ett 
huvudstyrkort för underhållsprocessen som chefen för division Leverans äger. 
Huvudstyrkortet bör omfatta Banverkets generella mål att säkerställa en samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet, samt följande delmål.  
 
1. ett tillgängligt transportsystem 
2. en hög transportkvalitet 
3. en säker trafik 
4. en god miljö 

                                                 
89 Riksrevisionsverket, 1996 
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5. en positiv regional utveckling 
6. ett jämställt transportsystem 
 
Ytterligare delmål bör formuleras i huvudstyrkortet för att säkerställa att: 
 

1. enhetliga verksamhetskoder används i alla aktiviteter kopplade till 
underhållsverksamheten. 

 
2. indirekta kostnader (till exempel IT-kostnader) kan kopplas till 

underhållsverksamheten. Detta kräver att både interna och externa avtal kravställer att 
leverantören på fakturan redovisar en verksamhetskod (VSH). 

 
Huvudstyrkortet kan därefter styra flera underliggande styrkort för respektive driftområde 
(tidigare banregion) med mål och mätetal som stöder huvudstyrkortet. Skälet till att ha 
”delstyrkort” är att varje driftsområde har olika geografiska och vädermässiga förutsättningar 
för underhållsverksamheten. 
 
Styrkorten ska sedan följas upp med hjälp av mätetalen för att tillse att Banverket når målen 
för underhållsverksamheten. 
 
Ytterligare ett problem uppfattar vi verkar vara insamlingen och åtkomsten till den 
information som finns insamlad i de IT-system som används i underhållsverksamheten. Dels 
verkar inte alla personer som har behov av underhållsrelaterad information ha kännedom om i 
vilka system informationen finns att hämta, dels verkar flera av systemen bestå av frikopplade 
”informationsöar” där det inte går att enkelt sammanställa rapporter utifrån intressanta 
informationssamband. Vi har inte uppfattat att det finns en tydlig bild/karta/strategi för hur 
informationen ska sammanställas från olika system. Vårt förslag är därför att Banverket 
tydligt definierar en strategi för vilka processer i underhållsverksamheten som behöver vilken 
information, samt därefter definiera vilka system som ska hantera informationen och hur 
systemen ska utbyta information med varandra. Troligen kan redan befintliga så kallade data 
warehouse-lösningar på Banverket användas för att ta emot ytterligare information från IT-
systemen som stödjer underhållsverksamheten.  
Då skulle Banverket ha möjlighet att kontinuerligt göra uppföljningar av statusen i 
underhållsverksamheten och många manuella aktiviteter för informationsinhämtning kan 
avvecklas. 
 
En av de fem banregionerna använder sig av en kontrollplan, deras projektledare 
(banförvaltare) använder sig av en uppföljningsmall som de fyller i varje månad som bygger 
på kontraktets mängdförteckning. Där jämförs det faktiska utfallet med prognosen och 
budgeten, men bara ur ekonomiskt synvinkel, fördelat mellan verksamhetskod och bandel. 
Vårt förslag är att alla driftsområden (tidigare banregioner) använder sig av en kontrollplan 
med månadsvis uppföljning för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen från entreprenören. 
 

4.4.3 Sammanställning av förslag 
 
Nedan följer en kort sammanställning av våra förslag för detta tema (mer information om 
bakgrund och resonemang för varje förslag finns i analysen ovan): 
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1. Utveckla användningen av balanserade styrkort genom att: 
 

a. utveckla ett huvudstyrkort för underhållsverksamheten, och därtill 
 

i. underliggande styrkort per driftområde. 
 
b. definiera en tydlig strategi för vilka processer i underhållsverksamheten som 

behöver vilken information. 
 

2. Informera verksamheten om de mål som formuleras i styrkorten och på vilket sätt 
måluppfyllnaden ska mätas. 
 

3. Analysera och definiera vilka system som ska hantera informationen och hur systemen 
ska utbyta information med varandra. 

 
4. Att alla driftsområden (tidigare banregioner) använder sig av en kontrollplan med 

månadsvis uppföljning för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen från 
entreprenören. 
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5 Slutsats 
 
I detta avsnitt följer de slutsatser vi dragit av våra teoretiska studier, empiriska 
undersökningar och efterföljande analyser.  
 
Det mest grundläggande behovet anser vi vara att Banverket analyserar, identifierar och 
beslutar vilket informationsbehov man faktiskt har för styrning och redovisning av 
underhållsverksamheten. Våra intervjuer har visat att uppfattningen om vilken information 
som behövs för att styra, planera och följa upp underhållsverksamheten varierar stort. Chefer 
på högre nivå verkar ha en uppfattning om att de endast krävs mer övergripande information, 
medan olika typer av analytiker och controllers har behov av mer detaljerad information.  
 
Vidare är det uppenbart att Banverket därefter behöver förändra sin ekonomimodell (vilket 
Banverket redan påbörjat i ett antal delprojekt) genom att:  
 

• förenkla modellen, genom att reducera antalet verksamhetskoder och möjligen 
avveckla användningen av anläggningstyp 
 

• skapa metoder och principer för att utveckla redovisning och uppföljning av indirekta 
kostnader relaterade till underhållsverksamheten. Här har vi föreslagit en 
vidareutveckling med ”ABC-inriktning” då Banverket inte behöver förändra några 
grundläggande ekonomiska styrprinciper för detta. 
 

• skapa en tydlig förvaltningsorganisation för att säkerställa att ekonomimodellen 
utvecklas i takt med verksamheten. 

 
Banverket behöver även utveckla en plan för att kontinuerligt informera och utbilda de 
personer som på något sätt tillför information eller drar slutsatser av information i de system 
som tillsammans stödjer Banverkets ekonomimodell  
 
Banverket har också ett behov av att förfina sina metoder, verktyg och incitamentsmodeller 
för att säkerställa rapportering utifrån de informationsbehov man har. Här har vi i vår analys 
föreslagit att Banverket utökar sin användning av balanserade styrkort för 
underhållsverksamheten. 
 
Slutligen behöver Banverket utveckla sin förmåga att slå samman och utnyttja information 
från de system som stödjer ekonomimodellen och övriga verksamhetssystem.  
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5.1  Förslag till vidare studier 
 
Ett förslag från författarna till vidare studier vore att analysera behovet av att utveckla en 
prisdatabas/bank, eftersom det har förts många diskussioner och önskningar om detta under de 
intervjuer vi gjort. Att Banverket tillsammans med entreprenörerna kan skapa en fungerande 
prisdatabas/bank som kan gynna både entreprenörerna och Banverket i framtiden så att 
respektive företags redovisning fungerar bra. 
 
Ett annat förslag är att Banverket gör en studie angående hur entreprenörer ser på framtiden 
och den fortsatta konkurrensen. Studien skulle behövas för att utveckla konkurrensen genom 
att skapa möjligheter att behålla befintliga entreprenörer och för nya entreprenörer att etablera 
sig på marknaden.   En hypotes att värdera kan vara att Sverige delas in i geografiska områden 
beroende på hur många entreprenörer som finns på marknaden för att alla ska få sin del av 
kakan. I nuvarande läge skulle Sverige delas in i tre delar eftersom det bara finns tre 
entreprenörer. Även entreprenadformen behöver ses över eftersom Banverket och 
entreprenörerna ser lite olika på vad till exempel en funktionsentreprenad är. Här är en 
möjlighet att analysera om Banverket kan bilda någon typ av partnerskap med sina 
entreprenörer. 
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Bilaga 1 
 
Frågor angående ekonomimodellen 
 
Allmänt 
Varför finns Division Leverans? 
Vad är Division Leverans främsta uppgift? 
Din roll inom Division Leverans? 
 
 
Ekonomimodell 
Vad är en ekonomimodell? 

• Skillnad mellan redovisningsmodell och ekonomimodell? 
• Kontosträngen – Konto – K-ställe - Motpart – Fi – Vsh – Bandel – A-typ –  
• Principer för redovisning av intäkter och kostnader 
• Säkerställande av en tillräckligt bra användning av kontosträng och principer 
• Ekonomisystem – Agresso 
• Annat som ingår i en ekonomimodell? 

 
Vad ska en bra ekonomimodell åstadkomma? 
 
Vad är det för skillnad mellan extern och intern redovisning i en statlig myndighet? Vad är 
annorlunda mot privata företag? 
 
 
Informationsbehovet 

• Inom vilka områden behöver Division Leverans information för att styra 
verksamheten i rätt riktning? 

o Utåt - Kund 
o Framåt – Utveckling 
o Bakåt – Pengar, etc. 
o Inåt – Medarbetare, processer etc. 
o Pengar 
o Kvalitet 

 Kunder 
o Trafikvolym 
o Medarbetare 

• Hur säkerställs att informationen är kostnadseffektiv? 
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Ekonomimodellen kopplat till underhållsverksamheten 

• Vilken information om kostnader samlar vi på idag? 
• Hur stämmer det med våra förfrågningsunderlag? 
• Fördelningsnycklar – Hur används dessa och hur rätt blir det? 
• Vilka alternativ finns till fördelningsnycklar? 

o Mer krav på entreprenören 
o Utvecklat underhållssystem att rapportera i 

• Vad av dagens information om kostnader är relevant? 
• Kan den information vi samlar på i dag ersättas av andra uppgifter? 

o Data i BIS, Bessy, Ofelia, Maps etc. 
• Vad skulle du ta bort om ekonomimodellen ändrades idag?  

o Verksamhetskod? 
o Anläggningstyp? 
o Bandel? 
o Fi-kod 
o Motpart? 
o Konto? 
o K-ställe? 

• Vad skulle du lägga till? 
o Uppgifter om entreprenörer (motpart?) 
o Uppgifter om kontrakt 
o Etc. 
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Bilaga 2 
 
Frågor till Carillon 
 
Hur ser ni på entreprenadformen, funktionsentreprenad? Finns det något annat sätt som ni 
skulle föredra?  
 
Genomför ni entreprenader till fler än Banverket? 

• Redovisar ni det i sådant fall på något sätt som är enklare?  
 
Tycker ni att förfrågningsunderlaget är tydligt, finns det något som skulle kunna ändras? 
 
Hur hanterar man kraven på ekonomisk information och genomförda åtgärder?  
 

• Fungerar de krav som Banverket ställer? Har ni svårt att få fram informationen till 
Banverket?  

 
• Vilken information behöver ni själva för eran redovisning? Mer eller mindre?  

 
• Vilken information skulle ni ha möjlighet att utveckla för att BV skulle ha bättre insikt 

i vad som har gjorts?  
 

• Hur uppdaterar ni era á-priser? Skulle den informationen vara bra för BV? 
 

• Vad skulle ni vilja ha på fast pris? Skulle ni då kunna lägga anbuden lägre?  
 
Tror ni att Banverket Produktion får de flesta entreprenader på gamla meriter, eller är de 
billigast? 
 

• Finns det någon risk att de lägger på kostnader för entreprenader som inte är 
upphandlade, för att sedan kunna lägga billigare anbud på dem som är under 
konkurrens?  

 
Gör ni bättre/mer förebyggande underhåll om ni ser att det finns pengar kvar från tex. 
snöröjning? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till de olika Driftområdena (Banregionerna) 
 

1. Behov av information om underhåll 
a. Vilken information behövs för att förvaltaren ska försäkra sig om att 

underhållet bedrivs i rätt riktning och på rätt sätt? 
i. Underhållskostnader 

1. Kopplat till bandel? 
2. Kopplat till verksamhetskod? 
3. Kopplat till anläggningstyp? 
4. Uppdelning på anläggningsskötsel (snöröjning med mera), 

avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll? 
ii. Uppgifter om kvalitet? 

 
2. Till vad behövs informationen? 

a. För verksamhetsuppföljning (mot ledningen i Banverket) 
i. Riksdagen 

ii. Regeringen 
iii. GD – ledningsgrupp 
iv. Annat 

b. För att kunna vara en bra beställare (nya upphandlingar, krav på entreprenören, 
till byggmöten) 

 
3. Ekonomimodell 

a. Hur anpassad är dagens ekonomimodell till de behov av information som 
finns? 

b. Vad skulle du vilja ändra på? 
 

4. Förfrågningsunderlag 
a. Vilka informationskrav ställs på entreprenören avseende kostnader för 

underhåll (avhjälpande, förebyggande, anläggningsskötsel (snöröjning)? 
b. Stämmer kraven på information från entreprenören med dels Banverkets 

informationsbehov och dels med ekonomimodellen? 
c. Vilka specifika krav på fakturautformning återfinns i förfrågningsunderlaget? 

 
5. Anbud 

 
6. Kontrakt 

 
a. Vilka krav ställs på faktureringen? 

 
7. Utfört jobb 

a. Hur hanteras kostnader i samband med byggmöten etc.? 
 

8. Faktura 
a. Hur ofta erhålls fakturor från entreprenören? 
b. Hur konteras dessa? 
c. Hur ofta uppdateras de fördelningsnycklar som används? 
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d. Vad utgår fördelningsnycklarna ifrån? 
e. Vilka brister finns i fördelningsnycklarna? 

 
9. Uppföljning 

a. Vad används i rapporteringen till byggmöten? 
b. Vad används i rapportering mot ledningen? 
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Bilaga 4 
 
Frågor till Björn Östlund 
 
Hur väl anpassad är dagens ekonomimodell ställt mot behovet av främst ekonomiska data för 
att styra underhållsverksamheten, vilka brister ser du i ekonomimodellen? 
 

• Vilken information behöver du och vad får du idag?  
• Vad skulle kunna tas bort/revideras? 
• Skulle det vara möjligt att istället för verksamhetskoder, använda AMA- koder? 
• Vilket informationsbehov behövs för de olika nivåerna i organisationen och hur 

tillgodoses detta behov?  
 
 
Vad anser du om att entreprenörerna får betalt enligt en förutbestämd kostnad? Det vill säga, 
samma kostnad året runt.  
 

• Vad anser du om trovärdigheten i nyckeltalen?  
• Vilka risker ser du med era analyser eftersom de bygger på nycklar? 

 
 
Vika krav skulle behöva bli tydligare i förfrågningsunderlaget?  
 

• Varför är förfrågningsunderlagen så olika?  
• Vad skulle du vilja att entreprenörerna redovisade? 
• Skulle Banverket kunna få billigare entreprenader om inte risken låg på entreprenören 

med tex snöröjning?  
 
 
Vad görs för framtida behov för att Banverket ska bli bättre som beställare?  
 
Hur ser du på en gemensam databas, där all information i form av analyser m.m. samlas, för 
att bli tillgänglig för alla inom BV? 
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Bilaga 5 

”UH-System”
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Figur 10. Exempel på moduler som ingår i Banverkets underhållssystem.
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Bilaga 6 
 

 
 
Den här bilden beskriver Banverkets 5 huvudprocesser, processen utveckla och underhålla är 
arbetets fokus.90 
 

                                                 
90 www.banverket.se 2007-02-05 
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Bilaga 7 
 

 
 
Figuren visar Banverkets struktur av den nya organisationen. 
 
 


