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Sammanfattning 

  

Bakgrund  

De senaste åren har den offentliga upphandlingen ökat i omfattning och utgör nu ca 17 

procent av Sveriges BNP. Det är viktigt att de offentliga upphandlingarna utförs effektivt och 

i detta arbete spelar kravspecifikationen en viktig roll. En bra kravspecifikation är en 

förutsättning för att den upphandlande myndigheten ska få in anbud som motsvarar det de vill 

ha medan en bristfällig sådan kan ha stora konsekvenser för resultatet av upphandlingen. Det 

är dock i mycket en komplicerad uppgift att formulera krav för en tjänst, vars specifika 

egenskaper gör den mer svårdefinierad än en vara. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att skapa förståelse för kravspecifikationens roll i den offentliga 

tjänsteupphandlingen. Mer specifikt syftar studien till att undersöka vilka förutsättningarna är 

för att kunna utforma en bra kravspecifikation och vilka konsekvenser en bristfällig sådan kan 

ha för resultatet av upphandlingen. 

 

Genomförande  

Med en kvalitativ ansats och genom personliga intervjuer har upphandlares syn på 

kravspecifikationens betydelse och svårigheter undersökts. Fyra semistrukturerade personliga 

intervjuer har genomförts med fyra erfarna upphandlare, från fyra olika offentliga 

organisationer - två landsting och två kommuner. 

 

Slutsats 

Studiens resultat visar att det är viktigt med god kunskap om marknaden och medvetenhet om 

verksamhetens behov för att en relevant kravspecifikation ska kunna utformas. En relevant 

och bra kravspecifikation motverkar ökade transaktionskostnader och ökar möjligheterna att 

den tjänst som verksamheten är i behov av levereras. Studiens resultat visar vidare att det är 

viktigare att kravspecifikationen är relevant och tydlig än att den är detaljrik och att 

funktionsbaserade kravspecifikationer har många fördelar.  

 

 

Nyckelord   

Offentlig upphandling, kravspecifikation, tjänsteupphandling, kravutformning, 

beställarkompetens och funktionsupphandling.  

 

 



 

III 
 

Authors Hanna Augustsson and Sofia Siverbo 

 

Advisor Lena Andersson 

 

Title Service procurement in the public sector – a study of the requirement specification 

 

 

Abstract 

  

Background  

In recent years, the public procurement has increased in importance and it now represents 

about 17 percent of Sweden's GDP. It is important that the public procurement is carried out 

effectively and due to this the requirement specification plays an important role in the process. 

A good requirement specification is a condition for that the purchasing authority receives 

tenders that correspond to what they want; while a lack of such may have major implications 

for the outcome of the procurement. However, it is a complex task to draw up requirements 

for a service, whose particular characteristics make it more difficult to define than a 

commodity. 

 

Purpose  

The purpose of this study is to create an understanding of the requirement specification's role 

in the public service procurement. More specifically, the study aims to examine what the 

conditions are to work out a good requirement specification and the consequences a lack of 

such may have for the outcome of the procurement. 

 

Method  

With a qualitative approach and through personal interviews, the purchasers view of the 

importance and difficulty of the requirement specification has been examined in this study. 

Four semi-structured personal interviews were conducted with four senior purchasers from 

four different public organizations - two counties and two municipalities. 

 

Results 

The findings of this study indicate that good knowledge about the market and awareness of 

the organization’s needs is important for the formulation of a relevant requirement 

specification. A relevant and good requirement specification counteract high transaction costs 

and increase the possibility of delivery of the, by the organization, requested and needed 

service. Further, this research imply that it is more important for the requirement specification 

to be relevant and clear than to be detailed, and that function based specifications have many 

benefits.  
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1. Inledning 
 

I detta kapitel kommer bakgrunden till studien att beskrivas, tidigare forskning att redogöras 

för och en problemdiskussion, som mynnar ut i studiens syfte och problemformuleringar, att 

föras. Vidare kommer studiens avgränsningar att presenteras.  

1.1 Bakgrund 
I Sverige har det ofta tagits för givet att den verksamhet som den offentliga sektorn 

kontrollerar och finansierar också utförs i offentlig sektor. På 1980-talet började kopplingen 

mellan offentlig finansiering och genomförande dock att ifrågasättas (Nilsson, Bergman & 

Pyddoke, 2005) och de stora förändringar, som de senaste årtiondena har skett inom den 

offentliga sektorn, tog fart (Almqvist, 2006). Den offentliga sektorn började anamma 

egenskaper och beteenden som innan dess endast förknippades med den privata sektorn, och 

det slutade bland annat vara självklart att offentlig verksamhet skulle utföras av stat, kommun 

och landsting. På regeringens initiativ påbörjades en våg av upphandling inom offentliga 

verksamheter (Nilsson et al., 2005), och produktionen av varor och tjänster har sedan dess i 

ökande omfattning lagts ut på externa producenter (Ferraz-Nunes, Karlberg, & Bergström, 

2007). Sedan den borgerliga valsegern 2006 är den politiska agendan starkt inriktad på 

konkurrens inom den offentliga sektorn (Sundin & Tillmar, 2010). Enligt Nilsson et al. (2005) 

talar mycket för att andelen upphandlad verksamhet i framtiden kommer att fortsätta att öka, 

och Sveriges landsting och kommuner uppger i en nyligen genomförd undersökning att de tror 

att de kommer att handla upp mer de närmsta åren (SIFO, 2012).  

Idag genomförs offentliga upphandlingar i Sverige till ett värde av ca 500 miljarder kronor 

årligen, vilket utgör ca 17 procent av Sveriges BNP (SOU, 2011:73). Med andra ord rör det 

sig om en verksamhet som har stor påverkan på samhällsekonomin. Det rör sig dessutom om 

stora summor pengar som går från skattebetalarna till företagen där varan eller tjänsten 

produceras och sedan levereras till kommuner och landsting. Att det rör sig om stora summor 

från skattebetalarna är en av anledningarna till varför det är viktigt att de offentliga 

upphandlingarna utförs effektivt. Därför finns det lagar som reglerar att pengarna används på 

ett bra sätt, något som den privata sektorn ej behöver ta hänsyn till vid inköp från en extern 

part. En offentlig organisation har även mer detaljerade föreskrifter för hur processen för 

inköp bör gå till jämfört med en privat organisation (Bryntse, 1996).  

 

Målet då offentliga myndigheter köper in varor och tjänster är att bättre ta tillvara 

konkurrensen på marknaden (Kammarkollegiet, 2011). Konkurrensen anses leda till 

effektivitets- eller kvalitetsvinster, vilket har varit syftet med de reformer som har genomförts 

(Hartman, 2011). Detta för att skattemedlen skall användas på bästa sätt – till nytta för 

medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet. Övergången från egen produktion till 

konkurrensutsättning bör enligt Nilsson et al. (2005) ses som en lång lärandeprocess, där de 

val som görs ständigt måste omprövas och upphandlingens former vidareutvecklas. Vi menar 

att det av denna anledning, samt för den stora påverkan som upphandlingen har på 
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samhällsekonomin, finns ett ständigt behov av nya empiriska studier som behandlar olika 

aspekter av den offentliga upphandlingen. 

Upphandlingsprocessen börjar med att den upphandlande myndigheten identifierar ett behov 

och bestämmer sig för att tillfredsställa detta genom att vända sig till externa leverantörer för 

att köpa in en produkt (Kammarkollegiet, 2011). Sedan gör den upphandlande myndigheten 

en marknadsanalys och utifrån den väljs ett upphandlingsförfarande
1
. Med grund i 

behovsidentifieringen och marknadsanalysen formuleras sedan en annons och ett 

förfrågningsunderlag. Genom annonsen informeras potentiella leverantörer om att 

myndigheten ska genomföra en upphandling och vad som skall handlas upp. I 

förfrågningsunderlaget anges i detalj hur upphandlingen ska genomföras samt vilka krav som 

ställs på leverantören och på varan eller tjänsten. Därefter kan intresserade leverantörer utifrån 

förfrågningsunderlaget lämna in anbud, som värderas av den upphandlande myndigheten 

enligt en av två utvärderingsgrunder; lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet (Kammarkollegiet, 2011). Det anbud som erbjuder lägst pris, alternativt det som 

bedöms mest ekonomiskt fördelaktigt, skall antas av den upphandlande myndigheten (12:1 

LOU). Då avtalet är tecknat följer en avtalsperiod där myndigheten övervakar att leveransen 

sker i enlighet med förutsättningar som anges i kontraktet (Bergman, Indén, Lundberg, & 

Madell, 2011).  

Bergman et al. (2011) menar att upphandlingsprocessen bör utformas så att utfallet av 

upphandlingen och fullgörandet av kontraktet ger ett resultat som stämmer överens med den 

behovsidentifiering som utgjorde början på upphandlingsprocessen. Där spelar ett väl 

utformat förfrågningsunderlag en viktig roll och vid anbudsprövningen är det inte tillåtet att 

beakta något annat än det som står med i detta underlag. Förfrågningsunderlaget skall 

säkerställa att verksamhetens behov tillgodoses, men det skall också säkerställa konkurrensen 

på marknaden och en effektiv upphandling (Kammarkollegiet, 2011). Huvudregeln är att 

förfrågningsunderlaget inte får ändras under upphandlingens gång, varför det är viktigt att den 

upphandlande myndigheten formulerar förfrågningsunderlaget så att det blir tydligt och 

fullständigt (Konkurrensverket, 2010). Bilden nedan illustrerar dess innehåll, som dock kan 

variera något mellan olika upphandlingar. 

 

                                                           
1
 Det framgår i 4:1 i Lagen om offentlig upphandling, vidare benämnd LOU, att det finns olika 

upphandlingsförfaranden, det vill säga sätt att upphandla, inom offentlig upphandling. Vilket förfarande som 

väljs beror på värdet på avtalet och hur det aktuella behovet enklast kan tillgodoses med bästa affärsmässiga 

resultat. 
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Figur 1.1 Konkurrensverket (2010) (egen bearbetning) 

 
De krav som den upphandlande myndigheten har specificerat blir en viktig del av 

förfrågningsunderlaget. Kraven kan vara mer eller mindre specificerade och en offentlig 

upphandlare brukar ha dem nedskrivna innan en upphandling är klar (Öberg, 2009). 

Kravspecifikationen kan på ett detaljerat sätt beskriva hur tjänsten skall utföras, alternativt 

beskrivs tjänstens funktion samt de mål som ska uppnås.  

Konkurrensverket (2010) menar att det är viktigt att ställa krav på leverantörerna eftersom 

det, vid offentlig upphandling, handlar om att hushålla med allmänna resurser. Vissa krav kan 

dock leda till att konkurrensen begränsas och kravspecifikationen anses därför behöva 

utformas på ett sätt som maximerar antalet anbudsgivare. Detta kan uppnås genom att kraven 

är proportionerliga med den upphandlande myndighetens behov. För att inte kraven som ställs 

ska bli mer omfattande än vad som är nödvändigt för att anskaffa den aktuella produkten är 

det viktigt att den upphandlande myndigheten har god kunskap om marknaden. I annat fall 

finns det en risk att kraven som ställs upplevs som irrelevanta eller att de är så höga att 

marknaden inte kan leva upp till dem (Kammarkollegiet, 2011), vilket är ett problem eftersom 

alla krav måste uppfyllas för att ett anbud ska kunna antas. En specifikation får inte hänvisa 

till ursprung, tillverkning eller liknande krav. Dessutom bör kraven anpassas efter varje 

enskild upphandling, formuleras på ett sätt som förenklar anbudsprövningen och ej vara 

alltför omfattande eftersom anbudsgivaren då kan ha svårt att ta till sig innehållet 

(Kammarkollegiet, 2011). 

För att den upphandlande myndigheten ska få in anbud som motsvarar det de vill ha är en 

”bra” kravspecifikation en förutsättning (Konkurrensverket, 2010). För att sedan utvärdering 

och uppföljning ska vara möjligt är det dessutom viktigt att kraven formuleras tydligt och 

lämnar så lite utrymme för tolkning som möjligt. Upptäcker den upphandlande myndigheten i 

ett senare skede att ändringar av kraven måste göras så begränsar LOU möjligheterna att 

justera kravspecifikationen (Konkurrensverket, 2011), varför det är viktigt att den formuleras 

väl från första början. Kravspecifikationens påverkan på senare steg i upphandlingsprocessen, 

samt risken för att den bidrar till en begränsad konkurrens, är anledningar till varför den sätts i 

fokus för denna studie. 

Förfrågningsunderlag 

Krav på 
leverantören 

(t ex ekonomisk 
ställning och 
yrkesmässig 
kapacitet) 

Kravspecifikation 
eller uppdrags-

beskrivning 

(t ex tekniska 
specifikationer) 

Utvärderings-
grund 

- lägsta pris eller det 
ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet  

 

Kommersiella 
villkor 

(t ex betalnings- och 
leveransvillkor) 

Administrativa 
villkor  

(t ex upphandlings-
förfarande, sista 
anbudsdag och 

anbudets giltigetstid)  
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1.2 Problematisering  
Många forskare argumenterar att det finns skillnader i inköpsprocesserna av varor och 

tjänster. Inköp av tjänster anses vara en mer komplex och mindre standardiserad process än 

inköp av varor. Detta på grund av att tjänster är mindre materiella än varor, en egenskap som 

gör att utvärderingen och specificeringen av den önskade tjänsten blir mindre precis (se t ex 

Fitzsimmons, Noh, & Thies, 1998; Bryntse, 1996; Axelsson & Wynstra, 2002). Bryntse 

(1996) menar dessutom att behovet av skriftliga specifikationer blir ännu viktigare för tjänster 

än för varor. Det finns mycket forskning om inköp av tjänster inom den privata sektorn men ej 

i lika stor utsträckning inom den offentliga sektorn. Detta trots att upphandlingen av tjänster 

har fått en ökad betydelse i den offentliga sektorn och idag är mer omfattande än 

upphandlingen av varor (Eriksson & Jönsson, 2011).  

Den forskning som finns om inköp i den offentliga sektorn visar ofta på generella fördelar och 

nackdelar med upphandling. Exempelvis lägger Domberger & Jensen (1997) fram argumentet 

att myndigheter genom konkurrensutsättning kan spara upp till 20 procent av kostnaderna för 

en tjänst utan att göra avkall på kvaliteten.  Boyne  (1998) skriver att detta kan vara en följd 

av att privata entreprenörer, till skillnad från offentliga organisationer, inte kan tillåta sig att 

vara ineffektiva om de vill vinna ett kontrakt.  Det finns även forskare som ställer sig mer 

kritiska till de påstådda vinsterna med upphandling av offentliga tjänster (se t ex John, Ward, 

& Dowing, 2004; Lamothe & Lamothe, 2009). Hart, Shleifer, & Vishny (1997) visar att 

privata entreprenörer visserligen har starkare incitament att reducera kostnader än en offentlig 

tjänsteleverantör, men även att reducera kvaliteten. De menar att detta i stor utsträckning 

beror på svårigheten att bevisa att den privata entreprenören tillhandahåller den servicenivå 

som angetts i förfrågningsunderlaget, eftersom vissa kvalitetsaspekter inte går att specificera. 

Forskning som djupare behandlar specifika delar och aspekter av den offentliga 

upphandlingsprocessen finns dock i mindre omfattning.  Mer forskning finns att tillgå som 

fokuserar på specifika tjänster, särskilt upphandling av IT-tjänster (se t ex Sundgren, 2003; 

Christiansson & Christiansson, 2006; Thomsen, 2010), men också av byggentreprenader 

(Arnek M. , 2002) och telekomtjänster (Lindskog, 2008). Dessa studier sätter dock inte fokus 

på det som avses behandlas i denna studie: kravspecifikationens roll i den offentliga 

upphandlingen. 

Bergman, Nilsson, & Pyddoke (2005) menar att konkurrensutsättning kräver ett omsorgsfullt 

för- och efterarbete, då det finns mycket som kan gå fel och leda till att syftet ej uppnås. De 

tillägger att trots att kommuner, landsting och andra myndigheter börjar få lång erfarenhet av 

upphandling så är det mycket som kan förbättras i upphandlingsprocessen. Vi är av 

uppfattningen att en anledning till dessa förbättringsmöjligheter kan vara att den offentliga 

upphandlingens omfattning har ökat snabbare än forskningen om fenomenet. Det som 

huvudsakligen finns skrivet om offentlig upphandling utgörs av studentlitteratur, handböcker, 

rapporter, utredningar och uppsatser. En stor del av den litteratur som finns söker dessutom 

tolka eller förstå själva lagtexten. Även existerande forskning har ofta ett juridiskt perspektiv, 

medan det finns färre studier som är skrivna utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv och ur 

den upphandlande organisationens synvinkel. 
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När det gäller specificering av krav för en tjänst belyser Gummesson (1991) vikten av att 

specificera en tjänst på rätt sätt för att det inte ska uppstå ett glapp mellan kundens behov och 

den tjänst som leverantören erbjuder. Det finns även forskare som har beskrivit vad en 

specifikation bör innehålla (se t ex Christansson & Christiansson, 2006; Bryntse, 1996). 

Bryntse (1996) och Stuart (1991) menar att den bör innehålla en beskrivning av tjänstens 

egenskap samt information om kvantiteter och kvalitetsnormer. Vidare säger Bryntse (1996) 

att kravspecifikationer antingen kan vara väldigt detaljerade eller att tjänsten kan specificeras 

på funktionell väg genom en beskrivning av önskat resultat. Den klart största delen av 

forskningen om kravspecifikationer är inriktad på systemutveckling, både när det kommer till 

privat och offentlig sektor (se t ex Nuseibeh & Easterbrook, 2000; Christansson & 

Christiansson, 2006; Karlsson, 1995). Betydligt färre studier behandlar kravspecifikationen 

för andra typer av tjänster, framför allt i en offentlig kontext. 

De studier som diskuterar kravspecifikationen i offentlig tjänsteupphandling gör det ofta i 

förbifarten. Exempelvis Smyth (1997) som understryker vikten av en bra kravspecifikation för 

att kunna utvärdera och följa upp en konkurrensutsatt tjänst. Dessutom tillägger Smyth (1997) 

hur svårt det är att specificera en tjänst, till och med i en sektor med lång erfarenhet av inköp. 

Även Bryntse (1996) betonar vikten av att specificera innehållet vid köp av en tjänst, men 

framhåller svårigheten som tjänstens immateriella karaktär för med sig. Som tidigare nämnts 

innehåller även Konkurrensverkets (2010) rekommendationer uttycket en ”bra” 

kravspecifikation, och således går det att ifrågasätta vad som egentligen karaktäriserar en 

sådan.  Lidestam & Abrahamsson (2010) skriver i en studie om transportsektorn att kraven 

som specificeras i kontrakt ofta är mycket detaljerade på grund av att det har ansetts 

underlätta urvalsprocessen, men drar slutsatsen att det finns potential att minska kostnader och 

förbättra miljön genom att ta fram mer flexibla och mindre detaljerade kontrakt. Carlsson & 

Waara (2006) har tagit fram en rapport där olika miljökrav i byggsektorn diskuteras, som 

visar på att den information som ges till anbudsgivare i förfrågningsunderlaget varierar 

kraftigt och att otydligheten i vissa krav, som miljö och kvalitet, bidrar till den osäkerhet som 

anbudsgivaren kan ställas inför i en upphandling. Christansson & Christiansson (2006) har 

gjort en studie av hur organisationer kan förenkla och förbättra arbetet med kravspecificering 

vid inköp av komponentbaserade informationssystem. De kommer fram till att genom att 

integrera arbetet med verksamhetsanalys och kravspecificering skapas bättre förutsättningar 

för att kravspecifikationer speglar de behov som systemen är avsedda att uppfylla. I en rapport 

framtagen av Öberg (2009), vars mål var att identifiera och värdera framtida krav på teknisk 

information
2
, framkommer att beställarna upplever det som svårt att ställa krav och att det 

saknas stringens i kravställandet, samt att många ser flexibilitet och behovsanalys som ett mål 

för framtidens kravställande.  

De studier som redogjorts för i stycket ovan visar på problem i kravställandet och diskuterar 

förslag på förbättringsmöjligheter i specifika sektorer. Trots kravspecifikationens betydelse 

för den offentliga tjänsteupphandlingen har dock ännu ingen studie gjorts med syfte att skapa 

förståelse för dess roll i upphandlingen av tjänster, det vill säga av vilka anledningar det är 

                                                           
2
 Teknisk information (TI) avser den information som möjliggör att kvalificerade tekniska produkter kan 

introduceras, brukas, underhållas och avvecklas på ett säkert och miljövänligt sätt.  
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viktigt men samtidigt svårt att formulera en bra kravspecifikation. I genomförandet av 

intervjuerna, som redogörs för mer i detalj senare i denna studie, möttes vi av åsikter som ”det 

här med kravspecifikation, det är ju A och O” och ”det där med kravspecifikation är viktigt, 

nog det viktigaste av allting”. Det framkom att en bristfällig kravspecifikation kan leda till 

flertalet problem, ibland så komplicerade att upphandlingen måste avbrytas och göras om från 

början. Att en bra och relevant kravspecifikation är viktig blev uppenbart, men det framkom 

också att det inte är en helt okomplicerad uppgift. De personer som medverkat i studien är 

överens om svårigheterna med att formulera krav för en tjänst, som till stor del tycks bero på 

att en tjänst är mer svårdefinierad än en vara.  

Mycket talar för att andelen upphandlad verksamhet kommer att fortsätta öka hos Sveriges 

landsting och kommuner, varför det är viktigare än någonsin att de genomförs på ett effektivt 

sätt. Kravspecifikationen spelar en viktig roll i arbetet med att genomföra en bra och effektiv 

upphandling, men vi upplever att det är ett fenomen som inte har kategoriserats och 

analyserats tillräckligt. Vår intention med denna studie är huvudsakligen att ge ett akademiskt 

bidrag men även att den ska kunna bli en ögonöppnare för upphandlare som är verksamma 

inom offentliga organisationer genom att undersöka hur upphandlare förhåller sig till 

kravspecifikationen för tjänster.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för kravspecifikationens roll i den offentliga 

tjänsteupphandlingen, ur ett upphandlarperspektiv.  

1.4 Frågeställningar 
För att uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats:  

 Vilka är förutsättningarna för att kunna utforma en bra kravspecifikation? 

 Vilka konsekvenser får svårigheterna att definiera en tjänst i utformningen av en 

kravspecifikation?  

 Vilken betydelse har en från början bra kravspecifikation för en lyckad upphandling? 

 Hur påverkar typen av kravspecifikation möjligheterna att uppnå de mål som 

eftersträvas med konkurrensutsättningen?  

1.5 Avgränsningar 

För att kunna uppfylla vårt syfte har avgränsningar varit nödvändiga. Denna studie behandlar 

kravspecifikationens roll ur ett upphandlarperspektiv, vilket innebär att vi har valt att inte 

diskutera leverantörernas syn på de krav som ställs på dem. Vidare har urvalet av 

intervjupersoner gjorts utifrån målet att kunna presentera olika synsätt på fenomenet. 

Intervjuer har genomförts på två landsting och två kommuner, men endast med en person per 

upphandlande myndighet. Detta för med sig att dessa personer inte kan anses representera 

hela sin organisation och därmed inte heller den offentliga sektorn i sin helhet, men denna 

studies syfte är att visa på hur enskilda upphandlare ser på kravspecifikationens roll i den 

offentliga upphandlingen.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel kommer studiens vetenskapliga utgångspunkter och praktiska tillvägagångsätt 

att beskrivas. Det redogörs vidare för vilka urval som gjorts, hur studiens empiriska material 

har samlats in och bearbetats samt vilka kvalitetskriterier som har tagits i beaktande.  

2.1 Metoddesign  
Genomförandet av företagsekonomisk forskning kan klassificeras in i kvalitativ och 

kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). För att uppnå syftet med denna studie var en 

kvalitativ ansats att föredra. Kvantitativ forskning lägger vikt vid kvantifiering under 

insamling och analys av data medan kvalitativ forskning är mer inriktad på ord (Bryman & 

Bell, 2011). För denna studie har det bedömts viktigare att tonvikten ligger på ord snarare än 

kvantitet. Vidare beskriver Bryman & Bell (2011) den kvalitativa forskningen som 

tolkningsinriktad då tyngden ligger på förståelse av den sociala verkligheten. Syftet med 

denna studie är att skapa förståelse för kravspecifikationens roll i tjänsteupphandlingen varför 

denna typ av forskning har bedömts vara passande. Enligt Johannessen & Tufte (2010) kan en 

kvalitativ studie bidra med detaljerad och nyanserad information om ett fenomen och är 

särskilt användbar när ett fenomen undersöks som forskaren inte känner till så bra och som är 

relativt outforskat. Som framgår i problemdiskussionen så är forskningen om utformandet av 

krav vid tjänsteupphandling i offentlig sektor begränsad och vi som författare gick in i studien 

med lite kunskap om offentlig upphandling, varav valet av denna ansats föll sig naturligt.  

En nackdel som Bryman & Bell (2011) nämner med denna metod är att det dock kan vara 

svårt att generalisera utifrån den begränsade mängden observationer som görs. Istället går det 

oftast enbart att uttala sig om hur det är för de data som har undersökts, varför studien lätt blir 

subjektiv. Svårigheten att generalisera vid användandet av en kvalitativ metod såg vi inte som 

något problem, då syftet med denna studie är att skapa förståelse för och ökad insikt om det 

behandlade området.  

2.1.1 Förklaringsansats  

Att integrera teori och empiri anses vara ett mål i samhällsvetenskaplig forskning. 

Anledningen till detta är att teorier som inte underbyggs av empiri lätt kan ses som 

spekulation, medan empiriska undersökningar som inte förankras i teorier troligen lätt blir 

isolerade beskrivningar av fenomen som inte hjälper oss att nå nya insikter (Johannessen & 

Tufte, 2010). I en och samma studie kan synen på förhållandet mellan teori och praktik vara 

olika. Vanligvis sker en åtskiljning mellan forskningsansatserna deduktion och induktion. 

Enligt Bryman & Bell (2011) tenderar en studie att vara av deduktiv art då forskaren använder 

sig av en kvantitativ forskningsstrategi och av induktiv art då denna istället tillämpar 

kvalitativ forsking.  Denna undersökning har sin utgångspunkt i empirin, inte från existerande 

teori, då vi utgår från datainsamling och ur materialet söker dra mer generella och teoretiska 

slutsatser. Detta innebär att vi startade induktivt (Alvesson & Sköldberg, 2008).  En studie 

startar däremot deduktivt om den utgår från begrepp, modeller och teorier som sedan ställs 

mot empirin.  Enligt Bryman & Bell (2011) innehåller många forskningsdesigner inslag av 

både induktiv och deduktiv ansats, varför de menar att det i många fall är bättre att se de två 
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metoderna som tendenser i en studie än att göra ett val som gäller i alla fall. Generellt har 

denna undersökning fler induktiva än deduktiva inslag. Ganska tidigt i processen valdes en 

preliminär teoretisk referensram. Efter insamlingen av empiri omarbetades sedan 

referensramen, vilket innebar både tillägg i och eliminering av teori. Denna process skedde 

flertalet gånger under undersökningens genomförande. 

2.2 Förförståelse  
Förförståelse utgör enligt Ödman (2004) grunden, och är en förutsättning, för att vi ska kunna 

förstå det som ses. Förförståelsen är alltså det som avgör hur något tolkas och den bygger 

bland annat på tidigare lärdomar, erfarenheter, föreställningar och känslor (Ödman, 2004). Vi 

söker i det följande stycket redogöra för vår förförståelse.  

Den förkunskap vi ansåg var relevant för genomförandet av denna studie var att vi båda 

studerat sju terminer på det internationella civilekonomprogrammet vid Linköpings 

universitet, vilket skapade en bra grund för att studera upphandling och särdragen i 

kravspecifikationen för inköp av tjänster. Dessutom har vi båda arbetat i organisationer som 

bedrivits i offentlig och i privat regi och hade därmed en föreställning om att dessa skiljer sig 

åt i olika avseenden men även att det finns viktiga likheter.  Däremot hade vi tidigare en 

begränsad kunskap om upphandling, varför vi gav oss in i studien mottagliga för ny kunskap 

om detta fenomen. Vår kunskap inom området har under studiens gång ökat genom att vi tagit 

del av publicerad forskning om offentlig upphandling, inköp av tjänster samt annat material 

som lagtexter och rapporter. I förstadiet till studien hade vi även långa och givande samtal 

med Helena Dalgard som arbetar på Landstinget i Östergötland, vilka gav oss en bredare 

grund att stå på och en större inblick i hur upphandlingsprocessen kan gå till. Vidare har de 

intervjuer vi genomfört under studiens gång ytterligare bidragit till vår förståelse för 

fenomenet.  

2.3 Undersökningsdesign  
Det finns olika grunder för att samla in och analysera data i en undersökning (Bryman & Bell, 

2011). Valet av undersökningsdesign speglar de ställningstaganden forskaren gör angående 

prioritet av olika aspekter av forskningsprocessen, som möjligheten att generalisera, 

möjligheten att förstå kausala samband mellan olika variabler samt möjligheten att förstå 

olika beteenden (Bryman & Bell, 2011). Eftersom syftet med denna studie är att skapa 

förståelse för kravspecifikationens roll i den offentliga tjänsteupphandlingen, ur ett 

upphandlarperspektiv, föll valet på att göra en fallstudieliknande undersökning med 

personernas roll i organisationen i fokus.  ”Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller 

flera fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när 

kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen” 

(Gummesson, 2004, s. 116). Genom att göra en fallstudie skulle alltså fallen utgöra en 

betydande del av vår empiri. Enligt Gummesson (2004) är syftet med en fallstudie ökad 

förståelse vilket var det vi var intresserade av i vårt fall då vi ville undersöka en del av 

fenomenet offentlig upphandling. Fallstudier anses ofta vara teorigenererande medan 

kvantitativ forskning anses vara teoriprövande (Bryman & Bell, 2011). Detta stämmer väl 

överens med målet för denna studie, vars utgångspunkt låg i det empiriska materialet. Vi 
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sökte inte testa befintliga teorier eller modeller utan studien är explorativ och genomförs med 

anledningen av att det saknas grundläggande teorier och uppfattningar om fenomenet. 

En fallstudie förklaras av Bryman & Bell (2011) som en detaljerad och ingående studie av en 

viss organisation, av en specifik person eller av en händelse. I denna studie har intervjuer med 

flera upphandlare i olika organisationer genomförts och enbart en intervju per organisation 

utfördes, varför det inte kan anses vara en renodlad fallstudie. Det som motiverar att denna 

studie trots detta kan anses ha influenser av en fallstudie är att vi studerar en del av ett 

fenomen genom intervjuer med upphandlare i flera organisationer. Studien kan till följd av 

detta anses ha drag av en multipel fallstudie. Fördelen med att bygga empirin på flera fall och 

då intervjua personer i några olika upphandlande myndigheter är att vi har kunnat jämföra 

svaren mot varandra och på så vis fått en bredare bild av hur fenomenet ser ut och få fram 

dess säregenskaper. Samtidigt har vi fått möjlighet att skapa en mer objektiv bild av 

fenomenet genom att intervjua fler personer. Genom en jämförelse mellan de undersökta 

fallen har det gått att få fram både likheter, olikheter och det unika i varje fall (Johannessen & 

Tufte, 2010). Något som har varit viktigt att ha i åtanke är att vi har intervjuat en person i en 

organisation, och att denna persons åsikter inte kan anses motsvara alla åsikter som 

upphandlarna på enheten har. Hade vi istället intervjuat flera personer i organisationerna hade 

vi kunnat få fler infallsvinklar och dra slutsatser om hur vissa av respondenternas svar 

berodde på förutsättningarna för de organisationer i vilka de verkar eller om de var 

personbetingade.  

2.3.1 Urval av informanter 

Vi har gjort en studie där vi intervjuat upphandlare från två landsting och två kommuner, 

genom vilka vi har fått möjligheten att studera kravspecificeringen i offentlig upphandling. 

För att komma fram till meningsfulla och överförbara resultat betonas det generellt att en 

studie bör bestå av många fall, men detta påstående baseras på att målet är att uppnå ett 

statistiskt urval vilket vi inte ansåg att det fanns skäl att göra i denna studie (Gummesson, 

2004). Vi sökte ej att kartlägga något som skulle gå att likna vid en genomsnittlig uppfattning 

av alla anställda i Sveriges landsting och kommuner inom området offentlig upphandling, 

utan vi ville ta del av sakkunniga personers specialistkompetens i en viss fråga; 

kravspecifikationens betydelse och svårigheter. Först var tanken att genomföra en enfallstudie 

på endast ett landsting, där vi genomförde några intervjuer som inte redogörs för i denna 

studie. När vi bestämde oss för att studera just kravspecificeringen kom vi dock till insikt om 

att det skulle vara av större värde för tillförlitligheten och överförbarheten av studiens resultat 

att intervjua flertalet upphandlare från olika organisationer. Detta eftersom vi ville förstå och 

kunna förklara ett fenomen och inte låta en enskild organisations speciella förutsättningar 

influera resultatet i för stor grad. Av denna anledning genomfördes intervjuer med fyra 

upphandlare från två olika landsting och två olika kommuner. 

Gällande urvalet av intervjupersoner bestämde vi oss för att göra ett teoretiskt urval eftersom 

vi ville gå på djupet i våra intervjuer. Gummesson (2004) förklarar att ett teoretiskt urval går 

ut på att forskaren börjar med det till synes mest givande fallet, och sedan fortsätter med 

ytterligare fall fram tills att bedömningen görs att fler fall inte kommer att kunna bidra med 

mer väsentlig information till studien. Det var tanken att vi skulle arbeta på detta sätt men på 
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grund av den begränsade tiden som återstod för att genomföra intervjuer valde vi att ”stanna” 

efter fyra intervjuer, då vi trots allt kände att vi hade lyckats samla in ett rikt empiriskt 

material. Samtidigt kände vi att fler intervjuer antagligen skulle ha kunnat ge ett ytterligare 

tillskott till studien, i form av större möjligheter att kunna generalisera de mönster vi började 

se. 

För att kunna uppnå vårt syfte eftersträvade vi att göra ett urval på ett sätt som gjorde att vi 

kunde lära oss så mycket som möjligt (Chein, 1981). Detta bedömde vi möjligt genom att 

intervjua personer i olika organisationer som alla har arbetat länge med upphandling. Övriga 

kriterier var att de skulle arbeta i ett landsting eller i en kommun som var någorlunda 

jämnstora med de andra, samt att deras dagliga arbetsuppgifter helt eller delvis skulle kretsa 

kring organisationernas upphandling av tjänster från externa aktörer, vilket inkluderar 

formulering av krav.  Att vi valde att intervjua just upphandlare beror på att de är delaktiga i 

en upphandlingsprocess från början till slut och ser helheten, vilket är viktigt för att förstå 

kravspecifikationens roll i upphandlingen. Två av informanterna arbetar endast med 

upphandling och har gjort det under många år, medan de andra två dessutom är sina 

upphandlingsenheters biträdande upphandlingschef respektive tillförordnade 

upphandlingschef. Kön, ålder och liknande variabler hade ingen betydelse, det viktiga var att 

respondenten kunde bidra med kompletterande information till det empiriska materialet. 

Vår första intervju fick vi genom ett tips från det landsting i vilket vi hade gjort de första 

intervjuerna innan vi valde att överge planen att genomföra en enfallstudie. Vi 

rekommenderades att kontakta en upphandlare inom landstinget som hade arbetat med 

upphandling av tjänster under många år och därför satt inne på mycket värdefull kunskap. 

Resterande informanter fick vi kontakt med genom att använda oss av ett målinriktat urval. 

Ett målinriktat urval är enligt Neuman (2000) användbart för studier för vilka urvalet består 

av ett fåtal personer och det därför är viktigt att det är just dessa personer som bäst kan hjälpa 

oss att svara på våra forskningsfrågor. Ett målinriktat urval tillät oss att själva bedöma vilka 

dessa personer troligtvis var. Vi har därmed själva funderat på möjliga intervjupersoner 

utifrån de svar vi ansett oss behöva för att kunna besvara våra frågeställningar och kontaktat 

dem direkt. 

Kommuner och landsting skiljer sig åt i vissa aspekter, men vi har i denna studie gjort valet 

att inte ta någon större hänsyn till dessa skillnader förutom när de kan tros ha en betydande 

påverkan på skillnader i informatörernas påståenden. Både landsting och kommuner styrs av 

politiker, har ansvar för samhällsfunktioner och de likställs i grundlagen. Dessutom räknas 

båda som upphandlande myndigheter i LOU, lagen som reglerar offentlig upphandling, vilket 

för med sig att de måste följa samma regler vid upphandling samt att de kan antas ha samma 

mål med konkurrensutsättning. Alltså ska kravspecifikationerna utformas på likvärdiga sätt. 

Att vi har valt att inte särskilja dem närmre skulle kunna tänkas ha negativa effekter i form av 

att organisationens förutsättningar påverkar intervjupersonernas svar, men samtidigt är detta 

någonting som vi anser gäller generellt mellan organisationerna, eftersom kommuner och 

landsting har frihet att internt organisera sig som de vill. Detta kan skapa stora skillnader även 

mellan två landsting eller mellan två kommuner, en risk vi är medvetna om och har tagit 

hänsyn till i studien. I empiridelen beskriver vi de två landstingen efter varandra och sedan 
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kommunerna, utan att nödvändigtvis ta hänsyn till ordningen i vilken vi genomförde 

intervjuerna.   

2.4 Det praktiska tillvägagångssättet  
Vi började uppsatsskrivandet med att diskutera fram ett ämne som vi ansåg var intressant och 

aktuellt, och då föll valet snabbt på outsourcing. På Teamdagarna
3
 i höstas tog vi kontakt med 

Landstinget i Östergötland och i diskussioner med dem skapades ett intresse av att skriva om 

något som rörde offentlig sektor. Detta ledde oss snart in på offentlig upphandling och när vi 

läst på mer om detta fenomen insåg vi hur viktigt det är att dessa upphandlingar genomförs 

effektivt, då det handlar om stora summor från skattebetalarna samt om medborgarnas 

välmående. 

Före uppsatskursens start tog vi återigen kontakt med vår kontaktperson på Landstinget i 

Östergötland, där vi lade fram vår idé om att skriva en uppsats om offentlig upphandling och 

frågade om det fanns intresse hos någon av landstingets enheter att låta oss göra det i ett 

närmre samarbete med dem. Tack vare detta fick vi snart ett möte med Helena Dalgard, 

avtalscontroller på FM Centrum vilket hjälpte oss med inspiration till möjliga uppsatsämnen. 

Helena bidrog också med svar på våra funderingar och förslag på intervjupersoner. 

Själva uppsatskursen började vi med att läsa böcker, artiklar, uppsatser och avhandlingar i 

ämnet för att klargöra vad som redan fanns skrivet samt för att få idéer till vår egen studie och 

finna en möjlig kunskapslucka. Tanken var först, som tidigare nämnts, att genomföra en 

enfallstudie men efter ett par intervjuer på FM Centrum och mycket läsning så fastnade vårt 

intresse på svårigheterna med att specificera och utvärdera en tjänst och då bestämde vi oss 

för att istället genomföra intervjuer med upphandlare från olika upphandlingsenheter i landet. 

Vårt intresse för kravspecifikationen kom först när första intervjupersonen gav oss ett bestämt 

”nej” på frågan om det var viktigt med en detaljerad kravspecifikation. Det var inte det svar vi 

hade väntat oss men fångade vårt intresse och ledde oss in på studiens slutliga syfte.  

2.4.1 Litteraturval och datagenerering 

Insamlingen av litteratur genomfördes i huvudsak på Humsam-biblioteket på Linköpings 

universitet där vi har funnit böcker, artiklar och avhandlingar. Vi har i huvudsak använt oss av 

databaserna Scopus, Business Source Premiere och Google Scholar och sökorden offentlig 

upphandling, upphandling, krav och kravspecifikation (på svenska och engelska). När det 

gäller böcker och artiklar som vi läst och använt har vi varit källkritiska och vi såg helst att 

texterna hade kommit till på ett vetenskapligt sätt. När det gällde valet av litteratur till 

referensramen ägnade vi oss helt åt biblioteksforskning, vars stora fördel är accessen och den 

stora mängd material som kan fås tag i (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vid sammanställning 

av teorikapitlet har vi i så lång mån det varit möjligt använt oss av tidigare forskning och 

sådan som publicerats på vedertaget sätt. Då det finns lite forskning som behandlar det 

område vi valt att gå in på har det krävts idoget sökande för att hitta relevant information. Till 

följd av detta förekommer det i något enstaka fall källor som ej uppnår kriteriet att det 

tillkommit på vetenskapligt sätt, men de har då enbart använts i komplement till annan 

                                                           
3
 Teamdagarna är en arbetsmarknadsmässa på Linköpings universitet, som anordnas av och för studenter på 

Civilekonomprogrammet och civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmarknadsm%C3%A4ssa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6pings_universitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Industriell_ekonomi
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information och inga viktiga argument har byggts på dessa. I empiridelen har vi använt oss av 

information vi fått ur personliga intervjuer samt av Lagen om offentlig upphandling.  En stor 

del av den data som genererats har skapas via intervjuer med personal på landsting och 

kommuner. Vi var medvetna om att det fanns en risk att intervjupersonerna kom att försköna 

vissa delar och kunde vara partiska och vi har därför haft detta i åtanke vid tolkning av de svar 

vi fått på frågorna som ställts under intervjuerna. LOU är med i empirikapitlet för att skapa en 

förståelse för vilka regleringar som offentlig upphandling omfattas av i allmänhet och hur 

kravspecifikationens utformning påverkas i synnerhet. I delen om LOU har vi även använt oss 

av ett fåtal källor utöver själv lagen i de situationer då vi ansett att den saknar viktiga 

förklaringar.  

2.4.2 Intervjuer  

Efter litteraturgenomgången, där vi samlade information till både inledningen samt teori- och 

empiridelen, samlade vi ytterligare empiriskt material genom att göra kvalitativa intervjuer. 

Denna datainsamlingsmetod är enligt Kvale & Brinkmann (2009) bra för att den söker förstå 

problemet ur de intervjuade personernas synvinkel. Dessutom gick mycket av den empiri vi 

behövde endast att få tillgång till genom intervjuer med personer som är kunniga inom detta 

område. Eftersom vi ville förmedla de upphandlande enheternas syn på kravspecifikationens 

roll i upphandlingen av tjänster valde vi att intervjua personer som har kunskap och erfarenhet 

av just denna typ av upphandling. I de flesta upphandlingar är det beställarna som utformar 

kravspecifikationen men anledningen till att vi valt att intervjua upphandlare är för att det är 

de som har helhetsperspektivet och därmed tydligare kan se kravspecifikationens roll. 

Dessutom är de väl insatta i LOU och hjälper beställaren, i mer eller mindre utsträckning, i 

utformningen av kravspecifikationer.  

Före uppsatskursen startade och under dess första veckor hade vi ett par mer informella 

samtal med Helena Dalgard, avtalscontroller på landstinget i Östergötlands FM Centrum. 

Under dessa möten följde vi ingen särskild intervjumetodik men vi hade alltid väl förberedda 

frågor och funderingar och antecknade svaren istället för att spela in dem. Att registrera en 

intervju genom att göra omfattande anteckningar under intervjun för att sedan renskriva dessa 

kan enligt Kvale (2009) vara ett hinder för det fria samtalsflödet, varför vi i följande 

intervjuer valde att spela in dem och följa en intervjumetod.  

Även Bryman & Bell (2011) påstår att en kvalitativ intervju bör spelas in. Detta påstående 

motiveras med att inspelningen hjälper oss att förbättra vårt minne, att det lättare går att göra 

en noggrann analys av intervjusvaren samt för att vi som intervjuare ska kunna lyssna på 

inspelningen ett obegränsat antal gånger. Det finns dock en risk att intervjupersonen hämmas 

av inspelningsutrustningen, men vi ansåg att fördelarna vägde över nackdelarna varför vi har 

spelat in intervjuerna. Vi har noggrant transkriberat varje intervju så snart som möjligt efter 

dess genomförande då vi fortfarande hade den färskt i minnet. Kvale (2009) menar att 

transkribera innebär att transformera eftersom muntlig diskurs måste ändras till skriftlig 

sådan, men huruvida pauser, betoningar i intonationen och emotionella uttryck skall anges 

beror på avsikten med intervjun. Vi har lagt stor vikt vid de fakta och de åsikter som 

intervjupersonen uttrycker men liten vikt på exempelvis språkliga tolkningar, varför vi inte 

har skrivit ned exempelvis pauser och emotionella uttryck förutsatt att de inte är uppenbart 
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relevanta för innebörden av det som sägs. Däremot har vi, med undantag för vissa 

utfyllnadsord, skrivit ner allt som sagts ordagrant, då vi anser att fördelarna med en mer 

lättbegriplig text inte är så pass stora att vi ville riskera feltolkningar. Dessutom har vi skrivit 

ner våra tankar kring intervjun och då funderat kring huruvida vi fått ut allt vi ville ur denna 

eller om vi borde kontakta personen igen. Vi har genomfört intervjuerna på informanternas 

kontor, och har båda varit närvarande i tre intervjuer av fyra. Anledningen till varför vi 

genomförde intervjuerna på informanternas arbetsplats var för att underlätta för dem, samt för 

att vi tror att det skapar en mer avslappnad stämning. Bryman & Bell (2011) understryker 

vikten av att hitta en lugn plats där det går att genomföra intervjun utan att bli störd. Två av 

intervjuerna genomfördes i separata mötesrum på informanternas arbetsplatser, medan de 

andra två genomfördes på informanternas kontor. I dessa situationer finns det en risk att 

telefonen eller andra personer kan komma att störa intervjun, vilket dessbättre inte blev ett 

problem i någon av de intervjuer som genomfördes för denna studie. Vi var båda med under 

intervjuerna för att en skulle kunna ställa frågor och den andra kontrollera tiden, se till att 

relevanta följdfrågor ställdes och förhindra att frågor upprepades. Den möjligheten fanns inte 

vid det tillfälle då enbart en av oss skötte intervjun, vilket kan ha lett till att någon intressant 

fråga inte blev ställd eller att något förtydligande inte gjordes.   

Vi har gjort semi-strukturerade intervjuer, varför vi före intervjuernas genomförande utformat 

vad som ofta benämns en intervjuguide (Bryman & Bell, 2011). Kvale (2009) påstår att en 

intervjuguide ger bättre förutsättningar för att senare kunna göra om intervjuerna till 

strukturerad och användbar empirisk data. Vidare påstår Trost (2010) att om all intervjudata 

har samma struktur bli den lättare att analysera. Generellt har vi följt intervjuguidens 

ordningsföljd, men exakt samma intervjuguide har inte använts för alla intervjuer eftersom det 

var viktigt att de frågor som ställdes var relevanta för just den personen som intervjuades. 

Under de tre veckor då de fyra intervjuerna genomfördes reviderades forskningsfrågorna och 

med dem intervjuguiden ett par gånger. Detta var en följd av att vår kunskap inom området 

ökade, och vårt intresse rörde sig mot kravformuleringen, under dessa veckor. Den största 

revideringen gjordes efter den första intervjun till följd av att studiens syfte ändrades, varför 

intervjuguiden som användes till den första intervjun (se bilaga 1) skiljer sig en hel del från 

den som användes till de följande tre intervjuerna (se bilaga 2).  

Intervjuguiden består av en lista på ämnen och frågor kring vilka vi har önskat diskutera med 

intervjupersonen, och tanken har varit att dessa ska uppmuntra respondenten att utforma 

svaren på sitt eget sätt (Trost, 2010). Mellan intervjuguidens allmänt formulerade ämnen och 

frågor såg vi dessutom ett utrymme att ställa följdfrågor på det intervjupersonen sade 

(Bryman & Bell, 2011). Vi ansåg det viktigt att uppmuntra intervjupersonerna att utveckla 

sina svar och i viss mån tala fritt, för att de skulle kunna ta upp ämnen som befann sig utanför 

intervjuguiden men som de ansåg intressanta och viktiga. Förhoppningen var att vi skulle 

kunna få ut mer av en intervju genom att inte hindra någon från att avvika från ämnet, vilket 

det även visade sig att vi fick. Vi hade också för avsikt att undvika att ställa ledande frågor då 

vi ville undvika att våra antaganden skulle styra eller påverka respondenternas svar. Slutligen 

valde vi att kontakta alla intervjupersoner ytterligare en gång via e-post, då vi ansåg att vissa 

frågor av vikt inte behandlats i intervjun och/eller för att förtydliganden behövde göras. 
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2.4.3 Analys och bearbetning av empiri    

Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats skrev vi ut texten för att fundera på vad vi 

hört och sett under intervjun. Dessa funderingar skrevs ned, likaså övriga tankar som vi hade 

under arbetets gång. I likhet med Trost (2010) tycker vi nämligen att idéer och tankar skall 

skrivas ned när de uppkommer, eftersom de kan komma till användning senare i arbetet. Detta 

sätt att arbeta har hjälpt oss att urskilja de viktigaste aspekterna ur intervjuerna och att inte 

förlora tankar och idéer som vi har haft under arbetets gång. Merriam (1994) påstår att 

analysen sker parallellt med datainsamlingen i en kvalitativ undersökning. Idéer och insikter 

dyker upp under studiens genomförande, vilket innebär en förändring eller specificering av 

studiens frågeställningar. På detta sätt har vi arbetat vid genomförandet av studien, vilket har 

haft som följd att studiens fokus har ändrats ett flertal gånger. 

Empirikapitlets olika teman är inspirerade av intervjuguidens upplägg, men kapitlet har 

utformats efter de mest intressanta och relevanta teman som vi identifierat i analysen av data. 

Intervjuguidens upplägg har i sin tur inspirerats av studiens frågeställningar och referensram, 

ett upplägg som gav oss en bra grund för analysen, då materialet blev mer överblickbart och 

beröringspunkter till referensramen lättare att finna (Kvale & Brinkmann, 2009). I arbetet 

med analys av data talar Trost (2010) om tre steg. Det första steget är att samla in data, vilket 

vi gjorde med hjälp av litteraturinsamling samt generering av egen data via de intervjuer som 

har genomförts. Nästa steg var att analysera vår insamlade data. Som tidigare nämnts 

analyserade vi intervjuerna kort efter dess genomförande, så i detta steg var det endast övrig 

insamlad data – det vill säga lagtexter – som kom att analyseras. Därefter sammanfattades det 

empiriska materialet till texter där endast det relevanta fick plats, då vi trodde att 

tolkningsarbetet skulle komma att underlättas av att det användbara materialet var mer 

överblickbart. När alla intervjuer hade genomförts och sammanställts analyserade vi dem ihop 

för att försöka finna intressanta mönster och motsättningar. Som ett tredje och sista steg 

tolkade vi det empiriska materialet, vilket innefattade tolkningar av det som respondenterna 

sade under intervjuerna, men vi tolkade endast det material som vi vid den tidigare 

genomförda dataanalysen funnit extra intressant.  

Analysen av kvalitativ data innebär ett samspel mellan induktiva och deduktiva ansatser och i 

likhet med studien i sin helhet har analysen fler induktiva än deduktiva inslag. Detta innebär 

enligt Silverman (2000) att analysen skall vara empiriskt grundad och teoretiskt upplyst. Vår 

analys av data har många inslag av ansatsen som beskrivs som analys av meningsinnehåll 

(Johannessen & Tufte, 2010), i vilken forskarna vid analys av data koncentrerar sig på 

materialets innehåll. Det empiriska materialet kategoriserades efter de teman som 

behandlades, varpå likartade uttalanden, mönster, likheter och skillnader kunde upptäckas i 

informanternas svar. Att många av dessa upptäckter gjordes redan vid bearbetning av datan 

har underlättat analysarbetet, då det sorterade datamaterialet grundligt har undersökts för att 

identifiera meningsfulla mönster och samband som vi inte kände till i förväg. Dessa mönster 

värderades sedan i ljuset av referensramen, samt i vårt fall lagens föreskrifter, och en mindre 

uppsättning överförbar kunskap har till följd av detta kunnat skapas (Johannessen & Tufte, 

2010). Den kunskap som, till följd av tolkningen, har etablerats tar formen av resultat och 

slutsatser som har skapat ny förståelse för kravspecifikationens roll i den offentliga 

tjänsteupphandlingen (Gummesson, 2004). 
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2.5 Kvalitetskriterier  

2.5.1 Trovärdighet  

För att genomföra en bra och trovärdig studie har det under studiens gång varit viktigt att 

säkra kvaliteten. I kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet viktiga kriterier för att 

förstå kvaliteten i undersökningen. Det är dock svårt att använda samma kriterier i kvalitativ 

som i en kvantitativ forskning då det inte finns någon absolut sanning om verkligheten utan 

det kan finnas många beskrivningar av denna (Bryman & Bell, 2011). Då det finns olika 

beskrivningar av verkligheten har det varit viktigt att vi förmedlat en trovärdighet i den 

beskrivning vi kom fram till för att resultatet av studien ska accepteras av andra. För vår 

kvalitativa undersökning har därmed de relevanta kvalitetsaspekterna varit de som Guba & 

Lincoln tagit fram och Bryman & Bell (2001) refererar till; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

 Tillförlitlighet innebär enligt Bryman & Bell (2011) hur troliga och sannolika 

resultaten vi kommer fram till i den här studien är. De menar att tillförlitlighet i 

forskningen skapas då det säkerställs att forskningen har utförts i enlighet med regler 

som finns och att vi, i vårt fall, rapporterar resultaten till de personer som deltagit i 

studien för att de ska kunna bekräfta att vi uppfattat och beskrivit saker rätt. Vi var 

tydliga från början med att vi ville använda den data vi samlade in genom intervjuerna 

i vår rapport och vi erbjöd intervjupersonerna att godkänna det transkriberade 

materialet. Den färdiga studien kom informanterna sedan att få ta del av. För att 

ytterligare styrka tillförlitligheten i vår forskning har vi även använt oss av olika källor 

i vår empiri då LOU och organisationsdokument kunnat ge ett bra komplement till de 

kvalitativa intervjuerna.   

 

 Överförbarhet handlar om att möjliggöra att resultaten ska kunna överföras till en 

annan miljö eller organisation (Bryman & Bell, 2011). Detta görs möjligt genom att 

forskaren förser andra personer med explicita redogörelser för sina val, för att dessa 

själva skall kunna göra en bedömning av resultatens överförbarhet (Jacobsen, 2002). 

Vi har lagt stor vikt vid öppenhet och har avsett att ge utförliga redogörelser för den 

empiriska miljön och för vårt tillvägagångssätt, för att studien skulle kunna ge ett mer 

allmänt bidrag. Vidare har vi inte lagt stor vikt vid att det är kommuner och landsting 

som ingår i denna studie och gjort skillnad på dessa utan istället lagt vikten på hur 

upphandlarna uppfattar kravspecifikationen. Detta gör resultaten i större mån 

överförbara även till andra upphandlare, inklusive de upphandlare som är verksamma 

inom andra upphandlande myndigheter än de undersökta. 

 

 Pålitligheten är viktig inom kvalitativ forskning och är en fråga om att likartade 

resultat skulle kunna uppnås om samma studie upprepas vid ett senare tillfälle. 

Pålitlighet kan skapas genom att forskarna ger en fullständig beskrivning av de olika 

delarna i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2011). Vi har därför, i så stor 

utsträckning det gått, skrivit ner hur vi tänkt i utformandet av problemformulering, 

syfte, motiv för val av fall och intervjupersoner, begränsningar, beslut angående 
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analys av data och så vidare. Detta för att det senare skulle vara lätt att följa vår 

process och tankegång. För vår egen skull förde vi loggbok där vi antecknade vad vi 

gjort och tänkt varje dag för att senare kunna gå tillbaka till det och följa hur vi gått till 

väga. 

  

 Möjlighet att styrka och konfirmera. Då detta är en kvalitativ studie går det inte att få 

någon fullständig objektivitet, menar Bryman & Bell (2011). Av denna anledning är 

det viktigt för en forskare att försöka säkerställa att denne har agerat i god tro, för att 

ha möjligheten att styrka och konfirmera studiens resultat. I början av metoden har vi 

redogjort för vår förförståelse i ämnet och vi har inte medvetet låtit personliga 

värderingar påverka utförandet av studien och våra slutsatser. Dessutom har vi 

undvikit att ställa ledande frågor i intervjuerna då det fanns en risk att dessa skulle ha 

kunnat påverka respondenternas svar. Utöver detta har vi i undersökningen försökt att 

ställa frågor som uppmuntrat ärliga svar samt behandlat samtliga respondenter 

konfidentiellt.  

2.5.2 Etik  

I denna studie har samtliga deltagare aktivt medverkat genom intervjuer. Under en 

intervjuundersökning finns det etiska problem som både i förväg och under intervjutillfället 

måste beaktas. Nedan redogörs för hur Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer har 

tagits i beaktande.  

 Informationskravet innebär att en forskare skall informera undersökningsdeltagarna 

om deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras medverkan. Redan vid 

första kontakten med respondenterna i denna studie gav vi en beskrivning av oss själva 

och presenterade studien för att de skulle få möjlighet att ta beslut om en eventuell 

medverkan.  Vi började sedan varje intervju med att informera intervjupersonen om 

det allmänna syftet med studien, hur den var upplagd samt hur informationen från 

intervjun skulle komma att användas och bearbetas.  

 

 Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Vi har tydliggjort för respondenterna att deltagandet är frivilligt och att 

informationen från intervjuerna enbart skulle komma att användas inom studiens 

ramar.  I denna studie har samtliga tillfrågade av fri vilja gått med på att delta vilket 

enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär att vi har uppnått ett så kallat informerat 

samtycke. Vidare skall de som deltar i en undersökning ha rätt att självständigt 

bestämma inte bara om, utan också hur länge och på vilka villkor de skall delta. Det 

har inte varit något större problem i denna studie då respondenterna själva har fått 

bestämma tid och plats för intervjuerna, och vi sedan har anpassat intervjuerna efter 

den tid de avsatt för denna. De har även haft möjligheten att avbryta sin medverkan 

under den pågående intervjun, vilket dock inte skett i något av fallen.  

 

 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer som ingår i en 

undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
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förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta är av extra stor 

vikt om det kan antagas att de berörda och deras efterlevande kan uppfatta 

informationen som obehaglig eller kränkande. I denna studie har detta inte uppfattats 

som ett problem, men de deltagande personerna har ändå behandlas konfidentiellt efter 

att den första respondenten uttryckt en önskan om detta. Därav är namnen på 

respondenterna samt organisationerna fingerade. I denna studie har vi begränsat 

informationen som lämnats ut om varje enskild upphandlare och den organisation de 

medverkar i för att försvåra en identifiering. Vi har dock valt att ha med viss 

information, för att läsaren ska förstå förutsättningarna, efter att noggrant ha vägt 

värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot eventuella negativa konsekvenser för 

de berörda. 

2.5.3 Källkritik 

Det finns enligt Ödman (2004) tre krav som tillämpas på berättelser inom klassisk källkritik. 

Dessa krav är samtidskravet, tendenser och det beroendekritiska kriteriet. Samtidskravet 

innebär att en iakttagelse som görs i en redogörelse ska ligga så nära det inträffade i tiden som 

möjligt. Thurén (2005) påstår att ju längre tid som gått mellan dessa, desto större skäl finns 

det att tvivla på källan. Detta krav har vi tagit hänsyn till i den mån det varit möjligt eftersom 

den offentliga upphandlingen är ett fenomen vars förutsättningar är i ständig förändring. Vid 

insamlingen av empiri var detta ingen svårighet då frågorna till respondenterna främst 

handlade om hur tjänsteupphandlingen går till idag och inte behandlade situationer som skett 

för flera år sedan. Däremot har samtidskravet varit svårare att uppnå i andra delar av studien 

då det finns relativt lite forskning om den del av fenomenet som vi sökt förklara. Där det har 

varit relevant i referensramen har vi försökt använda oss av så ny forskning som möjligt, 

medan vi i andra delar, som till exempel de om tjänster och transaktionskostnader, använt 

vedertagen forskning med många år på nacken.  

Tendensfrihet förklarar Ödman (2004) går ut på att det inte ska finnas någon anledning till 

misstankar om att forskaren har gett en falsk bild av verkligheten till sin egen fördel. Vi har 

inte sorterat bland data för att välja bort sådant som inte tillät oss att framställa 

undersökningen till vår fördel, utan presenterat allt relevant som sades. Thurén (2005) menar 

att en ensam källa utan tendens är trovärdig medan tendentiösa är värdelösa. Om en källa trots 

allt är tendentiös kan man väga upp det genom att se på saken ur en motsatt pols synvinkel, 

vilket i denna studie hade kunnat ske genom att intervjua både leverantörer och upphandlare.  

Det anser vi inte ha varit nödvändigt i denna studie vars syfte har begränsats till att behandla 

kravspecifikationens roll ur endast upphandlarnas perspektiv och då vi därmed varit 

intresserade av just deras åsikter. Trost (2010) betonar att ett intervjusvar alltid ska synas 

kritiskt, i meningen undersökande. Däremot varnar han för en övertolkning av materialet och 

menar att det är viktigt att vara försiktig med att ”läsa mellan raderna”. Vi har i analysen av 

informanternas svar försökt att sätta oss in i intervjupersonens synsätt för att på det viset 

bättre förstå de svar som vid en första anblick kunde tyckas vara exempelvis ologiska eller 

motsägelsefulla. 

Det beroendekritiska kriteriet innebär att forskaren granskar om en källas upphovsman har 

utnyttjat en annan källa för sitt påstående. Det ska, menar Thurén (2005), inte vara en avskrift 
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eller ett referat av en annan källa. Vi har använt oss av primärkällor, eftersom de ursprungliga 

källorna anses mer trovärdiga. Vi har dessutom ett par gånger, under författandet av denna 

studie, kommit över texter som refererat till källor som ej existerat. De gånger vi inte har 

kunnat hitta ursprungskällan och bekräfta vem som har sagt något har vi valt att utesluta den 

ur arbetet. Två eller flera empiriska källor kan även vara beroende om de har haft kontakt med 

varandra och diskuterat ämnet, men detta är inte något vi har behövt ta någon vidare hänsyn 

till i denna undersökning då det inte funnits anledning att tro att de intervjuade personerna 

pratat och bytt åsikter med varandra innan, då de arbetar i olika organisationer och inte kände 

till varandras medverkan.  

Äkthet är ett fjärde krav som Thurén (2005) nämner. Äkthet innebär enligt författaren att 

källan är den som den utger sig för att vara. Det är inte alltid uppenbart när ett verk är en 

förfalskning. För att uppfylla detta krav har vi endast sökt efter litteratur på betrodda 

databaser. Dessutom har vi använt oss av publicerade och granskade verk, begränsat 

användandet av internetsidor och helt undvikt källor som inte avslöjar författarens namn. Vi 

har i den mån det gått undvikit att använda hemsidor som referenser då många internetsidor 

har en förmåga att försvinna eller ändras och det därmed kan vara svårt att följa upp det 

skrivna.  

Vi har använt oss av en del organisationsdokument för att beskriva landstingen och 

kommunerna samt de lagar och regler som styr offentliga organisationer. Många av dessa 

dokument är tillgängliga för offentligheten via organisationernas hemsidor. Dessa dokument 

behöver dock inte nödvändigtvis vara riktiga beskrivningar av hur olika aktörer i 

organisationen upplever de situationer som de medverkar i. Gummesson (2004) förklarar 

vidare att det sällan finns någon beskrivning av hur de kom fram till det som står i 

dokumenten, alltså vad de baseras på. De dokument vi främst har använt oss av är framtagna 

av Konkurrensverket och Kammarkollegiet. Vi anser att dessa två källor är pålitliga med 

aktuell information, men vi ställer oss inte helt okritiska till deras sidor då vi är medvetna om 

att deras strävan efter att tillgodose både medborgarnas och den offentliga sektorns krav i viss 

mån styr vinklingen av materialet. Bryman & Bell (2011) menar att personen som tagit fram 

dokumenten dessutom sannolikt har någon idé eller ståndpunkt som de vill förmedla. För att 

minska den negativa påverkan som ett inte helt opartiskt material skulle ha kunnat få på 

empirins validitet använde vi oss av flertalet olika källor och satte informationen vi fick fram 

emot varandra (Kvale & Brinkmann, 2009).   
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3. Referensram 

I referensramen presenteras de verktyg som kommer att användas i analysen, för att förstå 

kravspecifikationens roll i den offentliga upphandlingen. I bilden nedan förklaras upplägget 

och anledningen till varför just dessa delar är med.  

Figur 3.1 Disposition av referensramen (egen bild) 

3.1 Den offentliga sektorn 
Det som främst kännetecknar en offentlig organisation är att den tillkommer genom ett 

politiskt beslut och fortsätter att verka så länge inget beslut om att den ska upphöra tas 

(Arvidsson, 1998). Något som utmärker kommuner och landsting är att beslutande 

församlingar, med egen beskattningsrätt, utses genom demokratiska val (Ringqvist, 1996). 

Offentliga organisationer ägs kollektivt av medlemmar av ett politiskt samhälle och ska åta 

sig uppgifter som är av gemensamt intresse för dess medborgare (Arvidsson, 1998; Ringqvist, 

1996). De offentliga ansvarsområdena är reglerade i lag. Kommunerna har huvudansvaret för 

social omsorg (t ex barn-, familje- och äldreomsorg) samt grund- och gymnasieskolan, medan 

landstingets uppgift är att svara för hälso- och sjukvården (Ringqvist, 1996).  

Boyne (2002) nämner, som ytterligare en faktor till vad som utmärker en offentlig 

organisation, att den till största delen finansieras av skatter och inte av avgifter som betalas 

direkt av kunderna, vilket enligt Arvidsson (1998) medför en relation som bygger på 

skyldigheter och rättigheter. De medel som organisationen har till sitt förfogande utgörs av 

skattepengar och bestäms av budgeten vilken baseras på politiska beslut (Brunsson, 1998). I 

kommunsektorn har skatternas betydelse för inkomsten ökat sedan 1970-talet (Ringqvist, 

1996) men den får vid sidan av skatteintäkterna även bidrag från staten. Tidigare fick 

•Detta avsnitt fungerar som en introduktion till referensramen, i vilken vi söker ge läsaren en bakgrund och en översiktlig insikt i vad 
som utmärker den offentliga sektorn. Detta för att skapa förståelse för hur förutsättningarna ser ut för de organisationer som 
studiens respondenter arbetar i.  

1. Den offentliga sektorn 

• Syftet med konkurrensutsättning presenteras här för att vi sedan ska kunna analysera kravspecifikationens eventuella påverkan på 
organisationernas möjligheter att uppnå målen med att konkurrensutsätta en tjänst.  

2. Mål med konkurrensutsättning 

• För att kunna skapa förståelse för de svårigheter som det innebär att formulera en kravspecifikation för just tjänster är det viktigt att 
ha en förståelse för en tjänsts speciella egenskaper. Dessa innebär nämligen att inköp av tjänster är en mer komplex process än den 
för varor, bland annat eftersom specificeringen av den önskade tjänsten blir mindre precis. 

3. Tjänster 

•  I detta avsnitt framgår vad som karaktäriserar en kravspecifikation för en tjänst.  

4. Specialisiering  

• I detta avsnitt tydliggörs beställarens roll vid formulering av krav, då det är beställaren som ska göra detta och det är viktigt att 
denne därför har den nödvändiga kompetensen.  Beställaren bär också ansvaret för att utforma kravspecifikationen på ett sätt som 
ger utföraren incitament till utveckling och effektiviseringar, vilka är viktiga anledningar till konkurrensutsättning.  

5. Beställarkompetens  

• Transaktionskostnadsteorin hjälper till att förklara hur en icke ändamålsenlig kravspecifikation kan leda till högre 
transaktionskostnader än planerat. Om kravspecifikationen är relevant och tydlig från början, så är risken mindre att få anbud 
kommer in eller att leverantörerna försöker ompröva den upphandlande myndighetens beslut. Ökar transaktionskostnaderna finns 
det en risk att en av de tänkta fördelarna med konkurrensutsättning elimineras, nämligen kostnadseffektivisering. 

6. Transaktionskostnader 
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kommunerna öronmärkta bidrag till olika områden men sedan 1990-talet har staten börjat ge 

allmänna bidrag för att kommunerna ska kunna disponera pengarna efter eget avgörande så att 

målen för verksamheten uppfylls på bästa sätt. Enligt Ringqvist (1996) har detta lett till att 

staten inte kan styra verksamheten i lika stor utsträckning som tidigare.   

Styrningen inom den offentliga sektorn skiljer sig från den inom den privata, vilket enligt 

Boyne (2002) beror på fyra olika faktorer: organisationsmiljön, målbilden, 

organisationsstrukturen och ledningens värderingar. För dessa faktorer redogörs i följande 

stycken.  

Boyne (2002) påstår att offentliga organisationer verkar i en komplex miljö då 

organisationerna har flera olika intressenter, och inte enbart leverantören och kunden vilket 

ofta är fallet för företag. Definitionen av kunder är svår då myndigheter inte har någon 

bestämd sådan utan dessa kan variera i och med att deras marknad utgörs av hela eller delar 

av befolkningen. Exempelvis är hälso- och sjukvårdens mottagare både dagens patienter samt 

potentiella framtida patienter (Gummesson, 1998).  Boyne (2002) förklarar vidare att 

intressenterna ställer egna krav och restriktioner på ledarna för dessa organisationer vilka 

många gånger är motsägelsefulla, och det är svårt att balansera dessa mot varandra så att alla 

blir tillfreds. Förvaltningarna handlar på uppdrag av politiskt valda organ och på grund av 

detta ses deras miljö som instabil, då politiska beslut leder till frekventa förändringar. Den 

sista miljöfaktorn anses vara den offentliga sektorns avsaknad av konkurrenstryck. Offentliga 

organisationer har ofta få konkurrenter som kan leverera samma tjänster som dem. De företag 

som erbjuder liknande tjänster anses samarbeta snarare än konkurrera om kunder. Dessutom 

har de en dominerande position på marknaden vilket håller nya etablerare borta.  

Organisationsstrukturen är enligt Boyne (2002) mer byråkratisk i den offentliga än i den 

privata sektorn. Han menar även att det finns formella procedurer för beslutsfattande och att 

organisationerna är mindre flexibla och mer riskaverta än motsvarigheten i den privata 

sektorn. Kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 1992 ändrade förutsättningarna för 

den svenska kommunsektorn (Ringqvist, 1996). Kommuner och landsting har sedan dess fått 

större möjligheter att organisera och styra verksamheten på det sätt de vill. Lagen har även 

inneburit en större frihet för kommunsektorn när det kommer till att avgöra vilka tjänster de 

ska tillhandahålla. Den nya lagen ålägger dock kommunerna god ekonomisk hushållning och 

den ställer högre krav på ekonomisk planering.  

De offentliga organisationerna inför ofta regler där de inte nödvändigtvis behövs och har ett 

större fokus på dessa regler än på resultatet, samt på processer snarare än utfall (Boyne, 

2002). Dessa formaliseringar leder ofta till fördröjningar i beslutsfattandet, och ledningen 

tenderar att ha lite frihet att fatta beslut utefter vad de anser passande i en viss situation 

(Boyne, 2002). Den offentliga sektorn har som uppgift att utöva vissa bestämda funktioner 

och kan därmed inte välja egna verksamhetsidéer, marknader och produkter (Arvidsson, 

1998). För just upphandling omfattas den offentliga sektorn, till skillnad från den privata, av 

LOU (2007: 1091). Även ledningens värderingar skiljer sig åt mellan en offentlig och en 

privat organisation (Lind, 1998). Ledarnas värderingar i offentlig sektor speglas av att det 

organisatoriska åtagandet är lägre, mycket till följd av de rigida personalprocedurerna och den 
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svaga länken mellan prestation och belöning (Boyne, 2002). Perry & Porter (1982) menar att 

det är svårt för offentligt anställda att se hur deras ageranden leder till organisationens 

framgång. 

Landsting och kommuner bidrar med den största andelen av den offentliga sektorns 

produktion (Ringqvist, 1996).  Den offentliga sektorn producerar huvudsakligen tjänster 

(Gummesson, 1998). Offentliga tjänster skiljer sig åt från privata då dessa ej är producerade 

med syftet att generera vinst åt organisationens ägare eller att skapa tillväxt (Edvardsson & 

Larsson, 2004). I den kommunala verksamheten är det politiker som väljs av medborgarna, 

som innehar ägarrollen och därmed fattar besluten (Edvardsson & Larsson, 2004). Beroende 

på politisk majoritet i olika nämnder varierar uppdraget och förutsättningarna för tjänsten. 

Offentliga tjänster är oftast skattefinansierade, även i de fall då de utförs av privata aktörer 

(Arvidsson, 1998). Edvardsson & Larsson (2004) menar att de offentliga tjänsternas kunder 

oftast inte har haft någon valmöjlighet mellan olika producenter, varför organisationerna inte 

har haft samma anledning att utveckla tjänsterna och kvaliteten på dessa för att kunna behålla 

sina kunder. Detta är dock något som har ändrats i och med den ökade konkurrensen som den 

offentliga upphandlingen fört med sig. 

3.2 Mål med konkurrensutsättning 
Ett viktigt strategiskt beslut för företag och förvaltningar är att bestämma vilka varor och 

tjänster de ska köpa in från marknaden och vilka de ska producera i egen regi (Enarsson, 

2008). Syftet när offentliga organisationer väljer att konkurrensutsätta verksamheter kan vara 

att det ska bli billigare, att de ska få bättre produkter eller både och (Nilsson et al., 2005). 

Domberger (1998) menar att genom att köpa in varor och tjänster kan organisationer få ner 

sina fasta kostnader då det många gånger är dyrare att producera själva. Det kan även leda till 

andra kostnadsbesparingar i fall då leverantörerna är bättre på till exempel management, har 

bättre produktionstekniker eller lägre personalkostnader. Nilsson et al. (2005) säger att privata 

organisationer kan dra nytta av stordrifts- och samproduktionsfördelar i sin produktion i större 

utsträckning än de offentliga organisationerna.  Ytterligare motiv för konkurrensutsättning är 

att konkurrensen ökar förutsättningarna för att verksamheterna bedrivs effektivt och 

förutsättningarna för en ökad kundnytta. Dessutom ska den offentliga verksamheten kunna 

dra nytta av den högre innovationsbenägenheten som enligt Nilsson et al. (2005) ofta finns i 

privata organisationer.  

3.3 Tjänster  
Tjänster definieras enligt Grönroos (1990, s. 27) som: 

“. . . an activity or series of activities of a more or less intangible nature that 

normally, but not necessarily, take place in interactions between the customer 

and service employees and/or physical resources or goods and/or systems of 

the service provider, which are provided as solutions to customer problems.” 

Enligt Zeithaml (1981) är en förutsättning för att ett objekt skall kunna kallas vare sig en vara 

eller en tjänst att den måste kunna bli föremål för en transaktion mellan två eller flertalet 

ekonomiska enheter. När det kommer till inköp av tjänster menar Grönroos (1998) att en 
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tjänsts specifika egenskaper innebär att vissa aspekter blir viktigare än när det gäller varor. 

Fitzsimmons et al. (1998) tillägger att eftersom tjänster dessutom är mindre materiella än 

varor är inköp av tjänster en mer komplex process än inköp av varor. Denna egenskap 

försvårar nämligen utvärderingen av säljaren och gör att specificeringen av den önskade 

tjänsten blir mindre precis. Den skapar också svårigheter vid bedömningen av huruvida den 

levererade tjänsten lever upp till förväntningarna. Det kan tilläggas att skillnaden mellan olika 

typer av tjänster kan vara större, eller lika stor, som mellan varor och tjänster (Wyckham, 

Fitzroy & Mandry, 1975).  

Enligt Grönroos (1998), Shostack (1977), Zeithaml, Parasuraman & Berry (1985) med flera, 

finns det fyra egenskaper som utmärker tjänster: att de är immatriella, heterogena, förgängliga 

och oskiljbara.  

 Immateriella: Tjänster är abstrakta vilket innebär att det varken går att se eller ta på 

dem. Det är svårt att bedöma och få en uppfattning om deras kvalitet före köp. En 

kund kan inte äga en tjänst utan upplever eller deltar i densamma, och  upplevelsen av 

tjänstens kvalitet varierar beroende på mottagaren sinne.  

 Heterogena: Alla tjänster är unika eftersom att kunden påverkar dessa med sina krav 

och beteenden, varför det inte går att standardisera och styra resultatet.  

 Förgängliga: En tjänst existerar vanligtvis enbart vid en viss tidpunkt och går därmed 

normalt ej att lagra.  

 Oskiljbara: En tjänst produceras, levereras och konsumeras ofta delvis samtidigt. 

Dessutom anses kunden vara medproducent av en tjänst  genom att bland annat bidra 

med information och utföra delar av aktiviteter. En del av tjänsten kan gå att producera 

innan kunden kommer in i bilden men i en kvalitetsaspekt sker det viktigaste steget i 

processen i närvaro av, och i interaktion med, kunden.  

Grönroos (1998) menar att det i många fall är svårt att i början av en tjänsteprocess veta vad 

en kund vill ha och förväntar sig i detalj, och därav vilka och hur mycket resurser som behövs 

och i vilken utformning de ska användas. Organisationerna måste därför vara flexibla och 

anpassa sina resurser, och sitt sätt att använda dessa, till den specifika situationen.  

3.3.1 Kvalitet 

Enligt Woktorin (2007) ska ett krav vara formulerat så att det är möjligt att avgöra i vilken 

grad det är uppfyllt i den slutliga produkten. Kraven ska alltså på något sätt vara mätbara. Att 

kraven är mätbara gör också att kunden har en möjlighet att bedöma kvaliteten av den 

levererade produkten. Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är den gängse rådande definitionen 

av kvalitet att den utgörs av de egenskaper hos en produkt som tillsammans tillfredsställer 

kundens behov och förväntningar.  

Vidare är det svårare att värdera kvalitet av tjänster än av varor, då det är svårt att bedöma om 

tjänsten som levereras lever upp till förväntningarna, anledning till varför den inte är föremål 

för noggrann granskning (Fitzsimmons et al., 1998; Parasuraman et al., 1985). Vid inköp av 

varor finns det många materiella faktorer som användaren kan utgå från vid värdering av 

kvalitet, vilka är färre vid bedömning av en tjänst. I brist på materiella bevis för att utvärdera 
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kvalitet kan konsumenterna enligt Zeithaml (1981), Olander (1970) och McConnel (1968) 

använda andra kvalitetsindikatorer som till exempel pris.  

Lindquist & Persson (1997) säger att tjänsteforskare är överens om att kvaliteten på tjänster 

primärt är en subjektiv utvärdering, då kvalitet kan beskrivas som förmågan produkten har att 

möta eller överträffa kundens förväntningar. Zeithaml (1981) menar att vissa tjänster inte kan 

värderas förrän efter ett köp och konsumtion, medan det finns de som är omöjliga att värdera 

även då, då dessa inte har attribut som färg och design som konsumenten kan bestämma innan 

ett köp.  

Nilsson et al. (2005) menar att det är extra svårt för offentliga upphandlare, till skillnad från 

inköpare i privat sektor, att kontrollera kvaliteten åt slutkonsumenten, eftersom de upphandlar 

tjänster som inte kommer dem själva utan andra till del. Ett ytterligare problem som en 

offentlig upphandlare ställs inför är att det inte är säkert att myndigheten kan häva kontraktet, 

även om den observerar vad som uppfattas som undermålig kvalitet, på grund av att 

kvalitetsbristerna måste kunna verifieras och framföras i en domstolsprocess. Företag som 

hamnar i denna situation kan välja att inte köpa in från leverantören i fortsättningen för att 

bestraffa den, en möjlighet som offentliga organisationer inte har på grund av regleringarna i 

lagen.  

Nilsson et al. (2005) anser även att en viktig förutsättning för att upphandla är säkerställandet 

av att tillräcklig kvalitet kommer att levereras. Beställaren måste beskriva vad utföraren ska 

göra, vilket ska formuleras i avtalet, och beställaren måste också kunna följa upp att 

verksamheten har fått den tjänst som avtalats. Problemen med att formulera kvalitetskrav 

består därmed i att bestämma vilken kvalitet som ska levereras. För att säkerställa tillräcklig 

kvalitet på de tjänster som upphandlas i offentlig sektor är det viktigt att formulera tydliga 

kriterier för vad som ska erbjudas. Otillräckligt definierade och svårmätbara kvalitetskrav gör 

det svårare att upphandla i konkurrens.  

3.4 Specificering  
Kravspecifikationen är det dokument som anger vilka tjänster anbudsgivaren förväntas 

tillhandahålla (Birley, 2007). Den används av anbudsgivaren vid formulering av anbud och av 

den upphandlande myndigheten under den kritiska och oberoende granskningen av de 

inkomna anbuden. Eftersom leverantören ska tillhandahålla alla de tjänster som beskrivits i 

kravspecifikationen är det ett viktigt dokument som sätter stor prägel på både 

kostnadsberäkning och det verkliga utfallet (Birley, 2007). 

Jackson, Neidell, & Lunsford (1995) menar att det är svårare att formulera specifikationer för 

tjänster än för varor. Svårigheten med specificeringen av en tjänst har att göra med 

identifieringen av innehållet i tjänsten innan den är köpt (van der Valk & Rozemeijer, 2009). 

Utformingen av en specifikation är en komplex och tidsödande process, vilket enligt van der 

Valk & Rozemeijer (2009) har följden att många organisationer är motvilliga till att 

genomföra det steget i inköpsprocessen grundligt. De menar vidare att många organisationer 

underskattar konsekvenserna av att inte satsa tillräckligt mycket på detta steg. Fitzsimmons et 

al. (1998) skriver att specifikationen av en tjänst som ska köpas in ofta är mindre precis än för 
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en vara. Smeltzer & Ogden (2002) tillägger att specifikationen för en tjänst ofta är mindre 

komplett. Över tid sker förändringar och specifikationerna kan behöva justeras i enlighet med 

dessa. Det har visat sig att många köpande företag använder det faktum att 

tjänstespecifikationer kommer att ändras under inköpsprocessens gång som en ursäkt för att 

inte tänka igenom specifikationen ordentligt från början (van der Valk & Rozemeijer, 2009).  

Ett resultat av att lägga ner lite tid på specificeringen av en tjänst är enligt van der Valk & 

Rozemeijer (2009) svårigheten i att bestämma den önskade servicenivån och utformningen av 

kontrakten. Om inte specifikationen görs ordentligt kommer inte organisationen att veta vilket 

behov som ska mätas eller hur. Det stämmer överens med det som Smeltzer & Ogden (2002) 

skriver om att komplexiteten i inköpsprocessen främst beror på tydligheten och precisionen av 

specifikationen. På grund av detta menar van der Valk & Rozemeijer (2009) att 

tjänsteinköpets framgång bestäms i det första steget av inköpsprocessen, vilket enligt dem är 

specificeringen av tjänsten som ska köpas in.  

Enligt van der Valk & Rozemeijer (2009) bör organisationerna, eftersom det är svårt för 

inköparen att fastställa det fullständiga och exakta innehållet i en tjänst, redan från början se 

till att specifikationerna de har utformat är så fullständiga och precisa som möjligt. 

Organisationen bör involvera leverantörerna tidigt i processen, för att ta del av den kunskap 

de besitter, och i samverkan med dem sedan utforma en detaljerad specifikation. På det sättet 

kan leverantörernas innovativa idéer få plats i specifikationen. Det framgår i van der Valk & 

Rozemeijer (2009) studie att om inköparen bortser från interaktionen mellan dem och 

leverantören kan problem uppstå senare i kontraktfasen.  

3.5 Beställarkompetens  
Beställarprocessen kan variera mycket beroende på organisation, men ser enligt Öberg (2009) 

kortfattat ut på följande vis. Den uppköpande myndigheten tillsätter en projektgrupp som 

ansvarar för anbudsförfarandet, vars första steg är att omsätta funktionella krav till tekniska 

specifikationer. Denna kravspecifikation är, till följd av upphandlingslagarna, starkt bindande 

så om felaktiga eller dåligt ställda krav upptäcks senare under processens gång så finns det 

små möjligheter att påverka detta. Nilsson et al. (2005) menar att ett grundläggande problem 

för beställaren är svårigheten att precisera vad verksamheten egentligen vill ha. Vidare menar 

de att upphandlad verksamhet ibland fungerar sämre än vad den behöver göra, och att god 

beställarkompetens är ett avgörande instrument för att förbättra resultatet av 

konkurrensutsättningen. Behovet av beställarkompetens bör ses som en investering inför 

framtiden, då bristen på ansatta resurser för att uppnå god beställarkompetens kan vara 

förödande för verksamhetens långsiktiga utveckling. De understryker att ansvaret för att 

uppnå en god beställarkompetens inte ligger hos de upphandlande enheterna utan hos 

organisationens centrala verksamhet. 

För att definiera beställarkompetens beskriver Nilsson et al. (2005) ett flertal kompetenser 

som det är viktigt att ledningen för den beställande förvaltningen har: 

 I förvaltningen bör det finnas en klar bild över vilket uppdrag som tilldelats dem av de 

politiska beställarna. 
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 Förvaltningen bör medverka till att ansvarsfördelningen mellan politisk nivå och 

förvaltningsnivå klargörs. 

 Beställaren bör ha kunskap om upphandlingsreglerna. Det är viktigt med förståelse för 

de bakomliggande motiven till varför regelverket ser ut som de gör samt hur det ska 

tillämpas inom det område där beställaren är verksam. 

 Beställaren skall kunna förhålla sig till leverantörerna på ett sätt som ger goda 

relationer men inte bryter mot kraven som finns på en offentlig uppförarkod. 

 Beställaren bör kunna utforma avtal inom sitt verksamhetsområdeområde, för att få 

den kvantitet och den kvalitet som är förenliga med de politiska målen och 

medborgarnas önskemål. 

 Beställaren bör kunna motivera leverantörerna att leverera den avtalade tjänsten med 

den avtalade kvalitetsnivån. Detta är endast möjligt genom att i anbudsfrågan 

tydliggöra hur tillsynen kommer att gå till och att den uppfattas trovärdig av 

leverantörerna.  

Ofta är den beställande förvaltningen ensam, eller en av få köpare, på en marknad (Nilsson et 

al. 2005). Ju större betydelse en förvaltning har på den marknad den arbetar på, desto 

viktigare är det att beställaren förvärvar goda kunskaper om verksamheten och om marknaden 

i fråga. Det kan bland annat röra sig om att ha vetskap om vilka företag som är potentiella 

leverantörer och hur teknikutvecklingen kan väntas bli.  

Beställaren bör enligt Nilsson et al. (2005), tillsammans med upphandlaren
4
, verka för att det 

finns en fungerande konkurrens, vilket anses vara det primära syftet med utkontraktering. 

Detta eftersom myndighetens kostnader inte automatiskt minskar tack vare att ett privat 

företag är mer effektivt, det krävs också att företagen tävlar för att få uppdraget. Ju fler 

företag som lämnar anbud, desto lägre tenderar priset att bli. Dessutom bör beställaren besitta 

förmågan att knyta till sig expertis för att vidareutveckla upphandlingsformer. 

3.5.1 Att ge utföraren incitament 

Nilsson et al. (2005) förklarar att den som upphandlar har ett ansvar för utveckling av 

produkten. Eftersom beställaren bär huvudansvaret för att definiera vad som skall göras blir 

utrymmet för spontan produktutveckling litet. Nilsson et al. (2005) för en diskussion kring 

vilken utveckling som en upphandlande förvaltning kan räkna med sker av sig själv respektive 

vad som krävs av beställaren för att en viss utveckling skall ske. Det argumenteras ofta att 

drivkrafterna för utveckling är starkare i privata företag än i offentliga organisationer, men 

författarna framhäver att detta inte automatiskt innebär att teknikutvecklingen hos en privat 

leverantör är snabbare än om den offentliga verksamheten hade bedrivits i egen regi. Hur 

incitamenten ser ut för ett företag, som vunnit en upphandling, för att utveckla och 

effektivisera tjänsten beror bland annat på huruvida man talar om produkten eller 

produktionsprocessen. 

                                                           
4
 Det finns vanligen en rollfördelning, i vilken beställaren är sakkunnig och därför formulerar kraven. 

Upphandlaren är sakkunnig i upphandlingsfrågor och har ett övergripande ansvar för upphandlingsprocessen. En 

lyckad upphandling förutsätter att upphandlare arbetar nära beställare (Kammarkollegiet, 2011). 
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Produktutveckling: Konkurrensutsatta företag försöker ständigt utveckla nya varor, medan 

incitamenten för att utveckla en tjänst är svagare. Detta beror på att beställaren definierar hur 

tjänsten skall genomföras och leverantörerna endast ser en anledning att utveckla tjänsten om 

de vet att något ”annat” efterfrågas. 

Beställaren har ofta begränsade kunskaper om vad de slutliga användarna egentligen skulle 

vilja ha, framför allt i de fall då utföraren (t ex bussbolaget eller vårdföretaget) finns mellan 

beställaren och användarna av tjänsterna. Ännu svårare brukar det vara för beställaren att 

koppla samman användarnas behov med verksamhetens utvecklingsmöjligheter. 

Processutveckling: Sättet att organisera och strukturera produktionsprocessen är troligen det 

mest effektiva sättet för en leverantör att påverka sitt ekonomiska resultat av uppdraget. Av 

denna anledning är incitamenten för denna typ av utveckling starka, förutsatt att leverantören 

ersätts mot ett fast pris som tillåter denne att tjäna mer. Det upphandlingssätt som används 

kan begränsa incitamenten till att införa nya metoder. Nilsson et al. (2005) exemplifierar detta 

genom påståendet att Vägverkets
5
 detaljstyrda upphandlingsätt innebär att utföraren inte har 

någon frihet att förändra sitt sätt att utföra tjänsten.  

3.5.2 Nya sätt att genomföra upphandlingar 

Idag måste beställaren i flertalet upphandlingar beskriva både vad som skall upphandlas, men 

också hur uppdraget skall utformas. Detta är inte optimalt i alla fall, eftersom utföraren ofta 

har bättre kunskap än beställaren om hur ett uppdrag kan genomföras. Utföraren gynnas dock 

av detta genom att de slipper en del av ansvaret för oväntade problem som kan dyka upp 

under tjänstens utförande. 

En av de metoder som finns för att genomföra upphandlingar, som ännu inte kan betraktas 

som ett naturligt verktyg för beställarna, är funktionsupphandling. I en funktionsupphandling 

läggs fokus i kravspecifikationen på resultatet som eftersträvas, och inte på vilka metoder som 

skall användas för att uppnå detta resultat. Utföraren ansvarar för hur arbetet skall utföras och 

för att leverera den funktion som beställaren formulerat i kravspecifikationen. De tänkta 

fördelarna med denna metod är att utföraren ska ges incitament att färdigställa samma eller 

bättre produkter på ett innovativt sätt, som i sin tur leder till lägre kostnader för beställaren. 

Jämfört med en konventionell upphandling så ger en funktionsupphandling utföraren starkare 

incitament till att både utveckla nya metoder och tekniker, vilket främjar hela branschens 

utveckling. Vid funktionsupphandling tvingas utföraren bära större risker, framför allt genom 

att denne bär ansvaret för lösningarna. Risken kan ge utföraren incitament att söka efter nya 

lösningar som är mer kostnadseffektiva än de traditionella (Nilsson et al., 2005).  

3.6 Transaktionskostnader  
Transaktionskostnadsteorin bygger på två antaganden (Williamson, 1981). Det första är att 

människor är begränsat rationella vilket innebär att människor i en beslutssituation inte förmår 

att ta in all tänkbar information och inte heller är kapabla att formulera alla tänkbara 

beslutsalternativ, varför de istället enbart tar in viss information och litar till sina tidigare 

erfarenheter. Williamson (1981) ger exemplet att människor accepterar viss fakta utan att 

                                                           
5
 Sedan 2010 Trafikverket efter en sammanslagning med Banverket (Trafikverket, 2012) 
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undersöka om det är på det viset, varför vissa saker är mindre förstådda än vad som annars 

skulle vara fallet. Det andra antagandet är att vissa människor handlar opportunistiskt, vilket 

innebär att en aktör i en transaktion kan försöka realisera personliga vinster genom att inte 

vara helt ärlig med sina avsikter (Williamson, 1975).  

En transaktion innebär, enligt Milgrom & Roberts (1992), överföring av varor eller tjänster 

från en individ (eller ett företag) till en annan. Williamson (1981) beskriver 

transaktionskostnader som ett resultat av hur harmoniskt utbytet mellan parterna sker. Med ett 

välfungerande samspel mellan parterna genomförs transaktionerna smidigt. Större kostnader 

uppstår däremot om det uppstår frekventa missförstånd och konflikter som leder till 

fördröjningar, misslyckanden och funktionsstörningar. Williamson (1981) menar på att vissa 

transaktioner är enkla och lätta att genomföra, medan andra är komplicerade och kräver mer 

resurser.  

Transaktionskostnader beror enligt Williamson (1979) och Milgrom & Roberts (1992) på 

osäkerheten om vilken prestation som kommer att krävas, med vilken frekvens som 

transaktioner sker och huruvida särskilda investeringar är nödvändiga för att genomföra 

transaktionen.  Milgrom & Roberts (1992) säger att vid en engångsaffär använder parterna sig 

ofta av de i samhället allmänt tillgängliga mekanismerna för att kontrollera transaktionerna. 

Bland annat kan tvister dem emellan komma att lösas av en domstol. De menar vidare att en 

hög frekvens av transaktioner leder till att särskilda transaktionsstrukturer konstureras som 

med tiden kan leda till sänkning av kostnaderna.  

Enligt Domberger (1998) uppstår transaktionskostnader när rätt pris och kvalitet ska 

eftersökas på marknaden och senare vid val av leverantörerer, förhandling och slutande av 

kontrakt med leverantörer.  Vidare menar Nilsson et al. (2005) att det kostar pengar för den 

upphandlande enheten att utforma upphandlingsunderlag och att utvärdera inkomna anbud. 

Ollila (1988) säger att det uppstår transaktionskostnader vid övervakning av kontrakt samt 

implementering och uppdatering av de verktyg som används för att övervaka utförande och 

uppfyllelse av krav. Att låta marknaden sköta ekonomiska transaktioner medför därmed stora 

kostnader.  Kostnaderna är enligt Domberger (1998) av stor betydelse i beslutet att behålla en 

tjänst i egen regi eller att kontraktera ut den. Williamson (1979) menar att, så länge som 

transaktionskostnaderna är försumbara, är inköp snarare än tillverkning i egen regi den mest 

kostnadseffektiva metoden. Han argumenterar dock vidare i sin transaktionskostnadsteori att 

transaktionskostnaderna vid inköp av en tjänst ibland kan bli så stora att de överväger 

fördelarna, och att tjänsterna i sådana situationer inte bör läggas ut på entreprenad. Raiborn, 

Butler, & Massoud (2009) säger att samtidigt som den dagliga involveringen i den utlagda 

verksamheten minskas genom att leverantörerna sköter produktionen, så kräver fortfarande de 

utlagda tjänsterna en viss nivå av tillsyn. Ledningens övervakningsinsatser skapar nya 

kostnader som kan omintetgöra en del av de besparingar som var det primära målet med 

utkontrakteringen. Enligt Nilsson et al. (2005) är transaktionskostnaderna oftast högre vid de 

första upphandlingarna, då det krävs en investering i kunskap om gällande regler om 

marknaden för att genomföra den. Enligt Nilsson et al. (2005) ökar en formaliserad 

upphandlingsprocess kostnaderna och regelverket för offentlig upphandling bidrar därmed till 

ökade transaktionskostnader.   
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4. Empiri 
 

I detta kapitel kommer först de upphandlare som medverkat i studien att presenteras och 

förutsättningarna för de landsting och kommuner där de arbetar att redogöras för. Vidare 

beskrivs relevanta delar av LOU för att visa på hur lagen styr och påverkar vilka krav som 

får ställas i en specifikation. Därefter kommer det bearbetade intervjumaterialet att redovisas 

under fyra huvudrubriker. 

 

 

Figur 4.1 Disposition av empirin (egen bild) 
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4.1 Beskrivning av studiens respondenter och deras respektive 

organisationer 

4.1.1 Norra länets landsting  

Ingeborg Jonsson på Norra länets landsting utgör studiens första respondent.  Ingeborg arbetar 

sedan 1996 som upphandlare i länet och upphandlar främst olika typer av tjänster samt 

medicinteknisk utrustning. Landstinget har en upphandlingsenhet som för några år sedan gick 

samman med ett närliggande läns enhet i en gemensam organisation och tillsammans köper de 

in varor och tjänster för ca 1 miljard kronor årligen. På kontoret i Norra länets landsting 

arbetar åtta personer. De verkar för att samordna verksamheter och teckna ramavtal med olika 

leverantörer för att utnyttja landstingets storlek som köpare. Ingeborg, tillsammans med resten 

av upphandlingsenheten, leder hela upphandlingsprocessen från början till slut. 

Upphandlingsenheten ansvarar främst för upphandlingen av kapitalvaror, tjänster och 

byggentreprenader åt landstingets samtliga verksamheter. Norra länets landstings 

upphandlingsenhet verkar i ett område med ca 250 000 invånare och handlar upp för ca 500-

600 miljoner kronor per år. De köper in allt från verksamheter till enskilda konsult- och 

medicinska tjänster. Det finns inga siffor på hur stor andel av den totala verksamheten som är 

konkurrensutsatt, men när det kommer till primärvården drivs ungefär hälften i privat regi 

enligt Ingeborg.  

4.1.2 Västra länets landsting  

Studiens andra respondent, Peter Kleist, arbetar som upphandlare i Västra länets landsting. 

Han har arbetat med upphandling sedan 1997 och upphandlar främst tjänster med inriktning 

på entreprenader, konsulter och bemanning. Västra länets landsting finns i ett område med 

över 400 000 invånare. Landstinget köper in varor och tjänster till ett värde av ca 2,5 

miljarder kronor per år. Spännvidden på produkterna är stor, men utgörs enligt respondenten 

huvudsakligen av tjänster. Andelen av den totala verksamheten som är konkurrensutsatt 

uppskattar han som liten; ca 3-5 procent av vårdverksamheten drivs av privata aktörer, medan 

motsvarande siffra för övriga servicetjänster är betydligt högre, runt 70-75 procent. 

Upphandlingsenheten fungerar som en servicefunktion för landstinget och sköter all deras 

upphandling till ett värde som överstiger ett visst belopp.  På landstingets upphandlingsenhet 

arbetar idag 20 personer, alla med olika typer av upphandlingar. Organisationen är uppdelad i 

fem affärsområden, där Peter verkar inom områdena bygg och tjänster.  

4.1.3 Östra kommunen  

Mats Domander, studiens tredje respondent, har jobbat med offentlig upphandling i lite mer 

än 10 år och titulerar sig numera biträdande upphandlingschef i Östra kommunen. Som 

biträdande upphandlingschef med djup sakkunskap leder respondenten verksamheten i 

upphandlingsreglerna. Till den biträdande upphandlingschefens huvudsakliga arbetsuppgifter 

hör dessutom att handhava överprövningar, hålla i utbildningar samt att genomföra egna 

upphandlingar. 

Östra kommunen är en av Sveriges tio största kommuner och har ett invånarantal på närmre 

150 000 personer. Upphandlingsenheten svarar för två kommuners upphandlingsverksamhet 

och arbetar efter målsättningen att utveckla och effektivisera upphandlingsarbetet. De 



 

30 
 

ansvarar för kommunernas ramavtalsverksamhet, men sysslar även med upphandlingsuppdrag 

inom främst vård och omsorg, kultur och fritid samt tekniska områden. Östra kommunen har 

konkurrensutsatt ungefär 25 procent av sin verksamhet. Totalt köper upphandlingsenheten in 

varor och tjänster för 2-3 miljarder kr per år och Mats uppskattar att tjänsteupphandlingen 

utgör ett större värde än upphandlingen av varor.  

4.1.4 Södra kommunen  

Studiens fjärde respondent, Gunnar Bengtsson, innehar titeln tillförordnad upphandlingschef i 

Södra kommunen sedan några månader tillbaka. Gunnar har arbetat med offentlig 

upphandling i 25 år, vilket är fler år än det har funnits en etablerad upphandlingsenhet i 

kommunen. De är i dagsläget 10 personer som arbetar på kommunens upphandlingsenhet, 

efter många bortfall de senaste månaderna. Idag upphandlar enheten främst ramavtal avseende 

varor och tjänster som nyttjas av kommunens olika förvaltningar och bolag. Gunnar arbetar 

huvudsakligen med livsmedelsupphandling, elmaterial och inredningsavtal, och han är med i 

hela upphandlingsprocessen från förstudie och genom hela avtalsperioden. Södra kommunen 

är i likhet med Östra kommunen en av Sveriges större kommuner och de har ungefär lika 

många invånare, ca 150 000 personer. Kommunen har konkurrensutsatt en liten del av sin 

verksamhet, till exempel drivs ca 10 procent av deras äldreboenden av privata aktörer. I övrigt 

har de lagt ut städning av gymnasieskolor samt en del transport- och maskinavtal. 

Sammanlagt upphandlar de för ca 1-1,5 miljarder kronor årligen.  

4.2 LOU 
Offentlig upphandling regleras av LOU (2007: 1091).  LOU grundar sig i EU-direktiv, och 

ska följas då upphandlande myndigheter har för avsikt att ingå avtal rörande köp, hyra eller 

leasing av varor och tjänster eller byggentreprenader. Med upphandlande myndighet avses, 

enligt 2:19 LOU, statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommun 

och landsting samt offentligt styrda organ. Syftet med upphandlingslagstiftningen är att 

myndigheterna ”på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga 

inköp genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra 

affärer”, samtidigt som leverantörerna ges möjlighet att tävla på lika villkor i varje 

upphandling (Konkurrensverket, 2011, s. 6). 

Av vad som går att utläsa i 1:9 LOU måste vissa grundläggande EU-rättsliga principer iakttas 

vid all offentlig upphandling, vilket innebär att bestämmelserna i upphandlingslagarna ska 

tolkas mot bakgrund av dessa principer. Kraven som formuleras i förfrågningsunderlagen 

måste, utöver att vara klara och tydliga, också vara förenliga med fem grundläggande 

principer (Kammarkollegiet, 2011). Principerna som enligt 1:9 LOU och Konkurrensverket 

(2011) ska följas vid all upphandling av varor och tjänster är följande: icke-diskriminering, 

likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande, vilka beskrivs 

utförligare nedan.  

 Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt 

diskriminera en leverantör på grund av dess nationalitet. Vid utformingen av 

förfrågningsunderlaget får den upphandlande myndigheten inte införa krav som enbart 

de svenska företagen känner till eller kan uppnå.  



 

31 
 

 Principen om likabehandling går ut på att alla leverantörer ska behandlas lika och ges 

samma förutsättningar. Exempelvis måste alla leverantörer få samma information och 

vid samma tillfälle.  

 Principen om transparens innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att 

skapa öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer 

att genomföras. Förfrågningsunderlaget måste vara klart och tydligt och innehålla alla 

krav på det som ska upphandlas för att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar.  

 Proportionalitetsprincipen säger att kraven på leverantören och kraven som framgår i 

kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med, och vara rimliga i relation 

till, det som upphandlas.  

 Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats 

av en medlemsstats behöriga myndigheter även ska gälla i övriga EU/EES-länder.   

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal, ska 

enligt 7:1 LOU annonsera upphandlingen om inte något annat följer av reglerna för det 

aktuella upphandlingsförfarandet. Av vad som framgår i 6:1 LOU ska tekniska specifikationer 

ingå i annonsen om upphandling, förfrågningsunderlaget eller de kompletterade handlingarna. 

I 2:8 LOU uppges att ett förfrågningsunderlag avser ett underlag för anbud som en 

upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör. De tekniska specifikationerna ska 

enligt 6:2 LOU respektive 6:3 LOU utformas med hänvisning till en standard eller i form av 

prestanda- eller funktionskrav. Av vad som framgår i 6:2 LOU ska de tekniska 

specifikationerna vara utformade med hänvisning till definitionerna i bilaga 4
6
 till LOU 

(2007: 1091). Kravet på dessa hänvisningar gäller dock inte om det i någon annan författning 

finns avvikande bestämmelser. I bilaga 4 framgår det att en teknisk specifikation i fråga om 

tjänste- och varukontrakt har betydelsen: ”en specifikation i ett dokument med angivande av 

kraven på en produkts eller en tjänsts egenskaper, som kvalitetsnivåer, nivå på miljöprestanda, 

projektering av alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för funktionshindrade) och 

bedömning av överensstämmelse, prestanda, produktens användningsområde, säkerhet eller 

mått, samt krav på produkten angående den beteckning under vilken den saluförs, 

terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning, 

bruksanvisningar, produktionsprocesser och- metoder samt förfaranden vid bedömning av 

överensstämmelse.” En standard är enligt samma bilaga ”en teknisk specifikation som 

godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad och kontinuerlig tillämpning, med 

vilken överensstämmelse inte är obligatorisk” och som följer under internationell, europeisk 

eller nationell standard.  

Då en upphandlande myndighet anger de tekniska specifikationerna som prestanda- eller 

funktionskrav, går det att utläsa i 6:3 LOU att ska kraven vara utformade så att föremålet för 

upphandlingen uttryckligen framgår. Av vad som framgår i 6:13 LOU får en upphandlande 

myndighet ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska 

fullgöras. Dessa villkor skall anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. 

De får dessutom, enligt 11:2 LOU ställa krav på en lägsta nivå för anbudsgivares ekonomiska 

samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet.  

                                                           
6
 ”Definitioner av vissa tekniska specifikationer”   



 

32 
 

Vad som följer av 6:4 LOU är att de tekniska specifikationerna inte får innehålla uppgifter 

eller hänvisningar som kan leda till att vissa företag gynnas eller missgynnas, som exempelvis 

ursprung och tillverkning.  Sådana specifikationer får enbart skrivas med om det annars är 

omöjligt att beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat och begripligt.  

Enligt 6:5 LOU får en upphandlande enhet ej förkasta ett anbud, om de har hänvisat till de 

tekniska specifikationerna enligt 6:2 LOU, enbart på grund av att varan eller tjänsten inte 

överensstämmer med de specifikationer som myndigheten har hänvisat till. Detta förutsatt att 

anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att de föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt 

uppfyller kraven enligt de tekniska specifikationerna. Väljer en upphandlande myndighet att 

ange prestanda- eller funktionskrav får den ej förkasta ett anbud som anbudsgivaren kan 

bevisa överensstämmer med en nationell standard som i sin tur är i enlighet med en europeisk 

standard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en gemensam teknisk specifikation, en 

internationell standard, eller ett tekniskt referenssystem, som har utarbetats av ett europeiskt 

standardiseringsprogram (6:6 LOU). För att anbuden ej ska kunna förkastas gäller att 

standardenliga byggentreprenader, varor eller tjänster uppfyller de prestanda- eller 

funktionskrav som den upphandlande myndigheten har ställt upp.  

Enligt 8 kap. LOU finns det tidsfrister för att komma in med anbud som leverantörerna måste 

följa. En ansökan som kommer in för sent, eller som inte uppfyller kraven enligt 

förfrågningsunderlaget, får inte gå vidare till utvärderingsfasen och därmed inte antas 

(Konkurrensverket, 2011). Av vad som framgår i 9:8 LOU får ett anbud dock förtydligas eller 

kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.  

Vid upphandling enligt LOU finns det två alternativa utvärderingsgrunder som får tillämpas 

vid anbudsutvärderingen, lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (12:1 

LOU). Den upphandlande myndigheten ska i annonsen om upphandlingen eller i 

förfrågningsunderlaget ange vilken av tilldelningsgrunderna som kommer att tillämpas. Då 

utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet används ska det anbud antas 

som uppfyller alla krav och som vid bedömningen av anbuden, med hjälp av de i 

förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna, är det ekonomiskt mest fördelaktiga 

(Pedersen, 2011). Med i bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest 

fördelaktiga ska upphandlaren ta hänsyn till olika kriterier som kvalitet, leverans- och 

genomförandetid, miljöegenskaper, driftskostnader samt estetiska, funktionella och tekniska 

egenskaper, enligt 12:1 LOU. Vad som följer av 12:2 LOU ska myndigheten då denna 

utvärderingsgrund tillämpas, ange hur dessa kriterier kommer att viktas inbördes vid 

bedömningen av anbuden (12:2 LOU). Viktning innebär att den upphandlande enheten gör en 

bedömning av anbuden och tilldelar anbudsgivarna poäng efter hur väl de uppfyller 

kriterierna. Den med högst andel poäng vinner upphandlingen (Pedersen, 2011). 

Enligt 16:1 LOU kan en leverantör begära överprövning i allmän förvaltningsdomstol om den 

anser sig ha lidit skada eller tror sig komma att lida skada i en upphandling på grund av 

överträdelse av upphandlingsreglerna eller de grundläggande principerna. Om så är fallet skall 

rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse 

gjorts, av vad som framgår i 16:2 LOU. Det finns tre olika typer av överprövning: 
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överprövning av upphandling, överprövning av ett ingånget avtals giltighet samt överprövning 

av ett beslut att avbryta en upphandling. Vid en överprövning står vardera part själv för 

kostnaden av domstolsprocessen och eventuella ombud (Upphandlingsutredningen, 2011). I 

16:5 LOU går att utläsa att en leverantör, utöver överprövning, kan väcka talan om skadestånd 

om den lidit skada på grund av att den upphandlande enheten inte följt bestämmelserna i 

lagen. 

4.3 Respondenternas förhållningssätt till LOU  
Den biträdande upphandlingschefen från Östra kommunen anser att LOU påverkar 

upphandlingsprocessen i stor utsträckning, då stor hänsyn måste tas till lagen under denna 

process. Upphandlaren från Norra länets landsting upplever även hon att LOU styr processen 

och upphandlaren från Västra länets landsting menar att LOU påverkar 

upphandlingsprocessen till 100 procent. Upphandlaren från Västra länets landsting påstår 

dock att LOU inte får ses som ett hinder i upphandlingsprocessen, men han erkänner att 

processen ibland blir mer komplicerad till följd av lagen och att den tar längre tid. 

Upphandlaren från Norra länets landsting anser att LOU är bra ur konkurrenssynpunkt, då hon 

många gånger upplevt att en konkurrensutsättning och påföljande upphandling enligt konstens 

alla regler lett till lägre priser. Ingeborg berättar vidare att det händer att ett annonsförfarande 

leder till att leverantörer som landstinget inte kände till sedan tidigare lämnar anbud, vilket 

hon ser som en positiv aspekt med LOU eftersom det kan vara leverantörer med ett bra 

erbjudande men som få vågar satsa på. 

Den tillförordnade upphandlingschefen i Södra kommunen berättar att innan lagen skärptes 

var tjänster ”en stor massa som inte handlades upp över huvudtaget”, utan man ringde upp en 

leverantör, bad om ett prisförslag och lät denne utföra tjänsten. Tack vare lagen, menar 

Gunnar, tvingas de i upphandlingen att jämföra olika leverantörer och därmed ställa krav. Det 

anser han vara bra eftersom de, vid formulering av krav, måste tänka igenom vad de vill att 

leverantören och produkten skall ha för egenskaper, och de då kommer underfund med vad de 

verkligen vill få ut av varan eller tjänsten som skall handlas upp. Norra länets landstings 

upphandlare menar att innan LOU kom med sina striktare regler så var kravformuleringen och 

utvärderingen mer ”luddig och flytande”. Tidigare fanns det skall- och börkrav och efter att 

dessa krav utvärderats skulle en sammanfattning av åsikterna skrivas. Nu skall däremot 

kraven viktas, poängsättas och redogöras för. Detta är bra, menar respondenten, i och med att 

det minskar subjektiviteten. Hon anser dock att bedömningarna inte kan bli helt objektiva, inte 

ens med LOU, eftersom det är människor som bedömer informationen som kommer in med 

anbuden.  

Det händer att beställare i Västra länets landsting formulerar krav som bryter mot LOU, vilket 

upphandlaren då uppmärksammar och rättar till. Exempelvis tog upphandlaren från Västra 

länets landsting upp proportionalitetsprincipen, vilken innebär att värdet av den vara eller 

tjänst som skall handlas upp måste vara proportionerligt med de omsättningskrav som ställs 

på anbudsgivaren. Förfrågningsunderlaget får inte heller innehålla krav som är 

diskriminerande för anbudsgivare från andra europeiska länder. Till exempel får det inte 

krävas av en polsk anbudsgivare att denna har ett svenskt kollektivavtal.  
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Regelverket gör att det inte går att vara så flexibel som det emellanåt skulle vara önskvärt, 

menar den tillförordnade upphandlingschefen i Södra kommunen.  LOU begränsar 

möjligheterna att ”ställa saker till rätta om det har blivit något litet fel” varför allt måste göras 

ordentligt från början. Ibland, berättar han, märker de först när anbuden kommer in att det inte 

blev som de hade tänkt sig, och då är det svårt att rätta till det. Östra kommunens 

upphandlingschef tycker att LOU är ett hinder i de fall en leverantör inte uppfyller alla krav, 

alternativt lämnar ett orent anbud, eftersom upphandlingen då måste avbrytas och göras om 

från början. Den tillförordnade upphandlingschefen i Södra kommunen och upphandlaren från 

Västra länets landsting menar båda att det finns tolkningsutrymme i lagen så länge man är 

beredd på att ta emot överprövningar. Upphandlaren från Västra länets landsting berättar att 

de ibland medvetet formulerar krav för att ”testa lagen”, vilket kan innebära överprövningar 

och ibland även en domstolsprövning, med tillhörande risk för skadestånd. 

4.4 Hur ett behov uppstår och specificeras  

4.4.1 Beställning av en tjänst  

Hos upphandlingsavdelningen i Östra kommunen genomförs inga upphandlingar på eget 

maner, utan de får ett uppdrag från någon av de två kommunerna att någonting behövs. På 

liknande sätt fungerar det hos de övriga upphandlande myndigheterna som medverkar i 

studien. När Östra kommunen får ett uppdrag tillsätts en projektgrupp med upphandlaren som 

projektledare. Projektgruppen består i övrigt av företrädare för dem som har ett behov att 

täcka, alltså representanter från beställaren. I vård- och omsorgsupphandlingar ingår även 

politiker från vård- och omsorgsnämnden. Denna grupp försöker sedan kartlägga vilket behov 

de har och hur detta behov skall tillgodoses, och slutligen tillgodoses behovet genom att en 

offentlig upphandling genomförs. Även i Södra kommunen skapas arbetsgrupper om de olika 

avtalsområdena och upphandlarna kallar sig för projektledare som ofta är med och leder en 

upphandling hela vägen, från förstudie till avstämningar under avtalsperioden. Utöver 

upphandlingsledarna så deltar representanter från förvaltningarna, oftast enhetschefer, men 

det kan också vara exempelvis vårdpersonal, lärare eller ingenjörer - det varierar mycket 

beroende på inom vilket område upphandlingen sker. I vissa komplicerade upphandlingar, för 

vilka det saknas expertis i den egna organisationen, anlitas dessutom konsulter för att hjälpa 

till. Även Östra kommunen blir ibland, när sakkunskap saknas i projektgruppen, utlämnad till 

att ta in en konsult som hjälper projektgruppen att beskriva den vara eller tjänst som skall 

upphandlas. 

Visserligen kallar upphandlarna i Södra kommunen sig för projektledare men det är 

beställarna själva som utformar kravspecifikationen, ”för de ska ju kunna sin verksamhet”. 

Gunnar, den tillförordnade upphandlingschefen från Södra kommunen, berättar att som 

upphandlare har han nästan alltid invändningar på en sådan kravspecifikation och oftast 

lämnar även övriga arbetsgruppen synpunkter. Han menar att alla inte har helt klart för sig 

vad de vill ha och då försöker upphandlaren hjälpa dem på traven. Vidare anser Gunnar att 

förmågan att specificera sitt behov varierar. Han säger att Socialförvaltningen är duktiga på 

att specificera vad de vill ha, medan tekniska förvaltningar inte alltid är det.  
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Även i Västra länets landsting är det verksamheterna som säger vad de behöver och vill ha. 

Upphandlaren är inne och ”petar” en del för att se till att LOU följs, medan beställaren sköter 

resten eftersom ”de är de enda som kan säga vad de vill ha”. Ibland deltar även utomstående 

sakkunniga i utformandet av kravspecifikationen för en viss vara eller tjänst. Vid upphandling 

av städtjänster kan exempelvis en hygienexpert delta. Även i Östra kommunen utformas 

kravspecifikationen av beställaren, men ibland tvingas upphandlaren att hjälpa till. Ingeborg, 

upphandlaren från Norra länets landsting, deltar själv väldigt aktivt i utformandet av 

kravspecifikationen och upplever att det är svårt att formulera kraven så att de blir objektivt 

ställda. ”Därför vill jag gärna vara med och styra upp det redan från början, för då tror jag 

också att verksamheterna märker mindre att man är och petar än när de kommer med en färdig 

kravspecifikation och säger ’ja då är vi klara’ och ’oh, hjälp’ tänker jag, för då får man nästan 

börja om från början och då blir de säkert jätteledsna eftersom de har jobbat hårt med det”. 

Med andra ord så är det även i detta fall verksamheten som utformar kravspecifikationen, men 

i nära samarbete med upphandlaren. 

Upphandlaren från Norra länets landsting menar att det är viktigt att det är rätt personer i 

gruppen som sätter upp kraven. ”Jag kan ju inte sitta själv och hitta på saker” menar hon, utan 

de som skall jobba med detta och vet vad de vill ha måste vara med och beskriva vad de vill 

ha. Den biträdande upphandlingschefen från Östra kommunen framhäver att även om 

kravspecifikationen ska utformas av beställaren så fungerar det inte alltid utan 

upphandlingsenheten får sitta och dra ur dem vad det är de egentligen vill ha. Respondenten 

tycker dock att det är förståeligt, då han är av åsikten att det generellt inom Sveriges 

kommuner har skett ett kompetenstapp på vissa områden, i och med att de började köpa in 

”kompetenser” som inte är kommunal kärnverksamhet och som tidigare fanns inom 

kommunen. Även i Västra länets landsting är det verksamheten som skall specificera vad de 

vill ha upphandlat, ” har inte verksamheten själv koll på vad de vill ha, vem ska då ha det?”. 

Respondenten från detta landsting, Peter, upplever dock att de inte alltid kan specificera 

produkten de vill ha upphandlad helt själva, bland annat eftersom de inte brukar vara insatta i 

LOU. Av denna anledning är upphandlaren med och ser till att upphandlingen sker inom 

lagens ramar, och Peter får ibland gå in i gruppen och förklara vad som måste ändras och 

varför. 

Det händer att upphandlaren inser, först när denne skall börja utvärdera anbuden, att det finns 

saker som det borde ha ställts krav på och krav som inte borde ha ställts, berättar 

upphandlaren från Norra länets landsting, som tycker att problemet med att formulera krav 

ibland är att inte ens verksamheten vet vad de vill ha. Brist på beställarkompetens är en 

problematik i upphandlingsprocessen och något de flesta upphandlande myndigheter lider av, 

påstår Östra kommunens biträdande upphandlingschef. Han menar att bristen på 

beställarkompetens medför högre transaktionskostnader, eftersom upphandlingsprocessen ofta 

tar längre tid och kostar mer pengar än planerat. Respondenten förklarar att upphandlarna inte 

kan tala om för kommunen vad det är de vill ha, utan det måste kommunerna själva försöka 

göra. Detta eftersom upphandlarna inte kan ha sakkunskap om alla de varor och tjänster som 

köps in. Han har dock upplevt att inte heller beställarna alltid har denna sakkunskap, varför 
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det ibland uppstår ett vakuum när projektgruppen sätts ihop; ingen vet hur det som ska köpas 

upp skall specificeras.  

4.4.2 Marknadsanalys  

Alla respondenter anser att det är mycket viktigt att ha god kunskap om marknaden och att 

därför göra en ordentlig marknadsundersökning innan kravspecifikationen utformas. Östra 

kommunens biträdande upphandlingschef säger exempelvis att det är viktigt att ha 

marknadskontroll, det vill säga att ha kontroll på vad marknaden har att erbjuda. 

Upphandlaren från Norra länets landsting menar att det är viktigt att ha god kunskap om 

marknaden eftersom det finns krav som alla potentiella leverantörer sannolikt kommer att 

uppfylla och krav som ingen troligen kommer kunna uppfylla, och dessa krav bör eventuellt 

uteslutas ur kravspecifikationen.  

Upphandlaren från Västra länets landsting berättar att en marknadsundersökning inte alltid 

görs, och han ger som anledning att deras tid är värdefull. Generellt prioriterar de genom att 

göra en mindre noggrann marknadsanalys på områden där de tidigare har handlat upp mycket, 

och en mer noggrann sådan på de andra områdena. Inte heller i Södra kommunen görs alltid 

en marknadsanalys, trots att respondenten, Gunnar, understryker vikten av att undersöka 

marknaden och att träffa potentiella leverantörer innan en upphandling. Han menar att 

anbudsgivarna bör informeras om idéerna och tankarna som den upphandlande myndigheten 

har kring en upphandling, för att se om de kan leva upp till dessa, men också för att samla in 

åsikter från leverantörerna, som bättre vet hur det fungerar ute i verkligheten. Dessutom bör 

frågor gällande leverantörernas förmåga att uppfylla kraven ställas inför en större 

upphandling. Gunnar menar att detta skapar en värdefull relation mellan köpare och säljare 

som i viss mån motverkar att en bristfällig kravspecifikation skickas ut och måste göras om. 

Han berättar också att det händer att en verksamhet vill handla upp en entreprenad eller tjänst 

för vilken de menar att det bara finns en leverantör som kan tillfredsställa detta behov, men att 

det sedan när marknaden undersöks närmre framkommer att det finns ett större antal möjliga 

leverantörer.  

4.4.3 Specificering av en tjänst  

Upphandlaren från Norra länets landsting berättar att det är svårt att formulera krav för en 

tjänst.  Hon talar om en osäkerhetsfaktor som finns genom hela processen, ”eftersom att man 

inte har facit, så är det svårt att veta hur man ska ställa krav ibland”. Det kan komma in 

någonting som du inte hade tänkt på men som kanske skulle ha varit jättebra, men då kan du 

inte utvärdera det, för att du inte hade med det i kravspecifikationen”. Om det finns osäkerhet 

kring hur kraven bäst bör specificeras för en viss tjänst så tycker Södra kommunens 

tillförordnade upphandlingschef att ett urvalsförfarande, som tillåter förhandlingar med 

anbudsgivarna, bör göras eftersom kraven då kan diskuteras av parterna under resans gång. 

Södra kommunens tillförordnade upphandlingschef förklarar att en kravspecifikation kan 

utformas på många olika sätt och att det beror på vad det är som ska handlas upp. Med varor 

refererar de ofta till standarder, men för tjänster tycker han att det är svårare att utforma en 

kravspecifikation.  
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Även om den upphandlande organisationen har ställt upp bra och relevanta grundläggande 

krav, berättar Östra kommunens biträdande upphandlingschef att de ändå inte vet hur 

resultatet av tjänstens utförande faktiskt kommer att bli. Det visar sig ibland, säger den 

tillförordnade upphandlingschefen från Södra kommunen, att en leverantör vinner en 

upphandling för att han påstår sig kunna uppfylla krav, som det sedan visar sig att han inte har 

uppfyllt. Även Östra kommunens biträdande upphandlingschef berättar att det händer att 

leverantörer avviker från de krav som hade ställts upp, vilket kan innebära att det egentligen 

inte blir mer kostnadseffektivt att lägga ut tjänsten jämfört med att bedriva den i egen regi, 

vilket enligt respondenten är grundtanken med konkurrensutsättning. Även i Norra länets 

landsting händer det att en leverantör inte kan leverera det som den sagt att den kan. Det är 

dock svårare att bevisa att en tjänst inte håller måttet än en vara, då det generellt är svårt att 

bedöma huruvida en tjänst är väl utförd eller ej.  

Upphandlaren från Norra länets landsting menar att det inte finns något bra sätt att bedöma en 

tjänst på, varför det ibland ”blir en chansning”. Hon berättar att de inte får tvivla på en 

anbudsgivares utlåtanden om vilka krav de uppfyller, eftersom de har lämnat uppgifter på 

heder och samvete. Respondenten från Östra kommunen berättar att så kallade ”mjuka 

tjänster” är väldigt svåra att utvärdera, och säger vidare att ”det är lättare att utvärdera en vara. 

Den kan du ha tester på, en produkt, men det kan du inte ha på en tjänst som är mer, ja vad 

ska man säga… mjuk. Det beror på vilken människa det är som kommer”. Även upphandlaren 

från Norra länets landsting samt den tillförordnade upphandlingschefen från Södra kommunen 

tycker att det är lättare att handla upp en fysisk vara än en tjänst, eftersom en tjänst alltid är 

svårare att definiera.  

Upphandlaren från Norra länets landsting anser att en tjänst är svårare att definiera än en vara 

och detta inkluderar önskad och upplevd kvalitet. Ingeborg exemplifierar sin åsikt genom att 

säga att om du har ställt kravet att en låda (det vill säga en vara) skall vara fyrkantig så är det 

lätt att se om den är det, medan hon beskriver en tjänst som ”lite gråaktig på något vis”. 

Dessutom menar hon att när det handlar om tjänster där människor träffas blir det subjektiva 

åsikter om personen. Även upphandlaren från Västra länets landsting menar att det är svårt att 

sätta ord på vilken kvalitet som de vill ha, på grund av en tjänsts mjuka faktorer, och han 

tycker att det är något lättare för varor. Dessutom säger den biträdande upphandlingschefen i 

Östra kommunen att det är svårt att säga vad kvalitet är, och att kvalitet kan vara olika för 

olika personer.  

Den tillförordnade upphandlingschefen från Södra kommunen berättar att priset värderas i 

förhållande till kvaliteten och i det arbetet är det viktigt att vara medveten om att högre 

kvalitet kostar extra. Därför bör fokus ligga på det som har bedömts vara viktigast i varje fall 

– kvaliteten eller priset. Han menar vidare att politikerna ofta vill att exempelvis miljökrav 

och etiska krav skall ställas, ”och ja, det kan vi ju göra men då skall de vara beredda på att det 

kostar pengar också”. Han exemplifierar att ”om du lägger ett miljökrav på 10 procent så 

innebär det att det kommer att kosta 10 procent mer”. Angående möjligheten att definiera 

kvalitet för en tjänst tycker respondenten att det ”kan vara svårt, men det går att beskriva hur 

tjänsten skall utföras.” Han menar att det går att definiera kvalitet för en tjänst och att de gjort 
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det vid flera tillfällen. Han ger exemplet att kunskapsmassan hos en konsult i förhållande till 

vad personen debiteras per timme, kan ses som kvalitet.  

4.5 Hur detaljerad en kravspecifikation bör vara  

4.5.1 En detaljerad kravspecifikation  

På frågan om det är viktigt med en detaljerad kravspecifikation svarar Mats, biträdande 

upphandlingschef i Östra kommunen, snabbt nej och påstår att det är tvärt om. Respondenten 

menar vidare att det beror på vilken strategi upphandlarna har. Vill upphandlarna styra 

leverantörerna, är det viktigt med en detaljerad kravspecifikation. Vill de däremot ha en 

funktion, bör kravspecifikationen istället innehålla en beskrivning av den tjänst som 

kommunen vill ha utförd. Han uppskattar dock att det i kommunen är betydligt vanligare med 

detaljstyrning än med funktionsupphandlingar.  

Även upphandlaren från Västra länets landsting anser att kravspecifikationerna generellt 

skulle behöva bli mindre specifika och att de just nu innehåller alltför mycket text. Få men 

tydliga krav är det han själv siktar på vid utformning av en kravspecifikation. Det finns dock 

undantag; i vissa fall måste specifikationen vara mer detaljerad, exempelvis när en maskin 

köps in för att användas tillsammans med en annan. Då måste det framgå att, och hur, de skall 

användas tillsammans. Upphandlaren från Norra länets landsting har aldrig varit med om att 

det känts som att de borde ha ställt fler krav. Att fel krav ställts händer, men aldrig för få. Hon 

anser att de blivit duktiga på att rensa bland kraven, och tillägger att ”ibland brukar jag säga 

lite på skämt att: träffas vi fler gånger så har vi inga krav kvar.”  

Den tillförordnade upphandlingschefen från Södra kommunen tycker tvärtemot de tidigare 

respondenterna att det är viktigt med en detaljerad kravspecifikation: ”Det är klart att man ska 

vara så detaljerad som det går naturligtvis”. Den enda nackdelen han kan komma på är att 

processen att formulera krav kan ta väldigt lång tid, varför det i dessa fall bör göras en 

avvägning mellan en upphandlings värde och hur mycket tid som läggs på den. 

I Västra länets landsting skrev de för städtjänster tidigare specificerade kravspecifikationer, 

som innehöll bland annat antal gånger som papperskorgarna skulle tömmas per dag samt hur 

ofta golvet skulle tvättas och med vilken typ av mopp. Men till slut fanns det ingen 

städkompetens kvar i organisationen och ingen som kunde kontrollera att alla dessa krav 

uppfylldes. Då valde landstinget att testa att gå över till en standard som heter INSTA 800, 

vilket innebar att städ började funktionsupphandlas, för att se om det fungerade bättre. De var 

då, enligt respondenten Peter, ett av pionjärlandstingen inom detta och samma standard 

används fortfarande för städtjänster.  

4.5.2 Funktionsupphandling 

Funktionsupphandling är, enligt upphandlaren från Norra länets landsting, ett sätt att ställa 

krav och att ställa dem på rätt nivå. Hon upplever ibland att det tycks finnas en separat 

upphandlingsform som heter funktionsupphandling, men förklarar att det beror på den 

begreppsförvirring som råder, eftersom funktionsupphandling inte är en av de 

upphandlingsformer som beskrivs i LOU. Funktionsupphandling, förklarar respondenten, är 

en upphandling som alla andra och inte något specifikt. Skillnaden är att slutprodukten eller 
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det resultat som eftersträvas beskrivs och sedan lämnas det till utföraren att utforma och se till 

att det önskade resultatet uppnås. Ingeborg betonar att det inte finns några konstigheter med 

funktionsupphandling, utan de ställer lite hårdare krav på funktionen de vill ha, och lägger 

mindre vikt vid hur leverantörerna utför tjänsten. Även den tillförordnade upphandlingschefen 

i Södra kommunen menar att det handlar om att krav ställs på vad som skall uppnås medan 

hur leverantörerna når dit inte är så noga. 

Upphandlaren från Norra länets landsting har arbetat på detta vis i många år även om hon inte 

kallar det funktionsupphandling. Istället, förklarar hon, ställer de krav på slutprodukten och 

sedan får leverantörerna lösa det. Hon säger dock att även om de största kraven ställs på själva 

funktionen så har de ändå ibland krav ”under utförandet”. Sedan är det upp till 

upphandlingsenheten att bedöma om de är nöjda, och då menar Ingeborg att det gör detsamma 

hur och vad leverantörerna har gjort, bara de är nöjda med den tjänst de har fått. Östra 

kommunens biträdande upphandlingschef förklarar att de vid funktionsupphandling inte har 

några åsikter på vad leverantörerna gör, bara de gör det enligt gällande rätt. ”De får lösa det 

hur de vill så länge de håller sig inom ramen.” 

Upphandlaren från Västra länets landsting har en positiv inställning till funktionsupphandling, 

som han tycker är bra exempelvis när han vill att rummet ska vara rent utifrån hans definition 

av rent, eller då han förväntar sig ett visst uppnått resultat av tjänstens utförande. Han tillägger 

dock att det är viktigt att leverantörerna förstår upplägget. Den tillförordnade 

upphandlingschefen från Södra kommunen tror att leverantörerna, eftersom 

funktionsupphandling ger mer utrymme än en strikt specifikation, tycker att det är enklare. I 

Västra länets landsting har de arbetat med funktionsupphandling i ungefär 10 år, och 

upphandlaren från Norra länets landsting berättar att det för 10-15 år sedan inte var lika 

vanligt med funktionsbaserade kravspecifikationer hos dem. Hon talar om ett annat sätt att 

tänka: ”man tänkte att det här ska se ut såhär och vara så här och sedan tror man att man får 

det här på slutet”. Respondenten från Norra länets landsting tror och hoppas att upphandlarna 

på hennes enhet har blivit bättre på att beskriva resultatet. Att hon själv har blivit bättre på det 

anser hon sig veta med säkerhet, då hon genom att titta tillbaka på äldre upphandlingar ser att 

hon har lärt sig något. 

Den tillförordnade upphandlingschefen i Södra kommunen uppskattar att det hos dem blivit 

vanligare att utforma specifikationen av en tjänst efter prestanda- eller funktionskrav, och att 

det numera görs ofta. Anledningen menar han är att det förr inte handlades upp så mycket 

tjänster. Han berättar vidare att de trots allt egentligen inte gör så mycket 

funktionsupphandlingar, men att det är ett begrepp som används även hos dem. På frågan om 

han personligen tycker att det skulle vara bättre med mer funktionsupphandling får vi svaret 

”Nej… jag vet inte”. Efter en stunds fundering säger Gunnar att i uppföljningsfasen kommer 

de ibland på saker som de skulle ha velat göra annorlunda från början, något de missat, och i 

den aspekten skulle det kunna vara lättare med en funktionsupphandling eftersom parterna 

redan enats om vad som skall utföras. 

Den biträdande upphandlingschefen från Östra kommunen bidrar med ett exempel på en 

typisk funktionsupphandling: 
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”Vi handlade upp isbrytning, det gjorde jag själv åt Östra kommunen och 

Östra hamn AB. Vi skrev inte ett ord om att de skulle köra med båt, utan det 

skulle vara ´inseglingsfri ränna´ utifrån Storestad uti öppna havet och sedan in 

i hamnen. Då var det någon som frågade: ´men ni talar inte om hur stora 

båtarna ska vara´. ´Nej, det bryr vi oss inte om, det ska vara isfritt och ni får 

bära er åt hur ni vill´. Men det är en typisk funktionsbeskrivning, det står att 

det ska vara isfritt, ja, det ska alltid vara isfritt. I den här rännan. Som ett 

exempel på en enkel funktion.” 

4.5.3 För-och nackdelar med detaljerade krav och med funktionsupphandling 

I Östra kommunen är det väldigt vanligt att kraven som ställs är så pass höga och detaljerade 

att avhandlingen måste avbrytas. Detta eftersom ett anbud som inte uppfyller alla krav, även 

om det bara är ett krav av 500, inte får antas. Sker detta måste upphandlingen göras om från 

början, i enlighet med LOU. Kommunens biträdande upphandlingschef menar att en 

detaljerad upphandling dessutom för med sig en risk att den upphandlande organisationen går 

miste om den utveckling som finns. 

Upphandlaren från Västra länets landsting menar att problemen med en mycket detaljerad 

kravspecifikation är att det blir mycket papper samt att alltför detaljerade krav kan missförstås 

av leverantören. Upphandlaren från Norra länets landsting påstår vidare att det kan vara svårt 

att finna en leverantör som klarar av allting om alltför många och detaljerade krav ställs. Av 

denna anledning trycker hon på vikten av att veta vilka av kraven som är mycket viktiga och 

vilka som är mindre viktiga. Oftast delas en kravspecifikation upp i obligatoriska krav, som 

leverantörerna måste uppfylla för att kvalificeras, och utvärderingskrav. När det gäller 

utvärderingskraven tycker Ingeborg att tid och kraft inte bör läggas ned på att ta med mindre 

viktiga krav i en utvärdering. Ju fler krav som skall utvärderas desto mindre betydelse får 

varje krav, varför endast de allra viktigaste bör vara med. Vidare framhäver hon att det går att 

låsa in sig med detaljerade kravspecifikationer. Som exempel ges att om det finns två 

leverantörer som erbjuder en tjänst med ungefär samma slutresultat, men den ena har en lite 

bättre eller smidigare lösning för att nå detta slutresultat, så skulle den smidigare lösningen 

kunna ge ett förmånligare pris. Detta förutsätter att den upphandlande myndigheten inte har 

ställt stora och detaljerade krav på hur själva vägen till utförandet skall se ut. Ställs 

detaljerade krav, som uppfylls av leverantörerna, blir det mycket dyrare i slutändan. Med en 

funktionsbaserad kravspecifikation öppnas istället vägen för utveckling och rationaliseringar 

som i sin tur påverkar slutprodukten. 

Upphandlaren från Norra länets landsting, Ingeborg, säger att det som är bra med att beskriva 

en funktion är att ansvaret för att uppnå resultatet flyttas över på leverantörerna. Hon säger 

nämligen att om hon beskriver en massa processteg och sen inte får det förväntade resultatet 

är det hon som får ta ansvaret, eftersom leverantörerna har levt upp till de krav som hon har 

ställt. Blir något då fel på slutet är det hennes fel, eftersom hon har ställt fel krav. Ingeborg 

upplever även att utvärderingen blir betydligt lättare med funktionsbaserade krav där 

resultatet beskrivs. Då kan en mer vid utvärdering göras, det vill säga hänsyn kan tas till fler 

parametrar, än om kraven som ställts varit detaljerade. Ingeborg tillägger att detta trots allt är 
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lättare för varor än för tjänster, då det är lätt att praktiskt testa en fysisk produkts funktion 

eller utförande. 

Upphandlaren från Västra länets landsting tycker att det alltid brukar vara bättre att ange 

målet med tjänsten som ska upphandlas, även om det brukar vara svårt att tydligt och klart 

beskriva vad som menas med målet eller förväntningarna på tjänsteuppdraget så att 

anbudsgivaren förstår vad som menas. Han bidrar med exemplet när Karolinska sjukhuset en 

gång ville handla upp funktionen ”ett rent sjukhus”. Det visade sig dock inte vara tillräckligt, 

utan de hade behövt definiera ordet rent. ”Men hur definierar man rent?” frågar han sig. Han 

menar att svårigheten med funktionsupphandling är att definiera funktionen och att det är 

ännu svårare för en tjänst än för en vara. Grupperna diskuterar sig fram till hur de ska 

beskriva funktionen i varje specifikt fall. En tjänst de köper in är gräsklippning och i 

kravspecifikationen för denna tjänst beskrivs inte den önskade funktionen som ”klipp gräset” 

utan som ”gräset skall vara mellan tre och fem centimeter långt och välvårdat”. Vissa saker, 

som längden på gräset, måste specificeras ordentligt i kravspecifikationen för att tjänsten skall 

utföras på ett sätt som motsvarar behovet.  

4.6 Vikten av en bra kravspecifikation  
Upphandlaren från Norra länets landsting betonar kravspecifikationens betydelse ett flertal 

gånger under intervjun. Hon säger bland annat att ”det där med kravspecifikation, det är ju A 

och O” och ”det där med kravspecifikation är viktigt, nog det viktigaste av allting”. 

Upphandlaren från Västra länets landsting uttrycker även han att det är väldigt viktigt med en 

bra och relevant kravspecifikation, då en bristfällig sådan leder till att ”först och främst så får 

man ju fel leverans, om det är en tjänst”. Han berättar att de i så fall inte får det resultat som 

de förväntar sig av upphandlingen och att slutprodukten blir dyrare. Även den tillförordnade 

upphandlingschefen från Södra kommunen säger att det är viktigt att ställa rätt krav, då det 

annars kan det bli fel hela vägen.  

Upphandlaren från Norra länets landsting berättar att hon, under åren som hon har arbetat med 

upphandling, har upptäckt att processtiden, tiden från att kravspecifikation börjar formuleras 

till att utvärderingen av anbuden är genomförd, alltid är ungefär lika lång. Respondenten 

berättar att det går att välja lite själv var kraften ska läggas och hon anser att om kraften läggs 

på kravspecifikationen är det jättebra, eftersom utvärderingen då blir mindre problematisk att 

genomföra. Om kravspecifikationen slarvas igenom blir utvärderingen besvärlig och ibland 

går det inte ens att utvärdera anbuden eftersom de har fått in så konstiga svar. ”Den kraft man 

vill lägga ner ska man nog lägga på kravspecifikationen”, säger hon. 

I Västra länets landsting upptäcks det ibland i ett senare skede att fel krav har ställts eller att 

något krav saknas, och även i Södra kommunen kommer de ibland i efterhand på att kraven 

borde ha formulerats lite annorlunda. Upphandlaren i Västra länets landsting menar att det 

kan bli kostsamt att ändra kraven eller avtalet i efterhand. Södra kommunens tillförordnade 

upphandlingschef berättar att de till och med kan tvingas göra om en upphandling om de 

upptäcker att krav ställts som inte uppfattats rätt av alla leverantörer. Nyligen skulle de handla 

upp skogsavveckling, men eftersom en av sex anbudsgivare hade tolkat ett krav på ett annat 
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sätt än de andra tvingades de avbryta upphandlingen och göra om den. Kravet kunde inte 

formuleras om i efterhand, eftersom de andra anbudsgivarna skulle ha kunnat anmärka på det.  

Upphandlaren från Norra länets landsting berättar att kravspecifikationen ska leda till att 

leverantörerna vet vad de ska svara på frågorna i annonsen så att upphandlaren inte får en 

massa följdfrågor under anbudstiden. Hon upplever det besvärligt att reda ut leverantörernas 

alla frågetecken, men också att de ibland inte frågar när de inte förstår utan ger svar som 

upphandlarna sedan inte begriper. Bra krav är viktigt för att öka tydligheten mellan köpare 

och anbudsgivare, och Ingeborg betonar vikten av att vara exakt klar med sina krav. Även 

upphandlaren från Västra länets landsting tycker att en bristfällig kravspecifikation leder till 

merarbete i att anbudsgivare inte brukar förstå vad de menar. Den tillförordnade 

upphandlingschefen från Södra kommunen uttrycker att så länge frågor dyker upp under 

upphandlingstiden gällande kravens innebörd och hur de kommer att utvärderas, så går det att 

svara och att göra mindre justeringar av kraven. 

I utvärderingsfasen skall de delar av kravspecifikationen som är föremål för utvärdering 

tydliggöras och viktas, berättar den tillförordnade upphandlingschefen från Södra kommunen. 

Upphandlaren från Norra länets landsting talar om vikten av att veta vad det är som 

verksamheten vill ha, så att inte kravspecifikationen slarvas igenom och det som 

verksamheten egentligen ville ha blir tydligt först när anbuden kommer in. Har fel krav ställts 

utifrån verksamhetens behov så kan inte anbuden utvärderas, ”det är ju därför det är så himla 

viktigt det här.” Södra kommunens tillförordnade upphandlingschef säger, att om det kommer 

fram först vid utvärderingen av anbuden att kravspecifikationen varit bristfällig, är det svårt 

att rätta till misstagen, om det är en öppen upphandling, ”så det kan ju bli lite knixigt 

emellanåt om man upptäcker saker som borde ha varit med i förfrågningsunderlaget som inte 

är med”. Östra kommunens biträdande upphandlingschef påstår att det är viktigt att ställa rätt 

grundläggande krav vid lämnande av anbud, för att sedan kunna göra en bra utvärdering av 

anbuden. Upphandlaren från Norra länets landsting berättar om en gång då hon gjorde en 

upphandling och ”då var det bland annat en tjej som sade ’du ställer så besvärliga frågor till 

oss’, när vi skulle formulera kraven. Men sedan sade hon, när vi började utvärdera, att ’det var 

nog tur att du ställde de där besvärliga frågorna, för nu ser vi ju att de har svarat på ett bra 

sätt’.” Upphandlaren från Västra länets landsting berättar att om de i utvärderingsfasen eller i 

ett ännu senare skede upptäcker att de krav som har ställts inte är tillräckliga kan det bli svårt 

att lägga till ett krav och framför allt att göra större ändringar i avtalen som märks mer. I vissa 

fall kan nya krav skrivas in, till exempel att bussen skall stanna vid ytterligare en hållplats, 

medan det i andra fall är svårare att skriva in nya krav, till exempel att ett hopptorn skall bli 

högre än tidigare specificerats. Därför är det viktigt att noga tänka igenom kraven innan, för 

att inte en ny upphandling ska behöva göras vilket innebär extra kostnader. 

De krav och kriterier som ställs upp ska Östra kommunen ha för avsikt att följa upp, varför 

den biträdande upphandlingschefen framhäver vikten av att ställa rätt grundläggande krav och 

relevanta utvärderingskrav vid lämnande av anbud, som faktiskt är möjliga att utvärdera och 

följa upp. Han framhäver att en bristfällig kravspecifikation leder till en svårare och mer 

komplicerad uppföljning. Upphandlaren från Norra länets landsting påpekar dessutom vikten 

av att lägga kraven på en lämplig nivå för att det sedan ska gå bra att utvärdera anbuden. Hon 
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berättar att kravspecifikationen även hos dem ligger till grund för uppföljning av en tjänst, då 

den visar vad en leverantör har lovat vilket gör att den upphandlande myndigheten kan gå 

tillbaka och kontrollera att den fått vad som utlovats. I Västra länets landsting finns det en 

enhet som sköter uppföljningen av alla landstingets avtal, och ibland får upphandlarna höra 

från det hållet att de exempelvis anser att någonting saknas i förfrågningsunderlaget. 

Upphandlaren från Norra länets landsting betonar återigen vikten av att vara tydlig med sina 

krav. Om fel krav leder till att en ny leverantör väljs in, som inte håller måttet och det går så 

långt att avtalet måste sägas upp, så tar det lång tid att göra om upphandlingen. ”Det är inga 

roliga historier. Speciellt inte om det är tjänster.” 

I Östra kommunen har det visat sig att för högt ställda krav reducerar antalet mottagna anbud, 

varför kommunens biträdande upphandlingschef anser att det är viktigt att ställa rätt nivå på 

kraven så att inte leverantörerna skräms bort. Trots att han dessutom upplever att det generellt 

sett kommer in få anbud, menar han att det inte behöver vara ett problem så länge de inkomna 

anbuden inte överskriver budgeterade medel för upphandlingen. Huruvida det är ett problem 

eller ej med för få anbud tycker dock upphandlaren från Norra länets landsting är beroende av 

vilken tjänst som skall upphandlas. Upphandlaren från Västra länets landsting påstår att ”för 

få anbud kan leda till att mer eller mindre oligopolliknande situationer kan uppstå” och att 

detta är ett problem inom en del områden, eller branscher, eftersom de värnar om en sund 

konkurrens. 

I en upphandling som nyligen genomfördes i Södra kommunen ställde många externa företag 

frågor, men slutligen fick de bara in ett anbud. Anledningen tror den tillförordnade 

upphandlingschefen är att de hade ställt ”lite speciella krav”. I detta fall var turligen 

anbudsgivaren en leverantör som de ville ha, men prisbilden var lite högre. Gunnar berättar att 

risken med att ställa för höga krav är att det, precis som upphandlaren i Östra kommunen 

sade, kommer in för få anbud. Det kan ibland bero på att ”man inte känner marknaden riktigt 

och vrider upp kraven”. Han menar att leverantörerna ibland, om de vet att endast de uppfyller 

kraven, ”inte räknar så snålt på sin kalkyl som de skulle göra om de visste att de hade full 

konkurrens, och då blir priserna högre”. 
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 5. Analys  
 

I detta kapitel kommer relevant information att presenteras för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Det har framkommit att det är viktigt, men samtidigt svårt, att formulera en 

bra kravspecifikation. För att skapa förståelse för kravspecifikationens roll i den offentliga 

tjänsteupphandlingen är analyskapitlet uppdelat i två avsnitt.  

Först behandlas förutsättningarna för att en bra kravspecifikation ska kunna utformas, ett 

avsnitt som har delats upp i betydelsen av att genomföra marknadsanalyser, och 

problematiken i att formulera relevanta krav för en tjänst. Eftersom kunskap om marknaden 

kan ha påverkan på kravformuleringen finns det även en relation mellan dessa faktorer, vilket 

framgår i modellen nedan. Därefter behandlas konsekvenserna av kravspecifikationens 

utformning, ett avsnitt som delats upp i vilka konsekvenser den har för anbudsutvärderingen 

samt för måluppfyllnaden med konkurrensutsättning. Analysens olika delar kommer 

tillsammans att leda fram till en förståelse för kravspecifikationens roll i den offentliga 

tjänsteupphandlingen, en roll som tydliggörs i den inledande modellen. 

 

 

 

 

 

  

Figur 5.1 Disposition av analysen (egen bild) 
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5.1 Förutsättningar för utformning av en kravspecifikation  

5.1.1 Marknadsanalys  

Alla upphandlare som medverkar i denna studie talar om vikten av att ha kunskap om 

marknaden innan kravspecifikationen utformas och de anser att det är av stor betydelse att 

genomföra en marknadsanalys. Ett exempel som gavs, på varför det är viktigt att göra en 

marknadsanalys, är att den kan bidra till en bättre överblick över potentiella leverantörer. 

Genom denna överblick kan upphandlarna ta reda på om det finns krav som de bör utesluta ur 

kravspecifikationen med anledning av att alla, alternativt ingen, av leverantörerna kan 

uppfylla dessa. Den tillförordnade upphandlingschefen från Södra kommunen menar att en 

följd av att inte känna till marknaden tillräckligt väl är att för höga krav ställs. För höga krav 

kan leda till att konkurrensen, vilket antas vara det främsta syftet med offentlig upphandling, 

inte upprätthålls. En konsekvens av att inte kunna sin marknad kan vara både att det kommer 

in för få eller för många anbud. Även ett stort antal anbud kan i vissa fall vara problematiskt, 

då val av leverantör medför transaktionskostnader (Domberger, 1998), som kan antas öka 

med utvärdering av fler anbud. Den tillförordnade upphandlingschefen från Södra kommunen 

anser även att det är svårt att hantera många anbud. Det kan argumenteras att det är viktigt att 

ha tillräckligt med resurser i en sådan situation, vilket kan vara problematiskt för Södra 

kommunens upphandlingsenhet då det är många som nyligen har slutat och det därmed inte 

finns många som kan bistå vid upphandlingen. Det kan därmed hävdas att en marknadsanalys 

kan leda till att kraven ställs på ett sätt som gör att lagom antal anbud kommer in, det vill säga 

inte så många att transaktionskostnaderna stiger i taket men inte så få att konkurrensen 

begränsas.  

Van der Valk & Rozemeijer (2009) skriver hur viktigt det är att involvera leverantörerna 

redan tidigt i inköpsprocessen för tjänster och i samverkan skriva en specifikation för att 

kunna ta del av leverantörernas idéer, och för att undvika att problem uppstår senare i 

avtalsfasen. Detta var även något som framgick som ett argument till att göra en ordentlig 

marknadsundersökning i de genomförda intervjuerna, då organisationen genom en grundlig 

sådan kan få leverantörens synpunkter och skapa en god relation med dessa för att minska 

risken att en felaktig kravspecifikation skickas ut, och att upphandlingen därför skulle behöva 

göras om. Milgrom & Roberts (1992) menar att transaktionerna kan ske smidigare vid ett ökat 

antal affärer mellan parterna, vilket kan tolkas som att kostnaderna kan minska förutsatt att 

fler affärer leder till bättre relationer. Då upphandlande myndigheter efter utgången av ett 

kontrakt måste vända sig till marknaden för att ge alla leverantörer möjligheten att tävla på 

lika villkor (Konkurrensverket, 2011), och därmed inte nödvändigtvis skriver kontrakt med 

tidigare leverantörer, har de inte denna möjlighet i samma utsträckning som privata företag. 

Däremot framgår det, i intervjun med respondenten från Södra kommunen, att ett steg på 

vägen kan vara att involvera leverantörerna tidigt i processen. Det visar återigen på hur viktigt 

det är att lyssna på leverantörerna för att kunna undgå problem som exempelvis missförstånd 

senare i avtalsfasen.  Att bygga relationer, även kortsiktiga sådana, tar tid varför ett avvägande 

kan behöva göras mellan hur grava felen i kravspecifikationen kan tänkas bli och hur mycket 

tid upphandlarna vill lägga på relationsskapande.  
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Det visar sig i studien att det finns en medvetenhet hos de medverkande upphandlarna om 

konsekvenserna av att inte kunna sin marknad. Den tillfördordnade upphandlingschefen från 

Södra kommunen berättar exempelvis att det händer att en verksamhet vill handla upp en 

tjänst för vilken de menar att det bara finns en leverantör som kan tillfredsställa detta behov, 

men att det när marknaden sedan analyseras närmre framkommer att det finns ett större antal 

möjliga leverantörer vilket påverkar förutsättningen för upphandlingen och utformningen av 

kravspecifikationen. Trots medvetenheten framgår det att inget av de landsting och kommuner 

som deltagit i studien gör en marknadsundersökning vid varje upphandling. Van der Valk & 

Rozemeijer (2009) menar att många organisationer är motvilliga till att genomföra en god 

specificering på grund av komplexiteten i att specificera krav. Det kan hävdas att detta 

innebär en risk att marknadsanalysen blir eftersatt. Upphandlaren i Västra länets landsting ger 

som anledning till att de inte alltid gör en marknadsundersökning, att deras tid är värdefull. En 

lösning på detta skulle, enligt respondenten från Västra länets landsting, kunna vara att lägga 

prioriteten på de områden där de inte tidigare har handlat upp. Nilsson et al. (2005) kommer 

fram till att transaktionskostnaderna är högre vid de första upphandlingarna en offentlig 

organisation genomför, då det krävs investeringar i kunskap gällande marknaden. Om 

organisationerna anser sig ha tillräcklig kunskap om vad marknaden har att erbjuda kan de 

därmed spara in på kostnaderna genom att inte göra en marknadsundersökning. Däremot går 

det att ifrågasätta hur de ska veta att de har tillräcklig kunskap då det, som Södra kommunens 

tillförordnade upphandlingschef var inne på, ständigt verkar kunna dyka upp nya leverantörer 

på marknaden.  

De medel som landsting och kommuner har till sitt förfogande utgörs främst av skatter vilka 

baseras på politiska beslut (Arvidsson, 1998; Ringqvist, 1996). Vid sidan av denna inkomst 

får kommunerna allmänna bidrag från staten som de kan disponera efter eget tycke. 

Kommuner och landsting har därmed en viss möjlighet att anpassa resurser efter de behov 

som finns. När det kommer till upphandling och de olika stegen i upphandlingsprocessen 

verkar prioriteringarna variera. Att inför en ny upphandling genomföra en grundlig 

marknadsundersökning kräver resurser ur den relativt begränsade budgeten. 

Marknadsanalysen verkar inte vara av främsta prioritet vid fördelningen av medlen i kommun 

och landsting. En anledning till detta kan vara att LOU inte ställer krav på att en 

marknadsanalys ska genomföras, och alla respondenter är eniga om att LOU påverkar 

upphandlingsprocessen i stor utsträckning. Boyne (2002) menar att offentliga organisationer 

tenderar att ha större fokus på regler än på resultatet. Följden av detta kan vara att 

marknadsanalysen bortprioriteras till fördel för det som står reglerat i lagen och att mindre 

vikt läggs vid det positiva som marknadsanalysen kan föra med sig.   

5.1.2 Formulering av relevanta krav för en tjänst 

En kravspecifikation är det dokument som anger vilka tjänster som anbudsgivaren förväntas 

tillhandahålla (Birley, 2007), och det är viktigt att förstå upphandlarens roll i utformningen av 

detta dokument. Alla de upphandlare som har medverkat i denna studie deltar i formuleringen 

av krav tillsammans med representanter från de beställande verksamheterna. Beroende på 

upphandling kan även andra personer vara med i de grupper som bildas för 

kravformuleringen, exempelvis politiker vid vård- och omsorgsupphandlingar eller 
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utomstående konsulter vid upphandlingar för vilka det saknas expertis i den egna 

organisationen. Upplägget i de organisationer som respondenterna representerar stämmer väl 

överens med hur beställarprocessen ser ut enligt Öberg (2009), som också förklarar att 

projektgruppens första uppgift är att omsätta funktionella krav till tekniska specifikationer. 

Graden av hur mycket upphandlaren blandar sig i denna uppgift varierar en del mellan 

respondenterna. Upphandlaren från Norra länets landsting deltar själv väldigt aktivt i 

utformandet av kravspecifikationen medan resterande respondenter i huvudsak ger synpunkter 

och ser till att beställarna håller sig inom lagens ramar. Det är svårt att svara på huruvida det 

är personbetingat hur mycket en upphandlare blandar sig i utformningen av 

kravspecifikationen, eller om det finns en djupare förklaring. Van der Valk & Rozemeijer 

(2009) säger att svårigheterna med att utforma en kravspecifikation leder till att många 

organisationer är motvilligt inställda till att göra det ordentligt, och dessutom underskattas 

ofta konsekvenserna av att inte satsa tillräckligt mycket på detta steg. Detta skulle kunna vara 

en förklaring till varför vissa upphandlare visat sig mer inblandade i utformningen av 

kravspecifikationen än andra. Upphandlaren från Norra länets landsting, den upphandlare i 

studien som påstod sig vara mest aktiv i utformandet av kravspecifikationen, var också den 

som visade sig allra mest övertygad om kravspecifikationens betydelse för en lyckad 

upphandling. Hon menar att det till en viss grad går att välja var kraften skall läggas i 

upphandlingens olika steg, och att det är väldigt bra om mycket av denna kraft läggs på 

kravspecifikationen. 

Enligt upphandlarna är det verksamheterna som ska ha det största ansvaret för utformning av 

kravspecifikationen. När de talar om verksamheterna så menar de företrädare för dem som har 

ett behov att täcka, alltså representanter från beställaren. Den generella åsikten, bland 

upphandlarna som deltagit i denna studie, är nämligen att verksamheterna är de som bäst vet 

vad de vill ha. Nilsson et al. (2005) förklarar dock att ett grundläggande problem för 

beställaren är svårigheten att precisera vad verksamheten egentligen vill ha. Detta stämmer till 

viss del överens med vad upphandlarna i denna studie har berättat. Södra kommunens 

tillförordnade upphandlingschef menar att många, men tyvärr inte alla, har klart för sig vad de 

vill ha och Östra kommunens biträdande upphandlingschef säger att även om 

kravspecifikationen ska utformas av beställaren så fungerar det inte alltid utan 

upphandlingsenheten får försöka dra ur dem vad det är de faktiskt vill ha. En beställare bör, 

menar Nilsson et al. (2005), kunna utforma avtal på ett sätt som säkerställer att kvaliteten och 

kvantiteten är förenliga med medborgarnas önskemål och de politiska målen. Att beställarna i 

vissa fall har svårt att precisera vad de vill ha kan alltså leda till att medborgarna inte 

tillhandahålls en tjänst av sådan kvalitet som de hade kunnat förvänta sig, vilket kan ses som 

en indikation på att det råder brist på beställarkompetens i en organisation. Upphandlaren från 

Västra länets landsting upplever att en anledning till varför verksamheten inte alltid kan 

specificera produkten själv är att de inte alltid är insatta i LOU. Enligt Nilsson et al. (2005) 

bör beställaren ha kunskap om upphandlingsreglerna och kunna tillämpa dem. Att denna 

kunskap ofta är ofullständig kan därför ses som ytterligare en indikation på att det råder brist 

på beställarkompetens i en organisation.  
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Östra kommunens biträdande upphandlingschef menar att bristen på beställarkompetens 

medför högre transaktionskostnader, eftersom upphandlingen ofta tar längre tid och kostar 

mer pengar än planerat. Williamson (1981) beskriver transaktionskostnader som ett resultat av 

hur harmoniskt utbytet mellan parterna sker. Med ett mer välfungerande samspel mellan 

parterna skulle transaktionerna kunna genomföras smidigare. Enligt teorin skulle alltså 

transaktionskostnaderna som uppstår till följd av beställarkompetensen kunna begränsas om 

utbytet mellan de inblandade parterna fungerade smidigare. Upphandlaren från Norra länets 

landsting är den av de intervjuade upphandlarna som ger intryck av att delta mest aktivt i 

utformningen av kravspecifikationen. En anledning till varför hon vill vara med och styra upp 

detta arbete redan från början är att hon i så fall kan “vara inne och peta” under arbetets gång 

istället för att de i verksamheten arbetar hårt för att ta fram en kravspecifikation som kanske 

har så stora brister att den måste göras om från början. Även de andra intervjuade 

upphandlarna brukar under arbetets gång gå in och hjälpa till, exempelvis upphandlaren från 

Västra länets landsting som då förklarar vad som borde ändras och varför. Att ett mer 

välfungerat samspel, utifrån transaktionskostnadsteorin, skulle innebära smidigare 

transaktioner och därmed lägre kostnader (Williamson, 1981), kan tolkas som att de 

småjusteringar som upphandlarna gör under beställarnas framtagning av kravspecifikationer 

är positiva och att kravspecifikationen borde tas fram i ett nära samarbete mellan parterna. Att 

uppnå ett mer välfungerande samspel genom att upphandlaren arbetar närmre verksamheterna 

i framtagandet av kravspecifikationer genererar dock troligen andra transaktionskostnader, i 

och med att upphandlaren skulle behöva lägga ner mer tid och arbete på detta moment. 

Slutsatsen som kan dras av detta är att det bör finnas en balans i hur nära upphandlaren arbetar 

med beställaren och därmed uppnår ett välfungerande samspel, med hur stora 

transaktionskostnader detta arbete innebär, för att kostnaderna i längden ska bli så låga som 

möjligt.  

Nilsson et al. (2005) menar att upphandlad verksamhet ibland fungerar sämre än vad den 

behöver göra och att god beställarkompetens är ett avgörande instrument för att förbättra 

resultatet av konkurrensutsättningen. Östra kommunens biträdande upphandlingschef påstår 

att bristen på beställarkompetens är en problematik i upphandlingsprocessen och någonting 

som de allra flesta upphandlande myndigheter lider av. Upphandlaren från Norra länets 

landsting anser att problemet med att formulera krav ibland är att inte ens verksamheten vet 

vad de vill ha, medan Södra kommunens tillförordnade upphandlingschef säger att förmågan 

att specificera sitt behov varierar. Östra kommunens biträdande upphandlingschef tycker att 

kommunerna själva måste försöka specificera vad de vill ha eftersom upphandlarna inte kan 

ha sakkunskap i alla de varor och tjänster som köps in. Han upplever dock att inte ens 

beställarna alltid har denna sakkunskap, varför det ibland uppstår ett vakuum när 

projektgruppen sätts ihop, då ingen vet hur det som ska köpas in bäst ska specificeras. 

Nilsson et al. (2005) tycker att ansvaret för att uppnå en god beställarkompetens ligger hos 

organisationernas centrala verksamhet och inte hos de upphandlande enheterna, samt att 

behovet av beställarkompetens bör ses som en investering inför framtiden. 

Upphandlingsenheterna skulle alltså behöva vara mer offensiva och informerande. Det 

framkommer i intervjuerna att upphandlarna ansvarar för att ta in en konsult när det saknas 

expertis i gruppen, vilket skulle kunna ses som ett sätt att försöka stärka 
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beställarkompetensen. Som tidigare nämnts är beställarna inte alltid insatta i LOU, varför 

upphandlaren får se till att de håller sig inom lagens ramar och förklara vad som måste ändras. 

Med stöd i teorin skulle det kunna argumenteras att det vore smidigare att utbilda beställarna 

till att förstå LOU, men också andra aspekter som behövs för att bli en bra beställare, för att 

kraven ska kunna formuleras på ett relevant sätt och inom lagens ramar direkt och inte behöva 

göras om. Även detta skulle innebära transaktionskostnader på kort sikt till förmån för en mer 

effektiv framtida kravspecificering.  

Utöver de transaktionskostnader, kopplade till enskilda upphandlingar, som framkommit i 

intervjuerna så kan bristen på avsatta resurser för att uppnå god beställarkompetens vara 

förödande för verksamhetens långsiktiga utveckling (Nilsson et al., 2005). Detta skulle kunna 

bero på att bristande beställarkompetens kan leda till att en kravspecifikation formuleras som 

inte möjliggör att verksamheten får precis den tjänst som den behöver, varken avseende pris 

eller kvalitet. Det kan också argumenteras att bristande beställarkompetens har negativa 

konsekvenser för den långsiktiga utvecklingen i de fall beställarna inte har förmågan att följa 

med i nya former att upphandla och ställa krav. En av de kompetenser som Nilsson et al. 

(2005) använder för att beskriva beställarkompetens är just att beställaren innehar förmågan 

att knyta till sig expertis för att vidareutveckla upphandlingsformer. Respondenterna i de 

intervjuer vi gjort har talat mycket om den så kallade funktionsupphandlingen, vilken enligt 

Nilsson et al. (2005) ännu inte kan betraktas som ett naturligt verktyg för beställarna. 

Fördelarna med funktionsupphandling är att utföraren kan ges incitament till att färdigställa 

samma eller bättre produkter på ett innovativt sätt och att leverantören bär en större del av 

risken då det är denne som bär ansvaret för lösningarna (Nilsson et al., 2005). Upphandlaren 

från Norra länets landsting är inne på samma spår då hon menar att en fördel med 

funktionsupphandling är att ansvaret att uppnå det uttalade resultatet flyttas över på 

leverantörerna. Denna risk menar Nilsson et al. (2005) kan ge utföraren incitament att söka 

efter lösningar som är mer kostnadseffektiva än de traditionella.  

Majoriteten av respondenterna är positivt inställda till funktionsupphandling och ser vikten av 

att beskriva en funktion istället för att specificera hur leverantörerna ska utföra tjänsten. I en 

funktionsupphandling läggs nämligen fokus i kravspecifikationen på resultatet (Nilsson et al., 

2005), och inte på hur arbetet ska utföras. I den första intervjun, som genomfördes i samband 

med denna studie, framgick det att Östra kommunen drar ner allt mer på användandet av 

detaljerade kravspecifikationer och istället utformar fler kravspecifikationer med 

funktionskrav. Detta uppdagade sig även i nästkommande intervjuer, varför det började gå att 

uttyda ett mönster. Mönstret utgjordes av att de intervjuade upphandlarna alla var negativa till 

att ställa för många krav, och positiva till användandet av funktionsbaserade 

kravspecifikationer. Även studiens sista respondent, den tillförordnade upphandlingschefen 

från Södra kommunen, talade om att det blivit vanligare hos dem att genomföra 

funktionsupphandlingar. Dock är han av en annan åsikt än de övriga respondenterna, då han 

anser att en kravspecifikation ska vara så detaljerad som möjligt, och på frågan om han tyckte 

att det skulle vara bra med mer funktionsupphandling gav han svaret ”Nej… jag vet inte”. 

Trenden kan ändå anses gå mot att beskriva funktionerna som leverantörerna ska utföra 

istället för att detaljstyra dem. Att respondenten i Södra kommunen är positivt inställd till en 
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detaljerad kravspecifikation, och mer neutralt inställd till funktionsupphandling än de andra 

upphandlarna, skulle kunna bero på att han personligen främst handlar upp varor och att 

kommunens upphandlingsenhet överlag handlar upp få tjänster. Funktionsupphandling verkar 

nämligen vara betydligt vanligare för tjänster än för varor, att döma av de intervjuer som 

genomförts. Dessutom kan en anledning till varför synen på denna metod att genomföra 

upphandlingar skiljer sig åt mellan respondenterna vara att det, som upphandlaren från Norra 

länets landsting säger, råder en viss begreppsförvirring. Att det ännu inte finns någon 

etablerad definition skulle kunna tänkas ha som följd att alla inte har förstått den precisa 

innebörden.  

Jackson et al. (1995)  menar att det är svårare att formulera specifikationer för tjänster än för 

varor, och även alla de upphandlare som medverkar i studien framför denna åsikt. Svårigheten 

med specificering av en tjänst har enligt van der Valk & Rozemeijer (2009) att göra med 

identifieringen av innehållet i tjänsten innan den är köpt. Det är något som även 

respondenterna från Norra länets landsting och Södra kommunen menar på då de pratar om 

svårigheten att definiera den tjänst de behöver. Fitzsimmons et al. (1998) menar att en tjänsts 

egenskaper leder till att inköpsprocessen lätt blir komplex, då den gör specificeringen av 

tjänsten mindre precis. En tjänst anses bland annat vara immateriell, vilket innebär att det är 

svårt att se och ta på den och därmed att bedöma dess kvalitet före köp. En tjänst anses också 

vara heterogen, det vill säga unik, eftersom kunden påverkar tjänsten med sina krav och 

beteenden. Detta innebär att det inte går att standardisera och styra resultatet. Upphandlarna 

ger exempel på hur olika varor, exempelvis en låda eller en stol, lätt kan specificeras och 

sedan utvärderas. Upphandlaren från Norra länets landsting bidrar med exemplet att det är lätt 

att se om en låda är fyrkantig, medan en tjänst beskrivs som ”lite gråaktig på något vis”. En 

anledning till varför det är lättare att specificera en vara skulle kunna vara, enligt Södra 

kommunens tillförordnade upphandlingschef, att de ofta refererar till standarder. Det är dock 

viktigt att påpeka att det även finns standarder för tjänster, exempelvis INSTA 800 för 

städtjänster som upphandlaren från Västra länets landsting talat om. 

Att kraven inte går att ändra i efterhand är en följd av införandet av LOU. I 6:1–6:3 LOU 

framgår det att tekniska specifikationer måste utformas och hur det skall ske. Några av 

respondenterna har diskuterat hur kravspecifikationerna har blivit mer tydlig och stabil efter 

LOUs införande. De anser att regelverket främjar organisationens intresse av att lägga tid på 

att formulera krav. Intrycket som ges är att organisationerna tidigare nästan kan ha ansetts 

vara lite lata. Det skulle kunna vara en följd av den svaga länk mellan prestation och belöning 

som ledarnas värderingar i offentliga organisationer speglas av enligt Boyne (2002). Porter 

och Perry menade redan 1982 att det var svårt för offentligt anställda att se hur deras 

ageranden ledde till organisationens framgång. Med reglerna i LOU så har de inte mycket val 

utan måste tänka igenom upphandlingen mer noggrant så att de inte bryter mot reglerna.  

När det kommer till kvalitet på en tjänst finner upphandlarna det svårt att sätta ord på 

begreppet. Trots att även den tillförordnade upphandlingschefen i Södra kommunen håller 

med om att det kan vara svårt, verkar han inte anse att det är ett stort problem att mäta kvalitet 

för en tjänst. Även detta skulle kunna vara en följd av att Södra kommunen inte handlar upp 

tjänster i någon större utsträckning, eftersom att det enligt Fitzsimmons et al. (1998) och 
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Parasuraman et al. (1985) är svårare att värdera kvalitet av tjänster än varor. Kvalitet är 

samtidigt något som slutkonsumenten kontrollerar, enligt Nilsson et al. (2005), och eftersom 

offentlig sektor upphandlar tjänster som kommer andra till gagn försvåras kvalitetsfrågan 

ytterligare. Detta visar sig även i respondenternas svar. Exempel som ges är att upplevd 

kvalitet blir en subjektiv åsikt när det kommer till tjänster som bygger på mänskliga 

interaktioner och att kvalitet kan upplevas olika för olika personer. Tydligt definierade och 

lättmätbara kvalitetskrav gör det lättare att upphandla i konkurrens, enligt Nilsson et al. 

(2005), då en förutsättning för en lyckad upphandling är att det säkerställs att tillräcklig 

kvalitet levererats.  Det blir då lättare att avgöra om den avtalade tjänsten mottagits. Att det 

enligt de intervjuade upphandlarna är svårare att definiera kvalitet för tjänster än för varor 

innebär att upphandlingen försvåras. Att veta vilken kvalitet som eftersträvas, och att det 

framgår i kravspecifikationen, är viktigt då det annars enligt Nilsson et al. (2005) kan vara 

svårt för en upphandlande myndighet att häva kontraktet om den observerar undermålig 

kvalitet, eftersom denna kvalitetsbrist måste kunna verifieras och framföras i en 

domstolsprocess.  

Lindquist & Persson (1997) menar att kvaliteten på tjänster primärt är en subjektiv värdering, 

då den beskrivs som tjänstens förmåga att möta eller överträffa kundens förväntningar. Att 

döma av denna definition är det av vikt att veta vad slutanvändaren verkligen behöver och 

förväntar sig av en tjänst, vilket leder oss in på betydelsen av en behovsanalys. För att en 

tjänst ska kunna bedömas möta användarens förväntningar kan det argumenteras att det är 

viktigt att kartlägga och tydligt specificera vilka dessa förväntningar är. 

Nilsson et al. (2005) menar att drivkrafterna för produktutveckling är starkare i privata 

organisationer än i offentliga, och det har visat sig möjligt att formulera kravspecifikationen 

på ett sätt som gör att leverantören vill satsa på produktutveckling. Östra kommunens 

biträdande upphandlingschef menar att en detaljerad kravspecifikation medför en risk att den 

upphandlande organisationen missar den utveckling som finns. Det är alltså en fråga om hur 

kravspecifikationen kan utformas för att leverantörerna ska påverkas i en positiv riktning. 

Genom att använda mindre detaljerade kravspecifikationer är den biträdande 

upphandlingschefen av åsikten att leverantörerna kan ta tillvara på de utvecklingsmöjligheter 

som finns. Vidare menar alla respondenter, utom den tillförordnade upphandlingschefen från 

Södra kommunen, att det inte är av vikt att göra en detaljerad kravspecifikation. Tvärtom 

anser de att det är bättre om kravspecifikationen är mindre detaljrik. Anledningarna till detta 

skiljer sig dock åt. Respondenten från Östra kommunen anser att det är bra då upphandlaren 

inte är intresserad av att styra leverantörerna, utan istället vill ha en funktion. Upphandlaren 

från Västra länets landsting bedömer att de kravspecifikationer de formulerar just nu är för 

detaljerade och innehåller för mycket text. Han säger att ”få, men tydliga krav” är det han 

själv siktar på vid utformningen av en kravspecifikation. Upphandlaren i Norra länets 

landsting har aldrig varit med om en situation när det har ställts för få krav, utan enbart 

felaktiga. Hon säger att hon brukar rensa bland kraven för att enbart ta med de viktigaste.  

Södra kommunens tillförordnade upphandlingschef anser, tvärtemot de andra respondenterna, 

att detaljerade kravspecifikationer är bra. Han menar dock att de tar längre tid att utforma, och 
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att de därför måste göra en avvägning mellan värdet på upphandlingen och hur mycket tid 

som läggs på kravspecifikationen. Detta kan ha sin förklaring i att kravspecifikationen utgör 

en del av kontraktet vid offentligt upphandling. Kontraktskrivande utgör nämligen 

transaktionskostnader enligt Domberger (1998) och ju mer detaljerad en kravspecifikation är 

desto högre transaktionskostnader innebär det. Enligt Williamsson (1981) måste hänsyn tas 

till dessa kostnader så att de inte blir så pass stora att de överväger fördelarna. Skulle de göra 

det kan det anses att tjänsten ej bör läggas ut på extern part.  

Slutligen bör det nämnas att de kommuner och landsting som har sysslat med 

funktionsupphandling i större omfattning också är de som visat sig vara mest positiva till 

metoden, vilket kan vara ett tecken på att det är ett bra verktyg som borde användas mer. I 

Södra kommunen, vars respondent ställer sig frågande till de positiva effekterna med 

funktionsupphandling, har inte metoden använts i samma utsträckning. En anledning till detta 

skulle kunna vara att de inte är helt på det klara med vad funktionsupphandling innebär. 

Däremot ser upphandlaren från Västra länets landsting, som har jobbat med 

funktionsupphandling i många år, det som ett självklart fenomen. Södra kommunens 

tillförordnade upphandlingschef ger som anledning till att de inte har använt det i stor 

utsträckning är att de inte handlar upp så mycket tjänster, men tillägger att i och med att hans 

enhet handlar upp mer och mer tjänster blir det också allt vanligare med 

funktionsupphandling. En förutsättning för att en funktionsupphandling ska fungera väl kan 

dock vara att även leverantörerna är positiva till den och förstår upplägget, något som inte 

undersökts i denna studie.  

5.2 Konsekvenser av kravspecifikationens utformning 

5.2.1 Utvärdering av anbud   

Ett krav ska vara formulerat så att det är möjligt att avgöra i vilken grad det är uppfyllt i den 

slutliga produkten, varför kraven på något sätt måste vara mätbara (Woktorin, 2007). 

Upphandlaren från Norra länets landsting menar att det är svårt att definiera både önskad och 

upplevd kvalitet av en tjänst. Hon menar att det är lättare för en vara då en tjänst inte är svart 

eller vit utan mer gråaktig. Enligt Woktorin (2007) måste alltså kraven vara mätbara för att 

kvaliteten skall kunna bedömas, men även detta är lättare för en vara än för en tjänst.  

Grönroos (1998) talar om hur tjänster är mindre materiella än varor, en egenskap som 

försvårar både specificeringen och utvärderingen av den önskade tjänsten. Den försvårar 

också bedömningen av huruvida den levererade tjänsten lever upp till förväntningarna. 

Studiens respondenter har alla upplevt att leverantörer har avvikit från de krav som ställts upp. 

Upphandlaren från Norra länets landsting anser dock att det är svårare att bevisa att en utförd 

tjänst inte håller måttet än en vara, då det är svårt att bedöma huruvida en tjänst är väl utförd 

eller ej. Hon anser vidare att det inte finns något bra sätt att bedöma en tjänst på, varför det 

händer att valet av anbud blir en chansning. Zeithaml (1981) uppger att det finns tjänster som 

varken kan värderas före eller efter konsumtion, eftersom de har attribut som inte har kunnat 

specificeras innan köpet. Detta kan vara extra svårt för offentliga organisationer då de, som 

Nilsson et al. (2005) säger, köper in tjänster som kommer andra till gagn. Att det är svårt, och 

ibland till och med omöjligt, att bedöma en tjänst blir tydligt. Samtidigt kan det argumenteras 
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att ett försök bör göras, för att inte ytterligare försvåra utvärderingen och för att landsting och 

kommuner inte ska erhålla undermåliga tjänster.  

Upphandlaren från Norra länets landsting tycker att LOU:s reglering av hur kraven ska viktas 

och poängsättas är bra eftersom den minskar subjektiviteten i bedömningarna. 

Bedömningarna kan dock aldrig, menar hon vidare, bli helt objektiva eftersom det är 

människor som bedömer den information som kommer in med anbuden. Den biträdande 

upphandlingschefen i Östra kommunen tillägger att det är svårt att säga vad kvalitet är, 

eftersom det är olika för olika personer. Att en tjänst har färre materiella egenskaper än en 

vara gör att det finns färre materiella faktorer att utgå från vid bedömningen av en tjänst än av 

en vara (Fitzsimmons et al., 1998). I brist på materiella bevis söks det efter andra 

kvalitetsindikatorer, varför kvaliteten på tjänster primärt blir en subjektiv utvärdering 

(Lindquist & Persson, 1997). Det framgår tydligt i denna undersöknings empiriska studie att 

det är svårare att definiera och utvärdera en tjänst än en vara, vilket inkluderar kvaliteten. 

Troligtvis är detta anledningen till varför respondenterna inte har kunnat svara enhetligt på 

varken hur en kravspecifikation bör utformas eller vad som är det bästa sättet att bedöma en 

tjänst på.  

Van der Valk & Rozemeijer (2009) menar att många organisationer underskattar 

konsekvenserna av att inte satsa tillräckligt mycket på kravspecifikationen. De påstår vidare 

att tjänsteinköpets framgång bestäms av specificeringen av den tjänst som ska köpas in. 

Medvetenheten om dessa konsekvenser varierar något mellan de personer som intervjuats i 

denna studie. Upphandlaren från Norra länets landsting är allra tydligast med vilken stor 

betydelse en välformulerad kravspecifikation har. Hon berättar att om kravspecifikationen 

slarvas igenom så blir utvärderingen besvärlig och ibland går det inte ens att utvärdera 

anbuden eftersom man har fått in så konstiga svar. Den biträdande upphandlingschefen från 

Östra kommunen är av åsikten att det är lättare att utvärdera en vara, eftersom den går att 

genomföra tester på. Han menar att det däremot inte går att genomföra tester på en tjänst ”som 

är mer, ja, vad ska man säga… mjuk. Det beror på vilken människa det är som kommer”. De 

övriga respondenterna håller med om påståendet att det är svårare att definiera och utvärdera 

kraven för en tjänst. Van der Valk & Rozemeijer (2009) menar att organisationerna bör lösa 

problemet med att det är svårt att definiera det exakta innehållet i en tjänst, genom att ge 

kravspecifikationen mycket uppmärksamhet redan från början. Om inte specifikationen görs 

ordentligt från början kommer nämligen inte organisationen att veta vilket behov som ska 

mätas. Smeltzer & Ogden (2002) tillägger att komplexiteten i inköpsprocessen främst beror på 

just tydligheten och precisionen av specifikationen.  

Van der Valk & Rozemeijer (2009) berättar att många köpande företag använder argumentet 

att kravspecifikationen ”ändå kommer att behöva ändras under inköpsprocessens gång”, som 

anledning till varför de inte tänker igenom den ordentligt från början. I en offentlig 

organisation är dock kravspecifikationen starkt bindande, vilket innebär att om felaktiga krav 

ställs så finns det små möjligheter att påverka detta (Öberg, 2009). Enligt LOU, som 

offentliga organisationer lyder under, får ett anbud enbart ”förtydligas eller kompletteras om 

det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning” (9:8 LOU). Den 
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tillförordnade upphandlingschefen från Södra kommunen menar att regelverket gör att det inte 

går att vara så flexibel som ibland skulle vara önskvärt, eftersom det begränsar möjligheterna 

att ”ställa saker till rätta om det blivit något litet fel”. En offentlig organisation kan därför inte 

förlita sig på att kravspecifikationen kan justeras senare i processen, vilket gör det ännu 

viktigare att tänka igenom den ordentligt från början. Sammanfattningsvis har det kommit 

fram i intervjuerna att LOU kan vara ett hinder i de situationer kraven behöver ändras, till 

följd av att det har blivit fel i specifikationen eller om en leverantör inte lever upp till alla 

kraven. Williamson (1981) skriver att transaktionskostnaderna ökar vid missförstånd och 

konflikter, då dessa leder till förseningar.  Det är precis det som respondenterna pratar om 

angående hindren då de kan komma att behöva avbryta och göra om hela upphandlingen. Det 

framgår dock att, trots lagstiftningen, små och i princip obetydliga ändringar kan göras i 

kravspecifikationen utan att upphandlingen måste göras om från början. Södra kommunen 

trycker här på kommunikationen med leverantörerna, då han menar att så länge som de är 

tydliga med hur anbuden kommer att utvärderas så accepterar oftast leverantörerna vissa 

ändringar utan att begära överprövning. Enligt 16:1 LOU kan en leverantör nämligen begära 

överprövning i allmän förvaltningsdomstol om den anser sig ha lidit skada eller tror sig 

komma lida skada i en upphandling. Detta är i enighet med Milgroms (1992) som säger att 

parter vid en engångsaffär använder sig av allmänt tillgängliga mekanismer för att kontrollera 

transaktionerna. En av dessa mekanismer är just användning av domstol för att lösa tvister, 

vilket innebär höga transaktionskostnader.   

Birley (2007) framhäver att eftersom leverantören ska tillhandahålla alla de tjänster som 

beskrivits i kravspecifikationen är det ett viktigt dokument, som sätter stor prägel på det 

verkliga utfallet. “Den kraft man vill lägga ner ska man nog lägga på kravspecifikationen”, 

påstår upphandlaren från Norra länets landsting, eftersom utvärderingen då blir mindre 

problematisk att genomföra. Respondenterna är överens om att en bra kravspecifikation har en 

stor betydelse för upphandlingen och att en dålig sådan försvårar utvärderingen av anbuden. 

Det stämmer överens med det som Smeltzer & Ogden (2002) beskriver, nämligen att 

komplexiteten i inköpsprocessen främst beror på tydligheten och precisionen av 

specifikationen.  

Södra kommunens tillförordnade upphandlingschef berättar att de ibland, i ett senare skede, 

kommer på saker som de skulle ha velat göra annorlunda från början. I den aspekten menar 

han att det skulle kunna vara lättare med en funktionsupphandling, eftersom partnerna redan 

har enats om vad som ska utföras. I en funktionsupphandling ställs krav på slutprodukten och 

det är sedan upp till leverantören hur denne ska nå dit. Upphandlaren från Norra länets 

landsting tycker att utvärderingen blir betydligt lättare med funktionsbaserade krav där 

resultatet beskrivs. Hon menar att det då går att ta hänsyn till fler parametrar än om kraven 

hade varit detaljerade. En annan fördel, som tas upp i intervjuerna, är att behovet av 

övervakning minskar vid funktionsupphandling på grund av att upphandlaren inte behöver 

kontrollera att varje steg har utförts som det ska. Övervakningen skapar enligt Raiborn et al. 

(2009) ytterligare kostnader för organisationen. De kan inte lita på att leverantören gör det 

som är bäst för organisationen, utan leverantören måste kontrolleras. Det är dock viktigt att 

poängtera vikten av en bra och relevant tillsyn för att garantera en lägsta kvalitetsnivå, då det i 



 

55 
 

många fall handlar om medborgarnas välbefinnande. Att en funktionsupphandling kan 

underlätta inte bara utvärderingen, utan också uppföljningen, är det lätt att argumentera för i 

och med att det är lättare att kontrollera att en viss funktion blivit utförd som avtalat än att 

kontrollera att varje enskilt processteg utförs i enlighet med kontraktet. 

5.2.2 Att uppnå målen med konkurrensutsättning  

Det är tydligt att de medverkande upphandlarna i denna studie anser att 

upphandlingsprocessen generellt blir mer komplicerad till följd av LOU. Till följd av lagen 

tvingas de bland annat att jämföra olika leverantörer och därmed ställa krav, vilket har visat 

sig innebära både för- och nackdelar. En fördel som nämns är att de som utformar 

kravspecifikationen tvingas tänka igenom vad de verkligen vill få ut av tjänsten som ska 

upphandlas. Det kan anses viktigt att den upphandlande verksamheten verkligen vet vad de 

vill ha, eftersom syftet med konkurrensutsättning är att de ska få bättre eller billigare 

produkter, helst både och (Nilsson et al., 2005). Om krav ställs som inte leder till just en bättre 

produkt ur den upphandlande verksamhetens synvinkel, så kanske den enda effekten blir ett 

högre pris, och då missar man poängen med att upphandla en tjänst. En nackdel med att 

upphandlarna tvingas utvärdera, och därmed ställa krav, är att det även för med sig ökade 

kostnader. Att ställa krav och göra det bra tar tid, vare sig målet är att ta fram en mycket 

detaljerad eller en kort och koncis kravspecifikation. Samtidigt kan det argumenteras att om 

den nödvändiga tiden och de nödvändiga resurserna inte läggs ner på kravspecifikationerna 

kan det leda till höga kostnader om det visar sig att kraven i ett senare skede måste ändras, 

vilket har framkommit i intervjuerna. Det är med andra ord resurser som bör läggas ner i 

förebyggande syfte för att undvika de stora transaktionskostnader som en bristfällig 

kravspecifikation kan leda till i ett senare skede. 

En bristfällig kravspecifikation kan också leda till merarbete i fall då anbudsgivarna inte 

förstår vad som menas, enligt upphandlaren i Västra länets landsting, vilket gör utvärderingen 

mer komplicerad. Detta kan förklaras av Williamsons (1981) transaktionsteori, som menar att 

stora kostnader uppkommer om det uppstår frekventa missförstånd och konflikter som leder 

till exempelvis förseningar. Att döma av det som framgår i intervjuerna är de 

transaktionskostnader som uppstår till följd av en bristfällig kravspecifikation ett större 

problem, än de kostnader som måste läggas ner för att den ska bli bra. Williamson (1979) 

menar att om transaktionskostnaderna blir så stora att de överväger fördelarna, bör en tjänst 

inte läggas ut på entreprenad. Att behöva ha kvar tjänsten i egen regi på grund av höga 

transaktionskostnader skulle kunna innebära att organisationen går miste om de tänkta 

fördelarna med konkurrensutsättning, det vill säga kostnadsbesparingar men också mer 

innovativa lösningar och bättre produkter. 

Nilsson et al. (2005) menar att den som upphandlar har ett ansvar för utveckling av produkten. 

De diskuterar hur incitamenten ser ut för ett företag, som vunnit en upphandling, för att 

utveckla och effektivisera tjänsten, och för att kunna förklara dessa incitament görs en 

uppdelning i produkten och produktionsprocessen. Incitamenten bland konkurrensutsatta 

företag för att utveckla en tjänst anses vara relativt svaga, eftersom leverantörerna fått en 

beskrivning från beställaren av hur tjänsten ska genomföras, och de endast ser anledning att 
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utveckla tjänsten om de vet att någonting ”annat” efterfrågas. Nilsson et al. (2005) menar 

vidare att sättet att strukturera produktionsprocessen troligen är det mest effektiva sättet för en 

leverantör att påverka sitt ekonomiska resultat av uppdraget, varför incitamenten för denna 

typ av utveckling är starka. Upphandlingssättet som används kan begränsa incitamenten till att 

införa nya metoder, och Nilsson et al. (2005) exemplifierar detta påstående med att 

Vägverkets detaljstyrda upphandlingssätt har inneburit att utföraren inte har någon frihet att 

förändra sitt sätt att utföra tjänsten. Östra kommunens biträdande upphandlingschef menar att 

en detaljerad upphandling för med sig en risk att den upphandlande organisationen går miste 

om den utveckling som finns. Upphandlaren från Norra länets landsting menar att det går att 

”låsa in sig” med en alltför detaljerad kravspecifikation, till exempel om den leder till att en 

leverantör med en smidigare lösning inte kan väljas för att denne inte uppfyller alla krav. Hon 

menar att detaljerade krav som uppfylls kan leda till att det blir dyrare i slutändan, medan en 

funktionsbaserad kravspecifikation istället öppnar vägen för utveckling och rationaliseringar 

som i sin tur påverkar slutprodukten. Nilsson et al. (2005) påstår att en av de tänkta fördelarna 

med funktionsupphandling är just att utföraren ska ges incitament att färdigställa samma eller 

bättre produkter på ett innovativt sätt. Jämfört med en traditionell upphandling ger 

funktionsupphandling utföraren starkare incitament till att utveckla nya metoder och tekniker, 

något som kan främja hela branschens utveckling. 

Nilsson et al. (2005) påstår att om beställaren definierar vad som ska göras, så blir utrymmet 

för spontan produktutveckling litet. Upphandlar de däremot med funktionsbaserade krav får 

utföraren större frihet att själv utforma tjänsten, enligt upphandlaren från Norra länets 

landsting. Nilsson et al. (2005) talar om innovationsbenägenheten som ofta finns i privata 

organisationer som ett motiv för konkurrensutsättning. De menar vidare att även om 

drivkrafterna oftast är starkare i privata företag än i offentliga organisationer, så betyder det 

inte automatiskt att teknikutvecklingen är snabbare hos den privata leverantören än om 

tjänsten hade behållits i egen regi. I den empiriska undersökningen har det framkommit att 

kraven dock kan ställas på ett sätt som möjliggör eller hindrar att leverantörernas drivkrafter 

kommer fram. Exempelvis menar Östra kommunens biträdande upphandlingschef att en 

detaljerad kravspecifikation tjänar för att styra upphandlarna, varför det kan argumenteras att 

detta sätt att ställa krav kan hindra utvecklingen, medan en funktionsbaserad kravspecifikation 

öppnar vägen för denna. Dock är det viktigt att ha i åtanke att även om kraven specificeras på 

ett sätt som skapar förutsättningar för att de privata leverantörerna får utlopp för sin påstådda 

innovationsbenägenhet, så innebär det inte automatiskt att leverantörerna kommer att utveckla 

och effektivisera tjänsten. Om kravformuleringen görs på ett sätt som ger leverantörerna lite 

friare tyglar skapas ändå möjlighet till innovation och utveckling. Det framgår dock att en 

detaljerad kravspecifikation inte nödvändigtvis behöver vara ett hinder i målet att främja 

innovation i upphandlingen, eftersom van der Valk & Rozemeijer (2009) menar att 

leverantörernas innovativa idéer kan få plats i specifikationen förutsatt att organisationerna 

involverar leverantörerna tidigt i processen.  

LOU möjliggör att mindre, nya och mer okända leverantörer kan lämna anbud. Detta tycker 

upphandlaren från Norra länets landsting är en positiv aspekt med lagen, då det kan vara 

leverantörer med ett bra erbjudande men som få upphandlare vågar satsa på. Med LOU får 
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vissa typer av krav inte ställas, och upphandlaren från Västra länets landsting ger exemplet att 

det inte får krävas av en polsk anbudsgivare att denne innehar svenskt kollektivavtal. Det är 

ett exempel på ett krav som skulle bryta mot EUs grundläggande principer, i detta fall 

principen om icke-diskriminering. Att den upphandlande myndigheten inte får ställa krav som 

enbart de svenska företagen kan uppfylla ökar möjligheten för utländska företag att lämna 

anbud, vilket skapar förutsättningar för fler totalt inkomna anbud. Om kravspecifikationen 

dessutom är funktionsbaserad kan det argumenteras att det öppnar upp för att ännu fler företag 

ska kunna lämna in anbudsansökningar, då företagen verkligen ges utrymme att själva komma 

på det bästa och mest effektiva sättet att utföra en tjänst. Eftersom det i funktionsupphandling 

inte läggs fokus på de metoder som ska användas för att uppnå det resultat som eftersträvas 

(Nilsson et al., 2005), utan leverantörerna får frihet att själva formulera processtegen har 

troligen fler möjlighet att lämna in en anbudsansökan, vilket torde ha en positiv påverkan på 

konkurrensen.  

Att en väl fungerande konkurrens finns är det primära syftet med utkontraktering, eftersom 

myndigheternas kostnader inte automatiskt minskar då ett privat företag tar över produktionen 

(Nilsson et al., 2005). Upphandlaren från Västra länets landsting påstår att alltför få anbud kan 

leda till oligopolliknande situationer, vilket enligt honom är ett problem i och med att de 

värnar om en sund konkurrens. Södra kommunens tillförordnade upphandlingschef menar 

dessutom att leverantörerna ibland, om de vet att endast de uppfyller kraven, “inte räknar så 

snålt på sin kalkyl som de skulle göra om de visste att de hade full konkurrens” vilket leder 

till att prisbilden blir högre. Detta stämmer överens med Nilssons et al. (2005) påstående att 

priset tenderar att bli lägre ju fler företag som lämnar anbud. Mer konkurrens ökar 

förutsättningarna för att verksamhet bedrivs effektivt, vilket i sin tur ökar kundnyttan.  
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6. Slutsats  
 

I detta kapitel presenteras studiens huvudsakliga slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag på 

framtida forskning samt rekommendationer till praktiker. 

Syftet med den här studien har varit att skapa förståelse för kravspecifikationens roll i den 

offentliga tjänsteupphandlingen, ur ett upphandlarperspektiv. För att uppfylla syftet har vi 

visat i vilka aspekter en bra och relevant kravspecifikation är viktig men också vad det finns 

för svårigheter med att utforma en kravspecifikation för en tjänst, vilket vi anser vara studiens 

huvudsakliga bidrag. Dessutom har vi uppmärksammat möjligheterna med olika typer av 

upphandlingar och sätt att ställa krav, vilket även det får ses som en central del av vårt 

kunskapsbidrag. 

Det har visat sig viktigt att ha god kunskap om verksamhetens behov och om marknaden för 

att kunna formulera relevanta krav. Att genomföra en ordentlig marknadsundersökning är 

resurskrävande, men samtidigt kan en bristfällig sådan leda till att fel eller för höga krav 

ställs. För höga krav kan leda till att det kommer in få anbud, vilket ofta innebär en högre 

prisbild till följd av en begränsad konkurrens. Om fel eller för höga krav ställs kan 

upphandlingen dessutom behöva göras om från början, vilket medför höga 

transaktionskostnader. Slutsatsen som kan dras av detta är att om en ordentlig 

marknadsundersökning genomförs från början så innebär det visserligen extra tid och pengar 

på kort sikt, men det förebygger till viss del de höga transaktionskostnader som kan uppstå i 

ett senare skede av tjänsteupphandlingsprocessen. Även kravställandet i sig medför direkta 

transaktionskostnader vilket naturligtvis kan ses som en nackdel, men fördelarna överväger 

troligen i det långa loppet. Detta eftersom resurser som idag läggs ner på att formulera en 

noggrann och relevant kravspecifikation, har visat sig i studien i hög grad motverka höga 

framtida transaktionskostnader i form av exempelvis en försvårad utvärdering, begränsad 

konkurrens och avbrutna upphandlingar.  

Det har i den empiriska studien framkommit att representanter från verksamheten, det vill 

säga beställaren, har det största ansvaret vid utformning av kravspecifikationen. Studien har 

kunnat styrka att beställarkompetens är ett avgörande instrument för utformandet av 

kravspecifikationer och därmed för resultaten av konkurrensutsättningarna. Brist på 

beställarkompetens kan leda till att en kravspecifikation tas fram som förhindrar att 

verksamheten får vad de behöver, både i pris-och kvalitetsväg. Det kan också leda till ökade 

transaktionskostnader, eftersom upphandlingen tar längre tid och kräver mer resurser. 

Beställarkompetensen har ofta visat sig vara bristfällig och är av denna anledning en tydligt 

identifierad förbättringsmöjlighet i de medverkande organisationerna. Den skulle kunna 

förbättras genom ett mer välfungerande samspel mellan upphandlare och beställare, samt 

genom att beställarna utbildas, i bland annat LOU, för att kunna formulera krav på ett relevant 

sätt. Det bör dock finnas en balans i hur nära upphandlaren arbetar med beställaren, och hur 

stora transaktionskostnader detta innebär för upphandlaren. Detta för att 

transaktionskostnaderna i längden ska bli så låga som möjligt. Intressant är också att det 

mellan de upphandlare som medverkat i studien varierar hur mycket de engagerar sig i 
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kravspecificeringen, och det kan argumenteras att det är viktigast att verksamheterna har god 

beställarkompetens i de fall upphandlaren, eller utomstående experter, inte arbetar i nära 

samarbete med dem vid framtagandet av kravspecifikationer.  

I studien har det identifierats att en tjänst är betydligt mer svårdefinierad än en vara, ett 

problem som är svårt att lösa eftersom det har sin grund i dess egenskaper. Vi menar dock att 

även om det inte finns en lösning på problemet, så finns det bra och mindre bra sätt att bemöta 

det på. Svårigheterna med att utforma en bra kravspecifikation kan leda till att 

organisationerna blir motvilligt inställda till att göra det ordentligt, men det bör alltid göras 

åtminstone ett försök att definiera tjänsten och den kvalitet som eftersträvas. Specificeringen 

bör dessutom göras ordentligt samt vara så tydlig och fullständig som möjligt, för att inte 

försvåra utvärderingen ytterligare. Det bör dock nämnas att hur välformulerade kraven än är 

så kommer bedömningen av en tjänst och dess kvalitet alltid att vara subjektiv till en viss 

grad. Att det är svårt att mäta kvalitet på en utförd tjänst kan inte heller anses vara en valid 

anledning till att inte försöka. En lösning på svårigheten med att specificera eller utvärdera 

kvalitet för en tjänst skulle kunna vara att ta fram en noggrann och tydlig, men ej för 

detaljerad, specificering av tjänsten efter att en grundlig marknadsanalys har gjorts. Detta för 

att endast relevanta krav ska ställas samt för att det ska gå att veta vilken tjänst som ska 

upphandlas och vilken kvalitet som eftersträvas. Intervjupersonerna verkar alla vara överens 

om att en tydlig och relevant kravspecifikation återbetalar sig när tjänsten väl har utförts. Vi 

har i denna studie uppmärksammat vikten av att det i en offentlig organisation blir rätt redan 

från början, eftersom LOU begränsar möjligheterna att i efterhand göra ändringar i en 

kravspecifikation.  

Bland det viktigaste som har framgått i denna studie är att majoriteten av de medverkande 

upphandlarna är negativt inställda till detaljerade kravspecifikationer. Det skulle kunna utgås 

från att ju mer specificerad kravspecifikationen är desto bättre, alltså att fler och mer specifika 

krav leder till färre negativa överraskningar och bättre utförda tjänster, men studien tyder på 

att det är tvärt om. Det har åskådliggjorts att en ”bra” kravspecifikation istället är en sådan 

som är noggrann och relevant. Vad menas då egentligen med relevanta krav? Svaret kan 

hävdas vara att en relevant kravspecifikation fokuserar på de mest betydelsefulla delarna av 

kvaliteten och tjänsten som eftersöks. Detta bland annat för att säkerställa att den 

upphandlande myndigheten får just de egenskaper och den kvalitet de är i behov av. 

Innehåller kravspecifikationen utöver de relevanta kraven även sådana som är mindre viktiga 

kan detta skruva upp prisbilden, eftersom leverantörerna måste uppfylla alla dessa krav. 

Ytterligare ett problem med alltför många och detaljerade krav har visat sig vara att det är 

svårt att finna en leverantör som kan leva upp till alla, vilket kan medföra en risk att 

upphandlingen måste avbrytas och göras om från början. 

Studien visar tydligt att trenden går mot mindre detaljstyrning och mer funktionsupphandling 

i de kommuner och landsting som de medverkande upphandlarna arbetar i. Överlag är 

respondenterna positiva till detta sätt att ställa krav, som innebär att en tjänsts funktion 

beskrivs istället för att det redogörs för hur leverantörerna ska utföra tjänsten. En positiv 

aspekt som har belysts med funktionsupphandling är att det kan vara ett sätt att skydda 

upphandlaren vid krångliga upphandlingar, eftersom ansvar flyttas över på leverantören. Det 
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är också en metod som kan öppna upp för utveckling och innovationer samt som innebär 

mindre behov av kontroller och därmed lägre transaktionskostnader. Vi anser det viktigt att 

understryka att sättet som kravspecifikationen formuleras på kan ha stor påverkan på vilka 

förutsättningar som ges till leverantören för utveckling, innovation och effektiviseringar. Det 

är något som har stor inverkan på om organisationerna uppnår de mål de kan antas eftersträva 

med att handla upp tjänster istället för att producera i egen regi.  

6.1 Förslag till vidare forskning  
En intressant företeelse som har uppdagats i denna studie är att de respondenter som arbetar 

mer med funktionsupphandling är mer positivt inställda till detta sätt att ställa krav och mer 

negativt inställda till detaljerade kravspecifikationer. Endast i Södra kommunen, där de 

konkurrensutsätter relativt lite, samt använder sig av detaljerade kravspecifikationer i hög 

grad och funktionsupphandling i mindre utsträckning, är respondenten av en annan åsikt. 

Detta kan te sig som ett mönster i denna studie, men då intervjuer enbart har gjorts med fyra 

upphandlare från två kommuner och två landsting, går det inte att säga om det verkligen är ett 

mönster.  För att kunna säga om det representerar Sveriges alla landsting och kommuner hade 

fler upphandlare behövt intervjuas. Av denna anledning föreslår vi vidare forskning på detta 

område för att se om det fenomen vi uppmärksammat verkligen kan utgöra ett mönster. Vi 

anser att det skulle vara intressant med både en kvantitativ studie av samma slag som vi gjort, 

men också en kvantitativ studie om hur många landsting och kommuner som använder sig av 

funktionsupphandling. Det skulle även vara intressant med en kvalitativ studie om för- och 

nackdelar med funktionsbaserade jämfört med detaljerade kravspecifikationer.  

Det har nämnts i denna studie att det vid funktionsupphandling är viktigt att leverantörerna 

förstår upplägget. I analysen framgår det också att funktionsupphandling ger leverantören 

utrymme till utveckling och effektiviseringar, men också att detta sätt att ställa krav innebär 

att ansvar flyttas över från upphandlaren till leverantören. Det har dock inte framkommit hur 

leverantörernas syn på typen av upphandling, och därmed sätt att ställa krav, påverkar hur 

lyckad upphandlingen av en tjänst blir. Vi anser därmed att det skulle vara intressant med en 

studie som behandlar kravspecifikationen ur ett leverantörsperspektiv.  

Vidare är en intressant slutsats vi har kunnat dra med denna studie är att sättet att formulera 

krav direkt påverkar leverantörernas innovationsbenägenhet och kan öppna eller stänga vägen 

för utveckling och effektiviseringar. En intressant problematisering skulle därför vara vad 

som skapar förutsättningar för innovationer vid upphandling av tjänster.  

6.2 Rekommendationer    
Nedan följer några utvalda rekommendationer till praktiker. 

 En förutsättning för utformningen av en bra kravspecifikation är att det görs en 

ordentlig marknadsanalys. Detta för att kraven ska formuleras bra från början och 

onödiga kostnader, som kan uppstå i ett senare skede, undvikas.  

 Då beställarna inte alltid har tillräcklig specialistkunskap för att ställa krav i enlighet 

med LOU, bör upphandlaren se till att kraven håller sig inom lagens ramar. Det är 
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också i mycket upphandlarens ansvar att beställaren har god kompetens att specificera 

krav samt att hålla sig uppdaterad om nya upphandlingsformer och använda dem. 

 En kravspecifikation med endast relevanta krav ökar förutsättningarna för att en tjänst 

levereras som verkligen motsvarar verksamhetens behov, samtidigt som kostnaderna 

hålls nere.  

 Det är viktigare att kravspecifikationen är välformulerad och tydlig än att den är 

detaljrik. Tydliga och lättmätbara krav underlättar konkurrensutsättningen då det blir 

lättare att avgöra om rätt tjänst mottagits. 

 En kravspecifikation bör inte vara alltför detaljerad. Anledningar till detta är bland 

annat att detaljrikedomen stänger vägen för utveckling och rationaliseringar men 

också att det är tidskrävande, samt att alltför detaljerade krav kan missförstås av 

leverantören och ibland innebära att ingen leverantör kan leva upp till dem varför 

upphandlingen måste avbrytas. Detaljerade krav kan dock vara positivt i fall då 

upphandlaren vill kunna styra leverantören. 

 Leverantörerna bör involveras vid utformningen av en kravspecifikation, för att deras 

kunskaper och idéer ska kunna tas till vara på och för att rätt nivå ställs på kraven. 

 Funktionsbaserade kravspecifikationer kan ge leverantören större incitament till att 

utveckla nya metoder att utveckla en tjänst, vilket kan leda till större effektivitet samt 

främja hela branschens utveckling. Vidare kan en funktionsupphandling underlätta 

både utvärdering och uppföljning. Funktionsupphandling kan anses positiv ur 

upphandlarens synvinkel eftersom ansvaret flyttas över på leverantören att uppnå 

resultatet, men det är viktigt att leverantören förstår upplägget. 

 Svårigheten med att definiera kvalitet på en tjänst kan till viss del lösas genom att 

utforma kravspecifikationen efter den funktion som verksamheten är i behov av. Detta 

förutsätter dock att verksamheten vet precis vad de behöver, i vilket en ordentlig 

behovsanalys kan underlätta. 

 Fler anbud kan leda till bättre konkurrens och dess påstådda fördelar. Antalet anbud är 

bland annat beroende av nivån och detaljrikheten i kraven. Alltför många anbud leder 

dock till högre hanteringskostnader varför en avvägning bör göras.  
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8. Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide 1  

1. Inledning  

Kan du berätta lite om dig själv och hur det kom sig att du började jobba här? 

Kan du berätta om din avdelning?  

Vad är din roll i organisationen och i upphandlingsprocessen? 

För hur mycket upphandlar ni för årligen? Vågar du uppskatta hur stor andel av detta 

som är stöd- och servicetjänster?  

2. Allmänna frågor om upphandling 

Hur går upphandlingsprocessen till?  

Hur föränderlig är inköpsprocessen för tjänster? 

Hur påverkar LOU upphandlingsprocessen? Hur bemöts eventuella hinder? 

Vilka medverkar vanligtvis i en upphandlingsprocess? Involveras slutanvändaren?  

Vad anser du att det finns för förståelse inom organisationen för 

upphandlingsprocessen?  

3. Bakgrund till beslutet att upphandla 

Hur uppmärksammas vanligtvis behovet av en tjänst?  

Vad brukar vara ert främsta syfte då ni väljer att köpa in en tjänst?  

Gör ni alltid en jämförelse med hur väl ni själva skulle ha kunnat utföra tjänsten?  

4. Val av leverantörer  

Hur utformas en kravspecifikation?  

Vilka kriterier används och vilka väger tyngst? Varierar det beroende på hur nära 

tjänsten ligger kärnverksamheten?  

Ser du några svårigheter i att bedöma vissa kriterier och hur möter ni dessa? 

Anser du att pris är ett bra kriterium för val av leverantör för tjänster som ej tillhör 

kärnverksamheten?  

Anser du att det är viktigt med en detaljerad kravspecifikation? 

Har du något exempel på gånger då det inte har funnits en välfungerande 

kravspecifikation? Hur påverkade det upphandlingsprocessen? 

Vilken utvärderingsgrund brukar ni använda? 

Hur många anbudsansökningar får ni generellt in vid en annonsering?   
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Har ni någon gång uppfattat antalet som för få för att uppnå det ni strävar efter med 

upphandlingen? Hur hanteras en sådan situation?  

Hur fattas besluten om val av leverantör? 

5. Tecknande och uppföljning av avtal 

Vad specificeras i kontrakten?   

Vad finns det för svårigheter i att utforma ett bra avtal och hur påverkar dessa 

upphandlingsprocessen? 

Anser du att det finns någon problematik i tiden det tar från att ett behov uppstår till att 

ett kontrakt tecknas?  

Händer det att avtalen ändras? Om ja, varför? 

Hur följs tjänsteavtalen upp? Vad finns det för svårigheter och förbättringsmöjligheter 

i ert uppföljningsarbete? 

Händer det att det uppstår oenighet om huruvida en tjänst är väl utförd eller ej? Vad 

tror du detta kan bero på?  

Vad anser du om längden på avtalen? Medför den någon problematik? 

6. Leverantörer 

Hur ser ni på relationerna med era leverantörer?  

Hur uppfattar du informationsasymmetrin vid upphandling?  

Hur viktigt är det att tjänsteleverantörerna arbetar efter liknande mål som er 

organisation? Har ni någon gång upplevt att målen inte överensstämt?  

Har ni någon gång övervägt att byta tjänsteleverantör och i så fall varför? 

7. Slutligen 

Tycker du att ni har tillgång till de resurser som behövs för att genomföra en bra 

upphandling? 

Vilka svårigheter och problem anser du överlag vara mest påtagliga vid upphandling 

av tjänster? Hur påverkar dessa upphandlingsprocessen? Hur hanteras svårigheterna? 

Är det något du vill tillägga, något du tycker att jag missat? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 2  
 

1. Inledning  

Kan du berätta lite om dig själv och hur det kom sig att du började jobba här? 

Kan du berätta om din avdelning?  

Vad är din roll i organisationen och i upphandlingsprocessen? 

Hur stor andel av er verksamhet är konkurrensutsatt och hur stor andel av detta är 

tjänster? 

   

2. Allmänna frågor om upphandling 

Hur går upphandlingsprocessen till? 

Vilka medverkar vanligtvis i en upphandlingsprocess?  

Hur påverkar LOU upphandlingsprocessen?  

3. Bakgrund till beslutet att upphandla 

Hur uppmärksammas vanligtvis behovet av en tjänst? Har verksamheterna tillräcklig 

kunskap om vad de vill ha? 

Vad brukar vara ert främsta syfte då ni väljer att köpa in en tjänst?  

4. Utformning av kravspecifikation 

Hur utformas kravspecifikationen för en tjänst? Vilka tar fram den? 

Brukar de tekniska specifikationerna av en tjänst utformas med hänvisning till en 

standard eller i form av prestanda- eller funktionskrav? 

Använder ni er av funktionsupphandling?  

Hur definierar ni en funktion?  

Hur viktigt är det att ställa ”rätt krav” i förfrågningsunderlaget? 

Vad finns det för svårigheter i att formulera krav för en tjänst? 

Anser du att det är viktigt med en detaljerad kravspecifikation? 

Vad är för och nackdelarna med en detaljerad kravspecifikation?  

Vad är för- och nackdelarna med funktionsupphandling? 

Vad finns det för skillnad i att utforma en kravspecifikation för en kärntjänst jämfört 

med för en kringtjänst? 

Vad i den övriga upphandlingsprocessen underlättas och försvåras av en bra/dålig 

kravspecifikation? 

5. Tecknande och uppföljning av avtal 
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Hur många anbud får ni generellt in vid en annonsering?  

Har ni någon gång uppfattat antalet som för få för att uppnå det ni strävar efter med 

upphandlingen? 

Hur följs tjänsteavtalen upp?  

6. Avslutningsvis 

Tycker du att ni har tillgång till de resurser som behövs för att genomföra en effektiv 

upphandling och en bra kravspecifikation? 

Vilka svårigheter och problem anser du överlag vara mest påtagliga vid upphandling 

av tjänster eller utformandet av en kravspecifikation?  

Något du vill tillägga, något du tycker att vi har missat?  

 


