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Sammanfattning 

Lagen om offentlig upphandling reglerar sedan 1994 hur upphandlingar i offentliga 

sammanhang ska genomföras. Syftet med lagen är att konkurrensutsätta marknader och 

förhindra att skattemedel används på ett otillbörligt sätt. En konsekvens av lagen är att 

offentligt upphandlande myndigheter tenderar att lägga stor vikt vid priset och kostnader 

istället för att väga in faktorer som till exempel kvalitet. Syftet med den här undersökningen 

är att undersöka hur olika delar i upphandlingsprocessen påverkar kvaliteten på de tjänster 

som upphandlas. Undersökningen har genomförts som en fallstudie av en kommunal 

förvaltning i Sverige. Den viktigaste informationskällan i undersökningen har varit intervjuer 

vilka har skett med anställda på enheten, leverantörer i anslutning till studerade 

verksamhetsområden samt även med ett antal personer från liknande kommunala 

verksamheter.  

I undersökningen har ett flödesschema tagits fram i vilken upphandlingsprocessens olika 

aktiviteter synliggörs. Utifrån den litteraturstudie som ligger till grund för undersökningen har 

fyra av dessa aktiviteter; bakgrundsarbete, framtagning av förfrågningsunderlag, uppföljning 

och utvärdering, identifierats som de aktiviteter där det finns störst möjlighet att påverka 

kvaliteten på det som upphandlas. Utifrån de intervjuer som genomförts har olika problem 

och aspekter identifierats som utgör ett hinder för att beställaren inte erhåller god kvalitet på 

det som upphandlas. Undersökningen synliggör därmed vanliga problem som finns hos 

upphandlande myndigheter och ger rekommendationer för hur en beställare kan hantera och 

förhindra dessa.  

Första rekommendationen som undersökningen leder fram till är att beställaren bör investera i 

rätt kompetens. Det har visat sig att det finns en osäkerhet i hur beställaren i vissa avseenden 

ska formulera sig i förfrågningsunderlaget vilket leder till kvalitetsbristkostnader. Att 

investera i rätt kompetens lönar sig därför i längden i form av minskade kvalitetsbrist-

kostnader. Nästa rekommendation är att införa ett system för avtalshantering som ser till att 

framtagning av förfrågningsunderlag påbörjas i tid. Den tidsbrist som annars uppstår leder till 

att krav och formuleringar inte hinner arbetas igenom ordentligt vilket också leder till 

kvalitetsbristkostnader. Det är också viktigt att formulera tydliga krav efter kundens behov. 

Dels för att inte lämna utrymme åt leverantören för egna tolkningar som de kan vända till sin 

fördel och beställarens nackdel men också för att få så nöjda medborgare som möjligt. Detta 

skulle kunna göras genom att ha så kallade samrådsmöten med medborgarna. Avsätta resurser 

för uppföljning är något beställaren måste göra för att säkerställa att de får det de betalar för. 

Att inte följa upp avtalen innebär att LOU undermineras och att oseriösa aktörer gynnas. Att 

införa mål- och bonusrelaterade ersättningssystem för leverantören är ett sätt att öka 

incitamenten för denne att leverera en högre kvalitet. Det är också viktigt att beställaren har 

en god dialog med leverantören för att skapa en ansvarskänsla och bygga upp en respekt för 

varandras verksamheter. Slutligen rekommenderas beställaren att arbeta enligt ett 

kvalitetsledningssystem för att integrera och strukturera upp rutiner och kvalitetsarbete i 

organisationen.  
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Abstract 

Since 1994 the Swedish Public Procurement Act regulates how public authorities conduct 

their procurements. The purpose of the act is to expose the market to competition and prevent 

that tax money is used in an inappropriate matter. A consequence of the act is that many 

authorities focus on money and costs instead of considering variables such as quality. The 

purpose of this research is to investigate which parts in the public procurement process that 

affect the quality of purchased services. The research has been done as a case study at a 

municipal administration in Sweden. The most important source of information in the study 

has been interviews which have been made with people working at the administration, people 

working at the suppliers and also with a few persons at other municipal administrations.  

In the research a flow chart has been developed in which the different activities in the process 

are illustrated. From the study of literature that has been made, four of these activities; 

background job, compilation of the tender documents, follow up and evaluation, are 

considered as the activities where the purchaser has a great possibility to affect the quality of 

the purchased services. Information from the interviews that has been made has revealed 

different problems and aspects that make it difficult for the purchaser to receive good quality 

of the purchased services. Thereby this research highlights common problems faced by 

purchasing authorities connected to public procurements and also possible measures of how to 

handle these.  

The first recommendation this study leads up to is that the purchaser ought to invest in right 

competence. It has been revealed that a doubt exists regarding how the buyer should formulate 

the tender documents, which leads to costs of poor quality. To invest in right competence 

therefore pays off in the long run since the costs of poor quality decreases. The next 

recommendation is to adopt a system for handling of contracts to make sure that the 

compilation of the tender documents starts in time. Otherwise, the shortage of time that 

emerges causes the requests and formulations not to be worked through properly and can also 

lead to costs of poor quality. It is also important to formulate clear requests from the needs of 

the customer. This is partly because it decreases the opportunity for the supplier to interpret 

the requests in a way that will gain them and not the purchaser, but also because it will 

generate more content citizens. This could be done by having consulting meetings with the 

citizens. To reserve resources for follow up is something the purchaser has to do to ensure 

that they get what they pay for. To not follow up the contracts means that the procurement act 

is undermined and also benefits non-serious suppliers. To introduce a goal and bonus related 

system for compensation for the supplier is a way to increase the incentives for the latter to 

deliver services with higher quality. It is also very important that the purchaser has a good 

dialogue with the supplier in order to create a sense of responsibility and to build up a respect 

for each other’s work. Finally the purchaser is recommended to work according to a quality 

management system in order to integrate and structure routines and quality work in the 

organization. 
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1 Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund innehållande de problem som föranleder denna fallstudie. 

Vidare i kapitlet återfinns syfte samt avgränsningar för undersökningen. 

1.1 Bakgrund 
Staten, kommuner, landsting och statliga bolag upphandlar årligen varor och tjänster till ett 

värde av cirka 500 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 17 procent av Sveriges BNP 

(Dominius, 2010). Dessa upphandlingar är skattefinansierade och regleras av lagen om 

offentlig upphandling (LOU) som började tillämpas i Sverige år 1994 (Braic et al., 2012). 

Lagen bygger på EU-direktiv och syftet med direktiven är att bidra till att förverkliga EU:s 

inre marknad där varor och tjänster har fri rörlighet. Det här innebär i svensk lagstiftning att 

främja konkurrensen och förhindra att offentliga medel används på ett olämpligt sätt såsom att 

till exempel skapa handelshinder eller utöva diskriminering av något slag (Pedersen, 2011). 

En god konkurrens pressar alltså ner priserna och myndigheten kan välja det anbud med lägst 

pris och på så sätt få ut så mycket som möjligt av de offentliga medlen. När det är priset på en 

vara eller tjänst som ligger i fokus anser Nilsson et al. (2005) att det kan skapas problem i 

form av otillräckliga incitament för utföraren att leverera rätt kvalitet. Då det ofta bedöms som 

svårt att ställa mätbara krav på kvalitet på tjänster och andra projekt som inte kan granskas i 

förväg finns det en möjlighet för utföraren att sänka sina kostnader genom att dra ner på 

kvaliteten på det som levereras.  

Handel som sker mellan privata aktörer kan enligt Nilsson et al. (2005) upprätthålla en god 

kvalitet genom ryktesmodellen. Det innebär att en köpare helt enkelt kan avstå från att handla 

med en leverantör om denna har rykte om sig att leverera låg kvalitet. På så sätt skapas 

incitament för leverantörer att hålla en god kvalitet och ett gott rykte för att möjliggöra för 

nya uppdrag och kunder. När det kommer till offentliga upphandlingar begränsar 

upphandlingsreglerna möjligheten för myndigheten att beakta dessa anseenden då det enligt 

ovan oftast är kostnaden som väger tyngst och inte kvaliteten på produkterna eller de utförda 

tjänsterna (Nilsson et al., 2005). Istället för att bygga långvariga relationer med sina 

leverantörer där förbättrings- och kvalitetsarbete är en viktig komponent, kan dessa bytas ut 

vid nästa upphandling då inget utrymme för förhandling finns och därmed riskerar viktig 

kunskap och information att gå förlorad (Bergman & Klefsjö, 2010).  

Antalet utredningar som gjorts kring kvalitet inom offentlig upphandling är begränsade. En 

statlig utredning gjordes år 2011 vilken belyser problemet med att många upphandlare sällan 

utvärderar anbuden utifrån kvalitet. Detta på grund av att de tycker att det är svårt att på ett 

korrekt sätt definiera och ställa krav på kvalitet (SOU, 2011:73). Problemet med att ställa 

högre krav på leverantörerna och att vikta in andra faktorer än priset i anbudsutvärderingen är 

den ökade risken att förlorande leverantörer överprövar beslutet, vilket kan leda till att 

upphandlingen ogiltigförklaras och måste göras om. Domstolarna tar inte ut någon avgift för 

överprövningar och därmed behöver leverantörerna bara betala eventuella ombudsarvoden 

(Fryksdahl & de Jounge, 2012). Detta gör en överprövning till en relativt billig satsning från 

leverantörernas sida eftersom det kan leda till att upphandlingen måste göras om och de kan få 

en ny chans att vinna den. Under år 2011 överprövades sju procent av alla upphandlingar med 
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handläggningstider i förvaltnings- rätterna på i genomsnitt två månader (Konkurrensverket, 

2012). Rädslan för överprövningar som kostar i form av tid och resurser av beställaren är 

något som i vissa fall blir ett hinder för att säkerställa att rätt kvalitet erhålls (SOU, 2011:73). 

Rådet för arkitektur, form och design (2008) har även gjort en utredning som tar upp 

problematiken med att översätta medborgarnas behov till faktiska upphandlingar som 

uppfyller dessa.  

Kraven på kvalitet höjs ständigt i takt med att kunders behov och förväntningar ökar. 

Utmaningen som den offentliga sektorn står inför är att möta medborgarnas kvalitetskrav med 

en budget som är begränsad. Blomgren (1997) menar att den vanligaste reaktionen tidigare 

har varit att göra nedskärningar inom verksamheten när resurserna börjat ta slut eller när de 

stått inför sparkrav. Detta har oftast skapat mer missnöje och inte lett till högre kvalitet. Nu 

har vikten av kvalitetsarbetet och dess förmåga att i många fall minska kostnaderna upp-

märksammats inom allt fler organisationer (SIQ, 2012a). Problemen som kvarstår är hur 

kvalitet ska definieras i mätbara termer och hur de upphandlande myndigheterna ska 

säkerställa att de får den kvalitet de betalar för.  

Den här studien undersöker hur beställarens arbete under upphandlingsprocessen kan påverka 

kvaliteten på tjänster och arbeten som upphandlas offentligt. Med upphandlingsprocess avses 

i den här undersökningen förloppet från att ett behov av en upphandling identifieras till att 

upphandlingen är genomförd och avtalet har löpt ut och avslutats. Detta undersöks genom en 

fallstudie av tekniska kontoret i Norrköping, ett tjänstemannakontor som ansvarar för att 

upphandla bland annat skötsel av kommunens gator och parker, underhåll av spårvägar samt 

anläggningsarbeten. Genom att jämföra hur tekniska kontoret arbetar med kvalitet i offentliga 

upphandlingar, med hur andra kommuner gör och även ta del av leverantörers syn på saken 

kartläggs brister och framgångsfaktorer som påverkar kvaliteten. För att styrka denna analys 

av insamlat material har befintliga teorier och metoder gällande bland annat kvalitets-

utveckling och offentlig upphandling använts.  

1.2 Syfte 
Denna rapport undersöker kvalitet inom offentlig upphandling ur ett processperspektiv och 

syftar till att identifiera var i upphandlingsprocessen kvaliteten på upphandlade tjänster och 

arbeten kan påverkas av beställaren. Arbetet ska belysa de problem gällande kvalitetsfrågor 

som många upphandlande myndigheter står inför och ge ledning för vart möjligheter till 

förbättringar finns. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Vilka aktiviteter i upphandlingsprocessen har störst betydelse för kvaliteten på de 

tjänster som upphandlas? 

 Hur kan beställaren agera för att öka kvaliteten på de tjänster som upphandlas? 

 Hur förhåller sig leverantören till kvalitet på det som de levererar i offentliga 

upphandlingar? 
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1.3 Avgränsningar 
Rapporten är avgränsad till att endast innefatta arbeten som är upphandlade enligt avtal och 

inte av extrabeställningar som ligger utanför dessa. Detta på grund av att syftet med arbetet är 

att fastställa hur kvaliteten av det som upphandlas kan påverkas av upphandlingsprocessen.  

Arbetet lägger fokus på kvalitet kring tjänster och anläggningsprojekt eftersom det är svårare 

att ställa krav och mäta kvalitet på dessa typer av upphandlingar till skillnad från exempelvis 

kontorsmaterial och andra varor som kan granskas i förväg.  

I rapporten diskuteras inte lagtext ingående eftersom syftet med arbetet inte är att kritisera 

lagen eller ta fram förslag på förändringar till denna, utan att förbättra kvalitetsarbetet för 

upphandlande myndigheter utifrån de förutsättningar som finns idag. 

  



Metod 

4 
 

2 Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras hur undersökningen ska genomföras. Inledningsvis 

beskrivs angreppssättet genom att beröra vilken typ av forskning och forskningsstrategi som 

är aktuell. Detta följs av en beskrivning av den litteraturstudie som görs och av olika metoder 

för att samla in empirisk data. Slutligen i kapitlet tas metodutvärdering upp med diskussioner 

om undersökningens validitet och reliabilitet. 

2.1 Typ av forskning 
Innan en undersökning startar klassificeras den utifrån hur mycket kunskap som redan finns 

inom det aktuella problemområdet och därmed vad syftet är med undersökningen. Tre 

huvudtyper av undersökningar som förekommer är explorativa, deskriptiva och hypotes- 

prövande, även kallade explanativa (Patel & Davidson, 2011). De explorativa och deskriptiva 

undersökningarna är två typer av kvalitativa metoder medan den explanativa är en kvantitativ 

metod (Olsson & Sörensen, 2011). 

Olsson & Sörensen (2011) menar att explorativa undersökningar är av en utforskande karaktär 

och syftet är att inhämta så mycket kunskap och information som möjligt kring ett visst 

problemområde. Tanken är att försöka reda ut orsakssamband och belysa problemet på ett 

allsidigt sätt. Denna typ av undersökning ligger ofta till grund för vidare studier kring ämnet 

och vanligtvis används flera olika tekniker för att samla in kunskap. Deskriptiva 

undersökningar tillämpas på områden där det redan finns en viss mängd kunskap inhämtad 

varför undersökningen kommer vara av en mer beskrivande karaktär. Vid deskriptiva 

undersökningar utreds endast några aspekter av det fenomen som är av intresse och i regel 

förekommer endast en teknik för att samla information. Den sista typen av undersökning är 

den hypotesprövande vilken används då det finns en stor mängd kunskap och teorier kring det 

som ska undersökas. Från den befintliga teorin härleds sedan hypoteser vars syfte blir att 

prövas. Det är då viktigt att i undersökningen se till att det inte finns andra faktorer som 

påverkar resultatet annat än just det som ska prövas (Olsson & Sörensen, 2011). 

De tre frågeställningar som denna undersökning avser att svara på är båda av explorativ 

karaktär. Det tycks finnas en begränsad mängd kunskap inom området varför det ligger i 

undersökningens natur att belysa problemen så allsidigt som möjligt och försöka hitta 

samband mellan upphandlad kvalitet och upphandlingsprocessen vilket kan ligga till grund för 

fortsatta studier kring ämnet. 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Enligt Andersen (1994) finns det inom metodläran två grupper av metoder, kvantitativa 

respektive kvalitativa metoder. Dessa huvudgrupper beskriver två olika sätt på vilket en 

forskare kan samla in och bearbeta data. Utgångspunkten för kvantitativa metoder är enligt 

Bjereld et al. (2009) en strävan efter att kvantifiera och mäta insamlad information för att 

kunna hitta mönster och samband. Till skillnad från de kvantitativa metoderna behandlar de 

kvalitativa metoderna data som inte i samma utsträckning går att mäta och sätta numeriska 

värden på. Istället behandlar de kvalitativa metoderna en företeelses kvaliteter och egenskaper 

som på ett unikt sätt beskriver det studerade objektet i andra termer än siffror (Bjereld et al., 
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2009). Kvalitativa metoder ser på forskningsobjektet ur ett subjektivt perspektiv medan de 

kvantitativa metoderna har ett mer objektivt synsätt på det som studeras (Andersen, 1994). 

Det kan dock i praktiken vara svårt att skilja de två ovan nämnda grupperna åt då kvantitativa 

metoder i regel har kvalitativa inslag och kvalitativa metoder ofta har kvantitativa inslag 

(Bjereld et al., 2009). Denna rapport ligger till grund för en kvalitativ undersökning då den 

information som samlats in i fallstudien främst kommer från ett begränsat antal intervjuer av 

öppen karaktär och inte är avsedd att mäta i numeriska termer.  

2.3 Forskningsstrategi 
Patel & Davidson (2011) menar att en forskares syfte är att skapa teorier som ger en så tydlig 

bild av verkligheten som möjligt. Det som då ligger till grund är vad som kallas för empiri 

vilket består av data om den verklighet som studeras. Ett centralt problem är hur teori och 

empiri ska relateras till varandra. Deduktion, induktion och abduktion är tre alternativa sätt på 

vilket detta kan göras. 

Ett deduktivt arbetssätt innebär att slutsatser om enskilda företeelser dras utifrån redan 

befintliga teorier och allmänna principer. Ur den befintliga teorin skapas hypoteser som sedan 

prövas empiriskt vilket kan sägas vara av bevisande karaktär. Detta anses enligt Patel & 

Davidsson (2011) styrka objektiviteten i forskningen då utgångspunkten tas från befintlig 

teori samtidigt som det finns en risk att denna riktas åt ett specifikt håll. Det induktiva 

arbetssättet kan då till skillnad från föregående sägas vara av en mer upptäckande karaktär. I 

detta fall kan ett objekt studeras utan att det finns en föreliggande teori. Istället skapas en teori 

utifrån den insamlande informationen. Risken med ett induktivt förhållningssätt är att teorins 

generalitet inte kan styrkas eftersom den kan grunda sig på empirin från ett specifikt fall 

(Patel & Davidson, 2011). Det tredje sättet att relatera teori och empiri är genom att arbeta 

abduktivt. Detta kan sägas vara en blandning av de två ovan nämnda ansatserna och kan ses 

som en iterativ process mellan det teoretiska perspektivet och empirin (Olsson & Sörensen, 

2011). I denna undersökning användes ett abduktivt förhållningssätt då teori och empiri har 

bearbetats växelvis.  

För att kunna närma sig området avsett att undersöka krävs en strategi för hur företeelsen ska 

angripas och hur information ska samlas in. Strategin som används kommer att genomsyra 

arbetet och den ligger till grund för hur något ska beskrivas, jämföras eller hur något ska 

förutsägas. Exempel på strategier kan till exempel vara enkäter, fallstudier eller experiment. 

För att sträva efter en vetenskaplighet i arbetet är det viktigt att det finns en medvetenhet i 

vilken strategi som tillämpas (Ejvegård, 2009). 

Yin (2007) ger exempel på fem olika strategier som kan användas i ett forskningsprojekt; 

experiment, surveyundersökningar, källanalyser, historiskt inriktade studier och fallstudier. 

Dessa är olika lämpliga beroende på situation och Yin (2007) använder sig av tre betingelser 

för att avgöra när vilken strategi passar bäst. Den första betingelsen berör den typ av 

forskningsfråga som behandlats i fråga om ”hur”, ”vad”, ”varför” och så vidare. Den andra 

betingelsen beror av graden kontroll forskaren har över beteendet i en konkret situation och 

om dessa beteenden kan manipuleras. Den tredje betingelsen handlar om huruvida fokus 
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ligger på aktuella eller historiska förlopp. Det kan vara så att forskaren inte har tillgång till 

konkreta situationer och inte kan studera dessa direkt utan måste vända sig till historik inom 

ämnet. I Tabell 1 beskrivs förenklat hur de fem strategierna kopplas samman med de tre 

betingelserna. Varje strategi kan användas i de tre olika syftena som beskrivs ovan, 

explorativt, deskriptivt och explanativt men det är enligt Yin (2007) viktigt att vara medveten 

om att strategierna i viss mån överlappar varandra. 

Tabell 1: Situationer för olika forskningsstrategier (Yin, 2007). 

Strategi Typ av 
forskningsfråga? 

Krävs kontroll av 
beteende? 

Fokus på aktuella 
händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Survey Vilka, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja 

Analys av källor Vilka, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 

Frågeställningarna i denna rapport berör främst hur kvaliteten kan påverkas genom 

upphandlingsprocessen. När det gäller kontroll av beteendet i det som har studerats var det 

inget som nämnvärt kunde påverkas av författarna och det var också fokus på aktuella 

skeenden där en nulägesbeskrivning av situationen på området var av intresse. Detta ledde 

fram till att fallstudien blev en lämplig strategi att använda i undersökningen.  

I den här undersökningen har en fallstudie gjorts av tekniska kontoret i Norrköping. 

Verksamheten är nästintill en ren beställarorganisation varför de har ett omfattande arbete 

kring upphandlingar och också främst av tjänster vilket ligger i fokus för denna undersökning. 

När denna undersökning påbörjades hade de precis fått i uppdrag av tekniska nämnden att ha 

avtalsefterlevnad som fokusområde under året, vilket innebär att de lägger stor vikt vid frågor 

kring just avtal och upphandlingar. Därför föll sig ett samarbete kring detta ämne med 

tekniska kontoret intressant och naturligt i tiden. 

2.4 Litteraturstudie 
Att gå igenom tidigare litteratur och teorier inom det område som ska studeras är viktigt för 

att kunna tolka de resultat som fås fram. Det är också viktigt på så vis att det förklarar olika 

begrepp i sammanhanget och ger en översikt av det som är väsentligt. Teorier och tidigare 

forskning kan också vara till hjälp när det gäller att planera den empiriska fasen och formulera 

avgränsningar för undersökningen (Merriam, 1994). 

Den litteratur som gås igenom skapar den teoretiska referensramen i rapporten. Syftet med 

den är att ligga till grund för hur insamlad data tolkas och analyseras. I den här 

undersökningen har litteratur och forskning samlats in främst genom böcker, artiklar och 

rapporter av olika slag. Böcker har återfunnits på bibliotek och artiklar har hämtats ur 



Metod 

7 
 

vetenskapliga tidsskrifter genom sökmotorer som Scopus och Google Sholar. Vanliga sökord 

som vi har använt är kvalitet, offentlig upphandling, procurement och LOU. De rapporter som 

använts kommer från myndigheter och andra organ som är inblandade i arbete kring LOU, till 

exempel Konkurrensverket. Källor till teori som inhämtats har också återfunnits genom 

referenslistan till böcker och artiklar som har varit intressanta i sammanhanget. 

2.5 Insamlingsmetod för data 
För att göra en empirisk undersökning måste information samlas in för att belysa den 

problemställning som berörs. Grovt sett kan insamlat material sägas vara primärdata eller 

sekundärdata (Svenning, 2003). Primärdata är data som kommer från en ursprungskälla och 

sekundärdata är material som redan har samlats in och sammanställts av någon annan. Det 

finns en risk med att använda sekundärdata då det kan förekomma felaktigheter och skevheter 

när material har bearbetats om. I Tabell 2 anges sex av de vanligaste källorna som används i 

fallstudier (Yin, 2007).  

Tabell 2: Styrkor och svagheter för olika datakällor. (Yin, 2007) 

Datakälla Starka sidor Svaga sidor 

Dokument • Stabilt - kan granskas flera 
gånger 
• Diskreta - inte skapade som en 
följd av fallstudien 
• Precist - rymmer exakta namn, 
referenser och tidsangivelser 
• Täcker mycket - tid, händelser 
och miljöer  

• Kan vara svåra att hitta 
• Skevt urval – om insamlingen är 
ofullständig 
• Skevhet i rapporten – om 
forskaren är omedveten om 
exempelvis sina fördomar 
• Tillträde – någon kan förbjuda en 
att ta del av materialet 

Arkivmaterial • Stabilt - kan granskas flera 
gånger 
• Diskret – inte skapade som en 
följd av fallstudien 
• Precist - rymmer exakta namn, 
referenser och tidsangivelser 
• Täcker mycket - tid, händelser 
och miljöer    
• Exakt och kvantitativt 

• Kan vara svåra att hitta 
• Skevt urval – om insamlingen är 
ofullständig 
• Skevhet i rapporten – om 
forskaren är omedveten om 
exempelvis sina fördomar 
• Tillträde – någon kan förbjuda en 
att ta del av materialet 
• En ”vanlig” individ kan få tillgång 
till material (till exempel genom att 
känna någon) 

Intervju • Målinriktad – fokuserar direkt på 
fallstudiens frågeställningar 
• Ger insikter och upplevda 
kausala kopplingar 

• Skevhet som beror på dåligt 
formulerade frågor 
• Skevheter i responserna 
• Brister på grund av minnesluckor 
• Reflexivitet – respondenten ger 
till intervjuaren det personen 
ifråga tror att forskaren vill ha 
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Direkt 
observation 

• Verklig – beskriver händelser i 
realtid 
• Kontext – sätter in ett skeende i 
sitt sammanhang 

• Tidsödande 
• Urvalsproblem (om det inte finns 
ett stort antal respondenter) 
• Reflexivitet – ett skeende kan 
påverkas av observatörens närvaro 
• Kostnader – det är dyrt med 
människor som observatörer 

Deltagande 
observation 

• Verklig – beskriver händelser i 
realtid 
• Kontext – sätter in ett skeende i 
sitt sammanhang 
• Ger insikter om interpersonellt 
beteende och interpersonella 
motiv 

• Tidsödande 
• Urvalsproblem (om det inte finns 
ett stort antal respondenter) 
• Reflexivitet – ett skeende kan 
påverkas av observatörens närvaro 
• Kostnader – det är dyrt med 
människor som observatörer 
• Skevhet som beror på att 
forskaren manipulerar olika 
skeenden 

Fysiska 
artefakter 

• Ger insikter om kulturella drag 
• Ger insikter om tekniska 
operationer 

• Selektivitet 
• Tillgänglighet 

 

I denna undersökning har fysiska artefakter uteslutits då syftet är att undersöka kvalitet i 

offentlig upphandling vilket inte direkt innefattar några fysiska föremål. Även arkivmaterial 

har uteslutits då frågeställningarna berör nutida, aktuella företeelser och därför är inte 

historiska eller kvantitativa fakta aktuellt i sammanhanget. Datainsamlingen har i huvudsak 

skett genom dokument, intervjuer och observationer vilka beskrivs nedan. 

2.5.1 Dokumentinsamling 

Dokument är skriftliga källor i form av till exempel mötesprotokoll, brev, kommunikéer, 

administrativa dokument, undersökningar, utvärderingar, tidningsklipp och notiser i 

massmedia. Dessa typer av källor bör användas med försiktighet då de kan innehålla 

felaktigheter och skevheter. Användningen av dokument kan vara till nytta för att verifiera 

stavning eller till exempel titlar på intervjuade personer. En annan viktig del med 

användningen av dessa dokument i en fallstudie är enligt Yin (2007) också att de kan 

användas för att styrka information som inhämtats från andra källor. Om det inte skulle 

stämma överens eller vara konsekvent med annan information bör ämnet utforskas mer. 

I denna undersökning har dokument i form av till exempel projektplaner, interna 

undersökningar, kommunens riktlinjer för upphandling, servicedeklarationer och tidigare 

upphandlingar använts. Materialet har återfunnits på intranätet hos tekniska kontoret eller 

delgetts av personer som arbetar där. Tillgång till intranätet gjorde att datafiler av olika slag 

gavs möjlighet att undersökas. Dessa olika typer av dokument har använts för att få en 

övergripande förståelse för hur de är utformade och används, som en viktig del i 

beskrivningen av upphandlingsprocessen och också för att i vissa fall bekräfta information 

från intervjuer. 
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2.5.2 Intervjuer 

Intervjun utgör enligt Yin (2007) en av de viktigaste informationskällorna i en fallstudie. 

Frågor som ställs till en respondent kan vara både kring fakta men också kring personens 

personliga åsikter vilka kan användas som utgångspunkt för fortsatta frågor. Detta kallas för 

en öppen intervju. Respondenter kan också ge förslag på andra personer som kan intervjuas 

och när denne bidrar med information av detta slag kan denne istället sägas vara en informant 

istället för en respondent. Att möta nyckelinformanter i fallstudien kan ha en avgörande roll 

för hur framgångsrik undersökningen blir då dessa kommer med viktiga infallsvinklar och 

också ger ytterligare personer som kan bekräfta det som kommit fram. Det är dock viktigt att 

inte bli för beroende av en informant och också vara medveten om den eventuella påverkan 

denne kan ha på forskaren (Yin, 2007). 

En annan typ av intervju är den fokuserade intervjun. Det huvudsakliga syftet med en sådan 

intervju är att bekräfta viss information eller fakta. Viktigt i denna typ av intervju är att inför 

respondenten verka ovetandes om vad som ämnas få ut av intervjun och det är viktigt att inte 

ställa ledande frågor då det bekräftande syftet i och med det förstörs. Ytterligare en variant är 

en intervju av surveykaraktär. Det innebär att frågor som har möjlighet att ge någon form av 

kvantitativa resultat ställs (Yin, 2007). 

Ett annat sätt att särskilja intervjumetoder på är enligt Svenning (2003) med avseende på 

systematiken i frågor och svar, se Tabell 3. Vid systematisk presentation av frågor använder 

sig intervjuaren av ett frågeformulär med strikt formulerade frågor. Det är viktigt att alla 

personer som intervjuar håller sig till formuläret och inte ger egna formuleringar. Vid 

osystematisk presentation av frågor är dessa inte på förhand strikt formulerade och ger 

utrymme för egna formuleringar. Systematisk registrering av svar är endast möjligt om 

frågorna är systematiska vilket innebär att svaren ges enligt fasta svarsalternativ.  

Osystematisk registrering av svar är alltså när respondentens svar skrivs ned så noggrant som 

möjligt men inte ges i form av svarsalternativ (Svenning, 2003). 

Tabell 3: Kombinationer av systematik i frågor och svar vid en intervju. (Svenning, 2003) 

 

Registrering av svar 

Presentation 

av frågor 
Osystematiskt Systematiskt 

Osystematiskt Informell intervju 
Omöjlig 

kombination 

Systematiskt 
Ostrukturerad 

intervju 

Strukturerad 

intervju 

 

I det här arbetet har intervjuer varit en viktig källa för information. Inledningsvis skedde 

intervjuer med 15 personer som arbetar på eller har nära kontakt med tekniska kontoret, 

avdelningarna för Spår och Gata Park Natur, i syfte att få en övergripande bild av 

verksamheten och upphandlingsprocessen. Personer som har intervjuats har följande roller: 

förvaltningschef, enhetschefer, verksamhetschef, ordförande i tekniska nämnden, kvalitets-

utvecklare, kvalitets- och säkerhetsansvarig, driftingenjörer, projektledare, upphandlingschef 
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och kommunikationschef. Dessa intervjuer var informella och av öppen karaktär där vissa 

grundfrågor enligt Bilaga 1 var förberedda. Den öppna karaktären på intervjuerna 

möjliggjorde följdfrågor och sidospår beroende på intervjuobjektets kunskaper och 

erfarenheter. Till exempel antogs inte kommunikationschefen vara lika insatt i själva 

upphandlingsprocessen som många av de andra intervjuade men kunde istället ge värdefull 

information rörande medborgarna och deras förväntningar på det som upphandlas. 

Efter varje intervju gjordes en genomgång av materialet direkt för att säkerställa att det som 

skrivits ned var begripligt och att intervjuare var samstämmiga. Intervjuerna spelades även in 

vilket användes då något var oklart. Efter detta skedde fokuserade intervjuer med vissa av 

ovan nämnda personer där syftet var att gå på djupet med vissa delar eller problem som 

uppdagats i processen eller verksamheten. Dessa frågor var mer specifikt utformade och av en 

något mer strukturerad karaktär. Mycket av det som sagts under intervjuerna har verifierats i 

andra intervjuer. Sammanställningen av intervjuerna från tekniska kontoret har handledare, 

verksamhetschef och förvaltningschef granskat för att säkerställa att uppgifterna är korrekta. 

Vartefter intervjuerna löpte erhöll författarna mer information varför frågor till 

intervjuprotokollet tillkommit efterhand. Detta har inneburit att alla tillfrågade inte getts 

samma möjlighet att svara på alla frågor vilket kan betraktas som negativt och möjligen gett 

ett mindre nyanserat resultat i vissa aspekter. 

Senare gjordes även sju stycken intervjuer med personer på företag som har direktavtal med 

tekniska kontoret. Totalt intervjuades sju personer från Svevia, PEAB, Anker och One 

Nordic. Syftet med dessa intervjuer var att analysera samarbetet mellan entreprenörer och den 

studerade enheten och även inställningen till utförandet av offentligt upphandlade tjänster i 

fråga om kvalitet från entreprenörens perspektiv. Dessa intervjuer utgick ifrån Bilaga 2 och 

var av öppen karaktär för att i möjligaste mån fånga upp erfarenheter och åsikter från de 

intervjuade personerna. Eftersom avdelningarna för Spår respektive Gata Park Natur 

tillsammans endast har direktavtal med fyra aktörer blev de intervjuade personerna ganska få 

till antalet. Personerna som har intervjuats har valts ut genom att verksamhetscheferna för de 

studerade avdelningarna har angett vilka de kommer i kontakt med på företagen och som de 

anser har god kännedom kring upphandlingsarbeten. 

Det gjordes också intervjuer med fyra andra kommuner; Borås, Nacka, Upplands Väsby och 

Linköping, för att få en övergripande bild av hur upphandlingsprocessen kan se ut i andra 

kommuner. Intervjuerna utfördes enligt Bilaga 3 och syftet med dessa var att eventuellt kunna 

identifiera liknande problem hos dessa enheter och eventuellt uppdaga arbete i sammanhanget 

som varit framgångsrikt. Kommunerna valdes ut genom att vi kontaktade Sveriges 

Kommuner och Landsting och avdelningen för Kvalitet och Resultat som gav förslag på 

kommuner som ligger i framkant med sitt kvalitetsarbete. Som förslag gavs då bland annat 

Borås, Nacka och Upplands Väsby med motiveringen att dessa av olika anledningar skulle 

vara intressanta för den här undersökningen. Upphandlingschefer, upphandlingsexperter och 

projektledare på dessa kommuner samt Linköpings kommun kontaktades för en 

telefonintervju. Anledningen till att även Linköpings kommun har kontaktats är på grund av 

den geografiska närheten till Norrköping och att de delar upphandlingsstöd i form av 

Upphandlingscenter. 
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2.5.3 Observationer 

Observationer kan i en fallstudie förekomma som antingen direkta eller deltagande. Direkta 

observationer sker på platsen för fallstudien där det kan röra sig om hur länge något utförs 

eller antalet enheter som passerar inom en viss tidssekvens. Det kan också röra sig om 

observationer av till exempel ett rum eller ett möte vilket i sin tur exempelvis kan ge ledning 

om vilken status en person har. Under deltagande observationer får forskaren en mer aktiv roll 

och medverkar i olika skeenden av det som studeras. Det kan till exempel vara så att forskaren 

bor i ett område som är huvudfråga för en fallstudie eller att denne går in i en funktionell roll i 

området (Yin, 2007). 

I detta arbete har endast observationer i direkt form förekommit och inte genom deltagande. 

Genom att forskarna befunnit sig på arbetsplatsen har beteenden, jargonger och 

informationsflöden studerats. Medverkan vid driftsmöte och veckomöte har också förekommit 

vilket har gett värdefull information som varit till hjälp vid formulering av frågor inför 

intervjuer. 

2.6 Analysmetod 
När information och data har samlats in måste det materialet bearbetas för att undersökningen 

ska kunna besvara frågeställningarna.  När det kommer till en analys av fallstudiedata finns en 

del svårigheter i och med att det är en aspekt i fallstudien som är minst utvecklad. Yin (2007) 

menar att analysen sker utifrån forskarens eget vetenskapliga tänkande och att det är viktigt 

med en bra presentation av data och belägg och en grundlig genomgång av alternativa 

tolkningar. Han tar dock upp ett antal övergripande strategier för hur problemet kan angripas: 

att förlita sig på de teoretiska hypoteser som ledde fram till fallstudien, att pröva 

konkurrerande eller rivaliserande teorier eller till sist att en mer deskriptiv ram för fallstudiens 

utformning tas fram. Även Miles & Huberman (1994) tar upp tekniker för att analysera 

kvalitativ data och ger förslag på hur den kan ordnas och kategoriseras på olika sätt, bland 

annat i kronologisk ordning eller med hjälp av någon annan typ av schema (Miles & 

Huberman, 1994). 

Analysen av de kvalitativa data som samlats in i denna undersökning har gåtts igenom i den 

ordning de följer i upphandlingsprocessen, vars olika steg visas i Figur 1 nedan och förklaras 

senare i kapitel 4. Analysen följer således processens olika steg där insamlad data har 

analyserats från såväl tekniska kontoret, leverantörer och andra kommuner tillsammans med 

teori från referensramen för att klargöra vart i processen kvaliteten kan påverkas. Under 

arbetets gång har tankar och frågor noterats vilka senare tagits upp och behandlats i kapitel 8.  

 

Figur 1: Upphandlingsprocessens olika delar (Fryksdahl & de Jounge, 2012). 
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2.7 Metodutvärdering 
För att parametrar, test och undersökningsmetoder ska vara lämpliga och användbara ska de 

vara valida. Detta är ett begrepp som används när det gäller metodutvärdering och utan denna 

komponent saknar undersökningsresultatet vetenskapligt värde (Ejvegård, 2009). Merriam 

(1994) breddar begreppet validitet och skiljer på inre och yttre validitet. 

2.7.1 Inre validitet 

Den inre eller interna validiteten handlar om hur väl forskaren mäter det denne tror sig eller 

avser att mäta. Det handlar alltså om hur väl resultaten stämmer överens med verkligheten. 

Forskaren har erfarenheter som påverkar hur verkligheten uppfattas vilket innebär att 

verkligheten aldrig kan uppfattas direkt. Det kan sägas att det som studeras är en konstruktion 

av verkligheten ur människans perspektiv (Merriam, 1994). 

Merriam (1994) tar upp sex olika strategier som en forskare kan använda sig av för att 

säkerställa den inre validiteten.  

 Triangulering 

Detta innebär att flera forskare, flera metoder eller flera informationskällor används 

för att säkerställa att resultaten är rimliga och valida. 

 Deltagarkontroll 

Personer som deltagit i intervjuer eller på andra sätt tillhandahållit information till 

undersökningen får kontrollera det resultat och de tolkningar som gjorts för att avgöra 

om de verkar stämma överens med det som delgivits forskaren. 

 Observation under en längre tid eller upprepade observationer 

Genom att studera en företeelse under en längre tid och inte bara vid ett specifikt 

tillfälle ökar validiteten för resultatet. 

 Horisontell granskning och kritik  

Forskaren ber kollegor att titta på materialet vartefter det tas fram, detta för att få 

kommentarer och feedback från ett annat perspektiv. 

 Deltagande tillvägagångssätt 

De personer som deltar i forskningen får delta i alla skeden i undersökningen från tidig 

start med begreppsbildning till ett färdigställande av slutrapport. 

 Klargörande av skevheter 

När undersökningen startar klargör forskaren sina utgångspunkter, världsbild och 

underliggande antaganden vilka kan påverka undersökningen och resultatet på ett 

skevt sätt. 

För att i detta fall öka den inre validiteten har triangulering skett genom att flera metoder 

använts såsom intervjuer, dokumentinsamling och observationer. Intervjuer har även gjorts 

med liknande enheter, alltså andra kommuner, för att bekräfta eller motsäga resultat som 

uppkommit hos den studerade enheten. De personer som intervjuats på tekniska kontoret har 

valts ut av handledare samt enhetscheferna för de avdelningar som undersökningen berör. Det 

här tillvägagångssättet har säkerställt att personerna som intervjuats har haft relevant kunskap 

och kännedom kring upphandlingsprocessen. Inledningsvis i intervjuerna har frågor ställts 

gällande personens roll och erfarenhet i organisationen och kring ämnet för att säkerställa att 
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personen kan bidra med relevant information kring det som studeras. Resultatet som erhållits 

har i de fall det varit nödvändigt kontrollerats av de intervjuade personerna för att säkerställa 

att den information som använts stämmer. I andra fall har informationen som delgetts av de 

intervjuade använts utan att de kontrollerat den då informationen har styrkts av andra personer 

eller dokument. En horisontell granskning har skett från handledare och opponent som tagit 

del av rapporten och gett kommentarer vartefter arbetet haft sin gång. 

Att författarna inte har någon tidigare erfarenhet av LOU eller upphandlingar minskar risken 

för att dessa genom förutfattade meningar skulle ha påverkat respondenternas svar i 

undersökningen vilket ökar dess validitet. Undersökningen har innefattat intervjuer med såväl 

tekniska kontoret som deras leverantörer vilket minskar risken för partiskhet i sammanhanget 

då bilden från båda håll har beskrivits. De anställda som har intervjuats från leverantörerna 

har enskilt och anonymt svarat på de frågor som ställts. Med tanke på att antalet leverantörer 

som tekniska kontoret (GPN och Spår) har avtal med är relativt få blir anonymiteten i någon 

mening också begränsad. Detta kan ha haft inverkan på de svar som erhållits på så vis att det 

kan finnas en rädsla för att komma i olag med tekniska kontoret genom att ta upp något ämne 

av känslig karaktär. De personer som har intervjuats från leverantörerna har varit insatta i 

upphandlingar i olika avseenden. Ingen av de som har intervjuats har dock haft fullständig 

insyn i hela processen. En del har till exempel varit insatta i kalkylering av anbud medan 

andra har haft en roll närmare det pågående upphandlade avtalet. Detta bör beaktas då 

personer med olika roller i organisationen kan uppfatta företeelser ur olika perspektiv. 

Frågorna har varit av öppen karaktär och på så sätt har personer kunnat tala fritt utifrån sina 

erfarenheter men alla personer har inte haft tillräcklig insikt i upphandlingsprocessen för att 

kunna svara på alla frågor. De leverantörer som har velat granska sammanställningen av 

intervjuerna har fått göra det och dessa har också godkänt materialet. Flera av de tillfrågade 

har haft liknande åsikter med mindre skillnader och tillägg. I och med att liknande svar har 

erhållits verifieras att situationen ser ut som den beskrivs.  

2.7.2 Yttre validitet 

Den yttre eller den så kallade externa validiteten handlar om i vilken utsträckning resultaten i 

undersökningen kan användas i andra situationer. Det är alltså ett mått på hur generaliserbart 

resultatet är. Merriam (1994) tar upp olika sätt för hur yttre validitet kan tolkas och också att 

syftet med en fallstudie är att undersöka en företeelse på djupet och inte nödvändigtvis att ta 

reda på om det gäller generellt för andra enheter. Yin (2007) tar upp problematiken kring 

generalisering av fallstudier och menar att kritiker inte förstår att det handlar om analytiska 

generaliseringar när det kommer till fallstudier och inte statistiska generaliseringar. Med detta 

menar Yin att forskaren i en fallstudie ska sträva efter att generalisera resultat mot en generell 

teori och inte fallen emellan.  

För att i detta arbete stärka den yttre validiteten har data och information analyserats med 

koppling till den teoretiska referensramen. Det har även tagits hänsyn till två externa 

perspektiv i undersökningen då intervjuer har skett med både leverantörer och andra 

kommuner. Dessa intervjuer har varit ganska få till antalet och därför bör resultatet av dessa 

studeras med viss försiktighet. Mycket av det som sagts i dessa intervjuer har stämt väl 

överens med den bild som förmedlats av tekniska kontoret. Fallstudien har utgått från de 
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metoder som tekniska kontoret följer och arbetar efter. Här bör läsaren vara medveten om att 

detta arbetssätt kan skilja sig åt från andra offentliga enheter både vad gäller faktiska rutiner 

men också vad gäller mentalitet och inställning till upphandlingsarbetet. Det innebär att vissa 

av de aspekter som lyfts upp i denna undersökning inte med säkerhet förekommer i ett annat 

fall. Samtidigt som det hos en annan enhet kan förekomma andra viktiga infallsvinklar som 

inte belysts i detta fall. 
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3 LOU, lagen om offentlig upphandling 

I detta kapitel presenteras grundläggande information om LOU. Bland annat historia kring 

dess uppkomst, hur den tillämpas och vilka principer den innefattar.  

Lagen om offentlig upphandling implementerades i svensk rätt 1992 och började tillämpas 

den 1 januari 1994 då den ersatte den tidigare upphandlingsförordningen (Braic et al., 2012). 

Bestämmelser kring statlig upphandling har funnits under hela 1900-talet och har hela tiden 

moderniserats och anpassats efter hur förutsättningarna förändrats. Fram till 1950-talet 

förespråkades det exempelvis för att köpa svenska produkter (Pedersen, 2011). LOU bygger 

på EU-direktiv och syftar till att upphandlande myndigheter, exempelvis statliga myndigeter, 

kommuner och landsting, ska utnyttja konkurrensen på marknaden när varor och tjänster köps 

in för offentliga medel (Fryksdahl & de Jounge, 2012). LOU gäller inom EU:s inre marknad 

och värnar om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor i dessa länder (Dominius, 

2010).   

Beroende av typ av vara eller tjänst och pris på denna hanteras upphandlingen på olika sätt. 

Tjänster klassificeras som antingen A- eller B-tjänster, där A-tjänster bedöms som sådana där 

internationell konkurrens är lämplig medan B-tjänster innefattar exempelvis hälso- och 

sjukvårdstjänster eller juridiska tjänster som inte gynnas av utländska leverantörer. Hur 

upphandlingen ska skötas beror på om priset på denna beräknas till över eller under det så 

kallade tröskelvärdet som fastställs av EU-kommissionen och är lika för alla upphandlingar 

inom EU (Dominius, 2010). För varor och tjänster är denna summa år 2012 drygt 1,2 miljoner 

SEK för statliga myndigheter och cirka 1,9 miljoner SEK för övriga upphandlande 

myndigheter som exempelvis kommuner, landsting och föreningar. För byggentreprenader är 

tröskelvärdet cirka 47 miljoner SEK för samtliga upphandlande myndigheter (Fryksdahl & de 

Jounge, 2012).      

Om priset på en upphandling ligger över tröskelvärdet sker upphandlingen genom antingen 

öppet, selektivt eller förhandlat förfarande. Ligger priset istället under tröskelvärdet eller om 

det är en B-tjänst kan den upphandlande myndigheten välja mellan ett förenklat förfarande 

eller urvalsförfarande. Om priset understiger 15 procent av tröskelvärdet för varor och 

tjänster, det vill säga cirka 284 000 SEK, eller om det exempelvis är mycket bråttom kan även 

direktupphandling användas, se Figur 2 (Dominius, 2010). Konkurrenspräglad dialog och 

projekttävlingar är andra förfaranden som kan användas vid upphandlingar. Alla 

upphandlingsförfaranden förklaras mer ingående nedan.  
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Figur 2: Upphandlingsförfaranden och tröskelvärden gällande för år 2012 (Fryksdahl & de Jounge, 2012). 

Om det råder en osäkerhet hos den upphandlande myndigheten gällande behovet av en vara 

eller en tjänst kan de upphandla ett ramavtal med en eller flera leverantörer (Josephson & 

Wenström, 2012). Upphandlingen går till på samma sätt som vid vanliga upphandlingar, 

förutom att mängden varor eller tjänster inte specificeras i avtalet. Vid behov kan sedan 

upphandlaren avropa, det vill säga köpa varor eller tjänster enligt ramavtalet.  

3.1 Upphandlingsförfaranden 
Vid ett öppet förfarande annonseras vad som ska upphandlas av den upphandlande 

myndigheten (Krall & Sandberg, 2010). Alla intresserade leverantörer har möjlighet att lämna 

anbud. Vid ett selektivt förfarande har alla leverantörer rätt att ansöka om att få lämna anbud. 

De leverantörer som den upphandlande myndigheten anser vara kvalificerade får lämna 

anbud. Ingen av ovanstående upphandlingsförfaranden tillåter förhandling om avtalet. 

Förhandlat förfarande är likt selektivt förfarande en tvådelad process där leverantörerna först 

ansöker om att få lämna anbud, men här inbjuds även till förhandling. Statliga och 

kommunala myndigheter samt offentliga organ som inte tillhör försörjningssektorerna får 

dock endast använda detta förfarande i särskilda fall, exempelvis om det inte inkommit några 

anbudsansökningar eller anbud under anbudstiden (Krall & Sandberg, 2010). 

Vid ett förenklat förfarande inbjuds alla intresserade leverantörer att lämna anbud på 

annonsen och vid urvalsförfarande får alla leverantörer lämna anbudsansökningar varav de 

kvalificerade leverantörerna sedan får lämna anbud (Krall & Sandberg, 2010). Skillnaden på 

dessa upphandlingsförfaranden jämfört med tidigare nämnda öppet och selektivt förfarande är 

att förhandling är tillåtet. Direktupphandling kräver inte att den upphandlande myndigheten 

annonserar och får in anbud. De tilltänkta leverantörerna bör dock ändå jämföras för att 

garantera att bästa pris och kvalitet erhålls (Krall & Sandberg, 2010). 

Förfarandet Konkurrenspräglad dialog har tillkommit som ett komplement till befintliga 

förfaranden när beställaren i stort sett vet vilket slutresultat som ska uppnås men upplever det 
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omöjligt att utforma en exakt specifikation på det som ska upphandlas och vilka lösningar 

som ska användas för att få det bästa resultatet. Förfarandet öppnar upp möjligheten för den 

upphandlande myndigheten att föra en dialog med valda anbudssökande leverantörer för att 

gemensamt ta fram förslag på hur arbetet ska gå till förutsatt att lagens principer följs, se 

förklaring nedan. Dessa förslag står sedan till grund för anbuden som leverantörerna erbjuds 

lämna. Projekttävlingar eller arkitekttävlingar kan användas för att exempelvis få fram 

ritningsförslag eller projektbeskrivningar på hur en park eller nybyggnation ska se ut och 

uppföras. Tävlingen är öppen för alla och en jury utser det vinnande bidraget (Fryksdahl & de 

Jounge, 2012). 

3.2 Lagens fem principer 
I LOU finns fem grundprinciper angivna som gäller vid all upphandling av varor, tjänster och 

byggentreprenader (Fryksdahl & de Jounge, 2012).  

1. Principen om icke-diskriminering 

2. Principen om likabehandling 

3. Principen om transparens 

4. Proportionalitetsprincipen 

5. Principen om ömsesidigt erkännande 

Dessa principer innebär att ingen leverantör ska uteslutas på grund av nationalitet om de är 

kvalificerade enligt de krav som ställts i förfrågningsunderlaget. Lokala företag ska inte heller 

gynnas vid en upphandling. Alla leverantörer ska ha samma förutsättningar och få tillgång till 

information och förfrågningsunderlag vid samma tillfälle. Detta förfrågningsunderlag ska vara 

utformat på ett tydligt sätt och innehålla alla krav på det som ska upphandlas. Kraven får inte 

vara oproportionerligt höga för det som upphandlas utan ska vara sådana som krävs för att 

utföra jobbet. Till sist ska intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i en 

medlemsstat även gälla inom övriga EU (Fryksdahl & de Jounge, 2012).  
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4 Upphandlingsprocessen 

I detta kapitel presenteras teori kring de moment som utgör upphandlingsprocessen. Här 

redogörs för vilka delar som regleras av LOU och vilka som verksamheten kan utforma fritt.  

En upphandling består av många steg vilka alla är viktiga att lägga tid på för att processen ska 

ske så effektivt som möjligt, se Figur 3. Braic et al. (2012) menar att komplexiteten inom 

upphandlingar har ökat i och med införandet och utvecklingen av LOU, vilket har inneburit 

att ett större arbete har krävts för att upphandla på ett korrekt sätt. Då många verksamheter är 

beroende av upphandling för att köpa varor och tjänster och därmed använder stora delar av 

sina budgeterade medel till detta kan förbättringsarbete i processen leda till ett bättre 

utnyttjande av resurserna.  

 

Figur 3: Upphandlingsprocessens innehåll (Fryksdahl & de Jounge, 2012). 

4.1 Bakgrundsarbete 
För att öka chanserna till att upphandlingen genomförs effektivt och leder till en god affär är 

det viktigt att ett bakgrundarbete genomförs. Det har även visat sig att det är här som köparen 

har den största möjligheten att påverka kostnaden för upphandlingen (Krall & Sandberg, 

2010).   

 Nulägesanalys 

Bakgrundsarbetet bör inledas med en nulägesanalys där den aktuella situationen 

utvärderas för att ta reda på vad som är bra, respektive mindre bra med den. Detta kan 

göras med hjälp av bland annat intervjuer med användare, beställare och leverantörer. 

Här kan även uppföljningar av tidigare avtal användas som en bra grund till 

utvärderingen. Nulägesanalysens resultat används sedan i en behovsanalys där de 

faktiska behoven och de grundläggande kraven för inköpen kartläggs samt när behovet 

kommer att uppstå. Vid större upphandlingar som innebär en förändring för 

verksamheten bör en konsekvensanalys göras för att utreda vilka konsekvenser 

upphandlingen kan medföra (Krall & Sandberg, 2010). 

 

 Marknads- och omvärldsanalys 

För att få reda på om de framtagna behoven kan tillgodoses bör en marknads- och 

omvärldsanalys göras (Krall & Sandberg, 2010). Det främsta syftet med denna analys 

är att klarlägga hur det ser ut på leverantörssidan i fråga om antalet leverantörer och 

även deras geografiska läge. Beroende på resultatet av denna avgörs det om 

upphandlingen bör annonseras i sin helhet eller delas upp i mindre delar för att locka 
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flest anbudsgivare. Om marknadsanalysen exempelvis visar på ett övervägande antal 

mindre leverantörer kan det vara bäst att dela upp upphandlingen för att inte riskera att 

få eller inga anbud kommer in. Är det istället större leverantörer det handlar om kan en 

uppdelning av upphandlingen ses som mindre attraktivt då de har kapacitet att klara 

stora uppdrag vilka genererar högre inkomster. I marknadsanalysen ska även 

prisuppgifter tas fram (Krall & Sandberg, 2010). 

 

 Investeringsanalys 

En investeringsanalys kan sedan göras för att ta fram en budgetram. 

Investeringsanalysen består av en investeringskalkyl, nyttokalkyl och affärsmål för 

inköpet (Krall & Sandberg, 2010). De flesta kalkyleringsmetoder har tagits fram för 

vinstdrivande verksamheter och visar om en investering är lönsam eller ej genom att 

till exempel visa dess pay-off-tid. Inom den offentliga sektorn leder upphandlingar 

sällan till intäkter och därför blir många av dessa metoder som visar på lönsamhet 

svåra att tillämpa om inte investeringen innebär stora kostnadsbesparingar. 

Investeringskalkylering kan dock användas för att jämföra totalkostnaden för olika 

investeringsalternativ och hur den påverkas av vilken betalningsmetod som används. 

Kalkylerna görs på prisuppgifter från tidigare upphandlingar och från 

marknadsanalysen. Nyttokalkylen redovisar de intäkter eller kostnadsbesparingar som 

investeringen medför och utgör tillsammans med investeringskalkylen ett underlag för 

beslutet om investeringen ska genomföras (Krall & Sandberg, 2010).     

 

 Målformulering 

Det är viktigt att i ett tidigt skede bestämma vad målen med inköpet är. Det underlättar 

vid skrivandet av förfrågningsunderlaget och målen kan sedan användas vid 

uppföljningen för att se att upphandlingen fått önskade resultat. Vid målformuleringen 

är det bra att använda SMART-kriterierna. Detta innebär att målen ska vara Specifika, 

Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta (Krall & Sandberg, 2010).  

 

 Tidsplan 

Upphandlingsprocessen är tidskrävande och kräver god planering. En oorganiserad 

verksamhet riskerar att stå avtalslös när ett avtal löper ut, vilket kan leda till att 

direktupphandlingar måste göras för att täcka de behov som finns. Direkt- 

upphandlingar som på något sätt bryter mot LOU kan komma att ogiltigförklaras och 

måste då göras om. Dålig planering kostar både i form av tid och också resurser då 

upphandlingarna inte sker på ett effektivt sätt, och detta kan leda till att resten av 

verksamheten blir lidande (Braic et al., 2012). En bra grund för en tidsplanering är att 

veta när befintliga avtal löper ut för att genom bakåtplanering räkna ut när 

bakgrundsarbetet inför nästa upphandling bör ta fart (Krall & Sandberg, 2010). Här är 

det därför bra om det finns vetskap om hur lång tid varje delprocess brukar ta. 
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 Anskaffningsbeslut 

Bakgrundsarbetet som beskrivits ovan sammanfattas och mynnar ut i ett förslag till 

anskaffningsbeslut. En behörig beslutsfattare tar sedan beslutet om upphandlingen ska 

startas och i sådant fall avsätts de budgeterade pengarna för ändamålet (Krall & 

Sandberg, 2010).         

4.2 Förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget är det material som en upphandlande myndighet upprättar gentemot 

leverantörer inför en upphandling. Förfrågningsunderlaget ska på ett klart och tydligt sätt ange 

föremålet för upphandlingen. Huvudregeln är att underlaget inte får ändras under 

upphandlingens gång och om det i väsentlig utsträckning bör ändras måste upphandlingen 

normalt göras om.  Att i annat fall avbryta en upphandling kräver att sakliga skäl föreligger då 

det kan innebära stora kostnader för leverantörerna (Fryksdahl & de Jounge, 2012).  

Förfrågningsunderlaget ska innehålla allt en leverantör behöver veta för att kunna lämna ett 

anbud (Nilsson et al., 2005). Det är alltså av stor vikt att detta underlag är tydligt och precist 

formulerat så att det inte råder några tveksamheter om vad som ska levereras för en leverantör 

som lämnar ett anbud. Om det förekommer osäkerheter i underlaget är det svårare för denne 

att beräkna sina produktionskostnader och därmed ökar risken för stor felmarginal. Ett tydligt 

underlag gynnar på så vis också den lilla aktören att delta i upphandlingen som inte har lika 

stora marginaler att röra sig med. Ett tydligt förfrågningsunderlag ökar alltså chanserna att få 

fler anbud och att det som efterfrågas verkligen levereras (Nilsson et al., 2005).  

4.2.1 Förfrågningsunderlagets innehåll 

Hur förfrågningsunderlaget utformas varierar mellan olika myndigheter och även beroende på 

vad som ska upphandlas. Det finns dock ett antal delar som i någon form ska ingå i 

förfrågningsunderlaget, vilka redovisas nedan (Hedlund & Olsson, 1998; Pedersen, 2011).  

 Kvalifikationskrav 

Kvalifikationskraven är de krav som beställaren ställer på leverantörer som deltar i 

den aktuella upphandlingen. Det kan röra leverantörens ekonomiska och finansiella 

ställning samt krav på deras tekniska förmåga och kapacitet (Fryksdahl & de Jounge, 

2012). Det finns reglerat vilka typer av bevis som får krävas för att styrka att 

leverantören når upp till kraven, exempel på sådana handlingar är balansräkning, 

kreditupplysning och intyg över tidigare utförda arbeten. Om en anbudsgivare inte på 

egen hand klarar något av dessa krav är det tillåtet för denne att visa att den disponerar 

över ett annat företags resurser för att nå upp till kraven (Fryksdahl & de Jounge, 

2012). 

 

 Kravspecifikation 

I kravspecifikationen anges antingen en teknisk beskrivning av föremålet eller en 

beskrivning som anger funktions- och prestandakrav. Kraven ska vara så precist som 

möjligt utformade och i möjligaste mån mätbara. Anledningen till det är att det ska bli 

tydligare för leverantörerna att veta vad de ska leverera men också för att underlätta en 

senare kontroll av det utförda arbetet. Det är dock inte alltid mätbarheten hos kraven 
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som avgör om kvaliteten på det upphandlade blir bra. Vissa verksamheter har mål med 

sina upphandlingar som kan vara svåra att exempelvis mäta och som inte heller blir 

bättre av att kvantifieras. Att ha som mål att en viss tjänst ska utföras ett visst antal 

gånger innebär inte att den utförs vid rätt tillfälle eller på bästa sätt (Lindgren, 2006).  

 

Det är på grund av principen om icke-diskriminering inte tillåtet att beskriva ett 

föremål på sådant sätt att endast en viss process eller vara avses. Om det finns 

särskilda skäl får den upphandlande myndigheten hänvisa till ett specifikt märke eller 

fabrikat men då måste det i texten även stå ”eller likvärdig”. I vissa upphandlingar 

föreligger en skyldighet att hänvisa till en standard varför det ligger i myndighetens 

ansvar att hålla sig uppdaterad på existerande standarder (Fryksdahl & de Jounge, 

2012).  

 

 Utvärderingskriterier 

Det skall klart och tydligt framgå i förfrågningsunderlaget på vilka grunder den 

upphandlande myndigheten kommer att värdera anbuden. Myndigheten har två 

alternativ, antingen det anbud som har det lägst pris eller det anbud som är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till givna kriterier (Fryksdahl & de Jounge, 

2012). 

 

Om den upphandlande myndigheten väljer utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet måste det i förfrågningsunderlaget tydligt framgå vilka kriterier 

förutom priset som kommer tas hänsyn till. Dessa ska också så långt det är möjligt 

rangordnas och viktas för att undvika risken för en subjektiv bedömning (Fryksdahl & 

de Jounge, 2012). Kriterierna som anges måste ha ett klart samband med det som 

upphandlas och kan till exempel gälla funktionella egenskaper eller miljöpåverkan. 

 

Ett sätt att värdera de krav som ställs i förfrågningsunderlaget är att använda 

poängmetoden (Hansson & Pemsel, 2011). Denna metod innebär att beställaren sätter 

poäng på de kriterier som innefattas i värderingen vilka erhålls om anbudsgivaren 

klarar kravet. Den totala poängsumman räknas sedan ihop och vägs in tillsammans 

med anbudspriset. Detta betyder alltså att det inte behöver bli det anbud som är lägst 

som vinner. 

 

Josephson och Wenström (2012) menar att så kallade mjuka utvärderingskriterier 

borde användas i större omfattning vid tjänsteupphandling och förespråkar bland annat 

intervjuer och möten med leverantörerna som en del i bedömningen. Detta är tillåtet 

enligt lagen så länge det sker på lika villkor för alla anbudslämnare.  

 

 Kommersiella villkor 

De kommersiella villkoren omfattar bestämmelser om betalningsvillkor, leveranstid 

och leveransvillkor, även villkor gällande garantier och ansvarsåtaganden innefattas. 
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 Administrativa bestämmelser 

De administrativa bestämmelserna, även kallade administrativa föreskrifter i vissa 

branscher, innefattar bland annat upplysningar gällande upphandlingsförfarande, vart 

handlingar kan beställas ifrån och när det senast måste göras. Sista dag för mottagande 

av anbud och vilka dokument som måste bifogas, till vilken adress dessa ska skickas 

och på vilka språk det är tillåtet att skriva på. De administrativa bestämmelserna 

skiljer sig åt beroende av om det rör sig om en upphandling över eller under 

tröskelvärdena. 

4.3 Annonsering 
Alla offentliga upphandlingar måste annonseras. Anledningen till detta är att garantera en 

effektiv konkurrens på så vis att alla intresserade leverantörer har möjlighet att ta del av 

förfrågningsunderlaget. Detta ska ske elektroniskt i en databas som är allmänt tillgänglig 

såvida det inte rör ett förenklat förfarande då annons i annan form som möjliggör effektiv 

konkurrens till exempel branschtidningar är godtagbart. Hur annonsering ska ske och vad den 

ska innehålla styrs av LOU och skiljer sig åt beroende av om upphandlingens beräknade värde 

hamnar under eller över tröskelvärdet (Hedlund & Olsson, 1998). 

4.4 Anbudsprövning 
Anbud som inkommer till beställaren får inte öppnas förrän anbudstiden löpt ut. Alla anbud 

ska öppnas samtidigt av minst två personer och så snart som möjligt efter att tiden löpt ut. 

Alla anbud ska föras in i en förteckning och syftet med detta är att det i efterhand ska kunna 

kontrolleras vilka anbud som inkommit och att det skötts i enlighet med lagstiftningen. Det är 

tillåtet av en upphandlande myndighet att låta en anbudsgivare rätta en uppenbar felskrivning 

eller räknefel och också begära in förtydliganden och kompletteringar (Pedersen, 2011). 

Efter detta sker sedan en anbudsprövning i vilken det kontrolleras att anbudsgivarna lever upp 

till givna krav. Det är också i det här skedet det är dags att välja en anbudsgivare att senare 

teckna avtal med. Prövningsfasen kan sägas bestå av nedan tre delar (Hansson & Pemsel, 

2011). 

 Kontroll av eventuell grund för uteslutning av anbudsgivare 

Det finns en rad olika anledningar till att en anbudsgivare utesluts från en 

upphandling. Vissa omständigheter är så allvarliga att anbudet ska uteslutas medan 

andra omständigheter ger den upphandlande myndigheten rätt att utesluta ett anbud 

(Fryksdahl & de Jounge, 2012). En orsak till att ett anbud ska uteslutas kan vara om 

anbudsgivaren har gjort sig skyldig till någon form av ekonomisk brottslighet. 

Exempel på situationer då anbudet kan uteslutas är då anbudsgivaren är försatt i 

konkurs eller om denne är dömd för brott gällande sin yrkesutövning. 

 

 Kontroll av anbudsgivares lämplighet – kvalificering 

En undersökning av anbudsgivarens lämplighet görs utifrån de kvalifikationskrav som 

ställts i förfrågningsunderlaget. En kontroll görs av anbudsgivarens finansiella och 

ekonomiska ställning samt den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten. I enlighet med 
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proportionalitetsprincipen i LOU måste de krav som ställs på anbudsgivaren ha ett 

naturligt samband med det som ska upphandlas. 

 Tilldelning av kontrakt 

Tilldelning av kontrakt sker enligt den utvärderingsgrund som angetts i 

förfrågningsunderlaget, alltså det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet eller det 

anbud med lägst pris. Beställaren får inte tilldela kontrakt till en anbudsgivare som 

inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och det får heller inte tas in nya kriterier 

i värderingen av anbuden (Fryksdahl & de Jounge, 2012). 

 

Det är modellen för värdering av anbuden som styr anbudsgivarens beteende. Om 

kostnaderna värderas högt kommer fokus att ligga på just kostnader. Det är dock inte 

ovanligt att i förfrågningsunderlaget även ange poäng på kriterier vilka erhålls om 

kravet uppfylls (Krall & Sandberg, 2010). Den sammanlagda poängsumman räknas 

ihop och värderas till pengar vilka sedan dras av på anbudsbeloppet. På så vis vägs 

andra kriterier än priset in i värderingen och det blir inte nödvändigtvis anbudet med 

lägst pris som vinner. 

 

Om den upphandlande myndigheten finner att ett pris är onormalt lågt ges möjlighet 

enligt LOU att utesluta detta anbud. Detta får inte göras utan att anbudsgivaren getts 

möjlighet till att bemöta anledningarna till att utesluta anbudet. Det är dock upp till 

beställaren att avgöra vad som definieras med onormalt lågt pris då det inte finns 

angivet i lagstiftningen. 

 

När tilldelningsbeslutet fattats, det vill säga beslutet om vilken eller vilka leverantörer 

som den upphandlande myndigheten ska sluta kontrakt eller avtal med, ska samtliga 

anbudsgivare meddelas snarast möjligt om tilldelningsbeslutet och grunderna till det 

(Krall & Sandberg, 2010). Efter att tilldelningsbeslutet fattats och alla anbudsgivare 

underrättats om detta råder en given avtalsspärr på normalt tio dagar då kontrakt inte 

får skrivas under. Dag ett på denna avtalsspärr är dagen då den sista förlorande 

anbudsgivaren erhållit tilldelningsbeslutet. Upphandlingen kan därmed inte avslutas 

förrän tiden löper ut, vilket ger incitament för den upphandlande myndigheten att så 

fort som möjligt meddela alla anbudsgivare om beslutet (Pedersen, 2011). Syftet med 

avtalsspärren är att lämna utrymme för de leverantörer som inte vann upphandlingen 

att överpröva beslutet om de känner sig orättvist behandlade, se nästa avsnitt för mer 

information om innebörden av överprövning (Fryksdahl & de Jounge, 2012). 

 

När tidsfristen för överprövning löpt ut kan kontrakten skrivas under och 

upphandlingen avslutas. I de fall då upphandlingens värde överstigit tröskelvärdet ska 

resultatet redovisas i en annons som skickas in till Europeiska unionens tidning, EUT 

(Krall & Sandberg, 2010). I LOU finns även krav på att alla handlingar som använts i 

upphandlingsprocessen ska dokumenteras och arkiveras. Det innefattar bland annat en 

beskrivning av vad som upphandlats och till vilket värde kontraktet eller avtalet 

uppgår, information om den vinnande anbudsgivaren och skälen till varför den valdes 

samt information om övriga anbudssökande (Fryksdahl & de Jounge, 2012).  
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4.4.1 Överprövning 

En överprövning medför en förlängd avtalsspärr då överprövningsprocessen hanteras i 

förvaltningsrätten. Om förvaltningsrätten finner att LOU brutits kan upphandlingen 

ogiltigförklaras vilket kräver att upphandlingen görs om eller att den endast får fullföljas om 

en rättelse har gjorts (Fryksdahl & de Jounge, 2012). Det kan exempelvis ske om en 

direktupphandling skett trots att det tillåtna värdet för det överskridits, om en leverantör valts 

bort på oklara grunder eller om ett avtal tecknats under avtalsspärren. Förvaltningsrättens 

beslut kan sedan överklagas hos kammarrätten och sedan hos Högsta förvaltningsdomstolen. 

Vid otillåtna direktupphandlingar kan dessutom Konkurrensverket döma ut en 

upphandlingsskadeavgift som kan uppgå till högst tio miljoner kronor och högst tio procent av 

värdet på kontraktet (Dominius, 2010). Om en leverantör anser att de tagit skada vid 

upphandlingen kan de väcka talan om skadestånd i tingsrätten (Fryksdahl & de Jounge, 2012).          

4.5 Uppföljning  
Med uppföljning menas att den upphandlande myndigheten kontrollerar leverantörens arbete 

under avtalsperiodens gång för att försäkra att de varor och tjänster som köpts upp håller de 

krav och den kvalitet som fastställts i kontraktet. Bortsett från upphandlingens inledande fas 

med bakgrundsarbete är det i uppföljningen som mycket av kostnaden för köpet avgörs (Krall 

& Sandberg, 2010). Uppföljning av avtal är ingenting som LOU reglerar och utformar och 

därmed läggs ansvaret på den upphandlande myndigheten. På grund av likabehandlings- 

principen bör dock de krav som finns i avtalet vara utformade så att de kan följas upp. Detta 

på grund av att oärliga leverantörer inte ska kunna utnyttja vetskapen om att beställaren har 

bristfällig uppföljning av avtalen. Uppföljning är någonting som i många fall inte görs i den 

utsträckning som krävs för att säkerställa god kvalitet. Den vanligaste orsaken till att 

uppföljning inte utförs anses vara bristen på resurser (SOU 2011:73, 2011).  

Konsekvenserna av bristfällig uppföljning är många. En av de mest påtagliga är så kallat 

opportunistisk beteende hos leverantörerna. Det innebär att leverantören väljer att avstå från 

att uppfylla alla krav i avtalet i syfte att tjäna mer pengar, något som framförallt slår hårt på 

kvalitetsaspekten som redan till en början är svår att mäta och kontrollera. Seriösa företag som 

utför entreprenörsjobb förespråkar i många fall uppföljning eftersom de vill få bort denna typ 

av företag från marknaden (SOU 2011:73, 2011). 

Det finns fyra huvudområden där uppföljning bör göras (Kammarkollegiet, 2011). 

1. Uppföljning av kraven på leverantörerna. 

2. Uppföljning av volym och pris. 

3. Uppföljning av kvalitet. 

4. Uppföljning av övriga villkor i avtalet. 

Uppföljning är en process som består av många moment. Det första steget är att identifiera 

vad som ska följas upp. Till viss del börjar det arbetet i samband med framtagningen av 

förfrågningsunderlaget eftersom det är där mål och krav för inköpet formuleras. När dessa 

formuleras ska möjligheten för uppföljning av dem beaktas. Nästa steg är att bestämma hur 

omfattande uppföljningen ska vara eftersom det trots allt är en handling som kräver resurser. 
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Detta kan göras genom att exempelvis använda en utvärderingsmodell utformad efter Kraljics 

behovsmatris, se Figur 4. Upphandlingar av typ A där varken det ekonomiska värdet eller 

risken är hög har ett mindre uppföljningsbehov. Upphandlingar av typ B och C har båda ett 

större uppföljningsbehov där kvaliteten är i fokus för C-inköp och produktiviteten undersöks 

för B-inköp. Upphandlingar som både har ett stort ekonomiskt värde och är betydande för 

verksamheten kräver en ordentlig uppföljning där både kvalitet och produktivitet granskas 

(Kammarkollegiet, 2011). 

 

Figur 4: Exempel på hur uppföljningsbehovet kan prioriteras efter inköpets betydelse i olika avseenden 

(Kammarkollegiet, 2011). 

Efter att beställaren har identifierat vilken typ av upphandling det rör sig om kan en 

preliminär uppföljningsplan tas fram. Denna innehåller en beskrivning för vad som ska följas 

upp och hur det ska göras. Det kan till exempel vara genom stickprovs- kontroller, 

besiktningar och mätning av nyckeltal som exempelvis kundnöjdheten. I planen är det viktigt 

att klarlägga hur insamlad data ska användas. Det är onödigt att samla in statistik och 

dokumentationer från sina leverantörer som sedan inte utnyttjas. När ett kontrakt eller avtal 

tecknats med en leverantör kan uppföljningsplanen fastställas. Det innebär att det bestäms när 

uppföljningarna ska göras, hur ofta och vem som utför dem. Nästa steg är att genomföra 

själva uppföljningsaktiviteterna på det sätt och enligt de tider som angetts i 

uppföljningsplanen (Kammarkollegiet, 2011).  

Avvikelser som upptäcks hanteras enligt avtalet, vilket ofta innebär att leverantören får betala 

ett vite om denne inte uppfyllt de givna kraven. Storleken på ett vite ska stå i proportion mot 

den avvikelsen eller skadan som hittats. I avtalet ska det också stå hur lång tid leverantören 

har på sig att åtgärda felet innan vite delas ut. Om det i avtalet finns angivet att viten ska delas 

ut vid vissa avvikelser måste beställaren göra detta eftersom det annars anses vara en ändring i 

avtalet, vilket innebär att upphandlingen ska göras om (Kammarkollegiet, 2011). I fall då 

leverantören fortsätter att underprestera kan beslut tas om att ej utnyttja eventuella 

förlängningsoptioner eller i värsta fall häva kontraktet. Avtalshävning görs endast då det finns 

grundliga skäl eftersom det är en komplicerad process som kan ogiltigförklaras. En ogiltig 

hävning skapar möjlighet för leverantören att ansöka om skadestånd (Werling, 2012). Då det 

ibland kan vara svårt att definiera vad som är en avvikelse från avtalet är det viktigt att alla 
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dessa dokumenteras. En enskild avvikelse kan i sig vara försumbar i förhållande till hela 

avtalets omfattning, men kan bli betydande när den slås samman med andra fel från samma 

leverantör. Förutom att dokumentationen blir ett medel för att styrka eventuella avvikelser 

som uppmärksammats kan det användas när återrapportering till verksamheten sker och som 

material för uppföljning av framtida upphandlingar. Avslutningsvis ska dokumentationerna 

analyseras och sammanställas (Kammarkollegiet, 2011).     

4.6 Utvärdering  
Utvärdering sker efter att ett kontrakt har löpt ut och syftar till att hitta förbättringar till 

framtida upphandlingar och därmed ligga till grund för bakgrundsarbetet. Den kan exempelvis 

innehålla analyser över hur väl upphandlingen uppfyllde de krav och mål som sattes, hur 

samarbetet med leverantören fungerat och om kvaliteten på arbetet eller produkterna varit 

bristfällig. I vissa fall kan verksamheten eller brukarna av de upphandlade tjänsterna eller 

produkterna vara missnöjda med kvaliteten på dessa även om leverantörerna följt avtalet. 

Detta kan indikera att kraven i förfrågningsunderlaget måste höjas eller tydliggöras, eller att 

förväntningarna måste sänkas (SOU 2011:73, 2011). 
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5 Teoretiska perspektiv på kvalitet 

I detta kapitel beskrivs teori kring kvalitet och vad begreppet innebär. Det tas även upp 

skillnader gällande varor och tjänster i fråga om kvalitet och också hur kvalitet kan mätas 

och ställas i relation till priset i offentliga upphandlingar. 

5.1 Vad är kvalitet? 
Kvalitet är ett vida använt begrepp vilket det finns många olika definitioner på.  Ordet kvalitet 

kommer ursprungligen från det latinska ordet qualitas och betyder beskaffenhet eller egenskap 

(Nationalencyklopedin, 2013). Idag används dock ordet i en bredare mening och många 

gånger när det talas om kvalitet avses ofta ett positivt uttryck, alltså att kvalitet likställs med 

god kvalitet (Elvers & Rosén, 2001). Ordet kvalitet används också i sammanhang som 

beskriver en grad av en viss egenskap till exempel när det gäller material såsom en viss 

stålkvalitet (Bergman & Klefsjö, 2010). Lindström (2009) diskuterar kring hur 

kvalitetsbegreppen skiljer sig mellan företag men också inom en och samma organisation. 

Lindström anser att förekomsten av det är en styrka om ett särskiljande begrepp tillför 

relevant och viktig information men menar också att det kan innebära en svaghet om 

begreppen inte är klart definierade och förstådda. 

”Conformance to requirements” är en relativt kort definition av kvalitet som också är ganska 

smal i sin beskrivning (Crosby, 1979). Enligt den är kvalitet sett mer ur ett 

produktionsperspektiv där kvaliteten på det producerade avgörs mer av givna toleranser och 

krav. En annan definition på kvalitet är ”fitness for use” (Juran & Godfrey, 1951). Denna 

tolkning ser kvalitet ur ett mer kund-fokuserat perspektiv. 

William Edwards Deming som är en förgrundsgestalt och välkänd inom kvalitetstekniken 

uttrycker att ”quality should be aimed at the needs of the customer, present and future” 

(Deming, 1986). I den definitionen läggs alltså vikt vid vad nuvarande kund anser men 

hänsyn tas också till den kommande, framtida kunden. Bergman och Klefsjö (2010) diskuterar 

kring en bredare definition på begreppet kvalitet ”the quality of a product is its ability to 

satisfy, and preferably exceed, the needs and expectations of the customer”. Denna definition 

antyder att det inte riktigt räcker med att tillfredsställa kundens förväntningar utan det bör 

eftersträvas att faktiskt överträffa dessa. 

Ytterligare en definition som återfinns är ”kvalitetsarbete är en förmåga hos organisationer 

att effektivt vidareutveckla och leda verksamheten så att slutprodukten tillfredsställer såväl 

kundernas som ägarnas och övriga intressenters behov och förväntningar” (Lindström, 

2009). Även i denna definition berörs själva kunden och det har genom åren blivit mer vanligt 

förekommande att definiera kvalitet genom att kundernas förväntningar värderas mot deras 

upplevelser. I den här definitionen tas även begreppet kvalitetsarbete upp vilket kan jämställas 

med förbättringsarbete i en organisation (Valadi, 2009). 

Ett annat begrepp som diskuteras i samband med en definition på kvalitet är värde (Reeves & 

Bednar, 1994). Detta begrepp inkluderar både egenskaper rörande den faktiska produkten 

eller tjänsten men relaterar också till det pris som betalas. Kvaliteten, eller värdet, står alltså i 

förhållande till priset och båda dessa måste vägas in. Värde kan sägas vara det utbyte kunden 
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får av det som denne måste offra, i termer av till exempel pengar, och av den nytta kunden får 

ut, till exempel fysiska attribut av en produkt eller tillgängligheten av en tjänst (Rönnbäck & 

Witell, 2009). 

5.1.1 Varför är det viktigt med god kvalitet? 

Tidigare ansågs det att kvalitet enbart ”kostar pengar” och såg endast konsekvenser i form av 

kostnader i samband med kvalitetsarbete eftersom det endast var de variablerna som 

studerades (Zeithaml, 2000). Idag finns en mer rättvis bild av arbete med ständiga 

förbättringar då de många fördelarna av ett sådant arbete har kunnat påvisas och att det finns 

en relation mellan kvalitetsarbete och organisations lönsamhet. Anledningen till att det är 

svårt att konstatera är att konsekvenserna av kvalitetsarbete inte visar sig omedelbart utan på 

sikt, vilket kan jämföras med marknadsföringsarbete. Det är också svårt att direkt kunna dra 

en parallell mellan kvalitetsarbete och lönsamhet då det finns många andra faktorer som 

ständigt inverkar vilket gör att ingen fullt ut har bevisat sambandet (Zeithaml, 2000). 

Bergman och Klefsjö (2010) nämner flera studier som antyder ett samband mellan lönsamhet 

och ett kvalitetsarbete som främjar ständiga förbättringar i en organisation. Så trots att 

kvalitetsarbete kräver resurser bidrar det i slutändan till ökad lönsamhet för organisationen. 

Det kan bland annat innebära nöjdare kunder vilket leder till minskad hantering av klagomål. 

Det kan innebära minskade kostnader i form av kortare ledtider eller mindre tidsslöseri och 

omarbeten då det finns uttalade rutiner när det gäller arbetssättet. Det kan också innebära en 

mer trivsam arbetsplats vilket leder till mindre sjukfrånvaro och en lägre omsättning av 

personal vilket annars kostar både tid och pengar.   

Att just försöka sätta kostnader på brister som upptäcks är en bra och konkret metod för att få 

en bild över hur ett förbättrat kvalitetsarbete kan påverka ekonomin på ett positivt sätt. Ett 

monetärt värde för kvalitetsbristkostnader kan vara enkelt att förstå för alla anställda inom 

verksamheten och kan öka motivationen att göra rätt (Sörqvist, 2001). Studier visar att 

kvalitetsbristkostnader ofta utgör 10-30 procent av omsättningen (Bergman & Klefsjö, 2010). 

Sörqvist (2001) menar att dessa kostnader kan uppgå till betydligt mer än så eftersom 

exempelvis skadad goodwill för företaget och samhällskostnader som miljöpåverkan är svåra 

att uppskatta. Blomgren (1997) anser att det är viktigt att verksamheten börjar med att försöka 

hitta kvalitetsbristkostnader innan nedskärningar börjar göras för att spara in pengar.  

Wiklund (2004) klassificerar kvalitetsbristkostnader inom fem områden som presenteras och 

exemplifieras nedan. 

1. Brister i marknadsföring och åtaganden till kund och intressenter 

Kunder som inte vet om vad verksamheten ska uträtta, bristande kommunikation till 

kunder och skadat förtroende för organisationen. 

2. Brister under utförandet 

Tidspress och slarv, användande av ineffektiv teknik och bristande uppföljning av 

avvikelser. 

3. Lednings- och kommunikationsbrister 

Otydliga eller obefintliga mål, gå i gamla hjulspår och att inte använda sig av rätt 

kompetensnivå. 
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4. Fel på produkt eller tjänst 

Varor och tjänster som inte uppfyller ställda krav och måste göras om eller kasseras, 

kundklagomål, reklamationer och viten.  

5. Administrativa brister 

Tid som går åt till att söka bland oorganiserade dokument, dubbelarbeten och slarviga 

och dyra inköp.  

5.1.2 Vem är kunden? 

Eftersom kunderna kommer mer och mer i fokus när det gäller kvalitetsarbete är det också 

relevant att ta reda på vem kunden är (Lindström, 2009). Kunden är inte nödvändigtvis den 

som betalar för varan eller tjänsten då det inte alltid är så att denne använder det beställda. I 

offentlig sektor blir detta särskilt påtagligt då det inte är medborgaren som köper städning av 

parker eller plogning av kommunens gator. Indirekt är det medborgarnas pengar, i form av 

skatt, som används till denna typ av tjänster men då det inte finns en direkt finansiell relation 

blir begreppet om vem som är kund inte lika självklart. Bergman och Klefsjö (2010) beskriver 

kunderna som anledningen till en organisations aktiviteter och använder definitionen ”those 

we want to create value for are our customers”. 

Braic et al. (2012) menar att det i alla offentliga upphandlingar finns tre olika aktörer; kund, 

påverkare och användare. Mest relevant är det att definiera kunden som den som betalar och 

att det är denne som i slutändan avgör om värdet överstiger priset. Det är kundens budget som 

minskar i samband med affären och det är också denne som ytterst ska få bestämma vad som 

ingår i affären. Påverkare är de personer som påverkar affären i något avseende till exempel 

en politiker. Braic et al. (2012) menar att en utmaning i upphandlingar är att bestämma vem 

som ska få påverka mest och att det borde vara kunden eller åtminstone denne som bestämmer 

vilka som ska påverka. Den tredje och sista aktören, användaren, är den person som får ta del 

av konsekvenserna av affären men som i regel har minst påverkan. Oftast är dessa flest till 

antalet när det gäller en offentlig upphandling och en fråga som Braic et al. (2012) belyser är 

att de i större utsträckning borde vara involverade i processen.  

5.1.3 Kanomodellen 

Kanomodellen togs fram under åttiotalet av bland andra professor N. Kano och beskriver hur 

olika egenskaper hos varor och tjänster påverkar kunden på olika sätt. Innan modellen togs 

fram ansågs det allmänt att kundens tillfredsställelse ökade i proportion med att 

kvalitetsattributen blev fler. Det har dock visat sig att vissa förväntade egenskaper inte 

nödvändigtvis gör kunden mer belåten och att dessa samband inte heller behöver vara linjära 

(Tan & Shen, 2000). Kanomodellen används som utgångspunkt för att studera människors 

behov och förväntningar och det är viktigt i sammanhanget att poängtera att människor har 

olika förväntningar på en och samma produkt eller tjänst (Bergman & Klefsjö, 2010). Till 

exempel kan köpet av en bil ha olika syften för olika personer då den ene vill ta sig till jobbet 

med den och den andre vill ha en bil främst som statussymbol.  

I Kanomodellen, se Figur 5, beskrivs de tre kvalitetsattributen attraktiva, endimensionella och 

must-be (Matzler & Hinterhuber, 1998). 
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Figur 5: Kano's modell av kundnöjdhet (Matzler & Hinterhuber, 1998). 

 Attraktiva  

Dessa egenskaper skapar nöjdhet hos kunden om de finns hos varan eller tjänsten men 

skapar ingen missnöjdhet om det inte finns. Detta är alltså egenskaper som kunden 

inte nödvändigtvis förväntar sig varför de inte heller blir missnöjda om det saknas. 

 Endimensionella 

Dessa egenskaper är linjära i förhållandet till nöjdhet och grad av uppfyllelse. Ju mer 

det finns av denna egenskap desto nöjdare blir kunden och därmed alltså mer missnöjd 

med en ökad avsaknad på egenskapen. 

 Must-be 

Detta är egenskaper som kunden förväntar sig ska finnas. Om egenskapen saknas blir 

kunden missnöjd, om egenskapen finns där är kunden varken nöjd eller missnöjd. Som 

ett exempel kan tas att ett missnöje uppstår om papperskorgen i parken är överfull 

samtidigt som det inte uppstår någon uttalad tillfredsställelse om den skulle vara tom, 

det är helt enkelt något som förväntas. 

I vissa fall beskrivs två ytterligare attribut, indifferenta och omvända attribut, i samband med 

Kanomodellen. Indifferenta attribut hos en vara eller tjänst skapar varken nöjdhet eller 

missnöje om de finns eller inte finns. De omvända attributen är tvärtom de endimensionella, 

förekomsten av dessa egenskaper skapar missnöjdhet och avsaknad av dessa ger en mer nöjd 

kund (Yang, 2005). 

5.2 Kvalitetsdimensioner 
Varor och tjänster kan sägas bestå av olika kvalitetsdimensioner. Med kvalitetsdimensioner 

menas olika aspekter eller dimensioner att bedöma kvalitet utifrån när det gäller en vara eller 

tjänst. Det är dessa faktorer som spelar en avgörande roll för kunden och som denne har 

förväntningar på. Det är alltså av intresse för ett företag att kunna uppfylla och eventuellt 

överträffa förväntningarna när det gäller dessa faktorer (Berry et al., 1988). Då tjänster inte är 

lika konkreta och påtagliga som fysiska produkter skiljer sig dimensionerna åt till viss del. 

Exempel på dimensioner för varor och tjänster visas i Figur 6. Med åren har det också blivit 
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mer och mer vanligt att köpa en funktion snarare än en vara. Istället för att till exempel köpa 

ett fysiskt kylskåp köps kylförvaring och det blir vanligare med marknadsföring som innebär 

att ett företag erbjuder lösningar snarare än produkter. Med denna förändring är det också 

viktigt att fokusera mer på förbättring av kvalitet när det kommer till just tjänster än vad som 

tidigare gjorts (Bergman & Klefsjö, 2010). 

 

Figur 6: Kvalitetsdimensioner för produkter respektive tjänster (Bergman & Klefsjö, 2010). 

5.3 Kvalitet kontra pris i offentlig upphandling  
Enligt LOU har den upphandlande myndigheten som tidigare nämnts möjlighet att välja 

mellan två utvärderingsgrunder när det gäller att anta ett anbud. Antingen det anbud med lägst 

pris alternativt det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Att en anbudsgivare har lagt 

det lägsta priset på en vara eller tjänst betyder inte i sig att dennes erbjudande innebär lägsta 

kostnaden för upphandlarens produktion (Lunander & Andersson, 2004). En upphandlare 

måste alltså ta hänsyn till både pris och kvalitet när det gäller offentliga upphandlingar.  

Ett vanligt tillvägagångssätt i upphandlingar är att vissa kvalitativa minimikrav sätts, så 

kallade skall krav, vilka leverantörerna måste uppfylla. Det måste noga anges i 

förfrågningsunderlaget vilka utvärderingskriterier det kommer att tas hänsyn till. 

Myndigheten kan alltså inte i efterhand väga in kvalitetsaspekter som erbjuds av en leverantör 

utan måste då bortse till denna eventuella extra kvalitet (Fryksdahl & de Jounge, 2012). 

Utifrån de anbud som därefter inkommer väljs sedan det med lägst pris. Detta 

tillvägagångssätt kan förenklat sägas vara endimensionellt (Lunander & Andersson, 2004).  

Om en upphandlare förutom priset också önskar väga in kvalitativa skillnader mellan 

anbudsgivarna ges möjlighet till det om upphandlaren använder sig av utvärderingsgrunden 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Denna situation kan istället benämnas som 

tvådimensionell och blir mycket mer komplex än den endimensionella. Upphandlaren kan 

välja mellan att antingen först välja ett pris och därefter välja så hög kvalitet som möjligt 

förutsatt att priset minst täcker kostnaden för den erbjudna kvaliteten eller så kan 
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upphandlaren välja en nivå på kvalitet och därefter minimera priset förutsatt att priset täcker 

kostnaderna för vald nivå på kvalitet (Lunander & Andersson, 2004). 

I en rapport som framtagits av ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, 

undersöks bland annat hur förhållandet mellan pris och kvalitet förhåller sig till varandra 

(Molander, 2009). Undersökningen som gjorts är relativt begränsad men har utgått från ett 

antal upphandlingar inom stat och kommun. En av de observationer som gjorts är att det inte 

finns något generellt samband mellan pris och kvalitet i upphandlingarna. I vissa fall ökar 

kvaliteten med ökande pris, i andra minskar den med ökande pris och i den största gruppen 

kan inget samband alls utläsas. Detta innebär att pris inte kan användas som en indikator på 

kvalitet när det gäller offentliga upphandlingar utan att kvaliteten istället måste undersökas för 

varje specifikt fall (Molander, 2009). 

5.4 Hur mäts kvalitet? 
Att mäta kvalitet är en problematisk företeelse då det handlar om att på något sätt översätta en 

kvalitetsdimension hos en vara eller tjänst till ett värde på en skala. Detta är något som 

uppfattas subjektivt och sällan görs utan invändningar. Det blir än mer komplicerat när det rör 

sig om inte bara en utan flera kvalitetsdimensioner som i sin tur ska vägas mot varandra 

(Molander, 2009). 

Att mäta och utvärdera kvalitet skiljer sig åt mellan en produkt och en tjänst då 

kvalitetsdimensionerna, enligt ovan, skiljer sig åt. Rönnbäck (2012) diskuterar kring fyra 

karaktäristika som försvårar bedömningen gällande kvaliteten hos tjänster: ogripbarhet, 

heterogenitet, oskiljaktighet och förstörbarhet. Med ogripbarhet menas att en tjänst består av 

en rad aktiviteter snarare än ett fysiskt objekt, likt en produkt. Heterogenitet innebär att en 

tjänst utförs av människor varför två likvärdiga tjänster inte kan se exakt likadana ut på grund 

av den mänskliga faktorn. Oskiljaktigheten kommer av att många gånger är kunden delaktig i 

utförandet av en tjänst varför det är svårt att skilja på vad som är produktion respektive 

konsumtion av tjänsten. Förstörbarhet motsvarar det faktum att en tjänst inte kan lagras eller 

återanvändas utan är förbrukad när den är genomförd. Dessa fyra särdrag och även det faktum 

att en tjänst, till skillnad från en produkt, inte kan testas realistiskt innan köp, gör att tjänster 

är mer svårhanterliga än produkter. 

Ett stort problem för upphandlaren är att exakt kunna precisera vilken kvalitet som önskas på 

det som ska upphandlas. I regel besitter inte beställaren fullständig kunskap eller erfarenhet 

kring varan eller tjänsten och det gör att det är svårt att ställa de rätta kraven på kvaliteten 

(Nilsson et al., 2005). Det ligger också en svårighet i att omformulera kraven på kvalitet till 

faktiska krav i själva avtalet. Andersson och Lunander (2004) skiljer på teknisk kvalitet och 

funktionell kvalitet när det gäller offentliga upphandlingar. Med teknisk kvalitet avses kvalitet 

i form av personaltäthet, miljöpåverkan och livslängd. Dessa är faktorer som mer eller mindre 

går att kvantifiera och ge ett värde. När det gäller den funktionella kvaliteten är det snarare ett 

mått på hur varan eller tjänsten upplevs av användaren. Denna information inhämtas genom 

intervjuer och enkätundersökningar och en grundläggande förutsättning för att få trovärdig 

och relevant information är att de besvarande faktiskt har konsumerat varan eller tjänsten. 

Genom att användarna får gradera och rangordna olika alternativ kan jämförbara numeriska 
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värden och index tas fram även för den funktionella kvaliteten (Lunander & Andersson, 

2004). 

5.4.1 Gap-modellen 

Parasuraman et al. utvecklade år 1985 en modell för att mäta kvalitet inom tjänsteproduktion. 

När de gjorde sin undersökning utgick de från den tidigare slutsatsen om att tjänstekvalitet 

består av en jämförelse av förväntningar och utförande. Inom processen för tjänsteproduktion 

identifierades fem gap som troligtvis påverkar hur kunden upplever kvaliteten på den tjänst de 

erhåller (Parasuraman et al., 1985).  

1. Gap mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning av kundens 

förväntningar 

2. Gap mellan företagets uppfattning av kundens förväntningar och företagets 

tjänstespecifikation 

3. Gap mellan företagets tjänstespecifikation och den levererade tjänsten 

4. Gap mellan den levererade tjänsten och hur den beskrivits för kunden 

5. Gap mellan kundens förväntningar av tjänsten och hur den levererade tjänsten upplevs 

Sörqvist (2001) menar att företag kan hitta många kvalitetsbristkostnader genom att grundligt 

studera samspelet mellan dessa delar. Han nämner även ett annat gap som kan finnas, 

nämligen det mellan kundens uttalade behov och de verkliga behov och förväntningar som 

denne har. Detta gap skiljer sig dock från tidigare nämnda eftersom det är svårare för 

företaget att påverka.    

5.4.2 Nyckeltal 

Nyckeltalsberäkning är ett sätt att mäta kvalitet på ett överskådligt vis som exempelvis 

möjliggör jämförelse mellan en verksamhets tidigare upphandlingar eller utförda arbeten. Det 

går ut på att ta fram mått på till exempel prestationer inom olika områden, hur kostnader 

varierar eller hur lång tid arbeten tagit att genomföra. En definition av nyckeltal är ”tal som vi 

intresserar oss för” (Catasús et al., 2008). Vilka nyckeltal som är intressanta att mäta måste 

därför anpassas individuellt efter vad som bedöms som viktigt inom varje verksamhet. Det är 

viktigt att i förväg bestämma hur uppmätt data ska användas i förbättringsarbetet. I många fall 

resulterar kvalitetsmätningar endast i rapporter som inte utnyttjas eller kopplas samman med 

den övriga verksamheten. Sörqvist (2001) förespråkar att till en början begränsa antalet 

mätningar till de områden där de största kvalitetsbristkostnaderna finns för att sedan bygga 

upp ett komplett mätsystem när erfarenhet erhållits. Förändringar inom organisationer kan 

göra att de nyckeltal som ansågs viktiga förut inte längre tillför något till verksamheten och 

därför bör dessa mätetal ses över med jämna mellanrum (Braic et al., 2012).  

Catasús et al. (2008) delar upp nyckeltalen i fyra olika klasser: finansiella nyckeltal som 

baseras på information från ekonomisystemet, personalnyckeltal som visar information om de 

anställda, verksamhetsnyckeltal som behandlar den inre och yttre effektiviteten samt 

marknadsnyckeltal som rör de externa intressenterna. Exempel på nyckeltal som kan vara 

intressanta att mäta för en upphandlande organisation beskrivs nedan (Braic et al., 2012; 

Catasús et al., 2008): 
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 Leveransprecision – Hur stor del av det utförda arbetet som levereras i rätt tid. 

 Kundnöjdhet – Visar på en skala hur nöjda kunderna/medborgarna är. 

 Antal felanmälningar/klagomål – Fel som rapporteras in under en viss period. 

 Servicegrad – Hur stor del av ett behov som täckts. Kan användas för att 

dimensionera kapacitet. 

 Serviceeffektivitet – Hur stor andel av genomförd service som uppfyller de mål som 

uppställts. 

 Ledtid – Uppmätta tider för olika processer inom verksamheten. Exempelvis tid från 

att en felanmälan kommer in tills att åtgärden är utförd.  

 Upphandlingsstatistik – Siffror över exempelvis hur många anbud som kommer in, 

hur priserna varierar och hur många upphandlingar som görs.  

5.5 Ledning och organisering för kvalitet 
För att lyckas med kvalitetsarbetet anser Braic et al. (2012) att det är en bra grund att ha en 

strategi för hur verksamheten ska jobba med det. Det krävs även att verksamheten är 

organiserad så att rätt kompetenser finns tillgängliga på rätt plats vid rätt tillfälle. Enligt 

Wiklund (2004) är följderna av ett lyckat kvalitetsarbete många, exempelvis högre 

effektivitet, bättre ordning, reducerade variationer, ökad trivsel bland de anställda och ökad 

förståelse för vad kunderna efterfrågar. 

Genom att införa ett kvalitetsledningssystem för verksamheten kan kvalitetsarbetet 

effektiviseras. Det går att arbeta med förbättringar utan att ha ett kvalitetsledningssystem, men 

risken är då att detta arbete sker sporadiskt och att förbättringarna inte integreras inom hela 

organisationen (Wiklund, 2004). Det finns en mängd olika ledningssystem för kvalitet som 

ofta liknar varandra till viss det. Ett exempel på ett sådant, TQM, beskrivs nedan. Dessa 

ledningssystem har alla olika typer av principer och krav som verksamheten måste tolka och 

jobba efter utifrån sina egna förutsättningar. Enligt Wiklund (2004) är en stor risk vid 

införandet av kvalitetsledningssystem just att systemet byggs helt efter de befintliga 

standarderna utan att det reflekteras över hur och varför systemet ska användas. Om inte 

systemet anpassas för verksamheten blir det ineffektivt och riskerar att ses som något 

krävande av medarbetarna istället för ett system som de faktiskt har nytta av. 

5.5.1 Total quality management 

Total quality management, TQM, är ett kvalitetsledningssystem som lämpar sig väl för bland 

annat företag och organisationer som är tjänsteproducerande (Blomgren, 1997). Det är ett 

system som fokuserar på planering och ständiga förbättringar för att i så stor utsträckning det 

är möjligt förebygga fel och kvalitetsbrister. Grunden för TQM utgörs av engagerat ledarskap, 

kundfokus, att basera beslut på fakta, arbeta med processer, jobba för ständiga förbättringar 

och att få alla att medverka. Dessa sex värderingar representeras i hörstensmodellen som kan 

ses nedan i Figur 7 och beskrivs mer ingående på följande sidor (Bergman & Klefsjö, 2010). 
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Figur 7: Hörnstensmodellen som visar grunden för TQM (Bergman & Klefsjö, 2010). 

Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, har en modell för kundorienterad verksamhets-

utveckling som förutom de sex värderingarna som utgör grunden för TQM även innehåller 

värderingarna: kompetensutveckling, långsiktighet, samhällsansvar, förebyggande åtgärder, 

lära av andra, snabbare reaktioner och samverkan (Wiklund, 2004). SIQ:s modell poängsätter 

verksamheten med hänsyn till hur väl denna uppfyller olika kriterier som är baserade på 

tidigare nämnda värderingar, exempelvis kundtillfredsställelse, ledarskap och medarbetarnas 

engagemang. Den erhållna poängsumman visar på vilken av modellens sju kvalitetsnivåer 

verksamheten befinner sig. Från nivå ett där betydelsen av kvalitet inte uppmärksammas till 

den i stort sett ouppnåeliga nivå sju där kvalitetsarbetet är i världsklass (SIQ, 2012b). 

Verksamheter som använder modellen kan delta som kandidater till ”Utmärkelsen Svensk 

Kvalitet”, ett pris som SIQ delar ut varje år. Modellen används dock främst som ett verktyg 

för självutvärdering (Wiklund, 2004).   

Engagerat ledarskap 

För att lyckas med kvalitetsarbete krävs ett engagerat ledarskap i grund och botten. Om 

ledningen inte stödjer arbetet och entusiasmerar de anställda är det sällan resultatet blir lyckat 

(Wiklund, 2004). Ledningen ska se till att verksamheten strävar i rätt riktning genom att sätta 

mål och bestämma hur dessa ska följas upp. Det är även viktigt att medarbetarnas erfarenheter 

och åsikter tas tillvara samt att de hålls välinformerade om hur deras arbete påverkar 

verksamheten. Genom att sätta en hög prioritet på kvalitetsarbetet och styrka dess betydelse 

blir det mer motiverande för medarbetarna att engagera sig (Bergman & Klefsjö, 2010). 

Fokus på kunden 

Som synes i Figur 7 är kundfokus en central del i TQM. Det är hur väl kundens behov och 

förväntningar uppfylls som avgör den upplevda kvaliteten. Då dessa varierar från person till 

person är det viktigt för alla företag och verksamheter att förstå vem deras kund är och vad 

denna sätter värde på för att kunna erbjuda bästa möjliga produkt eller tjänst (Bergman & 

Klefsjö, 2010). Det är viktigt att hela tiden vara lyhörd för förändringar av kundens behov för 

att inte riskera att fastna i arbetssätt som har fungerat förr men inte längre bidrar till 

kundtillfredsställelsen (Wiklund, 2004).   
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Basera beslut på fakta 

För att minska risker vid exempelvis investeringar eller andra satsningar är det viktigt att 

basera sina beslut på fakta. Det kan till exempel vara att göra kundundersökningar för att få 

reda på vad kunderna förväntar sig eller en nulägesanalys för att åskådliggöra vart 

verksamheten befinner och utifrån det underlaget ta fram en plan för framtiden. Blomgren 

(1997) menar att risken är att beslut baserade på en intuition kan visa sig vara olönsamma 

eller på andra sätt ogynnsamma för organisationen.  

Arbeta med processer 

Med processfokus menas att verksamheten ska ses som en kontinuerlig process där inflöden 

bestående av exempelvis arbetskraft och material omvandlas till utflöden av produkter och 

tjänster. Syftet med processen är att den ska skapa värde för verksamhetens interna och 

externa kunder. Ofta talas det om tre typer av processer: huvudprocesser, stödprocesser och 

ledningsprocesser. Huvudprocesser är de processer som skapar värde för de externa kunderna, 

till exempel tjänsteproduktion. Stödprocesser finns till för att huvudprocessen ska fungera så 

bra som möjligt genom exempelvis bemanning och budgetering. Avslutningsvis är det 

ledningsprocesser som samordnar och styr tidigare nämnda processer och ser till att dessa 

förbättras (Bergman & Klefsjö, 2010). 

Genom att kartlägga och beskriva de viktigaste processerna fås en helhetssyn där betydelsen 

av varje delprocess blir tydlig, vilket gör att det blir lättare att se vilka delar av verksamheten 

som är i störst behov av förbättring. Det är viktigt att alla berörda deltar i process- 

kartläggningen eftersom risken annars är stor att förbättringsmöjligheter förbises om en 

person tar på sig allt arbete. Bristen på delaktighet kan också leda till att medarbetarna finner 

resultatet av kartläggningen ointressant, vilket underminerar syftet med den (Wiklund, 2004). 

Det kan vara bra att i kartläggningen identifiera verksamhetens specificerande och 

redovisande dokument och vart dessa används i arbetsprocesserna. Med specificerande 

dokument menas dokument som styr och vägleder hur arbetet bedrivs, exempelvis lagar, 

policys, instruktioner och checklistor. Redovisande dokument är dokument som används för 

att visa att något har blivit utfört, exempelvis protokoll, kontroll- och avvikelserapporter och 

fakturor. Tanken med att se över dessa typer av dokument är för att se hur effektiva de är och 

om de verkligen används. Dokument som kommer från lagar och författningar kan i regel inte 

ändras, men för interna dokument som är ineffektiva ska ställning tas till om de ska ändras 

eller helt enkelt tas bort (Wiklund, 2004).  

Genom att kontinuerligt mäta processerna och analysera dessa data med hjälp av olika 

statistiska verktyg fås en bild över hur väl de fungerar och varierar över tiden. Exempel på 

mätdata kan vara antal klagomål från kunder eller upptäckta fel och avvikelser (Blomgren, 

1997). Då en process ofta innebär att samma arbetsuppgifter utförs upprepade gånger är det av 

intresse att minska den variation som uppstår på grund av att dessa uppgifter utförs på olika 

sätt. Det kan exempelvis handla om variation av arbetets kvalitet eller tidsåtgång. Genom att 

arbeta enhetligt anser Wiklund (2004) att det är lättare att kontrollera kvaliteten och se hur 

olika förändringar påverkar denna positivt eller negativt. 
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Ständiga förbättringar 

För den offentliga sektorn är den största utmaningen ofta att förbättra tjänsteproduktionen för 

samma eller lägre kostnad som tidigare, vilket ibland kan ses som en svår uppgift (Blomgren, 

1997). Det som ofta förbises är kvalitetsbristkostnader som kostar i form av tid och pengar. 

Högre kvalitet behöver därmed inte vara synonymt med högre kostnader (Svenska 

Kommunförbundet, 2004).   

Det är viktigt att varje verksamhet hittar ett sätt att jobba med förbättringsarbete som passar 

just dem. En vanlig modell för kvalitetsutveckling är PDSA-cykeln som står för Plan, Do, 

Study och Act och visas i Figur 8. Modellen innebär att i första fasen identifiera problem och 

planera för hur de ska förbättras, i andra fasen implementera de framtagna lösningarna, följt 

av att i den tredje fasen studera och utvärdera hur bra åtgärderna löste problemen. I den 

avslutande fasen avgörs om lösningen ska sättas som en ny standard för hur arbetet ska 

genomföras eller om cykeln ska repeteras för att få fram ett nytt och bättre förslag (Bergman 

& Klefsjö, 2010). Ett misstag många företag gör är att tro att det går att bli ”färdiga” med sitt 

förbättringsarbete. Förbättringsarbetet ska ses som en kontinuerlig process som har en naturlig 

plats i det dagliga arbetet (Wiklund, 2004).  

 

Figur 8: PDSA-cykeln. 

Allas medverkan 

För att få kvalitetsarbetet att fungera krävs att alla medverkar och jobbar för samma mål. Det 

räcker alltså inte bara med att ledningen är engagerad. För att få de anställda att engagera sig 

är det viktigt att de känner sig behövda och att de får förtroende från ledningen. En anställd 

som är motiverad och känner sig delaktig i förbättringsarbetet känner större ansvar för det de 

uträttar, vilket ger bättre resultat (Bergman & Klefsjö, 2010).  

5.5.2 Rätt kompetenser i upphandlingsgruppen 

Chansen att lyckas genomföra en upphandling på ett effektivt sätt och med goda resultat ökar 

avsevärt om rätt kompetenser finns med i upphandlingsgruppen. Braic et al. (2012) anser att 

det finns tre typer av kompetenser som hör till dessa: 

 Engagerad behovskunnig 

 Expert 

 LOU-kunnig 
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Med engagerad behovskunnig menas en eller flera personer som brinner för och har 

erfarenhet av det som ska upphandlas (Braic et al., 2012). Det medför att denna person vet 

vad som har gått bra eller dåligt vid tidigare upphandlingar och har mål för hur 

upphandlingarna kan förbättra verksamheten i framtiden. Expertens roll är att ta fram en 

kravspecifikation för upphandlingen baserat på den behovskunniges mål och visioner och vet 

vilka krav som ska ställas för att rätt kvalitet ska fås på den köpta varan eller tjänsten. Att 

personen kallas expert är för att denna ska ha djupa kunskaper om det som ska upphandlas 

och även veta hur det ser ut med leverantörer på marknaden. Det kan vara så att de mål och 

visioner som den behovskunnige förmedlar till experten inte alltid är realiserbara och därför 

krävs ibland en avvägning mellan dessa. Till sist behövs en LOU-kunnig för att se till att 

regelverket följs och att förfrågningsunderlaget struktureras på ett tydligt sätt. Detta blir ofta 

upphandlarens eller upphandlingsjuristens roll (Braic et al., 2012). 

Det har påvisats att det i många upphandlande organisationer är svårt att rekrytera rätt 

kompetenser. I vissa fall beror detta på att resurser inte finns och i andra fall att det är svårt att 

attrahera upphandlare, speciellt inom den offentliga sektorn (SOU 2011:73, 2011). För 

upphandlingar som är av stor betydelse för den upphandlande myndigheten kan det ibland 

vara nödvändigt att ta in upphandlingskonsulter för att säkra att rätt kompetens finns på plats. 

Braic et al. (2012) menar att det är viktigt att se bortom de kostnader som uppstår för att 

anställa upphandlare och chefer med högre utbildning för det faktum att dessa kan bidra till 

kostnadsbesparingar. Det kan exempelvis innebära fler lyckade upphandlingar där rätt krav 

ställs på leverantören och önskad kvalitet därmed erhålls.  

5.6 Leverantören och värdet av en långsiktig och god relation 
Bergman och Klefsjö (2010) menar att relationen med leverantörer länge har varit svag och 

avskild från den övriga verksamheten i en organisation. Priset har varit den enda avgörande 

faktorn för valet av leverantör och låg eller ingen prioritet har lagts på att hjälpa denna med 

förbättringsarbete eller att lösa kvalitetsproblem eftersom det varit enklare att byta ut 

leverantören. Med en sådan svag relation har det heller inte alltid varit lönsamt för 

leverantören att vara nytänkande och komma med innovativa lösningar. Denna syn på 

leverantörer är något som har fungerat tidigare men som blivit alltmer ogynnsamt i takt med 

att kvalitetskraven och förväntningarna höjts.    

Genom att bygga bättre relationer med sina leverantörer kan kvaliteten på de producerade 

varorna och tjänsterna höjas. Det är framför allt den så kallade icke-verifierbara kvaliteten 

som kan bli bättre när långsiktiga samarbeten inleds. Med icke-verifierbar kvalitet menas den 

typen av kvalitet som är svår att sätta krav på och mäta, men som ändå ger en känsla för om 

en produkt är bra eller om en tjänst är utförd på rätt sätt (Bergman et al., 2011). För den 

offentliga verksamheten är de upphandlade leverantörerna i många fall dess ansikte utåt mot 

medborgarna. Ett gott samarbete är därför viktigt för att veta vilken bild av verksamheten som 

speglas till allmänheten. Tillit är centralt för ett långsiktigt samarbete och skapas bland annat 

genom att dela information och ge feedback till leverantörerna. Genom att hålla en frekvent 

kontakt med leverantörerna kan förseelser tas itu med direkt innan de växer till större problem 

(Kammarkollegiet, 2011).  En stark tilltro till sina leverantörer och en välfungerande relation 
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där arbetet utförs enligt avtal skapar ett lägre behov av inspektioner, vilket frigör resurser som 

kan användas till annat (Bergman & Klefsjö, 2010).       

LOU skapar ibland problem inom den offentliga sektorn gällande relationen med leverantörer. 

Då samarbetet bara sträcker sig under en viss avtalstid utan garantier för fortsatt samarbete 

vid nästa upphandling kan vikten av ett gott samarbete åsidosättas. Svårigheten för den 

upphandlande myndigheten att häva ett kontrakt eller problem med att ge sanktioner som 

exempelvis viten kan också bidra till att leverantören hittar kryphål för att göra minsta möjliga 

av det som krävs av dem, vilket slår hårt mot kvaliteten. Ett incitament för ett gott samarbete 

och en god levererad kvalitet från leverantören är förlängningsoptioner som beställaren kan 

välja att utnyttja eller inte (Bergman et al., 2011). Ett avtal har ofta en fast löptid på ett visst 

antal år med en möjlighet till förlängning om beställaren vill det. Det kan exempelvis vara ett 

grundavtal som löper under tre år följt av en möjlig förlängning med två år. Förlängnings-

optionen kan alltså aldrig ha större omfattning i volym eller tid jämfört med grundavtalet 

(Werling, 2012). Ett annat problem som uppstår på grund av LOU är att upphandlade 

leverantören inte kan delta i planeringsarbetet inför ett projekt eller ett uppdrag, utan 

introduceras först när arbetsbeskrivningen och alla krav redan är definierade. Det finns de 

som av erfarenhet har sett att kostnader för projekt minskar när leverantörerna får vara med 

och ge sina synpunkter i ett tidigt skede. För den offentliga sektorn förhindras detta av lagen 

eftersom projektet måste utformas och konkurrensutsättas innan leverantören kommer in i 

bilden (SOU 2011:73, 2011).         

För en leverantör som får ett fast pris för sitt arbete kan det vara svårt att hitta motivation till 

att bidra med innovativa och resurseffektiva lösningar som gynnar beställaren. Det avtal som 

gäller för leverantören får inte ändras och därmed blir det först vid nästa upphandling som 

förfrågningsunderlaget kan uppdateras. En upphandling som denne riskerar att förlora till 

någon annan. För att uppmuntra till innovation och höga prestationer bland sina leverantörer 

kan den upphandlande verksamheten använda olika typer av ersättningssystem utöver den 

fasta ersättningen. Gäller det exempelvis skötsel där olika kvalitetsnivåer på arbetet är 

definierbara kan målrelaterad ersättning användas, vilket innebär att leverantören får en 

bestämd ersättning när de presterar över en viss nivå. Handlar det istället om innovationer och 

idéer som bidrar till besparingar och effektiviseringar kan bonusrelaterad ersättning användas 

som exempelvis kan vara baserad på en procentuell del av besparingen (Kammarkollegiet, 

2011).  
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6 Fallstudie av tekniska kontoret 

I detta kapitel presenteras det material som samlats in från dokument erhållna av tekniska 

kontoret samt under intervjuer med anställda på tekniska kontoret och dess leverantörer. 

Resultatet syftar till att beskriva hur de arbetar under upphandlingsprocessen och uppdaga 

brister och framgångsfaktorer som sedan ska stå till grund för kommande analys. Kapitlet 

inleds med en verksamhets- och organisationsbeskrivning av tekniska kontoret följt av en 

beskrivning av hur de i nuläget arbetar med upphandlingsprocessen och kvalitetsutveckling. 

Därefter presenteras leverantörernas åsikter kring ämnet.  

Materialet är inhämtat från dokument och intervjuer med anställda från olika delar av 

verksamheten. Exempel på dokument som erhållits är organisationsbroschyrer, kommunens 

riktlinjer för upphandling, gamla förfrågningsunderlag, servicedeklarationer och tidigare 

utredningar gällande beställarkompetens och kvalitetsutveckling. Frågorna som ställts till de 

anställda har varit av öppen karaktär återfinns i Bilaga 1. Ytterligare frågor har tillkommit 

under intervjuerna beroende på vad som diskuterats och kompletterande frågor har även ställts 

i efterhand för att förtydliga oklarheter. 

6.1 Verksamhetsbeskrivning  
Norrköpings kommuns politiska ledning består av kommunfullmäktige samt kommun- 

styrelsen med utskott, där kommunfullmäktige är det högsta beslutsfattande organet. De 

bestämmer vilka mål och riktlinjer kommunen ska jobba för och vilken budget de olika 

nämnderna ska ha. Under kommunfullmäktige finns bland annat nio verksamhetsnämnder 

som jobbar för att realisera tidigare nämnda mål och beslut ut mot medborgarna. Nämnderna 

ger ut uppdrag och ekonomiska resurser till kommunala enheter och ska se till att arbetet 

utförs enligt uppdragsplanen och andra styrdokument som kommunfullmäktige tagit fram. 

Tekniska nämnden är den nämnd som har ansvaret för kommunens gator, vägar, parker och 

naturvård, liksom för drift och underhåll av spårvagnsspår, hamn- och industrispår samt 

skolskjuts, färdtjänst och avfallshantering. Tekniska kontoret är det tjänstemannakontor som 

tillhandahåller service åt tekniska nämnden och ansvarar för att de olika områdena sköts. 

Arbetet med att nå upp till givna mål innefattar för tekniska kontoret bland annat att 

upphandla olika varor och tjänster från leverantörer. Till skillnad från de flesta kommunala 

verksamheter upphandlar tekniska kontoret nästan allt arbete. Det enda som hålls i egen regi 

är spårvagnsverkstaden och parkeringsenhetens tillsyn av parkeringar på allmän mark.  

6.2 Organisation 
Tekniska kontoret består enligt Figur 9 av en ledning, stödfunktionerna ekonomi och 

administration, kommunikation och ledningsstöd liksom sju verksamhetsområden fördelat på 

de fyra enheterna Gata, park och natur (GPN), Spår, Skolskjuts och färdtjänst samt Avfall. I 

denna fallstudie är det endast de rödmarkerade verksamhetsområdena GPN och Spår som 

kommer att ligga i fokus.   
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Figur 9: Tekniska kontorets organisation. 

I ledningen sitter en förvaltningschef som har till uppgift att leda och fördela arbete. 

Förvaltningschefen är den person som sköter kontakten med nämnden. Ekonomi- och 

administrationsfunktionen har ansvar för bland annat personaladministration och ekonomisk 

uppföljning av varje verksamhet. 

Avdelningen Kommunikation tar hand om både den interna kommunikationen och den 

externa kommunikationen ut till medborgarna. Avdelningens fokus ligger på att försöka vara 

proaktiv genom att snabbt skicka ut viktig information och vara lätt att nå för allmänheten. 

Den interna kommunikationen innefattar bland annat mediebevakning för att hålla ledningen 

informerad om tekniska kontoret figurerar i media. Den externa kommunikationen består av 

kundservice och att nå ut med information till medborgarna i form av utskick, annonser eller 

via webben.  

Ledningsstödet innefattar bland annat en kvalitetsutvecklare vars huvuduppgift är att leda och 

utveckla kvalitetsarbetet och att inspirera och engagera medarbetare i kvalitetsfrågor. Nyligen 

anställdes även en avtalscontroller vars uppgift är att samordna arbetet med avtalen. 

Ledningsstödet består också av projektsamordnare, verksamhetsutvecklare och en strateg. 

Dessa ska kunna bistå med kompetens och hjälpa till vid upphandlingar.  

Verksamhetsområdet GPN leds av en verksamhetschef som har huvudansvaret för 

verksamheten. Verksamheten delas in i tre områden; Utveckling, Parkeringsenheten och 

driften av GPN. På utvecklingsavdelningen sitter trafikplanerare och landskapsarkitekter som 

utifrån behovsanalyser lägger fram förslag till trafiksäkerhetsåtgärder och investeringsprojekt 

till exempelvis nya cirkulationsplatser och lekparker. Parkeringsenheten jobbar självständigt 

och sköter som tidigare nämnt sitt arbete i egen regi lett av en enhetschef. Driften av GPN är 

ett stort område och stöds också av en enhetschef. Inom området Gata innefattas bland annat 

skötsel i form av snöröjning, halkbekämpning, lagning av sprickor, sopning, ansvar för 

kommunens belysning och att se till att alla trafikskyltar finns där de ska. På parksidan ingår 
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skötsel av gräs, träd och buskar, tömning av papperskorgar och plantering av blommor. Både 

Gata och Park upphandlar deras tjänster av externa entreprenörer. Norrköping är indelat i fem 

geografiska skötselområden som upphandlas separat. Dessa områden har olika krav på skötsel 

och underhåll där det önskas en högre standard för de mer centrala delarna. Verksamhets- 

området Natur tar hand om skötseln av naturreservat och tätortsnära skog och sköts av Natur 

och Bygg.  

Verksamhetsområdet Spår leds även det av en verksamhetschef och är indelat i fyra områden; 

Drift, Spårvagnsverkstaden, Utveckling och Natur och Bygg. För Drift ingår bland annat 

skötsel av spårvägar och industri- spår med tillhörande kontaktledningar, skötsel av 

likriktarstationer som förser ledningarna med ström samt underhåll av trafiksignaler och 

hållplatser. Allt arbete som utförs i driften upphandlas. Spårvagnsverkstaden drivs som 

tidigare nämnts i egen regi. 

6.3 Upphandlingsprocessen hos tekniska kontoret 
Nedan beskrivs hur tekniska kontorets upphandlingsprocess ser ut idag. Processen är upp- 

delad enligt de steg som beskrivs i kapitel 4.   

6.3.1 Bakgrundsarbete 

På tekniska kontoret används i dagsläget ett manuellt system där avtalen läggs in i en tidsplan 

för ett antal år framåt i tiden. Sedan är det upp till de som har ansvar att se över tidsplanen och 

själva räkna ut när upphandlingsarbetet inför nästa avtal bör starta. Detta upplevs vara ett 

osmidigt system där det är lätt att missa avtal som håller på att löpa ut. I en del anläggnings- 

arbeten ingår efter färdigställandet en garantiskötsel under två till tre år som alltså kan 

fortsätta löpa även under efterföljande upphandlingsavtal. Skötseln som täcks av garantin 

exkluderas inte ur nästa upphandling, vilket medför att tekniska kontoret betalar dubbelt för 

skötseln av vissa områden. Problemet är att det inte finns något system som håller koll på hur 

garantitiderna löper och därför är det enklare och mindre tidskrävande att upphandla alla 

områden för att garantera att allt täcks in.  

Nyligen anställdes en avtalscontroller som ska samordna arbetet kring avtalet genom att bland 

annat hålla koll på när de går ut och när upphandlingsprocessen bör ta fart. Arbetet kommer 

fortfarande att ske manuellt tills vidare men de hoppas på att kunna införa en avtalsdatabas för 

det i framtiden. Då avtalscontrollern just börjat med sitt arbete finns ännu inga resultat över 

hur detta påverkat upphandlingsarbetet, men förhoppningarna är att det ska bli mer 

strukturerat. 

Den allmänna uppfattningen på tekniska kontoret är att upphandlingsprocessen för avtal som 

löper kontinuerligt ofta startar för sent. Detta leder till att de i vissa fall blir tvungna att lösa 

problemet ad hoc och i stort sett använda samma förfrågningsunderlag som vid föregående 

upphandling och i princip bara uppdatera kartmaterialet. En mängdreglering som beskriver 

vad som hänt i skötselområdet i fråga om exempelvis ökat eller minskat antal träd och 

parkbänkar eller förändringar av areor på skötselområden ska göras årligen. Det kan dock 

hända mycket i en kommun under ett år och ibland hinner de inte med att göra alla upp- 

dateringar. Orsaken till att upphandlingsprocessen startar för sent är att de legat efter med 
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planeringen under en lång tid och har svårt att hitta tid till att komma i fas igen. Mycket har 

rullat på i gamla spår och då har inte utvecklingsbehovet tagits hand om.  

6.3.2 Framtagning av förfrågningsunderlag 

I regel ändras förfrågningsunderlagen mellan upphandlingarna. De som har ansvar för fram- 

tagandet av underlaget för under året anteckningar över det de vill ändra på. De verksamhets- 

chefer som berörs av ändringarna går sedan igenom dessa och godkänner de förslag som 

anses viktigast. Ändringar som innebär fler eller höjda krav medför ofta högre priser, vilket 

gör att inte alla ändringar kan implementeras på en gång utan måste prioriteras.   

Det händer dock att gamla förfrågningsunderlag med endast ett fåtal justeringar används vid 

nya upphandlingar. Detta beror främst på tidsbrist men även på grund av rädslan att 

ändringarna ska medföra fel i upphandlingen. Vissa anser nämligen att det kan ta emot att 

göra ändringar i ett underlag som fungerat förut eftersom det kräver mycket genomarbetning 

och granskning. Ett felplacerat kommatecken eller krav som inte är nog tydliga är exempel på 

fel som kräver exempelvis omskrivning eller komplettering av förfrågningsunderlaget.  

Tekniska kontoret har inför kommande upphandling av driften till ett av områdena i 

Norrköping infört projekt som ett nytt sätt att arbeta med framtagandet av förfrågnings- 

underlag. Samma personer som tidigare skriver underlaget men leds av en projektledare. 

Projektledarens uppgift är att samordna, kvalitetssäkra och se till att politikernas beslut och 

riktlinjer arbetas in i förfrågningsunderlaget. Det har även gjorts en ansträngning för att 

förtydliga underlaget i fråga om bland annat utförandekrav. Responsen från de som deltar i 

projektet har varit positiv då de tycker att det är bra att få kontroll och styrning över arbetet, 

speciellt i de situationer då flera upphandlingar pågår samtidigt.  

Det finns en önskan om att kunna ställa tydligare kvalitetskrav på varorna och tjänsterna som 

köps in då det kan vara svårt att definiera sådana, speciellt för tjänster. De anser att de måste 

bli bättre på att precisera vad det är de vill ha för att göra det enklare för entreprenören att 

förstå vad som efterfrågas. Ska ett krav för gatuunderhåll vara att det är rent och snyggt, eller 

att städning ska ske en gång om dagen? Vart går gränsen för oacceptabel skötsel?  

Högre krav i förfrågningsunderlaget innebär i regel högre priser från leverantörerna, och med 

en budget som är begränsad blir det inte alltid kvaliteten som prioriteras. En del anser till och 

med att kraven de har i funktionsbeskrivningen idag är för höga och borde sänkas eftersom 

vissa entreprenörer ändå inte lever upp till dessa.  

Budgetfrågan är ett ständigt problem för tekniska kontoret som menar att mängden skötsel- 

områden har ökat utan att deras budget gjort det. Förr kunde de få täckning från kommunen 

om budgeten för snöröjningen överskreds, men från och med den 1 januari 2012 måste de 

bekosta allt själva. Detta har lett till att avtalen måste utformas så att vissa delar kan stoppas 

om den totala budgeten riskerar att överskridas. Om något verksamhetsområde kräver mer 

resurser än planerat måste tekniska kontoret göra omfördelningar inom sina givna 

budgetramar, vilket leder till att andra verksamhetsområden får mindre resurser att röra sig 

med. Detta brukar medföra att kraven på dessa områden måste sänkas inför nästkommande 

upphandling. Ett exempel på det är att de på många grönområden övergått från gräsklippning 
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till slaghack av ytorna, vilket har lett till en del missnöje bland medborgarna. Om tekniska 

kontoret vill begära mer pengar och ge förlag på förändringar måste de först vända sig till 

tekniska nämnden. Därefter går ärendet vidare till kommunstyrelsen för att slutligen hamna 

hos kommunfullmäktige som bestämmer över alla nämnder. De anser att det därmed är en 

lång beslutsväg och oftast är det endast ett fåtal av tekniska kontorets förslag som tar sig ända 

fram till fullmäktige efter att prioriteringar gjorts. 

När det gäller upphandling av arkitektarbeten känner sig tekniska kontoret begränsade av 

LOU eftersom vad som anses som kvalitet inom arkitektur och utformning av stadsmiljön är 

en subjektiv fråga. En arkitekt som upphandlas kanske inte alls levererar det medborgarna vill 

ha eller tycker är fint, och om denna arkitekt har ett ramavtal under en längre tid blir det 

mindre variation på det konstnärliga arbetet. Verksamhetschefen på GPN är medveten om att 

projekttävlingar eller arkitekttävlingar kan användas men anser att det är alldeles för tids- och 

resurskrävande att göra så för alla objekt.  

Som tidigare nämnts delar verksamheterna Gata och Park upp Norrköping i fem huvud- 

områden som upphandlas separat. Avtalstiden är tre år med möjlighet till två års förlängning, 

vilken i princip alltid utnyttjas. Detta innebär att ett område upphandlas varje år och som det 

ser ut nu upphandlas all skötsel i ett och samma avtal. Konsekvensen av att ha så omfattande 

avtal blir att det endast är ett fåtal entreprenörer som har kapaciteten att lägga anbud. I 

dagsläget har tekniska kontoret endast två leverantörer som sköter de fem huvudområdena. 

Anledningen till att de inte delar in Norrköping i mindre områden är att det inte skulle vara 

ekonomiskt hållbart för leverantörerna att tillhandahålla all utrustning som krävs endast för att 

sköta ett litet område. Däremot diskuteras det kring att utreda för- och nackdelar med att flytta 

ut exempelvis snöröjningen till ett separat avtal för att få bättre kontroll på arbetet.      

6.3.3 Anbudsprövning 

Tekniska kontoret har en person som tillsammans med två andra personer, som agerar som 

vittnen, ansvarar för utvärderingen av de inkomna anbuden. Anbud som inte uppfyller de 

obligatoriska utvärderingskraven eller är ofullständiga sorteras bort. Därefter utvärderas 

resterande anbud efter vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till 

kvalitetsdelarna, vilka innefattar leverantörens organisation och kompetens, 

genomförandeplan samt miljökriterier. De olika områdena poängsätts efter hur väl 

leverantören uppfyller dessa. Varje poäng är sedan värd en viss förbestämd summa som dras 

av från anbudspriset, vilket resulterar i det så kallade jämförelsepriset. Anbud som har det 

lägsta jämförelsepriset blir det som antas. I princip motsvaras dock alltid det lägsta 

jämförelsepriset av det anbud som hade det lägsta anbudspriset till att börja med. Detta på 

grund av att alla kan visa upp likvärdiga referenser och att önskvärda krav viktas lågt i 

förhållande till priset. Om ett anbud får maxpoäng vid utvärderingen dras en summa 

motsvarande cirka 10-15 procent av anbudspriset för de större entreprenadupphandlingarna.  

Det har blivit vanligare är att en del leverantörer sätter allt lägre priser för det efterfrågade 

arbetet, vilket somliga anser vara ett problem. De menar att dessa låga priser omöjligt 

kommer att kunna täcka upp för de krav som ställs av tekniska kontoret. Det rör sig ofta om 

leverantörer som varit med förr och därför spekuleras det i att dessa vet att det finns 
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ansvarsområden de kan spara in pengar på att sköta sämre eftersom de inte kontrolleras. Nya 

leverantörer brukar nämligen lägga sig på ett betydligt högre pris, vilket indikerar att de 

räknar ut priset efter de krav och specifikationer som står i förfrågningsunderlaget. Det finns 

ingen given gräns för vad som kan anses som ett orimligt lågt bud. Det enda de på tekniska 

kontoret kan göra är att kontakta anbudsgivaren och fråga om de verkligen kan utföra arbetet 

för det pris som erbjudits, vilket de oftast hävdar att de kan. Anbudspriset som entreprenören 

lämnar består av summan de vill ha för att sköta de faktiska mängderna som finns givna i 

mängdförteckningen i förfrågningsunderlaget, exempelvis klippning av ett visst antal 

kvadratmeter gräs eller tömning av ett visst antal sopkorgar, samt summan av priserna i à-

prislistan. À-prislistan prissätts av leverantören och är en lista över de typer av tilläggsarbeten 

som kan tänkas behövas under avtalets gång men som alltså inte ingår i grundavtalet. 

Det finns en önskan om att i utvärderingen kunna sortera bort anbud med de lägsta priserna 

och att kunna vikta kvalitetsdelarna högre gentemot priset när det finns klara skäl till att tro att 

leverantörerna inte kommer att kunna utföra uppdraget på bästa sätt. Anledningen till att detta 

inte görs idag är mycket på grund av rädslan för överprövningar. Det finns de entreprenörer 

som tar juridisk hjälp med att leta efter fel och kryphål i förfrågningsunderlaget som de kan 

utnyttja ifall de inte skulle vinna upphandlingen. Senast tekniska kontoret uteslöt en 

entreprenör från en upphandling på grund av tidigare misskötsel av sitt uppdrag ledde det till 

en överprövning som resulterade i en avtalsspärr. Då inget nytt avtal fick tecknas blev de 

tvungna att direktupphandla tjänsten tills vidare, vilket blev mycket dyrare och även kostade 

tid och energi. Flera av de anställda på tekniska kontoret anser att de i dagsläget saknar den 

juridiska kompetens på kontoret som skulle behövas för att skapa förfrågningsunderlag med 

bättre krav och utvärderingskriterier.    

6.3.4 Uppföljning 

Ett sätt att garantera att leverantörerna gör det de ska är genom regelbunden uppföljning, 

något som det inte finns tillräckliga resurser för på tekniska kontoret. Det finns order om att 

allt ska kontrolleras men inte tillräckligt med tid till detta, vilket gör att det blir svårt att 

genomföra. Enligt de anställda skulle det behövas åtminstone en heltidsanställd som utförde 

kontroller. I uppdragsplanen för år 2013 som tekniska kontoret fått av tekniska nämnden finns 

avtalsefterlevnad som ett av fokusområdena, vilket innebär att avtalen ska kontrolleras bättre 

för att öka trovärdigheten mot medborgarna. En avtalscontroller har som tidigare nämnts 

anställs för att samordna arbetet med befintliga avtal, men inga beslut kring hur kontrollerna 

ska genomföras har tagits. I dagsläget utförs de flesta kontroller av områdena Gata och Park i 

samband med att anställda är ute i sitt dagliga arbete. Det handlar alltså inte om ingående och 

strukturerade kontroller utan en snabb överblick där endast uppenbara avvikelser går att 

upptäcka. För de avtal där det är satt ett sista datum för utförandet, exempelvis sand- 

upptagningen efter vintern, åker egen personal ut och gör en kontrollbesiktning när det ska 

vara gjort.   

Tidigare har tekniska kontoret tagit hjälp av externa konsulter som utfört kontroller av arbetet 

med exempel på både lyckade och mindre lyckade samarbeten. Vissa av de anställda på 

tekniska kontoret är av åsikten att problemet med att anställa konsulter för uppföljning är att 
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dessa inte kan avtalet på samma sätt som de som dagligen arbetar med det, vilket gör att det 

tar ett tag innan uppföljningen sker effektivt. 

Tekniska kontoret har oberoende besiktningsmän som utför slutbesiktning av skötselområden 

och anläggningsarbeten när avtalet löper ut och arbetet är klart. För de arbeten som innefattas 

av en garantitid utför de även en garantibesiktning när denna löpt ut för att förvissa sig om att 

allt hållit som det skulle. Entreprenören ansvarar för att göra en övertagandebesiktning när 

den tar över ett skötselavtal för att se över vilken status området har. Om något håller en lägre 

standard än avtalet anger kan entreprenören begära mer pengar för att åtgärda avvikelserna. 

Om alla fel och brister är åtgärdade eller åtminstone dokumenterade inför övertagandet anser 

de på tekniska kontoret att det blir lättare att säkra att området håller samma eller bättre 

standard när leverantörens åtagande är fullföljt.  

Kontakten med leverantörerna sker främst under regelbundna driftsmöten där områdes- 

ansvariga träffar respektive leverantör för att diskutera vad i avtalet som gjorts och hur arbetet 

ska fortskrida. De arbetar även med checklistor som leverantörerna ska lämna in som en typ 

av egenkontroll, vilka förklaras mer ingående i avsnittet Kvalitetsarbete. Ett annat verktyg för 

uppföljning är Infracontrol som är ett system där medborgarnas felanmälningar och 

synpunkter rapporteras in. Även detta system förklaras mer ingående senare i rapporten. Med 

bristande uppföljningsrutiner tror vissa av de anställda att entreprenörerna lär sig vad som 

kontrolleras och vad som inte gör det och menar att det handlar om stora belopp som tekniska 

kontoret förlorar på detta. På tekniska kontoret använder de sig inte av bonus- eller 

ersättningssystem om leverantörerna presterar över en viss nivå eller om de kommer med nya 

lösningar på problem. 

Hur avvikelser från avtalet hanteras varierar från gång till gång. Det anses idag vara en 

utdragen process där leverantören ofta måste kontaktas flera gånger innan problemet tas 

omhand. Efter att avvikelsen fotograferats och dokumenterats ges leverantören en viss tid att 

lösa problemet. Om detta inte blir gjort under utsatt tid ska vite utdömas. Förutom att det är en 

tröttsam och ineffektiv uppgift att jaga på leverantörerna att göra sitt jobb blir det en märklig 

situation för den anställde som får växla mellan att sköta den professionella relationen med 

leverantörerna ena dagen och utkräva viten andra dagen. Det finns de som undviker att ge ut 

viten eftersom de anser det är svårt att avgöra om det faktiskt är en avvikelse från avtalet och 

om leverantören har haft möjlighet att åtgärda problemet under utsatt tid. De anser även att 

det kan vara jobbigt att hamna i tvist med leverantören. Andra delar ut viten och säger att det 

är det enda som biter på problemen, men tycker samtidigt att det är synd att det ska behöva gå 

så långt och att det inte fungerar i längden. På tekniska kontoret har de inga vitestak i avtalen, 

vilket i princip innebär att vitena kan bli hur höga som helst. De ser dock inga problem med 

det eftersom dessa sällan uppgår till så höga summor att ett vitestak skulle behövas. Pengarna 

som tekniska kontoret får in i form av viten tillfaller driftbudgeten såvida inte förvaltnings-

chefen väljer att lägga dessa på annat konto. 

På grund av de omfattande avtalen gällande driften för GPN är det som tidigare nämnts endast 

de stora drift- och anläggningsföretagen som har kapacitet att vinna upphandlingen. Dessa har 

i sin tur underentreprenörer eller bemanningspersonal som sköter stora delar av arbetet och 
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som inte ska styras eller kontrolleras av tekniska kontoret. Dessa underentreprenörer ska dock 

godkännas av tekniska kontoret enligt vad som står i de allmänna föreskrifterna i 

förfrågningsunderlaget.  Hos vissa av de anställda på tekniska kontoret råder uppfattningen 

om att ansvarskänslan ibland är lägre hos leverantörerna jämfört med den hos den egna 

personalen som skötte driften förut när denna låg i egen regi. De menar att leverantörerna i 

vissa fall bara gör precis det som krävs av dem medan den egna personalen ansträngde sig 

mer. 

6.3.5 Utvärdering 

Någon grundlig utvärdering av upphandlingen görs idag inte på grund av tidsbrist även om 

tanken är att det ska genomföras och stå som en grund i bakgrundsarbetet inför kommande 

upphandling. Systemet Infracontrol som registrerar de ärenden som medborgarna rapporterar 

in ses över, men eftersom det är ett nytt system har inga klara bestämmelser gjorts kring hur 

det ska användas. Det sker heller ingen strukturerad dialog med entreprenörerna i syfte att ta 

fram förslag på förbättringsåtgärder eller hitta effektivare lösningar på arbetsuppgifter. 

6.4 Kvalitetsarbete  
Nedan beskrivs hur tekniska kontoret arbetar med kvalitetsfrågor och kvalitetsutveckling 

inom verksamheten. Det handlar bland annat om verktyg som används vid uppföljning av 

avtal och hur kommunikation mellan dem och medborgarna sker. 

6.4.1 Kvalitetsledningssystem 

Det finns idag inget kvalitetsledningssystem på tekniska kontoret. Planen är dock att ett 

sådant ska tas fram genom att titta på befintliga standarder för andra system och ta med de 

delar som anses mest relevanta för deras verksamhet. De utgår bland annat ifrån SIQ:s modell 

som diskuteras tidigare under avsnitt 5.5.1. Kvalitetsutvecklaren på tekniska kontoret anser att 

det är viktigt att inte försöka göra en för stor förändring inom verksamheten utan att istället ta 

det stegvis så att förankringen bland medarbetarna blir bra.  

Kvalitetsfrågorna är högt prioriterade av ledningen på tekniska kontoret som har kvalitets- 

visionen ”Vi vill ha en harmonisk vardag som skapar utrymme för kreativitet och 

utveckling”
1
. Mellan de olika verksamhetscheferna varierar denna ambition något. För 

verksamhetsområdena som hör till skötsel och drift av kommunen har det funnits mer 

motstånd till förändringar. Detta på grund av att de själva anser att de varit underbemannade 

och jobbat under stor tidspress, vilket har lett till att de endast har kunnat prioritera det 

väsentliga arbetet. När det gäller de anställda generellt sett anses det finnas ett engagemang 

för att jobba med kvalitetsfrågor. Det finns en tydlig strävan efter att göra saker bättre och de 

fall det inte prioriteras beror det snarare på tidsbrist och inte ovilja. 

6.4.2 Checklistor  

Tekniska kontoret arbetar med checklistor som utformas utifrån funktionsbeskrivningen och 

beskriver hur ofta och när vissa arbeten ska vara utförda av entreprenören. Tanken är 

egentligen att checklistorna ska tas fram av entreprenörerna i samråd med beställaren som en 

form av egenkontroll, men oftast skickar tekniska kontoret med en lista eller en mall för hur 

                                                           
1
 Leif Lindberg, förvaltningschef tekniska kontoret Norrköpings kommun, 2013. 
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den kan utformas. En del leverantörer ser det som ett bra system för att kunna avrapportera att 

arbeten utförts medan andra tycker att det blir mycket pappersjobb. 

Bland några av de anställda finns åsikten att syftet med checklistorna inte kommit till sin rätt 

då det inte funnits något senaste datum för inskickning av dessa. Då tekniska kontoret inte fått 

in information om vad som utförts har det varit svårt att planera in när kontroller av arbetet 

ska ske. I samband med det aktuella införandet av projekt vid framtagning av förfrågnings- 

underlag ses även arbetet med checklistor över. Tanken är att checklistorna ska täcka in de 

mest relevanta delarna i avtalen och att det ska finnas datum för både när arbetet ska vara 

utfört och när checklistan ska lämnas in. När checklistan tillhandahållits ska stickprovs- 

kontroller och daglig tillsyn användas för uppföljning. 

För skötselområden som exempelvis snöröjning som täcker stora områden försöker tekniska 

kontoret gå ifrån checklistor och istället använda GPS-system som visar var snöplogen eller 

traktorn har åkt. För att kunna följa upp arbetet krävs det dock att beställaren har tid att hålla 

ordning i systemet och att tekniken fungerar som den ska, vilket de har lite problem med i 

dagsläget.  

6.4.3 Kvalitetsnivåer 

På tekniska kontoret har olika kvalitetsnivåer tagits fram för skötsel av sandupptagning, 

utifrån en modell som Trafikverket jobbat med. En bilaga skickas med i förfrågnings-

underlaget med bilder och en kort beskrivning över arbete som anses vara av klass 1, god 

kvalitet, klass 2, godtagbar kvalitet och klass 3, låg kvalitet, se Figur 10. För att arbetet ska 

graderas som klass 1 ska ingen sand eller grus ligga kvar i eller vid körbanan eller runt 

refuger. Vid arbete av klass 2 får lite sand och grus finnas kvar, men det ska vara jämnt 

utspritt och alltså inte ligga i högar. Om arbetet håller klass 3, det vill säga att gatsektioner 

inte blivit sopade eller att grus och sand ligger kvar i högar räknas arbetet som försenat och 

vite delas ut. Detta sätt att specificera kvalitet anses fungera bra eftersom det blir tydligt för 

entreprenören vad som förväntas. En anställd som arbetar med funktionsbeskrivningar till 

förfrågningsunderlag hänvisar till ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord” och menar att 

det skulle vara bra att lägga upp motsvarande kvalitetsnivåer för fler skötselområden.    

 

Figur 10: Kvalitetsnivåer av klass 1 till klass 3 (från vänster till höger) för sandupptagning (Kihlman, 2008). 
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6.4.4 Infracontrol 

Infracontrol är ett rapporteringssystem som infördes på tekniska kontoret år 2011 och varit i 

skarp drift sedan halvårsskiftet år 2012. När kundservice får in felanmälningar, frågor och 

synpunkter från medborgare skapas ett ärende i Infracontrol om inte kundservice direkt kan ge 

ett svar. Även fel och brister som uppmärksammas under kontroller inrapporteras i detta 

system. Berörda leverantörer får sedan ett mail när ett ärende har skapats och de loggar in i 

systemet för att kvittera ärendet och för att få ut information om vad som måste åtgärdas. När 

detta är gjort måste de åter gå in i systemet och avsluta ärendet.  

På tekniska kontoret är de nöjda med systemet och tycker att det är ett enkelt och smidigt sätt 

att sköta ärenden som inkommer. Det finns inte längre några direktnummer till de olika 

verksamheterna utan alla ärenden går via kundservice. Detta gör att allt registreras, vilket de 

anser är bra eftersom det ger en tydlig överblick över verksamheten och samlar in alla 

felanmälningar och synpunkter på ett och samma ställe. Meningen är att ansvariga på tekniska 

kontoret ska gå in dagligen och kontrollera systemet, vilket det inte alltid finns tid för. Som 

tidigare nämnts har det inte heller bestämts hur allt insamlat material bestående av 

information och statistik ska användas utöver att visa vilka fel som ska åtgärdas. Detta 

förklaras med att det fortfarande är ett relativt nytt system för verksamheten. 

6.4.5 Servicedeklarationer 

Norrköpings kommun har tagit fram så kallade servicedeklarationer för kommunens olika 

tjänste- och serviceområden, inklusive de som rör tekniska kontorets verksamhet. Dessa är till 

för att medborgarna ska veta vad de kan förvänta sig av kommunen och innehåller åtaganden 

som de lovar att sköta och även upplysningar som medborgarna ska vara medvetna om. 

Exempel på detta är för parkerna: ”Vi lovar att klippa gräsmattor, som ska vara kortklippta, 

innan gräset når 10 cm.” och ”Vi lovar att tömma papperskorgar i stadens centrala delar 

varje dag. Med stadens centrala delar avses området innanför promenaderna och 

Plankgatan.” (Norrköpings kommun, 2013a). För gatorna finns bland annat löftena: ”Vi lovar 

att åtgärda hål i gator och vägar som är farliga för trafiksäkerheten inom ett dygn efter 

anmälan. På grusvägar inom två dygn. Övriga skador som inte utgör en trafikfara åtgärdas 

inom två veckor efter anmälan.” och ”Vi lovar att städning sker i sådan omfattning att gator, 

vägar och torg ger ett rent och prydligt intryck.” (Norrköpings kommun, 2013b).  

Servicedeklarationerna finns på Norrköpings kommuns hemsida och även i tryckt format. 

Utifrån de klagomål som kommer in till kundservice råder dock på tekniska kontoret 

uppfattningen om att informationen i servicedeklarationerna inte alltid når ut till 

medborgarna. För verksamhetsområdena Skolskjuts och Färdtjänst där kunden är en enskild 

person skickas servicedeklarationen ut direkt till denne och ett externt företag gör även 

dagliga utvärderingar med utvalda personer som brukar färdtjänst. Inom dessa verksamhets- 

områden görs månatliga verksamhetsrapporter där bland annat en kvalitets- rapportering 

ingår. För GPN och Spår där kunden är medborgarna i sin helhet upplever tekniska kontoret 

att det är svårare att få dem medvetna om vad som ska levereras och vilken servicenivå detta 

ska ha. På så vis får de in klagomål även om leverantörerna utför det de ska. Tekniska 

kontoret är i dagsläget inte helt nöjda med servicedeklarationerna på grund av just det faktum 
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att dessa inte når ut till allmänheten och också delvis på grund av innehållet. De anser att de 

måste ta reda på mer om vad medborgarna tycker är intressant och vill ha information om.  

Tekniska kontoret har satt upp whiteboardtavlor som ska användas till kvalitetsuppföljning för 

varje verksamhetsområde. Tanken är att enhetschefen och arbetsgruppen för respektive 

verksamhetsområde ska samlas vid dessa tavlor en gång i veckan under ett kortare möte för 

att diskutera hur arbetet fungerar och om de uppfyller sina åtaganden som bland annat finns i 

servicedeklarationerna. Det som anses som mest relevant under varje möte sammanställs i en 

ledningsrapport som skickas till ledningsgruppen som består av förvaltningschefen, en strateg 

och alla verksamhetschefer. De gör sedan ytterligare en sammanställning över det mest 

relevanta från alla verksamhetsområden som de skickar till tekniska nämnden i form av en 

kvalitetsredovisning. Arbetet med tavlorna och kvalitetsuppföljningen har inte riktigt kommit 

igång än då de har haft problem med att bestämma vilken data som ska redovisas och hur den 

ska användas. De har exempelvis för verksamhetsområdet GPN diskuterat kring att börja mäta 

handläggningstider, återkopplingstider och mängden klagomål, vilka kan sägas bli områdets 

nyckeltal. Med handläggningstid avses tiden från att ett ärende inkommer i Infracontrol tills 

att det är avslutat och återkopplingstid är den tid det tar från att en medborgare gör en 

felanmälan eller lämnar in en fråga tills att den får svar eller bekräftelse på att en åtgärd 

vidtagits.   

6.4.6 Upphandlingscenter  

Upphandlingscenter startade år 2009 i syfte att samla, utveckla och effektivisera 

upphandlingsarbetet för Linköping, Norrköping och kringliggande mindre kommuner som 

tillsammans utgör samarbetet Fjärde storstadsregionen eller East Sweden Business Region 

som det kallas idag.  

Tekniska kontoret nyttjar Upphandlingscenter för upphandling av vissa ramavtal gällande 

exempelvis IT-upphandling och hantverkskonsulter, men sköter alla entreprenad- 

upphandlingar och investeringsprojekt själva eller tar in externa konsulter då de behöver mer 

specifik kompetens. Den största anledningen till att tekniska kontoret inte använder sig av 

Upphandlingscenter i en särskilt stor utsträckning är just på grund av att de anser att 

Upphandlingscenter inte har tillräcklig kompetens, varken juridiskt eller tekniskt sett. 

Meningen är att Upphandlingscenter även ska ses som en slags stödfunktion som kan kopplas 

in vid exempelvis problem med avtalsbrott, utdelning av viten eller då kontrakt ska hävas. 

Detta ska underlätta för beställaren som på så vis slipper påfrestningen av den direkta 

konflikten. Denna stödfunktion är inte något som tekniska kontoret är medvetna om att de kan 

utnyttja. På Upphandlingscenter menar de att förståelsen för varandras verksamheter och hur 

Upphandlingscenter kan hjälpa tekniska kontoret måste öka.     

6.5 Upphandling ur leverantörens perspektiv  
Nedan presenteras resultatet av de intervjuer som skett med de leverantörer som GPN och 

Spår har upphandlat avtal med. Totalt har sju personer intervjuats från Svevia, PEAB, Anker 

och One Nordic. Intervjuerna har varit av öppen karaktär och utgått från intervjuprotokoll 

enligt Bilaga 2. 
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6.5.1 Övergripande samarbete och kommunikation med tekniska kontoret 

Den allmänna uppfattningen av de personer som har intervjuats är att samarbetet med tekniska 

kontoret fungerar mycket bra. Det finns också en förståelse hos personerna som intervjuats att 

deras kontakter på tekniska kontoret i sin tur har direktiv från sin chef att följa och att det i 

grund och botten är politiken som styr. Det kommenteras att samarbetet för några år sedan 

byggde mer på goda relationer och att det senaste tiden har gått över till att bli mer formellt 

vilket uppfattas som negativt. En annan kommentar är att det i vissa frågor kan vara svårt att 

hitta rätt samtalspart när de önskar få ett besked om något eller när ett beslut måste fattas. Det 

upplevs av vissa att de på tekniska kontoret inte riktigt har klart för sig vem som ska göra vad 

och att det finns en rädsla för att ta beslut. Dock anses de kontinuerliga mötena som hålls i de 

pågående avtalen vara mycket bra och givande och där är det lättare att få beslut fattade. 

Andra menar att det är lätt att veta vem de ska vända sig till men att det kanske kan vara svårt 

för nya entreprenörer att veta vem de ska ta kontakt med i olika frågor då det kan ta några år 

att lära känna en kommun. 

En av frågorna som ställdes under intervjuerna gällde om personen i fråga upplevde tekniska 

kontoret som en professionell kund. En del av de tillfrågade anser att tekniska kontoret är 

professionella medan några menar att de endast delvis upplever dem som professionella. Flera 

av de tillfrågade anser att till viss del saknas kompetens hos tekniska kontoret och tror att det 

kan bero på att de i vissa fall saknar en praktisk bakgrund av det som upphandlingarna berör. 

Det har varit mycket fokus på ekonomi istället för teknik. I samband med diskussion kring att 

det i vissa fall saknas kompetens på tekniska kontoret och att den hyrs in i form av externa 

konsulter framkommer det att ett par av de tillfrågade ser detta som en svaghet hos kontoret. 

Dels för att de riskerar att bli styrda av externa konsulter som inte sitter på samma stol som de 

själva och även att det lämnas ett utrymme för en entreprenör att utnyttja okunskapen hos 

kontoret i vissa frågor i syfte att göra egen vinning. Dock är de tillfrågade mycket noga med 

att poängtera att det inte är något som förekommer i deras fall. De ser det istället som något 

positivt att tekniska kontoret kontaktar och rådfrågar dem i vissa situationer kring hur problem 

kan lösas. De trycker på hur viktigt det är med goda relationer och tillit till varandra. 

Under intervjuerna har det framkommit ett missnöje kring att en del information som tekniska 

kontoret borde delge utföraren inte kommer fram till denne. Det har förekommit att när den 

tillfrågade entreprenören anländer till en plats för att utföra en viss tjänst så är en annan 

entreprenör där och utför en annan syssla vilket kan påverka eller förhindra det som den 

tillfrågade avsåg utföra. Känslan av att ibland vara bortglömd i detta sammanhang uppstår och 

därför önskas det en bättre uppdatering av saker som ska ske inom den berördes område. 

6.5.2 Förfrågningsunderlag och anbud 

De förfrågningsunderlag som berör de tillfrågade anses överlag vara bra och lätta att förstå.  

Flera av de tillfrågade visar en förståelse för att det är svårt att formulera ett bra underlag med 

rimliga krav.  En av de tillfrågade poängterar att de större kommunerna som Norrköping och 

Linköping i regel har bättre underlag än vad mindre kommuner i regionen har. Det finns dock 

en del tveksamheter, främst i de större förfrågningsunderlagen, där det kan saknas saker i 

innehållet som kommunen inte tänker på att ta upp eller ens vet om måste göras i 

sammanhanget. 
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En del av de krav som ställs i underlagen anses också vara alldeles för höga. Det förekommer 

att vissa delar som ska underhållas i avtalet är väldigt eftersatta och inte stämmer överens med 

hur det ser ut i verkligheten. Ett exempel som ges är att det i förfrågningsunderlaget kan stå 

angivet att ett buskage ska skötas på ett visst sätt men när det befintliga området undersöks 

synliggörs det att det inte har skötts så på väldigt länge. Det skulle alltså krävas mycket mer 

resurser än avsett för att nå till den nivå kommunen ber om. Ett förslag som ges är att 

kommunen i det här avseendet avsätter en viss summa pengar för konstruktiva idéer eftersom 

det då blir stimulerande att komma upp med nya lösningar om det också finns resurser för att 

hantera dem. Det kan också röra sig om höga krav från kommunen i form av en mycket ojämn 

arbetsbörda såsom att det under en relativt kort tid på året krävs många maskiner för ett visst 

ändamål. Här anser ett par av de tillfrågade att det borde finnas en större rimlighet på arbetet 

som ska utföras och menar att det är kostsamt att hålla med många maskiner.  De tycker att 

det i vissa avseenden borde vara acceptabelt att något kan få ta lite längre tid att utföra med 

något färre maskiner. Ibland görs mer än vad som anges i avtalet och ibland görs lite mindre 

och en av de tillfrågade menar att det handlar om att ge och ta. Det framkommer att de i vissa 

fall avvaktar med att utföra en del aktiviteter då de inte direkt kontrolleras medan andra menar 

att de har en proaktiv inställning då eftersatt skötsel riskerar att skapa höga framtida 

kostnader. 

En annan aspekt som en av de tillfrågade lyfter är att tekniska kontoret är otydliga när det 

gäller att i förfrågningsunderlaget ange huruvida det rör sig om en funktionsentreprenad eller 

en utförandeentreprenad
2
. Personen i fråga menar att de använder sig av AB04, som är avsett 

för en utförandeentreprenad, med att samtidigt ange ett funktionsansvar och personen menar 

att det kan vara farligt att blanda dessa. Om det i en utförandeentreprenad inte står angivet en 

viss mängd, till exempel antal kvadratmeter gräsyta som ska klippas eller antal papperskorgar 

som ska tömmas, kan priset sättas till noll kronor gällande den biten i anbudet. Likaså om det 

anges att en ”likvärdig” produkt kan användas så förekommer det att det billigaste alternativet 

väljs. Flera av de vi har pratat med har just lagt vikt vid kalkylerbarheten av det som anges i 

förfrågningsunderlaget och menar att det i dagsläget finns brister där. När anbudspriset ska 

bestämmas är det är svårt att räkna ut vilka resurser som krävs för att något ska vara ”rent och 

prydligt” och här konstaterar de vi pratat med att det finns en fördel av att ha tidigare 

erfarenhet av ett avtal. I det här sammanhanget nämns att de fotografier som används för att 

visa olika kvalitetsnivåer är en bra referens, se Figur 10. De som varit med förr vet hur ofta 

något måste utföras och även att de kan låta bli att sköta vissa delar då de inte stämmer 

överens med verkligheten varför de alltså kan låta bli att räkna in dessa i anbudet. Det finns en 

önskan om att det i förfrågningsunderlaget ska vara tydligare med hur många gånger 

någonting ska utföras. Att exempelvis ange att gräset ska klippas tolv gånger per år istället för 

att det inte får överstiga ett visst antal centimeter. Det finns också en önskan om att få betalt i 

mantimmar istället för kvadratmeter. 

                                                           
2
 En utförandeentreprenad är en entreprenad där beställaren svarar för projektering och utföraren står för själva 

utförandet av detta. I en funktionsentreprenad, även kallad totalentreprenad, är det entreprenören som svarar för 

både projektering och utförande. De allmänna bestämmelserna AB 04 är avsedd för utförandeentreprenader 

medan ABT 06 är avsedd för funktionsentreprenader (Wimert Lundgren Advokatbyrå, 2011). 
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Vid en intervju framkom det att en del material i förfrågningsunderlaget i form av 

mängdangivelser och kartor inte uppdateras som de borde. Det har inneburit att angivna 

mängder inte stämt överens med den mängd som hittats på kartan. Ett exempel som används i 

diskussionen är att det i avtalet kan vara angivet att en gräsyta ska skötas på en viss plats men 

att det visar sig vara skog på platsen när leverantörerna åker ut för att arbeta.  Detta medför att 

leverantörerna inte behöver lägga några resurser på det, vilket blir en indirekt förlust för 

tekniska kontoret som redan betalat för arbetet. Det nämns också att det ibland kan märkas att 

förfrågningsunderlaget i sin helhet upplevs vara dåligt genomarbetat sedan tidigare 

upphandling och att det inte lagts någon större energi på att förbättra underlaget. Detta leder 

till att de själva inte lägger så stor vikt vid beräkning av anbudet och menar att de på så vis 

köper sig en billig lott som löper stor risk att hamna i papperskorgen. 

Det framkommer också under vissa av intervjuerna att de anser att miljökraven som ställs av 

tekniska kontoret är relativt omfattande och det finns funderingar på om det inte finns andra 

aspekter som också borde väga tungt, till exempel krav gällande kvalitet. En av personerna 

nämner att kollegor, som arbetar med en annan kommun, är med i upphandlingar där orimligt 

låga anbud som uppenbart inte täcker givna krav sållas bort.  

Flera av de tillfrågade nämner också de à-prislistor som fylls i och lämnas in tillsammans med 

ett anbud. Dessa är till för de tilläggsarbeten som förekommer utöver det som står i avtalet. 

Det är dessa prislistor tillsammans med kostnaden för givna mängder som läggs ihop till en 

anbudssumma och någon menar att dessa prislistor inte borde ha lika stort utrymme i 

anbudsutvärderingen som de för närvarande har. Det kan bland annat vara så att de sätter ett 

pris på en funktion, till exempel att sätta kantsten, till noll kronor för att de av erfarenhet vet 

att det inte förekommer någon kantsten i det berörda området. Återigen poängteras den fördel 

som ges till den som har tidigare erfarenhet av det specifika avtalet. 

6.5.3 Kvalitetsarbete 

De flesta tillfrågade har en rad olika kvalitetsdokument att arbeta efter och även enligt 

kvalitetsledningssystem. De menar att företaget har höga krav bland annat när det gäller miljö 

och arbetsmiljö. När det gäller arbete med kvalitet i form av ständiga förbättringar i utförandet 

anser några av de tillfrågade att det inte alls lönar sig i sammanhanget då det i slutändan ändå 

bara är priset som spelar en avgörande roll. Ett par av de tillfrågade nämner att de inte vill 

lägga för låga anbud då de vill kunna leverera en viss kvalitet på de arbeten som ska utföras, 

vilket inte är möjligt om de sjunker under en viss prisnivå. Det finns en yrkesstolthet i att 

kunna leverera ett bra jobb. Ibland lägger de sig lite lägre i anbudet och hoppas på 

synergieffekter i arbeten som ska utföras för att på så sätt få det att gå runt. När de trots detta 

hamnar bra mycket högre än lägsta anbud förstår de att denne anbudsgivare inte riktigt spelar 

rent spel utan kommer att vara tvungen att fuska med delar i avtalet för att de inte ska gå med 

förlust. Den tillfrågade menar att en konsekvens av det här blir att kommunen måste lägga 

mer resurser på kontroller och att jaga entreprenören för att se till att vissa arbeten verkligen 

blir gjorda. 

En av de tillfrågade uttrycker att det borde löna sig att satsa på en högre kvalitet i de tjänster 

som utförs. Personen menar att kostnader kommer tillbaka till kommunen när något, på grund 
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av dålig kvalitet, inte håller lika länge som ett utfört arbete av god kvalitet. Om det finns en 

vetskap om att något inom kort kommer vara tvunget att göras om eller tas bort av någon 

orsak finns det däremot ingen anledning att lägga onödigt mycket pengar på det. 

6.5.4 Privat kontra offentliga uppdrag 

Genomgående menar de tillfrågade att de inte behandlar offentliga kunder annorlunda än de 

privata kunderna och har som åsikt att de alltid vill utföra ett bra arbete. Däremot finns det 

faktorer som spelar in som gör att samarbetet ändå ser lite annorlunda ut. När det gäller 

privata företag behöver entreprenören inte ta hänsyn till LOU och därmed ges ett friare 

handlingsutrymme. Till en offentlig verksamhet ges bara en chans till anbud medan det i den 

privata sfären går att förhandla på ett annat sätt.  

När det gäller privata uppdrag har referenser och goda relationer en avgörande roll när 

beställaren väljer vilken eller vilka leverantörer de vill samarbeta med. Det blir också mindre 

formellt och mindre byråkratiskt när de har med ett privat företag att göra. En del ser det som 

en fördel medan andra föredrar noggrann dokumentation och uppföljning. Andra fördelar med 

offentliga uppdrag anses vara att de har att göra med människor som dagligdags arbetar med 

dessa frågor vilket underlättar kommunikationen. Det nämns också att ekonomiska bitar 

fungerar bättre när det gäller offentliga kunder, såsom punktligare betalningar. En av de 

tillfrågade ser på offentliga uppdrag som särskilt viktiga då det som utförs ses av många 

människor och att det därmed blir extra viktigt att göra ett bra arbete. 

6.5.5 Uppföljning 

När det gäller uppföljning av det arbete som utförs av entreprenören så använder 

entreprenörerna bland annat checklistor. Checklistorna fylls i av de personer som utför ett 

arbete och de menar att det ibland kan kännas som mycket pappersarbete men förstår 

samtidigt att de behövs och har fått in rutiner för det. En av de intervjuade poängterar att 

checklistor också fungerar som en trygghet för deras verksamhet och bekräftar att de utför det 

de ska. I flera av intervjuerna nämns att checklistorna som förekommer är mer eller mindre 

relevanta och att de inte fungerar helt i enlighet med vad som önskas. Flera poängterar att de 

checklistor som används måste ha tydligare relevans och att det ska vara listor inom rimliga 

gränser för vad som bör dokumenteras. 

Några av de tillfrågade nämner att de arbetar med GPS-utrustning enligt vad som står i 

förfrågningsunderlaget vilka används för att registrera vart vissa fordon har kört, till exempel 

vilka vägar som snöplogen har tagit. Det framkommer under intervjuerna att det är en bra 

metod men att det tekniskt sett har förekommit en hel del krångel vilket leder till att det blir 

besvärligt att arbeta med. Någon menar också att kommunen borde säkerställa att systemen 

fungerar i praktiken innan de gör det till ett krav. 

Flera av de tillfrågade kommer dagligen i kontakt med Infracontrol vilket de överlag anser 

vara ett bra system men som de anser har en del brister i dagsläget. Det är inte ovanligt att 

samma ärende inkommer flera gånger eller att de får ärenden till sig som innehåller otydlig 

information såsom felaktiga adresser. Det kan även röra sig om ärenden som är av sådan 

karaktär att det som önskas i ärendet inte är i enlighet med vad som ska utföras i avtalet. De 

tillfrågade är medvetna om att det inte är lätt för de personer på tekniska kontoret som tar 
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emot ärendena att veta vad som ingår i alla avtal och menar att det har fungerat bättre och 

bättre med tiden. Fortfarande finns dock en önskan om att kundservice bland annat ska ställa 

fler följdfrågor till medborgaren när ett ärende inrapporteras och att kontrollera att uppgifter 

som lämnats stämmer. Det kan ta mycket tid för entreprenören att vara ute och genomföra 

onödiga kontroller och det kan diskuteras kring vem som egentligen ska stå för dessa 

kostnader som alltså entreprenören måste stå för i dagsläget. Samtidigt som dessa brister tas 

upp poängteras också att systemet ger dem mycket värdefull information om till exempel hur 

saker i deras utförande fungerar eller bör förändras. Det uppskattas när det kommer in ärenden 

innehållande positiv feedback och beröm på det de utför. 

En av frågorna i intervjuerna berörde huruvida de ansåg att kommunen tog in förslag på 

förbättringar från entreprenörer. Flera av de tillfrågade menar att de vid ett par tillfällen 

kämpat för att införa en förändring i förfrågningsunderlaget men anser inte att det tas in av 

tekniska kontoret. När det gäller lite mindre förändringar som tas upp under avtalets gång 

anses det att det finns ett gehör för dessa så länge det håller sig på en så pass låg nivå att 

inblandade parter har befogenhet över det. I andra fall kan det upplevas som att de personer 

entreprenörerna arbetar med från kommunen tyvärr inte riktigt kommer till tals högre upp i 

hierarkin. Det förekommer att kontoret vänder sig till entreprenören för förslag på 

förändringar, till exempel hur de skulle kunna spara in pengar på något. Även om det ibland 

kan vara svårt för dem att hitta en lösning så upplevs förfrågan som något positivt av 

entreprenörerna eftersom tekniska kontoret anförtror sig åt deras kompetens.  

6.5.6 Viten 

När det gäller de viten som kan erhållas då något inte sköts i enlighet med vad som står i 

avtalet påtalar de flesta att det finns en rädsla för dessa. Någon menar att det är bra att det 

finns en möjlighet att dela ut viten som ett verktyg mot oseriösa aktörer i branschen och att de 

inte behöver vara oroliga för viten så länge de sköter sig och har kontroll. Vissa menar dock 

att en del viten är alldeles för höga i relation till värdet av det som ska utföras medan en del 

anser att vitena ligger på en rimlig nivå. Någon nämner att det i vissa fall inte finns något tak 

för hur höga viten som kan delas ut vilket gör att de därmed avstår ifrån att lämna ett anbud. I 

det fallet måste företagets VD kopplas in och skriftligen godkänna att anbud lämnas vilket 

inte görs när det rör sig om mindre upphandlingar. Det önskas istället att det fanns ett tak på 

hur höga viten som kan delas ut vilket den tillfrågade menar förmodligen skulle öka antalet 

anbudsgivare.  

En av de tillfrågade påpekar också att relationen kan ta skada av att det börjar delas ut viten 

alltför frekvent och att det måste finnas utrymme för en dialog innan ett vite utdelas. Det kan 

lätt bli så att entreprenören kommer på kant med beställaren om de inte är överens i frågan 

vilket kan skapa en hård stämning och att entreprenören intar försvarsposition i sin relation 

gentemot beställaren. En aspekt som lyfts upp är att det ibland tar ett tag från att leverantören 

är klar med det som ska utföras till att tekniska kontoret följer upp och kontrollerar. Här 

emellan kan det hända en del saker och andra faktorer kan ha inverkat resultatet som tekniska 

kontoret besiktigar. Det kan till exempel vara så att sanden är upptagen från gatorna men ett 

bygge på området har spridit ut byggsand vilket inte borde påverka entreprenören negativt. 

Ytterligare en aspekt som nämns är att det kostar väldigt mycket pengar att städa upp eller 
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åtgärda det allra sista i vissa sammanhang, till exempel att ta upp den allra sista sanden som 

ligger kvar på sina håll. Personen ifrågasätter om det är värt det ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv och önskar ett större rimlighetstänk. En av de tillfrågade menar också att om det 

blir striktare med vitesutdelningen kommer de bli tvungna att strama upp det för sina 

underleverantörer för att de inte ska utföra det lilla extra. 

6.5.7 Underentreprenörer 

Alla de tillfrågade personerna har i sin tur underleverantörer de arbetar med. Dessa väljs inte 

bara genom lägsta pris utan det ställs relativt höga krav på deras verksamhet samtidigt som de 

har kännedom om vilka underentreprenörer som har gott rykte om sig. Underentreprenören 

har samma kravspecifikationer att utgå ifrån som huvudentreprenören får från tekniska 

kontoret och dessa följs regelbundet upp genom checklistor, kontroller och möten. 

De intervjuade menar att all kommunikation från tekniska kontoret ska gå via 

huvudentreprenören till underentreprenören och att det också fungerar så i de flesta fall. De 

ser inget större problem i att det är långa beslutsvägar från underentreprenör upp till 

kommunen utan tycker att kommunikationsvägarna fungerar mycket bra i dessa fall. 
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7 Kvalitet inom offentlig upphandling i andra kommuner 

I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som hållits med upphandlingsenheter i 

andra kommuner. Syftet är att undersöka hur andra kommuner arbetar med att säkerställa att 

kvaliteten på det som upphandlas håller rätt nivå i förhållande till såväl deras krav som 

medborgarnas krav. Detta resultat ligger tillsammans med resultatet från fallstudien till 

grund för analysen. 

Upphandlingsexperter, upphandlare och projektledare i kommunerna Borås, Nacka, Upplands 

Väsby och Linköping har kontaktakts. De frågor som ställts under intervjuerna återfinns i 

Bilaga 3. Då frågorna är av öppen karaktär har även andra ämnen förts på tal och diskuterats.  

7.1 Kommunernas organisering kring upphandling 
I detta avsnitt presenteras vad som upphandlas i de intervjuade kommunerna, hur de arbetar 

med kvalitet och organiserar sin kompetens samt hur de samarbetar med andra kommuner.  

7.1.1 Egen regi eller upphandling 

Generellt sett upphandlas det mesta i de tillfrågade kommunerna. Vissa har en del drifts- 

arbeten i egen regi medan andra bara har egen personal till myndighetsutövning. I en av de 

intervjuade kommunerna utförs majoriteten av arbetet i egen regi och upphandlingschefen tror 

att det kan bero på kommunens politik och ideologi. Synen på att ha egen personal som utför 

arbetet eller att upphandla det av en entreprenör varierar mellan de intervjuade personerna. En 

av de tillfrågade anser att fördelen med att ha egen personal är att de kan leverera mer än 

upphandlade leverantörer som bara levererar det de får betalt för. Andra menar att det inte ska 

skilja någonting i kvalitet på arbete som utförs av egen personal eller av leverantörer så länge 

de i kommunen ställer rätt krav på det som upphandlas och har en bra uppföljning under 

avtalets gång. För att främja konkurrensen finns åsikten att det är viktigt att alltid ifrågasätta 

om det finns bättre alternativ till att utföra arbetet i egen regi. Detta eftersom det i grund och 

botten handlar om att få ut det mesta möjliga av skattemedlen. 

7.1.2 Inköpsorganisation och kompetens 

Hur upphandlingsavdelningen är organiserad varierar mellan kommunerna. En del tar stor 

hjälp av konsulter vid upphandlingsarbetet medan andra anser sig ha tillräcklig kompetens 

inom verksamheten. De som anlitar konsulter menar dock att det i många fall är en fråga om 

kapacitetsbrist och inte en avsaknad av kompetens. Tiden räcker helt enkelt inte till för att 

sköta alla upphandlingar själva varför de måste anlita extern hjälp. Det finns de som anser att 

det är en klar fördel om det finns olika kompetenser på upphandlingsavdelningen, exempelvis 

ingenjörer, ekonomer och jurister. De anser vidare att det är viktigt att utnyttja allas kunskaper 

och bolla idéer och tankar mellan varandra för att utföra en så bra upphandling som möjligt. 

Om kompetens och erfarenhet saknas inom upphandlingar på nya områden måste de se till att 

skaffa sig det genom att exempelvis göra en bakgrundsundersökning på området. Att 

inköpsenheten ska sitta på all kompetens som kan tänkas behövas anses omöjligt och därför 

använder sig en del kommuner av så kallade referensgrupper för att få in mer kunskap. 

Referensgruppen består av ett antal personer som har stor erfarenhet och kunskap inom det 

verksamhetsområde som ska upphandlas och dessa tar bland annat fram en del innehåll till 

kravspecifikationen.  
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7.1.3 Samarbete med andra kommuner 

Något utpräglat samarbete med andra kommuner finns idag inte hos de tillfrågade 

kommunerna. Däremot samarbetar de i vissa fall då de vill utnyttja synergieffekten av att 

upphandla något tillsammans eller då de behöver ta in andras åsikter vid en upphandling. Det 

kan exempelvis handla om att öka volymerna på en vara eller tjänst och på så vis få ett 

billigare pris eller att samarbeta då komplexiteten på upphandlingen gör att den egna 

kompetensen inte räcker till. En av de tillfrågade hänvisar till ordspråket ”ju fler kockar desto 

sämre soppa” och tycker inte att det stämmer för upphandlingar. Denne menar att alla 

kommuner är unika och kan bidra med värdefulla åsikter och erfarenheter och därför bör 

samarbete ske i större utsträckning.  

7.2 Kvalitetsarbete 
I detta avsnitt presenteras de tillfrågades syn på kvalitet, om de jobbar efter något kvalitets- 

ledningssystem och hur de arbetar för att leva upp till kundens förväntningar.   

7.2.1 Synen på kvalitet och kvalitetsledningssystem 

På frågan ”Vad är kvalitet för dig?” erhölls varierande svar från de tillfrågade. Gemensamt 

för dessa var dock att priset gärna kopplades ihop med kvaliteten. En person anser att kvalitet 

för ett anläggningsarbete är en låg livscykelkostnad, det vill säga en låg driftskostnad under en 

lång livstid. En annan tycker att kvalitet är rätt produkt till rätt pris och menar att det ibland 

räcker att en vara eller tjänst är tillräckligt bra så länge det väsentliga behovet fylls. En av de 

tillfrågade är av åsikten att priset på en vara eller tjänst inte är intressant förrän de fått den 

kvalitet som efterfrågas och anser därmed att det först är viktigt att fastställa vad som faktiskt 

behövs upphandlas innan pengarna börjar styra för mycket. De flesta av de tillfrågade 

kommunerna jobbar inte uttalat efter något speciellt kvalitetsledningssystem, men i en 

kommun har de börjat titta på sina processer utifrån ett lean-perspektiv. Det innebär att de vill 

eliminera olika typer av slöserier som inte tillför något värde för kunden.   

7.2.2 Kunden och dennes förväntningar 

I förlängningen anser de tillfrågade att deras externa kunder är medborgarna eftersom det är 

de som betalar för det som upphandlas och även är de som varorna och tjänsterna upphandlas 

åt i många fall, men även den kommunala verksamheten ses som en intern kund. För att ta 

reda på vad medborgarna har för förväntningar anses dialogen med dem vara väldigt viktig. 

En kommun använder sig av så kallade samrådsmöten där allmänheten är välkomna att föra 

fram sina åsikter. En annan av de tillfrågade menar att det nästan handlar om att agera som 

terapeut och kontinuerligt fråga vad kunden vill ha och ta reda på vad som fungerar respektive 

inte fungerar i dagsläget. Genom att titta på vad som tidigare genererat klagomål och positiv 

respons kan de förstärka nästkommande upphandlingar. Som nämnts ovan finns det även 

kommuner som jobbar med referensgrupper som tar fram kravspecifikationen. Den tillfrågade 

menar att de personer som faktiskt ska använda produkten eller tjänsten ställer de mest 

relevanta kraven. Det är dock viktigt att de krav som ställs och de förväntningar som finns är 

relevanta och rimliga mot verksamhetens mål och budget. I vissa fall kan kommunerna inte 

tillmötesgå dessa och då anser en del att det är viktigt att de också förklarar varför för med- 

borgarna.   
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7.3 Upphandlingsprocessen i andra kommuner 
Här presenteras hur de tillfrågade kommunerna arbetar under upphandlingsprocessen. 

Processen är uppdelad enlig de steg som beskrivs i kapitel 4. 

7.3.1 Bakgrundsarbete  

Generellt sett anses bakgrundsarbetet inför en upphandling som viktigt men i vissa kommuner 

tycker de inte att det finns tillräckligt med tid till detta. De menar exempelvis att vissa 

personer av styrande befattning anser att det i många anläggningsarbeten är viktigare att 

snabbt sätta spaden i backen än att förbereda. En kommun anser att de måste göra 

avvägningar mellan hur de ska prioritera bakgrundsarbetet för olika upphandlingar. Handlar 

det om en kritisk upphandling vill de lägga mycket tid på bakgrundsarbetet men anser 

samtidigt att det finns gränser för hur mycket som är rimligt. Att börja med en 

marknadsanalys 1,5-2 år innan upphandlingen ska genomföras kan resultera i ett slöseri med 

tid då priserna på marknaden kan hinna ändras under perioden och antalet leverantörer likaså. 

I en av de tillfrågade kommunerna börjar det med bakgrundsarbetet för de större entreprenad- 

upphandlingarna ungefär ett år innan avtalet ska inledas och detta tycker de är en rimlig 

tidshorisont. När behovsanalysen görs tittar en del av de tillfrågade först på vilka erfarenheter 

de har av tidigare upphandlingar och knyter sedan samman det med referensgruppens 

önskemål. En person anser att det är mycket viktigt att redan i bakgrundsarbetet träffa 

leverantörerna eftersom kompetensen finns hos dem. Denne menar att risken annars är stor att 

upphandla på ett förlegat sätt då det kanske finns nya och bättre sätt att utföra saker på. 

Samtidigt poängteras att det är viktigt att som upphandlare se till att leverantörerna inte får 

styra hur underlaget ska se ut till sin fördel.    

7.3.2 Framtagning av förfrågningsunderlag 

Att få med kvalitetsaspekterna i förfrågningsunderlaget anser många av de tillfrågade vara 

svårt eftersom begreppet kvalitet i många fall är subjektivt. För entreprenad- och 

anläggningsarbeten finns bland annat AMA, Allmän Material och Arbetsbeskrivning, som är 

en samling koder som sammanfattar tusentals tekniska lösningar och beskrivningar för olika 

konstruktioner. En person menar att det vid tjänsteupphandling inte bara är de tekniska 

parametrarna som avgör kvaliteten utan att de även måste våga ställa krav på mjuka 

parametrar, något som många inte gör. Det kan exempelvis handla om leverantörens förmåga 

att kommunicera ut hur de planerar att fullfölja avtalet eller om de har goda referenser från 

tidigare uppdrag. En åsikt är att det är kravställaren som avgör kvaliteten på det som 

upphandlas. Om denne ställer dåliga eller låga krav kommer det upphandlade att hålla samma 

låga kvalitet. Det är därför viktigt att ha en bra referensgrupp eller upphandlare som vet vilka 

krav som är av störst betydelse för att upphandlingen ska bli lyckad och att dessa krav sedan 

följs upp. Det förekommer att gamla förfrågningsunderlag återanvänds men att dessa arbetas 

igenom för att åtgärda det som inte fungerat tidigare eller måste förtydligas.    

För upphandlingar där den estetiska utformningen är betydande för den upplevda kvaliteten, 

exempelvis vid anläggandet av en park, byggandet av nya bostadsområden eller vid 

utsmyckning av staden, har några av de tillfrågade kommunerna använt sig av 

arkitekttävlingar. De tycker att detta upphandlingsförfarande är mycket bra då kreativiteten är 
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viktig, men framhåller att det är viktigt att det sköts på rätt sätt och konkurrensutsätts även om 

det är en jury som utser vinnaren. 

Hur utvärderingskriterierna väljs varierar mellan de tillfrågade personerna. Generellt sett 

menar de att det beror på vilken typ av vara eller tjänst som upphandlas. Handlar det om 

produkter räcker det oftast att utvärdera efter lägsta pris då tillräcklig kvalitet erhålls om 

leverantören uppfyller kravspecifikationen. Vid det utvärderingskriteriet kan de dock inte ta 

hänsyn till om en leverantör levererar något som är bättre än det de efterfrågar, utan måste 

helt förlita sig på det lägsta anbudspriset. Vid tjänster måste andra parametrar vägas in och det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet väljs. I en av de tillfrågade kommunerna utvärderas 

förutom priset exempelvis ekonomiska krav, kompetenskrav hos personalen, referenser på 

liknande jobb samt kvalitets- och miljökrav. Om kraven uppfylls får anbudsgivaren poäng 

som sedan resulterar i en summa pengar som dras av från anbudspriset. Den intervjuade säger 

dock att det nästan alltid slutar med att lägst pris vinner eftersom leverantörerna uppfyller de 

flesta krav och att priset viktas betydligt högre än den erhållna poängen. En annan av de 

tillfrågade anser att om upphandlaren vet att alla leverantörer på marknaden är likvärdiga kan 

stor vikt läggas vid priset när utvärderingskriteriet ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

används. Om det inte är så måste de andra parametrarna väga tyngre än vad de ofta gör. En av 

kommunerna bedömer allt oftare anbuden efter mervärde, vilket innebär att de utifrån den 

egna behovsanalysen sätter priser på olika parametrar som är viktiga för dem utifrån vad de 

anses vara värda. Om kraven uppfylls dras mervärdet av från anbudspriset. I den kommunen 

anser de även att det är viktigt att träffa leverantören innan anbudsutvärderingen görs för att 

kunna ställa frågor kring det som betyder mest för att upphandlingen ska uppfylla de behov 

som finns. En panel får sedan diskutera kring leverantörens svar och detta tas därefter med i 

anbudsutvärderingen.  En annan kommun sätter upp prisspärrar för att förhindra att anbud 

med för låga priser vinner eftersom de vet att det finns leverantörer som försöker kompensera 

för en sämre kvalitet med ett lågt pris. Där anser de också att det viktiga inte ligger i att endast 

ställa krav på att leverantören ska vara certifierad utan att denne också ska redogöra för hur 

arbetet i avtalet ska genomföras. Det finns också upphandlare som för vissa upphandlingar 

sätter ett timpris de är villiga att betala för en tjänst eller ett arbete och utifrån det väljer det 

anbudet som erbjuder högsta kompetens. I alla kommuner ska samma krav gälla för 

eventuella underentreprenörer som för leverantören.   

Hur ofta tilldelningsbeslutet överprövas varierar inom de tillfrågade kommunerna. För en del 

händer det sällan medan det sker ofta hos andra. Generellt sett beror det på vilken typ av 

upphandling det rör sig om och även dess värde i termer av pengar. Ju högre värde 

upphandlingen har desto viktigare blir det att vinna den och leverantörer tenderar då att 

överpröva oftare. Det är även vanligare att leverantörer överprövar när det rör sig om 

tjänsteupphandling där mjuka parametrar vägts in i utvärderingen till skillnad från en 

upphandling av varor där priset ofta varit avgörande. Trots att de tillfrågade berättar att de 

nästan alltid vinner dessa överprövningar ger de stora tidsförskjutningar och skapar osäkerhet 

i verksamheten. Gränsen mellan leverantörer och kommunen har blivit tydligare och en del 

upplever att kommunikationen blivit sämre. Ibland väljer leverantörer att inte anmärka på fel 

eller oklarheter i förfrågningsunderlaget under tiden anbuden lämnas in utan tar upp det först 
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om de förlorar upphandlingen, vilket kan leda till att upphandlingen måste göras om. Det 

förekommer även att det finns konflikter mellan leverantörer som gör att den ena alltid 

överprövar om den andre vinner. Detta anses som en tråkig utveckling där leverantörerna har 

slutat konkurrera mot varandra om vem som lämnar det bästa erbjudandet och istället försöker 

vinna genom att hitta fel som andra har gjort och därefter överpröva.     

7.3.3 Uppföljning 

En del kommuner jobbar med uppföljning men anser att det inte sker lika systematiskt som de 

skulle vilja. Ofta beror detta på att tiden inte räcker till och vissa anser att de skulle behöva 

extern hjälp för uppföljning av avtalen. Ibland läggs mindre uppföljning på avtal där inga 

direkta klagomål framkommer. En kommun säger dock att de är noga med uppföljningen när 

det gäller kritiska avtal. I en kommun har de en så kallad avtalsansvarig som ska se till att 

leverantören följer avtalet genom att åka ut och göra kontroller. Handlar det om bygg- och 

anläggningsarbeten är det vanligt med regelbundna byggmöten där både beställare och 

leverantörer deltar för att säkerställa att arbetet sker enligt avtalet. Vissa av de tillfrågade 

menar att det också är upp till leverantören att utföra egenkontroller och avrapportera vad som 

gjorts.  

I de fall då fel och avvikelser från avtalet upptäcks tas det upp med leverantören. Om 

problemet kvarstår delar de ut viten eller häver avtalet om de anser att leverantören inte 

kommer att kunna fullfölja det. Känslorna kring viten är blandade. En person tycker inte att 

det är ett bra system och vill hellre lösa problemet på annat sätt. Generellt sett tycker dock de 

tillfrågade att viten är bra och att pengar är det enda påtryckningsmedlet som egentligen 

fungerar. En av de tillfrågade påpekar också att det är ett brott mot LOU att inte dela ut viten 

om det står angivet i avtalet. Många av de tillfrågade har erfarenheter av problem vid tidigare 

upphandlingar. Ibland har det handlat om att leverantörerna inte hållit tidsplaneringen, att de 

inte levererat det som efterfrågats eller inte hållit rätt kvalitet. Ofta har problemen lösts genom 

diskussioner, varningar och viten, men några har varit med om att kontrakt sagts upp.    

Varierande svar fås på frågan om de i kommunerna använder sig av någon typ av ersättnings- 

system utöver den fasta kostnaden om leverantörerna presterar över en viss kvalitetsnivå eller 

bidrar med nya idéer. I en kommun har de börjat ge ut bonus om leverantören klarar 

tidsplanen. De är också öppna för om leverantören kommer med förbättringsförslag som kan 

generera besparingar eller som ur kvalitetssynpunkt blir bättre, men något ersättningssystem 

för detta finns inte än. I en annan kommun kan leverantörerna som utför anläggnings- 

entreprenader få en bonus om de överträffar de ställda kraven. Det innebär exempelvis att 

leverantören får ett högre pris om de använder en maskin som är bättre än det lägsta kravet. 

En av de tillfrågade har som ambition att de ska börja använda någon typ av målrelaterad 

ersättning om leverantören presterar över en lägstanivå och menar att det skulle likrikta 

ambitionerna för båda parterna.   

7.4 Synpunkter kring LOU 
De intervjuade har delade meningar om lagen och hur den påverkar upphandlings- 

verksamheten. En person ställer sig kritisk till lagen och anser att den gör inköp till en 

utdragen process som kostar mycket tid. Denne menar även att lagen påverkar relationen till 
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leverantörerna på ett negativt sätt. Om en leverantör är bra skulle de vilja ha kvar den, 

speciellt när det handlar om tjänster då kommunikation, tillit och samstämmighet är viktigt. 

Personen anser att detta samspel inte kommer automatiskt med ett avtal utan med en relation 

som byggs upp efter hand. Vid upphandlingar bryts relationerna ständigt och de tvingas börja 

om från början med en ny leverantör.    

En annan av de tillfrågade anser att LOU har lett till att de faktiskt upphandlar på ett korrekt 

sätt och upplever ingen försämring. Personen i fråga, som har en lång erfarenhet av 

upphandlingar även från innan lagen om offentlig upphandling trädde i kraft, menar att det 

tidigare var alldeles för vanligt att leverantörer inte ifrågasattes. Långa relationer kunde 

medföra att leverantörerna ansågs vara de bästa på marknaden utan att faktiskt vara det och 

mycket pengar förlorades på detta sätt. Det fanns heller inga sanktioner som viten om 

leverantörer inte skötte sig. Den tillfrågade anser att lagen har lett till att skattemedel används 

på ett bättre sätt.  Med LOU kom ett regelsystem som gjorde att de affärsmässiga villkoren 

blev bättre och det krävdes mer kompetent personal för att upphandla. Personen anser att den 

kommunala verksamheten inte är så komplicerad och därmed inte kräver långa leverantörs- 

relationer för att fungera som den ska. Denne anser vidare att leverantörer måste konkurrens- 

utsättas för att veta att de måste fortsätta prestera och utvecklas istället för att stagnera. 

Det finns även en person som är av åsikten att LOU mest är formalia kring hur arbetet ska se 

ut. De fem principer som lagen anger ska självklart följas liksom det övriga regelverket, men 

det är möjligt att tänka utanför ramarna.  Det är en fråga om tid och om hur mycket kraft den 

upphandlande myndigheten lägger ner eftersom det krävs stor kunskap om branschen för att 

våga vara nytänkande och upphandla på ett sätt som förbättrar tillvaron för båda parter.  
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8 Diskussion 

I detta kapitel kommer insamlad data från tekniska kontoret, leverantörer och andra 

kommuner tillsammans med teori från referensramen att analyseras för att besvara 

rapportens frågeställningar.  Kapitlet utgår från upphandlingsprocessens flödesschema och 

berör viktiga aspekter gällande kvalitet i den ordning de följer i processen.  

I diskussionen har insamlad data analyserats med utgångspunkt i Lindströms (2009) 

definition: 

”Kvalitetsarbete är en förmåga hos organisationer att effektivt vidareutveckla och leda 

verksamheten så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som ägarnas och övriga 

intressenters behov och förväntningar.” 

Användare och beställare sammanfaller inte i denna fallstudie eftersom beställaren utgörs av 

tekniska kontoret och användarna av medborgarna. Den goda kvalitet som beställaren ska 

sträva efter i sina upphandlingar är i slutändan något som ska gynna medborgarna på så vis att 

leverantören utför ett bra arbete i kommunen och att beställaren får det den betalar för. 

Ett flödesschema av upphandlingsprocessen har tagits fram, se Figur 11, för att på ett tydligt 

sätt illustrera i vilken ordning olika aktiviteter sker och vilken input och output som krävs i 

respektive aktivitet. Beskrivning av de symboler som används i schemat återfinns i Bilaga 4. 

Flödesschemat har utformats i enlighet med det processfokus som Bergman och Klefsjö 

(2010) förespråkar där betydelsen av varje delprocess synliggörs. Utgångspunkten i 

flödesschemat har varit upphandlingsprocessens olika delar enligt Figur 1 samt den 

information och feedback från tekniska kontoret angående deras nuvarande sätt att arbeta med 

upphandlingar. De aktiviteter som är markerade med mörkgrönt i Figur 11 har i kapitel 4 

identifierats som de aktiviteter där det finns störst möjlighet att påverka kvaliteten på det som 

upphandlas. De andra aktiviteterna i flödesschemat är rent formella aktiviteter som styrs av 

LOU och inte direkt påverkar kvaliteten på det som upphandlas, till exempel annonsering. 

Nedan ges för varje mörkgrön aktivitet en diskussion kring de aspekter som påverkar 

kvaliteten på det som upphandlas.  
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Figur 11: Flödesschema av upphandlingsprocessen. 

8.1 Bakgrundsarbete/förstudie 
Bakgrundsarbetet i upphandlingsprocessen är det arbete som ligger till grund för att 

kommande upphandling innehåller rätt komponenter utifrån rätt förutsättningar. Det är i 

bakgrundsarbetet en analys av behovet och den aktuella situationen görs för att bestämma hur 

kommande förfrågningsunderlag ska utformas. Krall och Sandberg (2010) menar också att 

bakgrundsarbetet är den del i upphandlingsprocessen där köparen har störst möjlighet att 

påverka kostnaden för upphandlingen och att den leder till en god affär. Bakgrundsarbetet är 

således en mycket viktig del i processen och nedan belyses kritiska aspekter i sammanhanget. 

8.1.1 Översikt av befintliga avtal 

Hos tekniska kontoret råder en bristande översikt av de befintliga avtal som löper vilket leder 

till att framtagning av förfrågningsunderlag inför en ny upphandling tenderar att påbörjas för 

sent. Bristen på tid som därmed skapas resulterar i att den föregående upphandlingen inte 

hinner ifrågasättas och därmed görs ingen nuläges- eller marknadsanalys. Vad har varit bra 

respektive dåligt med det tidigare avtalet? Fungerar upplägget och ingår rätt saker? Ska avtal 

slås ihop eller delas upp? Vilka leverantörer kan möta det som efterfrågas? När 

förberedelsearbetet inte hinner göras ordentligt och tidigare utvärderingar inte hinner beaktas 

blir det svårt att genomföra förbättringar och då avtalen ofta löper under fem år dröjer det 

alltså lång tid innan nästa chans till förbättringar kommer. Som input till bakgrundsarbetet i 

flödesschemat ovan används utvärdering från tidigare avtal. Denna utvärdering diskuteras 

igenom och efter detta bör en uppdragsspecifikation tas fram, alternativt ett 

anskaffningsbeslut om det rör sig om en helt ny upphandling, för att ha som grund att arbeta 
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utifrån till kommande avtal. Detta dokument innehåller viktiga aspekter som måste in i avtalet 

eller som bör förändras från tidigare avtal. 

Som tidigare nämnts enligt Bergman och Klefsjö (2010) finns ett samband mellan lönsamhet 

och kvalitetsarbete i form av ständiga förbättringar varför det grundliga bakgrundsarbetet bör 

ha en tydlig plats i processen. Leverantörerna menar att de ibland märker när kontoret inte har 

lagt ner någon större energi på förfrågningsunderlaget och att de då själva inte heller lägger 

ner alltför mycket tid på kalkylering av ett anbud. Det här innebär att de anbud som inkommer 

håller en lägre kvalitet till följd av att tekniska kontoret gör detsamma.  Även kommuner 

menar att dåligt formulerade krav resulterar i dålig kvalitet på det som upphandlas. Då 

kontoret upphandlar ett av de fem stora driftsområdena per år är en rekommendation att 

påbörja nästa avtal så fort det tidigare är påskrivet och klart och därmed alltid ha dessa stora 

avtal i process. Att påbörja arbetet med avtalet ett år innan det ska undertecknas har visat sig 

fungera bra för andra kommuner som kontaktats. För att ha god översikt av de avtal som löper 

och när de löper ut krävs någon form av kontrollsystem. Detta kan vara i form av en 

avtalscontroller eller någon form av systemstöd där en ansvarig ser till att förfrågnings-

underlag påbörjas i tid. Nyligen har tekniska kontoret börjat arbeta i projektform med att ta 

fram förfrågningsunderlag. Det här har fungerat mycket bra och förberedelsearbetet blev 

utfört på ett strukturerat sätt och en ansvarig såg till att rätt personer blev inblandade i 

projektet. Här är det även viktigt att utse någon som kontrollerar att det nya 

förfrågningsunderlaget inte innefattar något som redan täcks in i ett annat avtal. Att dela ut 

ansvar till någon är förenligt med Bergman och Klefsjös (2010) resonemang kring att allas 

medverkan är nödvändig för ett välfungerande kvalitetsarbete. Det skapar en känsla av 

delaktighet och ansvar vilket motiverar den anställde att göra ett bra jobb. 

8.1.2 Individuell hantering av upphandlingar 

I intervjuer med andra kommuner har det framkommit att de anser att bakgrundsarbetet är 

viktigt men att det i många anläggningsarbeten också är viktigt att snabbt sätta spaden i 

backen. I de här fallen är det viktigt att se till den individuella upphandlingen och vilka 

faktorer som är viktiga i just det fallet. Hur viktigt eller kritiskt är anläggningsarbetet i fråga 

och vad kommer den ungefärliga kostnaden att vara? Om det rör sig om ett mindre projekt är 

kanske inte ett omfattande bakgrundsarbete lika motiverat medan det i andra fall finns 

anledning att noga kartlägga situationen.  

Det är också viktigt att i varje individuell upphandling se till vilken kompetens som krävs. 

Braic et al. (2012) menar att det i varje upphandling krävs en expert, engagerad behovskunnig 

och LOU-kunnig. Dessa personer varierar beroende på vilken typ av upphandling som är 

aktuell. Det är naturligt att tekniska kontoret internt inte kan ha all den kompetens som kan 

tänkas bli aktuell i olika upphandlingar. Här finns möjligheten att ta in externa konsulter 

vilket de också gör. Det framkommer dock vid intervjuer med leverantörer att det finns en oro 

kring att beställaren använder sig av externa konsulter då det dels kan innebära en risk av att 

bli beroende av konsulten samtidigt som det kan vara farligt att inte sitta på samma stol. 

Orsaken till oron har inte framkommit under intervjuerna men detta faktum bör beaktas av 

tekniska kontoret vilka också bör vara medvetna om riskerna externa konsulter kan innebära. 
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8.1.3 Kvalitetsbristkostnader 

Konsekvensen av att inte lägga tid på och genomföra ett grundligt bakgrundsarbete blir att det 

uppstår kvalitetsbristkostnader av olika slag. I dagsläget upphandlas till exempel arbete för 

viss skötsel som det redan finns en garantiskötsel för i ett annat avtal. Det innebär alltså att 

kontoret betalar dubbelt för vissa delar eftersom de inte har någon översikt av vad som ingår i 

alla olika avtal. Detta skulle kunna förhindras om kontoret lade mer tid på att kontrollera de 

rådande avtalen och dess innehåll. Även den bristfälliga uppdateringen av kartmaterial och 

mängdförteckningar ger ökade kostnader. Om entreprenören får betalt av att till exempel 

sköta en viss gräsyta som i verkligheten visar sig vara ett skogsparti betalar alltså tekniska 

kontoret ut pengar i onödan. 

Att genomföra ett ordentligt bakgrundsarbete innebär kostnader i form av tid och pengar. Här 

bör tekniska kontoret ta i beaktande att de kostnadsbesparingar som arbetet i sin tur medför 

med stor sannolikhet i längden täcker upp för kostnaderna knutna till bakgrundsarbetet. I 

dagsläget skär tekniska kontoret ner på en del krav i sina förfrågningsunderlag eftersom 

budgeten inte räcker till. Att istället gå till botten med problemen och på så vis spara in pengar 

i form av minskade kvalitetsbristkostnader kan enligt Blomgren (1997) leda till att krav i 

förfrågningsunderlaget inte behöver sänkas. Det här leder i sin tur till en högre standard och 

kvalitet för medborgarna. I det här avseendet är det alltså viktigt att den upphandlande 

myndigheten tar tag i ett problem direkt när det dyker upp och omedelbart går till botten med 

det. Det innebär i det här fallet att anställda som är medvetna om problemet för det vidare 

uppåt i verksamheten så att ledningen kan se till att resurser avsätts för att rätta till problemet. 

Som tidigare nämnts finns från tekniska kontorets sida inget etablerat samarbete med någon 

annan kommun. Inte heller de tillfrågade kommunerna samarbetar med andra kommuner i 

någon större utsträckning. I vissa fall finns ett samarbete, då det handlar om att tillsammans 

nå upp till en viss beställd mängd av något för att på så vis få ett lägre pris eller vid komplexa 

upphandlingar där den egna kompetensen inte räcker till. Denna typ av erfarenhetsutbyte, att 

lära av varandra, förespråkas enligt SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. 

Om en ny typ av upphandling ska genomföras som på något sätt är kritisk för verksamheten 

bör den upphandlande myndigheten kontakta andra upphandlande myndigheter och se till hur 

de har gjort i liknande upphandlingar. På så vis kan de på kortare tid utforma ett 

förfrågningsunderlag som är bra och undvika att upprepa tidigare misstag som gjorts, vilket 

gör att kvalitetsbristkostnaden för dubbelarbete minskar. 
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Tabell 4: Identifierade aspekter och rekommendationer för bakgrundsarbete. 

Bakgrundsarbete 

Identifierade aspekter Rekommendationer 

Bristande översikt av avtalen leder till 

upphandlingsprocessen påbörjas för sent. 

 

Inför systemstöd för hantering av avtal och 

en ansvarig för respektive avtal. 

Tidsbrist leder till att förfrågningsunderlaget 

inte arbetas igenom ordentligt och att de 

betalar dubbelt för viss skötsel. 

Inget etablerat samarbete med andra 

kommuner när det gäller upphandlingar. 

Skapa ett samarbete med liknande 

upphandlande myndigheter. 

 

8.2 Framtagning av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget är kärnan i det kommande avtalet då det innehåller all information 

som en anbudslämnare behöver veta för att kunna lämna ett anbud. Det är därmed av yttersta 

vikt att det innehåller relevanta krav och kriterier med rätt kvalitet. 

8.2.1 Krav med rätt nivå på kvalitet 

När det gäller de krav som tekniska kontoret önskar att leverantörerna uppfyller finns en 

svårighet i att definiera dessa och att få dem till mätbara krav. Det är för en entreprenör svårt 

att veta hur mycket resurser som krävs av denne om det i förfrågningsunderlaget anges att 

något ska utföras så att det blir ”rent och prydligt” och också svårt för kommunen själva att 

bedöma vad som faktiskt avses i och med det kravet. I det här avseendet rör det sig om 

funktionell kvalitet och alltså hur något upplevs av personen i fråga vilket kan variera stort 

från medborgare till medborgare. När det gäller de krav som tekniska kontoret måste ställa på 

arbete och skötsel i avtalen är det svårt att veta vilken nivå på kvalitet som ska ställas. Då 

kunden för tekniska kontoret är medborgarna i sin helhet blir det mycket svårt att formulera 

den funktionella kvaliteten och att kunna leva upp till allas förväntningar. Eftersom kontoret 

också har en begränsad budget som sällan räcker till det som de önskar ska ingå i avtalen 

måste prioriteringar och avvägningar ständigt göras. Då kommunens strävan är att skapa en 

stad med så nöjda invånare som möjligt, eller så få missnöjda invånare som möjligt, är det 

intressant att lyfta upp kvalitetsattributen enligt Kanomodellen. Attribut av must-be karaktär 

skulle exempelvis kunna vara rensning av vattenbrunnar på gatorna. Om det blir stopp i en 

brunn som leder till översvämning kommer det med största sannolikhet leda till flertalet 

missnöjda medborgare. Om brunnen däremot är rensad leder det inte till en direkt nöjdhet hos 

människor som går förbi brunnen på gatan. Likaså skapar en överfull papperskorg en 

missnöjdhet hos den som vill slänga skräp, men genererar inte en uttalad nöjdhet om 

papperskorgen är tom. Attribut av attraktiv karaktär, till exempel vissa typer av 

blomsterarrangemang, skapar nöjda medborgare då de kanske inte hade förväntat sig ett 

arrangemang. Av samma anledning skapas inte heller missnöjda kunder om där inte finns 

några blommor. Exempel på endimensionella attribut skulle kunna vara en välskött gräsmatta 

i parken. Ju mer välskött den är desto nöjdare blir den besökande samtidigt som ett ökat 

missnöje uppstår ju högre gräset är. Attribut av must-be karaktär skapar inga direkt nöjda 

medborgare medan en avsaknad av dessa genererar ett missnöje. Attraktiva attribut däremot 
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skapar nöjda medborgare men leder inte till missnöje om de uteblir. Med det här 

resonemanget är det alltså fundamentalt att kommunen behåller och värnar om de krav i 

avtalen som är av must-be och endimensionell karaktär då dessa kan leda till missnöjda 

medborgare.  

Det som dock måste beaktas i sammanhanget är att den funktionella kvaliteten är individuell 

och upplevs olika av olika personer. En person som sällan besöker en lekplats kan tycka att en 

viss lekanordning är av attraktiv karaktär enligt Kanomodellen medan den vane 

lekplatsbesökaren anser densamma vara av must-be karaktär. Det kan vara så att den ovane 

besökaren inte lägger någon vikt vid en dåligt underhållen lekplats då denne är glad att det 

överhuvudtaget finns en närliggande lekplats medan den vane anser det undermåligt. Ett sätt 

att hantera problemet är att göra som en av de tillfrågade kommunerna, att ha så kallade 

samrådsmöten där medborgarna uppmuntras komma in med förslag och synpunkter. Det här 

är förenligt med resonemanget enligt Braic et al. (2012) som lägger vikt vid just användarnas 

delaktighet i upphandlingsprocessen. Ett annat sätt, som tillämpas av en annan kommun är att 

använda sig av en referensgrupp vilket också stöds av det resonemang Braic et al. (2012) för 

angående att medverkan av engagerade behovskunniga behövs i upphandlingar. En 

referensgrupp innebär att kommunen tar in personer som berörs eller ofta kommer i kontakt 

med till exempel en viss stadsdel eller park och diskuterar frågor som underhåll och skötsel 

för att genom en ömsesidig förståelse från båda parter kunna hitta en rimlig nivå på hur 

situationen ska se ut. Att använda sig av samrådsmöten och referensgrupper minskar enligt 

gap-modellen det gap mellan medborgarens förväntningar och den upphandlande 

myndighetens uppfattning om medborgarens förväntningar. Att minska gapet innebär enligt 

modellen också en minskad risk för att kvalitetsbristkostnader uppstår, i form av bland annat 

klagomål. Samrådsmöten ger en möjlighet att informera och diskutera med medborgaren om 

vilka avvägningar som måste göras då budgeten inte räcker till att uppfylla allas behov och 

förväntningar. 

Under intervjuerna framkom det att flera av de krav som ställs inte riktigt stämmer överens 

med verkligheten och att en möjlig orsak till detta kan vara att kontoret saknar praktisk 

kompetens inom vissa områden. Det går till exempel inte att sköta ett buskage i enlighet med 

vad som står i avtalet när det inte har skötts så på väldigt många år. Från tekniska kontorets 

sida finns en medvetenhet om det här och de menar att de lika gärna kunde sänka kraven 

eftersom det inte går att leva upp till dem. De entreprenörer som har kännedom om dessa 

företeelser kan låta bli att räkna med dessa delar i anbudet då de vet att det är något som inte 

kan utföras i enlighet med avtalet. När både entreprenörer och tekniska kontoret har 

kännedom om detta faktum kan det ifrågasättas om det inte strider mot en av LOU:s principer 

som handlar om lika-behandlande. Då en ny anbudsgivare inte har kännedom om företeelsen 

kommer denne att räkna med detta i anbudet vilket ökar risken att få ett högre anbud än sin 

konkurrent. Det kan också vara så att ingen av anbudsgivarna har kännedom om att vissa krav 

inte kommer att kunna utföras i enlighet med avtalet varför de räknar med en kostnad för det i 

anbudet. Det innebär att tekniska kontoret får betala för en viss skötsel som senare inte utförs. 

Här kan kommunen spara in pengar på att ha en bättre översikt på vad som i verkligheten 

ingår i avtalet, se tidigare diskussion i avsnitt 8.1.1. Genom att ställa tydligare krav blir det 
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också lättare att senare under uppföljningen kunna utskilja eventuella avvikelser från avtalet, 

se avsnitt 8.2.2. 

8.2.2 Mätbara och kalkylerbara krav 

När en ungefärlig nivå på kvalitet är satt på hur skötsel och arbeten i kommunen ska se ut 

måste dessa krav definieras för att i någon mening bli mätbara dels för tekniska kontoret men 

också för att anbudsgivare ska kunna kalkylera utifrån dem och lämna ett rimligt anbud. Här 

är det mjuka faktorer eller den funktionella kvaliteten som blir svårt att sätta ett värde på och 

framförallt på utförandet av just tjänster som i avsnitt 5.4 diskuteras av Rönnbäck (2012). Den 

entreprenör som vinner en upphandling kommer att vara ansiktet utåt för kommunen och 

kommer att arbeta på kommunens gator, torg och parker. Härmed blir mjuka kvalitetsfaktorer 

som trevligt bemötande och ett representativt förhållningssätt viktiga. Vidare diskussion kring 

de mjuka faktorerna ges nedan under stycke 8.2.3. 

Flera av de personer som har intervjuats från leverantörerna önskar en högre kalkylerbarhet i 

det som ska utföras. Om det står givet i förfrågningsunderlaget att något ska utföras så att det 

ger ett ”rent och prydligt” intryck blir det mycket svårt att räkna på eftersom det inte framgår i 

vilken omfattning saker måste utföras. Här har det framgått att tidigare erfarenhet av avtalet 

underlättar vid kalkylering då det finns en kännedom om vad som behöver göras eller inte 

göras för att uppfylla kraven. Leverantörerna uttrycker en önskan om att tekniska kontoret i 

förfrågningsunderlaget istället ska ange specifika mängder eller att något ska utföras ett visst 

antal gånger. Problematiken som kan uppstå på grund av att kraven kvantifieras på detta sätt 

är att arbetet i verkligheten måste utföras fler gånger än angivet och att dessa kostnader senare 

kan komma att krävas av beställaren. Att en papperskorg ska tömmas ”vid behov” blir för 

beställaren en garanti att papperskorgen alltid ska kunna nyttjas, medan kravet på tömning en 

gång per dag kan innebära att papperskorgar står överfulla på vissa platser där mycket folk 

vistas. I avsnitt 5.2 diskuteras kring hur utvecklingen när det gäller varor och tjänster går mer 

mot en marknad av funktioner och lösningar. I det offentliga sammanhanget finns dock från 

entreprenörernas sida enligt ovan en önskan om det motsatta. De önskar tydligare riktlinjer för 

exakt vad som ska utföras och vad som ska ingå i avtalet. Orsaken till detta tycks vara att det 

underlättar vid kalkyleringen av anbudspriset. För att främja konkurrensen och ge alla 

leverantörer samma möjlighet att lämna ett vinnande anbud bör därför kraven vara tydligt 

formulerade och kvantifierbara i möjligaste mån. 

Det har under intervjuerna även framkommit att det ibland finns kännedom hos de som har 

varit med förr om att vissa ingående komponenter i à-prislistan inte förkommer i det givna 

avtalets område varför dessa komponenter sätts till ett väldigt lågt och därmed orimligt pris. 

Den oerfarne däremot känner inte till detta faktum och räknar på det som om det vore en 

ingående komponent. På så vis gynnas återigen den erfarne anbudslämnaren gentemot den 

nye aktören och det kan än en gång diskuteras om det inte strider mot LOU:s princip om 

likabehandlande. I möjligaste mån bör à-prislistan, som ingår i anbudsutvärderingen, vara 

utformad så att ingående komponenter är relevanta och uppdaterade för det aktuella avtalet 

och alltså inte innehåller något som inte ska ingå. 
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En annan metod för att definiera vilken nivå på krav som önskas är att som tekniska kontoret i 

vissa fall gör använda sig av fotografier av olika kvalitetsnivåer, se exempel Figur 10. I det 

här fallet synliggörs det tydligt hur mycket sand som är tillåtet på en gata efter att 

sandupptagning skett vilket annars kan vara svårt att bedöma. Detta sätt att arbeta med 

kvalitetsnivåer förekommer inte hos de andra tillfrågade kommunerna i undersökningen. Det 

här är dock en metod som både leverantörer och intervjuade personer på tekniska kontoret 

tycker fungerar bra och därför bör om möjligt denna typ av grafiska kvalitetsnivåer tas fram 

för fler arbetsområden. Ett tänkbart sådant kan vara snöplogning av vägar eller parkeringar. 

8.2.3 Utvärderingskriterier 

Flera av de tillfrågade på tekniska kontoret uttrycker en önskan om att kunna sålla bort det 

lägsta anbudet eftersom de menar att det sällan lever upp till den kvalitet som de önskar. Det 

här resonemanget strider mot den rapport som framtagits av ESO som påvisar att det inte 

finns något tydligt samband mellan pris och kvalitet i offentliga sammanhang och att priset 

därmed inte kan användas som indikator på kvalitet. Det kan vara så att tekniska kontoret är 

ett undantag och att deras erfarenhet säger något annat. Det som dock bör poängteras är att 

resonemanget innebär att ett lågt anbud kan generera en högre kvalitet än ett högt anbud och 

att ett lågt anbud inte nödvändigtvis behöver innebära låg kvalitet. Har rätt krav ställts i 

förfrågningsunderlaget är också entreprenören skyldig att leverera i enlighet med dessa. Det 

som i många fall upplevs som dålig kvalitet är det faktum att kontoret ständigt måste jaga en 

entreprenör för att verkligen få arbetet utfört vilket kräver både tid och energi. Se vidare 

diskussion nedan under avsnitt 8.3 kring hur uppföljning av avtalet kan påverka kvaliteten i 

just det här avseendet. 

På tekniska kontoret sker i dagsläget utvärdering av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

med hänsyn tagen till kriterier gällande miljö, organisation och kompetens samt 

genomförande. I dessa kriterier tas därmed till viss del hänsyn till en del andra faktorer men 

de viktas mycket lågt i förhållande till anbudspriset. Den brist på tid som ständigt är ett 

problem i framtagningen av nya förfrågningsunderlag är förmodligen en bidragande faktor till 

att denna fråga inte prioriterats och tagits itu med. Braic et al. (2012) menar att det i varje 

lyckad upphandling behövs en LOU-kunnig och den parten upplever flera personer på 

tekniska kontoret i dagsläget att de saknar. Då det har visat sig vara svårt att attrahera 

upphandlare till den offentliga sektorn bör tekniska kontoret enligt vidare resonemang av 

Braic et al. (2012) se bortom eventuellt höga kostnader för att anställa rätt kompetens då det 

kan leda till kostnadsbesparingar på sikt. Även Wiklunds (2004) resonemang kring att en 

organisation som arbetar i samma vanor och med fel kompetensnivå skapar 

kvalitetsbristkostnader stödjer argumentationen kring hur viktigt det är att lägga resurser på 

rätt kompetenser. 

Det är tydligt att det dels finns en rädsla hos tekniska kontoret att ställa kvalitetskrav vad 

gäller utvärderingen av anbud då de riskerar överprövningar men också att det finns en 

okunskap om hur detta kan göras. Överprövningar innebär en utdragen process med 

ytterligare kostnader i form av rättskostnader och kan också leda till dyra direktupphandlingar 

som en tillfällig lösning när ett befintligt avtal löper ut. Eftersom överprövningar blir allt 

vanligare, särskilt när det gäller omfattande avtal där mycket pengar är inblandade, blir det 
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också än mer viktigt att inte kvaliteten blir lidandes av att det råder en rädsla. En av 

kommunerna som kontaktats försöker att väga in mjuka faktorer såsom kvalitet i 

anbudsutvärderingen genom att intervjua anbudslämnarna och låta en panel bedöma svaren. 

Intervjuer i det här sammanhanget är också något som förespråkas av Josephson och 

Wenström (2012) för att få in kvalitativa aspekter i avtalen. Det här skulle kunna innebära att 

beställaren träffar leverantörerna en och en och låter de svara på ett visst antal frågor som 

tagits fram utifrån upphandlingens särskilda behov. Under denna typ av intervju närvarar en 

panel bestående av ett antal personer som bedömer leverantören utifrån vissa parametrar, till 

exempel kommunikation om det är en viktig del i avtalet. Panelens bedömning i form av 

poäng räknas sedan in i anbudsutvärderingen och ökar på så vis möjligheten att väga in mjuka 

kvalitetsaspekter och det blir en subjektiv bedömning på ett i någon mening objektivt sätt. 

Nackdelen med intervjuer av detta slag kan vara att det tar mycket tid för upphandlaren att 

genomföra. Samtidigt bör det beaktas att syftet med intervjuerna är att få en avtalspart som 

har en god samarbetsvilja och medverkar till en god arbetsrelation vilket i sin tur kan spara in 

både tid och energi för beställaren. 

En annan variant när det gäller utvärderingskriterier är att istället för att välja lägsta pris 

utifrån givna krav sätta ett fast pris och se vilken leverantör som kan leverera högst kvalitet 

till det priset. Det här är den andra av de tvådimensionella tillvägagångssätten enligt 

Andersson och Lunander (2004) som också tillämpas av en av de tillfrågade kommunerna på 

så vis att de sätter ett givet timpris när de ska hyra in kompetens. Även här kan bedömningen 

komma att bli subjektiv för beställaren varför det kan upplevas som ett komplicerat 

tillvägagångssätt. Återigen belyses att med rätt kompetens kring vad som är tillåtet enligt 

LOU ökar möjligheterna att få en god kvalitet på det som beställs. 

Projekttävlingar är ett upphandlingsförfarande som inte används av tekniska kontoret men 

som förekommer hos ett par av de andra kommunerna som tycker att det är ett bra 

tillvägagångssätt. Det finns hos tekniska kontoret en önskan om att kunna variera estetiska 

utformningar mer men de anser sig vara begränsade av LOU i denna fråga då det handlar om 

subjektiva bedömningar. Då detta upphandlingsförfarande är tillåtet enligt LOU kommer även 

här vikten in av att inneha rätt kompetens på kontoret som kan vägleda dem i arbetet att få ut 

så mycket som möjligt i en upphandling. Detta upphandlingsförfarande tar mer tid än de 

vanligare alternativen eftersom de inkomna förslagen ska genomgå en jurys 

bedömningsprocess. För större investeringsprojekt där den estetiska utformningen utgör en 

viktig del av medborgarnas upplevda kvalitet bör dock projekttävlingar tas i beaktning.   
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Tabell 5: Identifierade aspekter och rekommendationer för framtagning av förfrågningsunderlag. 

Framtagning av förfrågningsunderlag 

Identifierade aspekter Rekommendationer 

Svårt för beställaren att leva upp till alla 

medborgarnas förväntningar. 

Kalla till samrådsmöten och prioritera krav 

enligt Kanomodellen. 

Förekomst av orimliga krav som inte är 

verklighetsförankrade. 

Använda referensgrupper bestående av 

engagerade behovskunniga. 

Förekomst av irrelevanta krav för den 

specifika upphandlingen. 

Påbörja framtagning av 

förfrågningsunderlag i tid och se till den 

enskilda upphandlingen. 

Rädsla för överprövningar leder till att 

kvalitet viktas lågt i förhållande till pris i 

anbudsutvärderingen. 

Investera i kompetens, till exempel LOU-

kunniga. 

8.3 Uppföljning 
Den generella situationen för såväl tekniska kontoret som övriga kommuner som intervjuats 

är att de inte har tillräckliga resurser för uppföljning. Tiden räcker helt enkelt inte till och de 

måste prioritera att göra nya upphandlingar istället för att följa upp de befintliga avtalen. Att 

arbeta på detta sätt medför risker. En statlig utredning som finns nämnd i avsnitt 4.5 i 

referensramen angav exempelvis opportunistiskt beteende hos leverantörerna som en av dessa 

risker. Det vill säga att leverantörer väljer att strunta i att utföra delar i avtalet eftersom de inte 

följs upp och kontrolleras av beställaren. På tekniska kontoret upplever somliga att detta 

förekommer. Några leverantörer medger att det finns delar i avtalet som de avvaktar med att 

göra eftersom det inte är så noga kontroll av dessa. En annan leverantör menar istället att de 

tycker att det är viktigt att ha ett proaktivt arbetssätt eftersom eftersatt skötsel riskerar att 

resultera i en mer omfattande och dyrare arbetsinsats senare. Det kan dock vara riskabelt att 

som beställare anta att alla leverantörer har den inställningen. För ett avtal som håller på att 

löpa ut kan exempelvis incitamenten för att sköta delar i kontraktet som inte följs upp minska. 

Detta på grund av att leverantören inte kan garantera att den vinner även nästa upphandling 

och de försummade arbetsmomenten kan därmed drabba nästa leverantör istället.     

Såväl teorier kring uppföljning (Kammarkollegiet, 2011) som intervjuer med andra 

kommuner indikerar att uppföljningen ska utformas efter avtalets betydelse för verksamheten. 

Är avtalet kritiskt för verksamheten, ekonomiskt eller på grund av dess betydelse, bör större 

fokus läggas på uppföljning för att garantera att beställaren får det de betalar för enligt 

Kraljics matris i Figur 4. Enligt Gap-modellen är det under uppföljningen som ett eventuellt 

gap mellan beställarens kravspecifikation och det leverantören levererar kan upptäckas och 

därmed kan bristfällig uppföljning påverka kvaliteten på det som upphandlas på ett negativt 

sätt. Krall och Sandberg (2010) menar att det är vid uppföljningen som beställaren har störst 

chans att påverka kostnaden för upphandlingen bortsett från det inledande bakgrundsarbetet. 

Krav som inte uppfylls och uppgifter som inte utförs blir kvalitetsbristkostnader för den 

upphandlande myndigheten om de inte upptäcks.  Därför är det viktigt att beställaren ser över 

kraven i avtalet och ser till att de är utformade så att de kan kontrolleras och följas upp. 

Det finns olika resonemang kring hur uppföljningen ska utföras och i grund och botten är det 

en fråga om resurser. Hos vissa av de anställda på tekniska kontoret råder uppfattningen om 
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att de skulle behöva minst en heltidsanställd som utför kontroller eller att tid skulle avsättas 

till detta syfte. Fördelen med att ha egen personal som utför kontrollerna är att de ofta är 

bekanta med avtalen, vilket gör att de snabbare kan ta fram en uppföljningsplan som på ett 

effektivt sätt beskriver vad som ska kontrolleras, på vilket sätt de ska utföras och när 

kontrollerna ska ske. Fördelen med att upphandla ett ramavtal med en extern konsult är att 

resurserna inte blir lika låsta eftersom beställaren kan avropa från avtalet när behov finns. Om 

en större satsning görs på uppföljning till en början och leverantörerna märker att det inte 

lönar sig att försumma delar i avtalet kan troligen färre resurser läggas på uppföljning senare. 

Då kan anställningen av en heltidsanställd kontrollant komma att bli resursineffektiv varför en 

extern konsult är att föredra. Ytterligare en fördel med att ha externa konsulter som utför 

kontrollerna är att dessa även kan dela ut viten och på så vis slipper verksamhetens egen 

personal ta en eventuell konflikt som kan uppstå med leverantörerna. Viten måste delas ut när 

leverantören inte åtgärdat identifierade avvikelser och brister inom den tidsramen beställaren 

satt upp. Även om en del av de anställda på tekniska kontoret och några personer från andra 

kommuner ogillar systemet med viten anser de flesta av de som intervjuats att detta tyvärr är 

det enda som verkligen fungerar för att driva på leverantörerna. Om viten inte delas ut trots att 

det står angivet i avtalet anses detta även som en förändring av avtalet och därmed strider 

beställaren mot lagen om inte upphandlingen görs om. Såväl intervjuer med tekniska 

kontorets leverantörer som en statlig utredning (SOU 2011:73, 2011) antyder att många 

leverantörer anser att uppföljning och viten är bra för att minska antalet oseriösa aktörer på 

marknaden. Leverantörer som funnits på marknaden länge och som vet om att uppföljningen 

av deras arbete är bristfällig kan lägga sig på ett lägre anbudspris än nya leverantörer som då 

missgynnas. Det är dock viktigt att hålla vitenas storlek och hur dessa delas ut på en rimlig 

nivå i förhållande till avtalets omfattning. Det har även framkommit att det förekommer 

leverantörer som inte vill teckna avtal om det inte finns ett vitestak i avtalet. Beställaren bör 

vara medveten om detta eftersom det kan begränsa antalet anbudsgivare.  

Utöver de kontroller som beställaren utför brukar både tekniska kontoret och några av de 

andra tillfrågade kommunerna ha regelbunda möten, exempelvis drifts- eller byggmöten, där 

representanter från såväl den upphandlande verksamheten och leverantören deltar. Även om 

det kan vara en tidskrävande process är det lättare att diskutera frågor och problem kring 

avtalet och få beslut fattade när alla är samlade. På grund av att beslutsvägarna ofta är långa 

riskeras annars att problem och frågor slussas runt mellan olika personer utan att någon tar på 

sig ansvaret för dem. Eftersom leverantören är den som har högst kompetens inom det 

arbetsområde som upphandlas blir mötena också ett sätt att utnyttja denna kompetens för att 

säkra att de beslut som fattas är genomförbara i praktiken. Detta är i enlighet med värderingen 

basera beslut på fakta som är en av grundpelarna i kvalitetsledningssystemet TQM. För att 

underlätta leverantörernas planering är det viktigt att informera leverantörerna om andra 

aktuella arbeten eller händelser som kan påverka och störa deras arbete. Detta kan med fördel 

ske under dessa driftsmöten eller genom direktkontakt vid akuta företeelser.  

Att arbeta med checklistor för leverantörernas egenkontroll av arbetet är bra så länge dessa 

checklistor är relevanta. Checklistorna bör inte vara alltför omfattande då kraven redan är 

specificerade i förfrågningsunderlaget och därför inte behöver upprepas i detalj även i 



Diskussion 

74 
 

checklistorna. De ska fungera som ett stöd till leverantören och även fungera som ett 

återrapporteringssystem gentemot beställaren. Ett exempel på en relevant checklista kan vara 

en karta som visar vart entreprenören ska åka ut för att laga hål i gatan eller såga ner 

trädgrenar som är i vägen. När detta är gjort bockas uppgifterna av från listan och datum för 

utförandet skrivs ner. Listan kan sedan skickas till beställaren som vid behov kan skicka ut 

kontrollanter för uppföljning. När checklistorna skickas in är det viktigt att efterföljande 

kontroller sker så snart som möjligt. Några av tekniska kontorets leverantörer anser att dessa 

besiktningar ibland görs för långt efter att de utfört ett arbete vilket kan leda till att externa 

faktorer hinner påverka kvaliteten på det. Att jobba med GPS-system för uppföljning är bra 

när det kommer till exempelvis gräsklippning eller snöskottning som innefattar stora ytor. Det 

är dock viktigt att se till att tekniken fungerar innan GPS-utrustning sätts som krav för 

leverantören eftersom det innebär en kostnad för denne och därmed kan påverka anbudspriset.  

Medborgarna bidrar ofta i uppföljningen av avtalen genom att de gör felanmälningar om 

något är trasigt, kommer med synpunkter om något misskötts eller positiv feedback om 

förväntningarna överträffats. Detta är ett bra sätt att få in information om hur avtalen sköts, 

men det är inte alltid kritik från medborgarna innebär att det skett en avvikelse från avtalet. 

Gap-modellen visar bland annat att det kan finnas en skillnad mellan kundens förväntningar 

på en tjänst och det som faktiskt levereras. I tekniska kontorets fall kan det exempelvis 

innebära att de får in klagomål om att gräset i ett grönområde inte klippts trots att avtalet inte 

heller innefattar det. Deras leverantörer menar att det händer att de skickas ut för att åtgärda 

något som inte ingår i avtalet eller skickas till fel plats på grund av missförstånd mellan 

kundservice och medborgarna. Då detta blir en kostnad för leverantören och även skapar en 

osäkerhet hos denne är det viktigt att de som tar emot denna feedback, exempelvis 

kundservice, vet vad som ingår i avtalen innan de vidarebefordrar ärendet till leverantören. 

Det är också viktigt att försöka öka kundens, i detta fall medborgarens, kännedom om vad de 

kan förvänta sig. Syftet med servicedeklarationerna som tekniska kontoret använder sig av är 

bra. I dessa står kontorets åtaganden tydligt sammanfattade och på hemsidan finns även 

möjligheten att göra felanmälningar i anslutning till varje servicedeklaration. Problemet är att 

dessa servicedeklarationer inte når ut till medborgarna på önskat sätt, förutom för skolskjuts 

och färdtjänst där servicedeklarationerna skickas ut direkt till den enskilda kunden. Att skicka 

ut dessa servicedeklarationer till alla invånare i kommunen är kanske inte den bästa lösningen, 

istället borde informationen finnas mer lättillgänglig på kommunens hemsida. I dagsläget är 

det i princip bara de som aktivt söker efter information som kan hitta den. Att nå ut till de som 

inte söker efter information kan vara svårt, men ett exempel kan vara att i tidningsannonser 

förmedla förändringar i avtalen som påverkar medborgarna och där hänvisa till hemsidan för 

vidare beskrivning av kommunens åtaganden. Ytterligare en kanal för att öka medborgarnas 

kännedom är genom de samrådsmöten som nämnts tidigare under avsnitt 8.2.1. 
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Tabell 6: Identifierade aspekter och rekommendationer för uppföljning. 

Uppföljning 

Identifierade aspekter Rekommendationer 

Otillräckliga resurser för uppföljning. Prioritera uppföljning högre och åskådliggör 

minskade kvalitetsbristkostnader 

Ostrukturerad hantering av viten som 

gynnar oseriösa aktörer. 

Anlita externa konsulter för hantering av 

uppföljning och viten. 

Bristande kännedom hos medborgarna om 

vad de kan förvänta sig av kommunen. 

Kalla till samrådsmöten och se till att 

servicedeklarationerna är lättillgängliga. 

 

8.4 Utvärdering 

På grund av tidsbrist på tekniska kontoret prioriteras inte utvärderingen av avtal som 

avslutats. Detta medför att information som kan gynna dem i kommande upphandlingar kan 

gå förlorad. Leverantörerna upplever att tekniska kontoret inte frågar dem efter förbättrings- 

förslag och inte heller när leverantörerna diskuterat med kontoret kring vad som kan förbättras 

har dessa förslag tagits med till nästa upphandling. Leverantören utför då arbetet enligt de 

krav och på de sätt som tekniska kontoret anger även om de känner till bättre tillvägagångs- 

sätt, vilket resulterar i en kvalitetsbristkostnad. Leverantörens motivation till att komma med 

förbättringsförslag kan också minskas om de inte tas på allvar av beställaren. Utifrån 

resonemanget ovan är det därför viktigt att som beställare ta tillvara på leverantörens åsikter 

och föra dialog kring hur arbetssätt kan förbättras. Det kan även vara bra att utnyttja data från 

inrapporteringssystem, Infracontrol i tekniska kontorets fall, för att utreda antalet 

felanmälningar, klagomål och synpunkter som kommit in. Utredningen kan exempelvis påvisa 

att det finns otydligheter i avtalet eller att medborgarna har ett behov av något som inte täcks 

upp av nuvarande avtal, vilket kan implicera att en förändring borde göras. På grund av de 

ständiga krav på förbättringar som samhället har idag behöver ett avtal som förr fungerat bra 

inte alls leva upp till det behov som finns idag, och därför bör avtalen utvärderas och 

revideras för att minska risken för att upphandla ineffektivt.   

Ständiga förbättringar är en av värderingarna i TQM och representeras ofta av PDSA-cykeln. 

I fall med att förbättra kvaliteten på upphandlingar kan cykeln inledas med att i 

bakgrundarbetet planera för hur problem eller förslag på förändringar som upptäcks i 

utvärderingen ska hanteras. Därefter implementera dessa förändringar när förfrågnings- 

underlaget skrivs, studera hur förändringarna fungerar under uppföljningen av avtalet och 

slutligen i utvärderingen välja hur de ska agera i fortsättningen. Det vill säga om 

förändringarna som infördes var gynnsamma och ska tas med även i nästa upphandling eller 

om de ska hitta nya lösningar. Genom att jobba på detta sätt ökar chansen att skattemedlen 

används på ett effektivt sätt och att medborgarnas behov tillgodoses.  
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Tabell 7: Identifierade aspekter och rekommendationer för utvärdering. 

Utvärdering 

Identifierade aspekter Rekommendation 

Bristfällig utvärdering av upphandlingar. Föra kontinuerlig dialog med leverantören 

och utnyttja data från inrapporteringssystem 

för att se om förändringar bör göras. 

 

8.5 Relation till leverantören 
Som nämnts i referensramen skapar LOU en del problem när det gäller möjligheten till att 

etablera en god relation med leverantörer. En god relation och ett fungerande samarbete ökar 

enligt Bergman et al. (2011) kvaliteten på det som utförs. Den ömsesidiga respekten för 

varandra gör bland annat att kontroller inte behöver ske i lika stor utsträckning vilket frigör 

resurser som kan användas till annat. Den goda relationen blir också viktig då leverantören 

blir ansiktet utåt för kommunen varför samarbetet måste fungera väl och ofta med relativt 

snabba kommunikationsvägar. Det här samarbetet kan lätt komma att brytas om en annan 

leverantör vinner det nästkommande avtalet varför vikten av den goda relationen tenderar att 

åsidosättas. Det framkommer i intervjuer med leverantörer att referenser och goda relationer 

är avgörande i deras val av sina respektive underleverantörer. Vidare menar vissa av dem att 

det gentemot kommunen inte lönar sig att satsa på ständiga förbättringar då det endast är 

priset som är avgörande. De menar ändå att samarbetet fungerar bra överlag med några 

mindre undantag. Bland annat nås inte leverantörerna av information som påverkar deras 

arbete enligt avtalet samt att vissa felanmälningar inte är relevanta eller korrekta vilket skapar 

en frustration hos leverantören. Leverantörerna menar vidare att de förbättringsförslag och 

synpunkter de delger kontoret inte tas in och övervägs vilket minskar leverantörens 

engagemang i deras arbete i samband med avtalet. Det här påverkar relationen på ett negativt 

sätt då kommunikationen tenderar att vara bristfällig från kommunens sida. Det framkommer 

också att den goda relationen med tiden har frångåtts till att bli mer formell och att det 

upplevs negativt då samarbetet tidigare ansågs vara enklare. I intervjuer med andra kommuner 

råder det dock delade meningar om relationen till leverantören. Vissa menar att det i många 

avtal är viktigt med tillit och god kommunikation vilken ständigt bryts då nya leverantörer 

vinner upphandlingar, vilket innebär att de får börja om från början med att bygga upp en god 

relation. En annan kommun menar att den goda relationen som skapas till leverantören kan 

innebära att det blundas för att det kan finnas andra leverantörer som faktiskt levererar till 

högre kvalitet. På tekniska kontoret påtalas det att den goda relationen innebär ett hinder när 

det gäller att dela ut viten då det riskerar att skada relationen. 

Det finns alltså både för- och nackdelar att beakta när det gäller relationen till sina 

leverantörer. En god relation innebär i vissa avseenden högre kvalitet då det underlättar ett 

samarbete parterna emellan genom respekt och tillit. Samtidigt finns det risker med att 

relationen blir alltför utvecklad som är viktiga att inte glömma bort.  De bristande 

incitamenten för leverantören att arbeta med kvalitetsarbete i form av ständiga förbättringar 

tycks dock inte främst handla om brister i relationen utan bottnar i ovissheten kring att få 

förlängt avtal, vilket är något som LOU reglerar i och med att en ny upphandling måste ske. 

En god relation skapas genom att ha en god dialog med ömsesidig respekt för varandras 
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arbete. Vissa av leverantörerna uppskattar de gånger som kontoret ger dem positiv feedback 

som antingen kommer från dem själva eller från medborgare. På så vis motiveras 

leverantörerna till att göra ett bra arbete och därför bör dialogen mellan beställaren och 

leverantören innehålla just detta. Det tar lång tid att bygga upp en relation vilken riskerar att 

gå förlorad när avtalet sedan går till en ny leverantör. Det kan dock vara så att den nya 

leverantören presterar bättre än den tidigare varför beställaren bör ha ett öppet sinne inför ett 

nytt avtal och inte låsa sig i den goda relation som eventuellt går förlorad. 

Att använda ett ersättningssystem om leverantörerna presterar över förväntan eller kommer 

med nya lösningar som effektiviserar delar av avtalet förespråkas av några av de tillfrågade 

kommunerna. En tillfrågad leverantör menar även att kommunen borde avsätta pengar som 

kan användas om leverantörerna hittar förslag på förbättrande åtgärder. Detta skulle kunna 

öka motivationen hos leverantörerna, uppmuntra dem till att anstränga sig mer och att tänka i 

nya banor.  Ersättningssystem kräver resurser av beställaren, vilket kan vara en orsak till att 

inte alla upphandlande myndigheter använder sig av det. Det är dock viktigt att resonera kring 

vad som kan bli bättre i samband med att ett sådant system införs. Det kan exempelvis 

innebära att mindre resurser kan läggas på kontroller, att arbetet utförs på ett mer effektivt och 

resursbesparande sätt och kvaliteten på utförda arbeten eller tjänster håller en högre nivå, 

vilket kan öka kundnöjdheten.    

Tabell 8: Identifierade aspekter och rekommendationer gällande relationen till leverantören. 

Relation till leverantören 

Identifierade aspekter Rekommendation 

Frustration och bristande engagemang hos 

leverantörer när deras synpunkter inte tas 

emot av beställaren. 

Föra en god dialog med leverantörerna och 

delge nödvändig information och feedback. 

 

8.6 Kvalitetsarbete, ledning och organisering  
Varken tekniska kontoret eller de intervjuade kommunerna jobbar generellt sett enligt något 

kvalitetsledningssystem förutom en kommun som försöker använda lean-perspektivet när de 

studerar sina processer. Fördelen med att jobba med kvalitet enligt ett system är bland annat 

att arbetet sker just systematiskt och att ständiga förbättringar eftersträvas. Som Wiklund 

(2004) påpekar är det viktigt att verksamheten bestämmer vad de vill få ut av sitt kvalitets- 

arbete innan de implementerar ett ledningssystem eftersom det annars riskerar att bli 

ineffektivt och inte heller integreras i verksamheten på ett bra sätt. På tekniska kontoret tar de 

hänsyn till detta och har bestämt sig för att titta på befintliga kvalitetsledningssystem och 

utifrån dem ta med sig de arbetssätt som är mest gynnsamma för deras verksamhet. De har 

börjat med att utreda vilka nyckeltal de tycker är intressanta att mäta och ska utifrån dessa 

bestämma hur data ska samlas in och följas upp, vilket är i enlighet med det Catasús et al. 

(2008) anser. Eftersom det finns många olika typer av nyckeltal är det viktigt att se till den 

egna verksamhetens behov innan mätningarna börjar genomföras. För en offentlig verksamhet 

kanske olika typer av verksamhets- och marknadsnyckeltal som bland annat behandlar 

verksamhetens effektivitet och externa intressenter är mer intressanta än finansiella nyckeltal 

som ger olika mått på lönsamhet och ekonomisk prestation. Intressanta nyckeltal i 
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sammanhanget skulle till exempel kunna vara handläggningstider eller antalet inkomna 

klagomål. Att över en tid mäta och analysera dessa ger en indikation på om verksamheten 

förbättrar sig i dessa avseenden.  Flera författare, bland annat Wiklund (2004) och Bergman 

och Klefsjö (2010) understryker vikten av ledningens engagemang för att kvalitetsarbetet ska 

vara framgångsrikt. Då kvalitetsfrågor prioriteras av ledningen på tekniska kontoret finns 

förutsättningar för att det fortsatta förbättringsarbetet kommer att bli lyckat.  

Det är enligt Braic et al. (2012) viktigt att den upphandlande verksamheten organiserar sig så 

att de kompetenser som behövs finns tillgängliga. Samtidigt menar en av de tillfrågade 

kommunerna att det är omöjligt att som inköpsenhet kunna inneha all den kompetens som kan 

tänkas behövas. Då upphandlingar inte alltid behöver vara återkommande utan kan vara av 

varierande karaktär kan nya typer av kompetenser krävas. Detta löser vissa kommuner genom 

att skapa referensgrupper enligt tidigare diskussion i detta kapitel. Det är också bra om 

verksamheten utser personer som ansvarar för olika delar av avtalen, för att exempelvis 

underlätta kontakten med leverantörerna. De som är ansvariga borde också ha befogenhet att 

fatta beslut inom sitt ansvarsområde för att effektivisera de redan långa beslutsvägarna som 

ofta är förknippade med kommunala verksamheter. 

Bland de intervjuade på tekniska kontoret och de tillfrågade kommunerna råder det delade 

meningar kring vad som är bäst av att upphandla arbeten och tjänster eller att utföra dem i 

egen regi. Vissa menar att ansvarskänslan är högre hos den egna personalen jämfört med de 

upphandlade leverantörerna och tycker även att fördelen med egen personal är att de levererar 

mer än vad som står i avtalet. Nackdelen med att inte konkurrensutsätta arbeten och tjänster är 

att skattemedlen riskerar att användas på ett ineffektivt sätt. En kommun menar vidare att 

leverantörer som inte känner någon konkurrens riskerar att avstanna i sin utveckling på grund 

av att de inte känner någon press utifrån på att höja sin prestationsförmåga. För att säkra att 

rätt kvalitet erhålls på arbetet måste stor vikt läggas vid att ta fram ett förfrågningsunderlag 

som ställer rätt krav och ha en strukturerad uppföljning av arbetet. Om beställaren upplever att 

leverantören inte levererar rätt kvalitet måste de se över avtalet för att undersöka om det är 

otydligt och ger möjlighet till olika tolkningar av uppdraget. Eftersom leverantörer får betalt 

enligt det som står angivet i avtalet måste beställaren ha en förståelse för att de saknar 

incitament för att överprestera. Detta eftersom de i princip inte alls tjänar på det så länge inget 

mål- eller bonusrelaterat ersättningssystem används. Priset blir ofta den avgörande faktorn i 

en upphandling på grund av att de flesta upphandlande myndigheterna viktar andra parametrar 

lågt i förhållande till det. Ett tidigare gott samarbete behöver därför inte innebära en fördel 

inför framtida upphandlingar och därför blir det viktigaste för leverantören att utföra arbetet 

så billigt som möjligt. Om beställaren värderar kvalitetsaspekterna högt borde de mjuka 

parametrarna också viktas högt i utvärderingskriterierna eftersom det motiverar leverantörerna 

att prestera bättre. Om det vid en marknadsanalys visar sig att det saknas lämpliga 

leverantörer som kan möta de önskade kraven för en kritisk verksamhet bör den upphandlande 

myndigheten överväga att ha egen personal istället. 
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Tabell 9: Identifierade aspekter och rekommendationer för kvalitetsarbete, ledning och organisering. 

Kvalitetsarbete, ledning och organisering 

Identifierade aspekter Rekommendation 

Arbetar inte enligt något kvalitetslednings-

system. 

Inför ett kvalitetsledningssystem som är 

anpassat för verksamheten. 

Mäta och följa upp relevanta nyckeltal. 

Bristfälliga incitament för leverantörerna att 

prestera över en lägstanivå. 

Inför mål- och bonusrelaterade ersättnings-

system. 
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9 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som har kunnat dras från tidigare analys av teori och 

resultat. Avslutningsvis ges förslag på intressanta områden för framtida studier gällande 

kvalitet inom offentlig upphandling. 

Den här studien är ett bidrag till området kvalitetsutveckling inom offentlig upphandling. Den 

synliggör vanliga problem som finns hos upphandlande myndigheter och ger 

rekommendationer för hur problemen kan hanteras och förhindras. De aspekter som 

identifierats har vi försökt lyfta på ett allsidigt sätt med förhoppningen om att det ska vara 

intressant, tankeväckande och tillämpningsbart för andra upphandlande verksamheter. Detta 

för att ge offentliga myndigheter möjlighet att öka kvaliteten på det som upphandlas. 

Under den inledande litteraturstudien blev det synligt att relativt få studier tidigare gjorts 

kring ämnet. Skillnaden mellan det här arbetet och exempelvis På jakt efter den goda affären 

(SOU, 2011:73) och Kvalitet i offentlig upphandling (Rådet för arkitektur, form och design, 

2008:3) är att denna studie tar ett processperspektiv och förklarar i kronologisk ordning 

upphandlingen och vart möjligheterna att påverka kvaliteten finns. Fördelen med att se 

upphandlingen som en process är enligt Wiklund (2004) att en bättre helhetssyn fås och att 

betydelsen för varje delprocess blir tydligare.  

Utifrån vår studie står det klart att beställaren har stor möjlighet att i vissa delar av 

upphandlingsprocessen påverka kvaliteten på det som upphandlas. Dessa aktiviteter utgörs av 

bakgrundsarbete, framtagning av förfrågningsunderlag, uppföljning och utvärdering. 

Samtidigt råder uppfattningen om att denna möjlighet att påverka kvaliteten i verkligheten 

inte tas tillvara i den utsträckning den borde. Nedan presenteras de viktigaste slutsatser som 

denna studie har lett fram till och som beställaren bör ta hänsyn till för att möjliggöra att det 

som upphandlas täcker det behov som finns och håller den kvalitet som önskas. 

Investera i rätt kompetens 

I upphandlande myndigheter saknas ofta kompetens i form av en LOU-kunnig. Detta skapar 

en osäkerhet som kan göra att ändringar i förfrågningsunderlag och nytänkande kring 

upphandlingars utformning och anbudens utvärderingskriterier tenderar att undvikas. Det 

innebär bland annat att den generella önskan om att kunna vikta in kvalitetskriterier högre i 

förhållande till priset är svår att uppfylla. Problemet bottnar i beställarens rädsla att 

leverantören ska överpröva beslutet och att detta i sin tur leder till att upphandlingen 

ogiltigförklaras och måste göras om. För att inte riskera att okunskapen om LOU blir ett 

hinder för att erhålla rätt kvalitet på det som upphandlas är det därför viktigt att beställaren 

satsar på att öka sin kompetens och också är beredd att betala för det. Oavsett om det handlar 

om att anställa personer med högre kompetens, att ta in externa konsulter eller utbilda 

befintlig personal är det en satsning som i längden kan återbetalas. Detta eftersom det öppnar 

upp för möjligheten att ställa de kvalifikationskrav och välja de utvärderingskriterier som är 

av betydelse för kvaliteten på det som upphandlas och på så vis upphandla det som önskas.  

Beställarens okunskap kring de tjänster som upphandlas kan också utgöra ett hinder för att rätt 

kvalitet erhålls. Detta eftersom det kan resultera i otydliga krav som ger möjlighet för olika 
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tolkningar eller orimliga krav som i verkligheten inte kan utföras på ett lämpligt sätt. Att som 

beställare ta hjälp av referensgrupper som utgörs av personer med stor erfarenhet och kunskap 

inom det som ska upphandlas eller att ta in externa konsulter ökar chansen att rätt krav ställs i 

förfrågningsunderlaget. Vikten av det tas upp mer ingående senare i detta kapitel. Att 

samarbeta med andra kommuner eller upphandlande myndigheter är också ett sätt att utbyta 

erfarenheter och på så vis höja sin kompetens. 

Inför system för avtalshantering 

Problem som medförs på grund av avsaknaden av ett tydligt och strukturerat system för 

avtalshantering är bland annat att upphandlingsprocessen kommer igång för sent inför en ny 

upphandling. Detta kan resultera i att tidigare utvärderingar inte ses över, att behoven inte 

undersöks för att se om det skett förändringar och att förfrågningsunderlaget utformas på ett 

slarvigt sätt. En del leverantörer märker lätt när beställaren lagt ner lite tid på förfrågnings- 

underlaget vilket kan göra att även de anstränger sig mindre för att ta fram ett bra anbud. 

Brister i avtalshanteringen kan även medföra oklarheter kring vad som täcks in i de befintliga 

avtalen, vilket kan det resultera i högre kostnader om beställaren upphandlar något som redan 

ingår i ett annat avtal. Det är därför viktigt att införa ett system som hanterar avtalen och även 

utse någon som ansvarar för det och kontrollerar det eftersom systemet annars riskerar att inte 

nyttjas på rätt sätt. Detta skulle kunna vara i form av ett datoriserat systemstöd som meddelar 

beställaren när en ny upphandlingsprocess bör påbörjas. Att utse en projektledare som har 

ansvar för att ta fram förfrågningsunderlaget och som delegerar ut uppgifter till de anställda 

inom verksamheten är ett bra sätt att se till att arbetet börjar i tid och att underlaget hinner 

bearbetas igenom på ett bra sätt. Det ökar motivationen hos de som deltar i arbetet eftersom 

de får ett tydligare ansvar och därmed vet vad de ska försöka förbättra. Det är även viktigt att 

se till den enskilda upphandlingens betydelse för att anpassa arbetet efter det specifika behov 

som finns, förslagsvis genom att kategorisera den som en A-, B-, C- eller D-upphandling 

enligt Kraljics behovsmatris. Ju större ekonomiskt värde eller ju större betydelse 

upphandlingen har för verksamheten desto mer tid och resurser bör läggas på aktiviteterna i 

upphandlingsprocessen för att garantera att önskvärd kvalitet erhålls. På så vis fördelas 

resurserna på ett bra sätt och de viktigaste upphandlingarna prioriteras.         

Formulera tydliga krav efter kundens behov 

Krav som ställs på fel sätt möjliggör för olika tolkningar av vad som efterfrågas och kommer 

med stor sannolikhet leda till att leverantören tolkar dem på det sätt som medför lägst 

kostnader för dem. Otydliga krav gör det också svårt att under uppföljningen avgöra vad som 

är en avvikelse från avtalet. Krav som ställs på fel saker leder till att medborgarnas 

förväntningar inte uppfylls och krav som är orimligt höga leder till högre anbudspris och 

senare förluster om leverantören inte kan utföra dessa. Enligt tidigare är referensgrupper bra 

att ha som hjälp eftersom kompetens som har rätt erfarenhet gör att kraven blir mer 

verklighetsförankrade och beställaren får den kvalitet som eftersträvas. Vi rekommenderar 

även att beställaren kallar till samrådsmöten där den får chans att möta medborgarna och 

lyssna till de förväntningar och behov som finns. Det går förmodligen inte att få alla nöjda 

men det är viktigt att sträva efter att ha så få missnöjda som möjligt. Genom att beställaren får 

en uppfattning om vilka krav som majoriteten av medborgarna anser vara attraktiva, 
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endimensionella eller av must-be karaktär (enligt Kano-modellen) kan kraven prioriteras på 

ett bättre sätt.    

Avsätt resurser för uppföljning 

Bristande uppföljning är ett vanligt problem som kan leda till opportunistiskt beteende hos 

leverantörerna vilket innebär att beställaren inte får det de betalar för, något som också 

drabbar medborgarna. När fasta rutiner för uppföljning saknas sker inte alltid kontrollerna i 

anslutning till att leverantören uträttat arbetet. Detta kan leda till att externa faktorer hunnit 

påverka resultatet och resultera i en konflikt där ord står mot ord. Det blir därmed svårt att 

avgöra om vite ska utdömas eller inte. Det har framkommit att en del beställare avstår att dela 

ut viten trots att leverantören avvikit från avtalet. Detta underminerar LOU och sätter 

konkurrensen ur spel eftersom det gynnar oseriösa aktörer. Det ses även som en ändring av 

avtalet vilket innebär att upphandlingen ska göras om. Resurser måste avsättas till uppföljning 

och det måste bli en given del av verksamheten som prioriteras högt. Ledningens engagemang 

är en viktig faktor för att detta ska drivas igenom. Vi anser att det finns klara fördelar i att ha 

ramavtal med externa konsulter som sköter uppföljningen. Dels riskerar inte relationen till 

leverantören att påverka bedömningen av arbetet, sedan skadar inte eventuella konflikter som 

uppstår relationen till leverantören på samma sätt och beställaren binder inte upp resurser i 

fast anställda kontrollanter. Bra uppföljning leder till vinster i form av färre 

kvalitetsbristkostnader vilket innebär att beställaren inte bör se de resurser som krävs som 

ökade kostnader för verksamheten. Genom att lägga mer resurser på uppföljning kan de 

exempelvis erhålla det de betalar för, få nöjdare medborgare och lägga ner mindre tid på att 

driva på leverantörerna. Viten blir också ett sätt att få tillbaka pengar till verksamheten och 

”straffa” leverantörer om de försummat delar av avtalet eller levererat arbeten av låg kvalitet. 

Detta signalerar att beställaren prioriterar kvalitet och gör att oseriösa leverantörer som 

försöker kompensera för låg kvalitet med ett lågt anbudspris inte gynnas. På så vis främjas 

också seriösa aktörer eftersom de inte riskerar att förlora en upphandling till en aktör som satt 

ett för lågt pris gentemot vad som är möjligt för att uppfylla kraven i avtalet. 

Inför mål- och bonusrelaterade ersättningssystem för leverantörerna 

Det har framkommit att det finns leverantörer som saknar incitament till att leverera hög 

kvalitet eller att arbeta med ständiga förbättringar. Detta på grund av att det varken gynnar 

dem ekonomiskt eller vid nästa upphandling eftersom avtalet likaväl kan gå till en annan 

leverantör. För att uppmana till högre insatser och nytänkande hos entreprenörerna bör därför 

mål- och bonusrelaterade ersättningssystem användas i större utsträckning. Det innebär att 

leverantören får en ersättning om den presterar över en viss kvalitetsnivå eller en bonus om de 

förslag de ger bidrar till besparingar för beställaren. Ett exempel skulle kunna vara att en 

leverantör som är klar med ett arbete innan utsatt tid får en viss ersättning. Det skulle också 

kunna vara kopplat till antalet klagomål som inkommer inom olika områden. Om antalet 

klagomål ligger under en viss nivå erhåller leverantören en ersättning som belöning för att de 

skapar nöjda medborgare. Att använda ersättningssystem är ett sätt att likrikta ambitionerna 

för beställaren och leverantören och förespråkar höga insatser istället för opportunistiskt 

beteende.  
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Sträva efter en god dialog med leverantörerna  

En del beställare väljer att låta upphandlingen bli ett hinder för att ha en god relation till sina 

leverantörer. Genom att inte lyssna till leverantörernas synpunkter kan frustration och 

bristande engagemang uppstå hos dem. Leverantören bär på stor kunskap som kanske inte 

beställaren har och denna ska tas tillvara på eftersom arbetet annars riskerar att utföras på ett 

ineffektivt sätt. Det är därför viktigt att ha en god dialog med sina leverantörer där feedback 

och information delges. Det är också viktigt att respektera och ta in varandras synpunkter för 

att ge möjlighet till förbättringar. Om leverantören känner tillit från beställaren ökar även 

ansvarskänslan och viljan att leverera ett gott resultat.  

Arbeta enligt ett kvalitetsledningssystem 

Kvalitetsarbetet hos beställarna i den här undersökningen saknar struktur och därmed finns 

risken att det inte integreras inom verksamheten eller tas på stort allvar. Konsekvensen av 

detta blir att förbättringsarbetet sker sporadiskt eller inte alls, vilket kan kopplas till många 

olika typer av kvalitetsbristkostnader. Att samordna kvalitetsarbetet med ett kvalitets-

ledningssystem är därför bra för att få det till ett vedertaget arbetssätt inom verksamheten, till 

exempel TQM. Det är viktigt att detta system är anpassat efter verksamheten och att de 

anställda tillsammans diskuterar kring vad de vill uppnå med kvalitetsarbetet. Detta kan göras 

genom att exempelvis bestämma olika nyckeltal som är intressanta att mäta. Ett exempel på 

ett sådant nyckeltal kan för en teknisk förvaltning vara antal inkomna klagomål. Mätningarna 

ger en indikation på om det finns problem inom något område eller om kvalitetsarbetet leder 

till förbättringar, vilket kan skapa motivation hos de som arbetar med det. Återigen poängteras 

vikten av att ledningen är engagerad av kvalitetsfrågor eftersom det är en förutsättning för att 

få med sig resten av verksamheten.  

9.1 Förslag till framtida studier 

Under arbetets gång har en del ämnen diskuterats som skulle kunna vara aktuella för vidare 

studier. Det vore bland annat intressant att undersöka och sätta monetära värden på 

kvalitetsbristkostnaderna för en kommunal förvaltning för att utreda hur mycket pengar 

offentliga verksamheter kan spara in genom att satsa på kvalitetsarbete.  

Det vore också bra om en modell eller mall för utvärderingskriterier för tjänsteupphandling 

kunde tas fram. Detta för att exempelvis hitta förslag på hur mjuka parametrar ska kunna 

viktas in på ett bättre sätt i anbudsprövningen än de gör idag.   
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Bilaga 1 – Intervjuprotokoll: Tekniska kontoret 

 

Inledande samtal 

Vi studerar sista terminen vid Linköpings Universitet på programmet Industriell ekonomi och skriver 

just nu vårt examensarbete gällande kvalitet inom offentlig upphandling. Arbetet utförs som en 

fallstudie på Tekniska kontoret. Syftet med intervjun är att undersöka hur ni arbetar med 

upphandlingar och kvalitetsarbetet kring dessa. 

Flertalet personer på Tekniska kontoret under avdelningen för Spår och Gata Park Natur kommer att 

intervjuas. Vi kommer inte att nämna ditt namn i rapporten eller uttrycka oss på så sätt att något kan 

härledas till dig. Frågorna är av öppen karaktär där det inte finns något rätt eller fel svar utan det är 

dina åsikter och erfarenheter vi vill ha. Beroende på de svar och de följdfrågor som dyker upp 

beräknas intervjun att ta ca en timme. 

Allmänt 

1. Beskriv din roll och dina arbetsuppgifter på kontoret. 

2. Hur ser organisationen ut kring det arbete du utför? 

 

Upphandlingsprocessen 

3. Hur ser upphandlingsprocessen ut idag? 

4. Vilka rutiner finns för uppföljning av avtal? 

5. Hur hanteras avvikelser som uppstår? 

6. Hur arbetar ni med viten? 

7. Finns den kompetens på avdelningen som du anser behövs? 

8. Används tidigare utvärderingar i utformningen av nya förfrågningsunderlag? 

 

Kvalitetsarbete 

9. Hur vet ni vad god kvalitet innebär i en specifik upphandling? 

10. Hur stor fokus läggs på kvalitet i det som upphandlas? Hur tar ni hänsyn till kvalitet i 

förfrågningsunderlaget? 

11. Används olika kvalitetsnivåer?  

Intervjuprotokoll: Tekniska kontoret 

Plats: Tekniska kontoret Datum för intervju: 

Intervjuare: 

Intervjuobjekt, namn: 

Organisation: Tekniska kontoret Titel: 

Kommentar:  
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Bilaga 2 – Intervjuprotokoll: Leverantörer 

 

Inledande samtal 

Vi är två studenter från Linköpings Universitet som läser sista terminen på Industriell ekonomi och 

skriver just nu ett examensarbete gällande kvalitet inom offentlig upphandling. Arbetet utförs som en 

fallstudie av Tekniska kontoret i Norrköping och det är därför av intresse för oss att undersöka hur 

leverantörerna ser på detta. Syftet med intervjun är att undersöka din syn på kvalitet gällande 

offentligt upphandlade tjänster och också hur du tycker att samarbetet fungerar mellan inblandade 

parter, detta för att uppdaga eventuella brister som skulle kunna förbättras. 

Beroende på de svar du ger beräknas intervjun ta ca 30-45 min. Först kommer jag att ställa en del 

allmänna frågor kring upphandlingen mellan er och Tekniska kontoret och sedan kommer jag in på 

frågor som rör kvalitet och förbättringsarbete. Frågorna är av öppen karaktär där det inte finns något 

rätt eller fel utan det är dina åsikter vi vill ha. Vi kommer inte ange ditt namn i rapporten och inte 

heller koppla företagets namn till något du säger. Vår undersökning är dock begränsad till 

avdelningen för Spår och Gata Park Natur och det innebär också att det är ett begränsat antal 

leverantörer som kontaktas gällande dessa frågor.  

Allmänt 

1 Vad är din titel? Vad har du för arbetsuppgifter? 

2 Har du erfarenhet av upphandlingar? 

3 Vad är det för tjänster Tekniska kontoret upphandlar av er? 

a Utförs dessa av er eller underentreprenörer till er? 

b Hur ser kontrakten med dess ut? 

4 Hur fungerar det övergripande samarbetet med Tekniska kontoret gällande upphandlingar? 

5 Upplevs Tekniska kontoret som en professionell kund? 

6 Upplever ni att Tekniska kontoret har en god förståelse för er verksamhet? 

7 Får ni tillräckligt med information (feedback från medborgare, förståelse för varandras 

verksamheter) från Tekniska kontoret om deras verksamhet? 

8 Hanteras privata och offentliga uppdrag olika? 

 

 

Intervjuprotokoll: Leverantörer 

Plats: via telefon Datum för intervju: 

Intervjuare: 

Intervjuobjekt, namn: 

Organisation: Titel: 

Kommentar:  
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Kvalitet och samarbete 

9 Vad är kvalitet för dig? 

10 Hur arbetar ni med kvalitet i de offentligt upphandlade tjänsterna? 

11 Är det lätt att förstå vad som efterfrågas i förfrågningsunderlaget?  

a Kan något bli bättre? 

b Införs förändringar i underlag på ett bra sätt? 

12 Upplever ni att det lönar sig att satsa på kvalitet i form av ständiga förbättringar? 

13 Har ni gett förslag till förbättringar till Tekniska kontoret? 

a Om ja: upplever ni att Tekniska kontoret har tagit till sig dessa? 

b Om nej: varför inte? 

14 Har Tekniska kontoret frågat angående förbättringar i något avseende? 

15 Hur följer ni upp arbetet som utförs av era underleverantörer? 

a Hur hanteras avvikelser? 

16 Hur följs ert arbete upp av Tekniska kontoret? 

a Hur hanteras avvikelser? 

17 Arbetar ni med egenkontroll? 

a Hur? 

18 Har Tekniska kontoret någon kontakt med era underleverantörer eller sker all 

kommunikation via er? 

 

  



 

90 
 

Bilaga 3 – Intervjuprotokoll: Andra kommuner 

Inledande samtal 

Vi är två studenter från Linköpings Universitet som läser sista terminen på Industriell ekonomi och 

skriver just nu vårt examensarbete gällande kvalitet inom offentlig upphandling. Arbetet utförs som 

en fallstudie av Tekniska kontoret i Norrköping och det är därför av intresse för oss att undersöka hur 

andra kommuner jobbar med just kvalitet inom offentlig upphandling. Syftet med intervjun är att 

undersöka din syn på kvalitet gällande offentligt upphandlade tjänster och ta reda på hur ni bedriver 

ert kvalitetsarbete för att bekräfta eller dementera de uppfattningar och teorier som finns kring 

ämnet.  

Beroende på de svar du ger beräknas intervjun ta ca 30-45 min. Först kommer jag att ställa några 

allmänna frågor kring din roll i upphandlingsprocessen, därefter kommer jag in på frågor som gäller 

kvalitet. Frågorna är av öppen karaktär där det inte finns något rätt eller fel utan det är dina åsikter 

vi vill ha. 

Allmänt 

1. Vad är din titel? Vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Har du lång erfarenhet av upphandlingar? 

3. Upphandlar ni alla varor och tjänster eller utförs något i egen regi? 

a. Om ja: varför? 

b. Om nej: vilka tjänster utförs i egen regi och varför? 

4. Hur ser organisationen ut för upphandlingar? 

a. Hur genomförs en upphandling från förfrågningsunderlag till anbud? 

b. Vilka upphandlingsförfaranden brukar ni använda? 

 

Kvalitetsarbete 

5. Vad är kvalitet för dig? 

a. Har ni ett utpräglat kvalitets- och förbättringsarbete inom organisationen? 

6. Finns den kompetens ni anser att ni behöver? 

7. Vem är er kund? 

a. Hur vet ni vad kunden förväntar sig? 

b. Hur säkerställer ni att ni lever upp till förväntningarna? 

8. Hur arbetar ni med bakgrundarbetet inför en upphandling? 

Intervjuprotokoll: Kommuner 

Plats: via telefon Datum för intervju: 

Intervjuare: 

Intervjuobjekt, namn: 

Organisation: Titel: 

Kommentar:  
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a. Nuläges- och behovsanalys? Marknads- och omvärldsanalys? Investeringsanalys? 

Målformulering? Tidsplan? 

b. Hur stor vikt läggs vid denna fas i upphandlingen? 

c. Upplever ni att det finns tillräckligt med tid för detta arbete? 

9. Hur arbetar ni med kvalitet när förfrågningsunderlaget tas fram? 

a. Hur får ni in kvalitet i kravspecifikationen? Nivåer? 

b. Utvärderingskriterier för anbuden? 

i. Viktas kvalitet mot pris? I så fall hur? 

10. Hur arbetar ni med uppföljning av avtalen? 

a. Hur hanteras avvikelser?  

b. Hur arbetar ni med viten? 

c. Finns avsatta resurser för uppföljning? Bestämda rutiner för arbetet? 

d. Har ni tillräckligt med resurser för detta arbete? 

11. Använder ni någon typ av ersättningssystem till era leverantörer utöver den fasta 

ersättningen? 

12. Har era leverantörer underentreprenörer? 

a. Om ja: är de godkända av er? 

b. Om ja: har ni någon kontakt med dessa eller sker all kommunikation via era 

leverantörer? 

13. Har ni haft problem med upphandlade tjänster i något avseende? 

a. Varför var det problem? 

b. Hur löstes problemet? 

14. Samarbetar ni med andra kommuner i dessa frågor? 
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Bilaga 4 – Symboler i ett flödesschema 

Vid representation av en process kan specifika symboler användas för att på ett tydligare sätt 

illustrera den output som slutligen skapas från de olika delarna (Juran & Godfrey, 1951). De 

olika symbolerna som används enligt Juran och Godfrey (1951) anges nedan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan angivna symbol används som ett komplement till symbolerna enligt Juran & Godfrey 

(1951): 

 

  

 

 

 

Aktivitet 

Dokument 

Beslut 

Databas 

Aktivitetssymbolen är en rektangel som indikerar 

ett enskilt steg i processen. 

Beslut i processen illustreras av en 

diamantliknande symbol. 

Dokument symboliseras genom en rektangel med 

ett vågigt avslut nedtill. Med dokument avses 

nedskriven information. 

Elektronisk information som kommer från en 

databas symboliseras av en stående cylinder. 

Data/ källa 

Data som inte representeras av någon av ovan 

symboler illustreras av en parallellogram. 

Flödespilarna representerar förflyttningar i 

processen. 


