
 

 

 

Hållbarhetsaspekten vid 
upphandlingsprocess och 
kvalitetssäkring av livsmedel 
- En fallstudie på upphandlingsförvaltningen  

         i Värnamo kommun. 
  

Ämnesfördjupande arbete i logistik 

Författare:  
Adam Allgurin 1990-06-04 
Filip Karlsson 1994-04-30 
Zandra Kullman 1989-10-17 
Handledare: Åsa Gustafsson 
Examinator:  Petra Andersson 
Termin: VT17 
Ämne: Ämnesfördjupande 
arbete i logistik, 15 hp 
Nivå: Kandidatuppsats 
Kurskod: 2FE25E 



 

 

 

 

2 

Förord och författarnas tack 
 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår kontaktperson på Värnamo kommun, 

Mattias Hultqvist, för all information och allt engagemang han bistått med under studiens 

gång. Ett särskilt tack riktas också till Andreas Holmer, även han på Värnamo kommun, 

för den delaktighet och det engagemang han bidragit med till uppsatsen. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Åsa Gustafsson och vår examinator Petra Andersson 

som under uppsatsens gång kommit med konstruktiv kritik som fört vårt arbete framåt. 

 

Vidare vill vi även tacka våra opponenter som bidragit med värdefulla synpunkter. 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet, Växjö den 26 maj, 2017 

 
 

_______________                            _______________                        _______________ 
Adam Allgurin                                  Filip Karlsson                               Zandra Kullman 



 

 

 

 

3 

Sammanfattning 
 

Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT 2017 

Uppsatsens titel: Hållbarhetsaspekten vid upphandling och kvalitetssäkring av livsmedel 

– En fallstudie på upphandlingsförvaltningen i Värnamo kommun. 

Författare: Adam Allgurin, Filip Karlsson, Zandra Kullman 

Handledare: Åsa Gustafsson 

Bakgrund och problemdiskussion: Den offentliga upphandlingen kan med väl 

genomtänkta krav på varor och tjänster bli en stark drivkraft och en föregångare för hållbar 

utveckling. Trots en svag och oklar lagstiftning inom området finns det idag stora 

möjligheter att ställa krav både på socialt ansvarstagande och miljöhänsyn i samband med 

offentliga upphandlingar. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur Värnamo kommun gör för att inkludera hållbarhet med 

inriktning på miljö i sina avtal med utvalda livsmedelsleverantörer. Vidare undersöks hur 

Värnamo kommun säkerställer att upphandlade varor och tjänster lever upp till avtalad 

kvalitet samt hur det faktiska tillvägagångssättet stämmer överens med den teori som 

finns. 

Metod: Uppsatsen är av kvalitativ art och har utförts genom en fallstudie. Utgångspunkten 

är ett positivistiskt synsätt och uppsatsen använder sig av ett deduktivt angreppssätt. 

Slutsats: I Värnamo kommun finns det en tillsatt kompetensgrupp som arbetar enbart med 

upphandling av livsmedel, denna grupp har kunskap och kännedom om hur marknaden 

och upphandlingsprocessen ser ut. Vid upphandling läggs i princip allt fokus kring avtalet, 

både när det gäller vilka krav som ställs och vad som ska följas upp. Trots att det inte är 

enkelt för offentliga verksamheter att göra inköp och kvalitetssäkringar enligt teorin finns 

det delar av teorin som redan idag uppfylls och det finns också en bas för vidare utveckling. 

Kvalitetssäkring sker i störst utsträckning innan avtalet signeras, vilket ur en tidsaspekt är 

en liten del av processen. Enligt teorin skall kvalitetssäkring ske kontinuerligt flera gånger 

per år. Det blir tydligt att teorin lämpar sig bättre för privat sektor eftersom det inom den 

offentliga sektorn finns mindre incitament för att hjälpas åt att utvecklas då nästa 

upphandling kan innebära att samarbetet ha nått vägs ände. 

Nyckelord: Offentlig upphandling, Green Public Procurement, livsmedel, hållbarhet, 

miljö, inköpsprocess, kvalitetssäkring. 
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Abstract 

 
Background: Public procurement can with well thought through demands on goods and 

services become a strong driving force for sustainable development. Even with a weak and 

uncertain legislation within the field there are grand opportunities to demand both social 

responsibility and environmental accountability in public procurement. 

Purpose: The purpose of this study is to examine how Värnamo municipality do to include 

sustainability with focus on the environment in their agreements with chosen grocery 

suppliers. Further it is investigated how Värnamo municipality make sure their procured 

goods and services are to terms with agreed standard, and if the actual approach is in line 

with theory on the subject. 

Method: The essay is of qualitative nature and has been performed in the way of a case 

study. The standpoint of the essay is a positivistic point of view and is performed with a 

deductive approach. 

Conclusion: In Värnamo municipality there is an appointed group with special 

competence that is working solely with the procurement of groceries, this group have 

knowledge about how the market and the procurement process works. In the time of 

procurement nearly all the focus is in the documented agreements, both regarding demands 

put and what is to be followed up. Even though it is not simple for a government controlled 

business to make procurements and quality assurances according to theory there are parts 

of theory that today are fulfilled and there is a foundation for further development. Quality 

assurance is by the most part done before the agreement is signed, which compared to the 

entire process is a small portion. According to theory quality assurance should happen 

multiple times yearly. It is apparent that theory is better suited for the private sector since 

in the public sector there are fewer incentives to help the other party improve where the 

next procurement can mean the cooperation has come to an end. 

Keywords: Public procurement, Green Public Procurement, groceries, sustainability, 

environment, purchase process, quality assurance. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras offentlig verksamhet och upphandling, med fokus på livsmedel 

och dess miljöpåverkan. Problemdiskussionen grundas, och mynnar sedan ut i tre 

frågeställningar samt ett syfte för undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Under 2015 var de offentliga utgifterna i Sverige cirka 2 058 miljarder kronor, vilket utgör 

ungefär 50 procent av BNP (Mattson & Jansson, 2016). Då den offentliga sektorn står för 

en så stor del av den svenska ekonomin har hållbarhetsarbetet inom denna sektor stor 

påverkan på det totala hållbarhetsarbetet i landet. De offentliga utgifterna innehåller flera 

olika utgiftsposter där en av dem är utgifter för offentliga upphandlingar. År 2012 uppgick 

de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige till 625 miljarder kronor (Lukkarinen, Morild 

& Jönsson, 2015). 

 

Den offentliga upphandlingen kan med väl genomtänkta krav på varor och tjänster bli en 

stark drivkraft och en föregångare för hållbar utveckling. Trots en svag och oklar 

lagstiftning inom området finns det idag stora möjligheter att ställa krav både på socialt 

ansvarstagande och miljöhänsyn i samband med offentliga upphandlingar (New Wave 

Group, 2015). Den offentliga upphandlingen styrs av lagen om offentlig upphandling (SFS 

2016:1145), en lag som har kritiserats i media vid flera tillfällen. ”Lagen om offentlig 

upphandling ska bort” (Ramberg & Reepalu, 2013) och ”Offentlig upphandling är 

byråkrati till ingen nytta” (Lignell, 2013) är rubriker på debattartiklar i Dagens Nyheter 

respektive Svenska Dagbladet. Hos allmänheten finns idag ett starkt engagemang för 

hållbar utveckling och intresset för etiska och miljömedvetna varuinköp ökar ständigt 

(New Wave Group, 2015). Enligt en undersökning gjord av Europeiska kommissionen 

(2011) så ansåg 89 % av de svenska medborgare som tillfrågades att den vinnande 

upphandlingen bör innehålla en mix av flera olika kriterier såsom kvalitet, miljöhänsyn, 

sociala aspekter och innovation. Enbart 1 % ansåg att endast principen om lägsta pris bör 

tillämpas (Europeiska kommissionen, 2011). 
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De faktorer som regleras i Lagen om offentlig upphandling (LOU) är strikt ekonomiska 

och det finns i lagen ingenting som beskriver hur hållbarhet skall hanteras (SFS 

2016:1145). Det finns däremot direktiv från upphandlingsmyndigheten och staten om 

vilket förhållningssätt som bör följas vid offentlig upphandling. De hållbarhetskriterier 

som finns under produktområdet livsmedel är ämnade att ge stöd för kommuner, landsting 

och andra organisationer som vill utöka sin hållbarhetsprestanda. De områden som 

upphandlingsmyndigheten berör vad gäller miljö och hållbarhet är många och de är 

uppdelade på olika produktområden, med specifika krav för varje segment 

(Upphandlingsmyndigheten, u.å.a). 

 

I Sverige kommer ungefär en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan från maten 

(Livsmedelsverket, 2016) och i det offentliga köket tillagas det dagligen ungefär 3,2 

miljoner måltider. Det skulle vara av betydelse om de offentliga myndigheterna kunde 

förbättra sitt hållbarhetsarbete (Upphandlingsmyndigheten, 2017a). 

Upphandlingsmyndigheten nämner på sin hemsida att det kan vara bra att lägga till en 

kost- och livsmedelspolicy till den redan befintliga upphandlingspolicyn för att kunna 

ställa effektivare kvalitetskrav vid upphandlingar (Upphandlingsmyndigheten, 2017b). 

 

Värnamo hade den 31 december 2016 ett invånarantal på 33 906, varav ca 19 000 i tätorten 

(Statistiska centralbyrån, u.å.). Värnamo kommun upphandlar årligen varor och tjänster 

för cirka 500 miljoner kronor vilket genomförs av deras upphandlingsförvaltning. 

Upphandlingsförvaltningen ansvarar för kommunövergripande och förvaltningsspecifika 

upphandlingar samt uppföljningar av kommunens inköp och avtal (Zander, 2016). 

Upphandlingsförvaltningen i Värnamo har en egen upphandlingsnämnd, vilket fortfarande 

är unikt i Sverige, denna nämnd består av 15 medarbetare varav 9 representanter för de 

politiska partier som styr Värnamo kommun (Hultqvist, 2017). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Vid upphandling av livsmedel måste kommuner förhålla sig till lagen (SFS 2016:1145) 

om offentlig upphandling. Myndigheter har krav på sig att följa ett visst antal förordningar 
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vid en upphandling och syftet är att konkurrensen och skattemedlen ska utnyttjas optimalt, 

vilket är en del i ett hållbart perspektiv. Stat, kommuner och landsting är några exempel 

på upphandlande myndigheter (Konkurrensverket, u.å.). Förordningarna ställer också krav 

på att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av transparens och att myndigheten ska 

vara objektiv vid val av leverantör. Att vara objektiv betyder att tidigare eller lokala 

leverantörer inte får favoriseras, utan valet ska istället baseras på den leverantör som lovar 

de bästa ekonomiska villkoren vid en specifik upphandling. Detta skiljer sig från privat 

sektor där en leverantör kan väljas baserat på gamla meriter och där det ställs mindre krav 

på insyn hos den upphandlande verksamheten (Konkurrensverket, 2017a). 

 

På grund av lagen om offentlig upphandling måste kommuner välja den leverantör som 

lämnar det bästa anbudet, oberoende av vem anbudsgivaren är (SFS 2016:1145). Detta 

kan ses som ett hinder om kommuner vill ställa särskilda miljökrav, som exempelvis att 

varor och tjänster ska komma från lokala leverantörer. Ett sådant krav är idag inte möjligt 

i Sverige då lagstiftningen säger att diskriminering inte får ske baserat på geografiskt läge. 

Detta betyder att kommuner kan tvingas välja leverantörer som är baserade i andra städer 

trots att det finns lokala alternativ. Längre transporter än nödvändigt, är både negativt för 

miljön och för möjligheten att förbättra hållbarhetsarbetet (Natur och Miljö, u.å.). 

 

Brist på resurser och ökade priser har vuxit fram som två utmaningar för samhället 

(Halldórsson & Kovács, 2010). Detta betyder i sin tur att hållbarhet blir allt viktigare, 

vilket Europeiska Unionen (EU) tydliggjorde när de lade fram ett lagförslag som innehöll 

mer fokus på hållbarhet och som också antogs under 2014. Detta möjliggör för offentliga 

upphandlare att ställa krav på leverantörer att deras varor och tjänster är hållbarhetsmärkta. 

Den hållbara märkningen måste dock certifieras av en tredje part och märkningen i sig ska 

passa väl in på varan eller tjänsten det gäller. I praktiken är det dock fortfarande långt ifrån 

alltid som upphandlingen sker hållbart. Orsakerna till detta är flera, förutom ett svagt och 

oklart regelverk, så beror det bland annat på bristande kunskap hos den enskilde inköparen 

om problem och lösningar, svagt ledarskap och ovilja att ställa krav på hållbarhet (New 

Wave Group, 2015). 
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Enligt en undersökning som gjordes av von Oelreich och Philp (2013) tycker 57 % av de 

upphandlingsansvariga inom kommuner, landsting och myndigheter som tillfrågades att 

det är väldigt eller ganska svårt att inkludera miljökrav vid inköp. 

Enligt en studie gjord av Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) och Svenskt 

Kvalitetsindex (SKI) beskrivs att det finns en tydlig skillnad vad gäller kvalitetsarbete i 

offentlig kontra privat sektor. Studien visar att i offentlig verksamhet ligger drivet att 

inkludera kvalitet hos engagerade medarbetare, medan det i privat sektor istället drivs 

genom ändamålsenliga strukturer (Nyström, 2015). 

 

En del av implementeringen av en fullständig kvalitetssäkring ska göras av 

inköpsavdelningen. Detta på grund av att kvaliteten av färdiga produkter till stor del 

bestäms av kvaliteten på komponenter och råmaterial. Att förbättra kvaliteten som 

leverantörerna kan erbjuda är därför en av inköparens uppgifter (van Weele, 2014). 

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Hur gör Värnamo kommun för att inkludera hållbarhet med inriktning på miljö i 

sin upphandlingsprocess med fokus på livsmedel? 

• Hur säkerställer Värnamo kommun att kvaliteten håller avtalad standard? 

• Hur förhåller sig Värnamo kommuns upphandlingsprocesser i jämförelse med teori 

om inköpsprocessen och kvalitetssäkring? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet är att undersöka hur Värnamo kommun gör för att inkludera hållbarhet med 

inriktning på miljö i sina avtal med utvalda livsmedelsleverantörer. Vidare undersöks hur 

Värnamo kommun säkerställer att upphandlade varor och tjänster lever upp till avtalad 

kvalitet samt hur det faktiska tillvägagångssättet stämmer överens med den teori som 

finns. 
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1.5 Uppsatsens disposition 

 

 
Figur 1. Uppsatsens disposition (Egen illustration). 
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2. Metod 

 

Tillvägagångssättet och det vetenskapliga angreppssätt som arbetet är utformat efter 

beskrivs i detta kapitel. Urvalet samt de bakomliggande faktorerna för hur 

respondenturvalet gjordes presenteras. Insamling av data samt hänsyn till kvalitetsmått 

och forskningsetiska överväganden beskrivs och kapitlet avslutas med en 

metodsammanfattning. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Epistemologi berör vad som är eller kan ses som acceptabel kunskap. Inom epistemologin 

finns två skilda synsätt, positivism och hermeneutik. I detta sammanhang innefattar 

positivism att studier ska använda naturvetenskapliga metoder när det är verkligheten som 

studeras. Vidare innebär det att kunskap ska kunna verifieras med hjälp av sinnena 

samtidigt som vetenskapen ska vara objektiv. Hermeneutik går emot positivismens 

grunder och grundar sig på ett förstående och tolkande synsätt. Detta betyder att kunskap 

skiljer sig åt beroende på vem som tolkar den och därmed är den subjektiv (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

2.1.1 Uppsatsens synsätt 

 

Uppsatsen utgår ifrån ett positivistiskt synsätt. Det ges inget utrymme för att tolka varför 

respondenterna från undersökningen svarar som de gör. Det material respondenterna 

bidrar med till undersökningen behandlas därmed objektivt och antas vara sanningen. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det tre vetenskapliga angreppssätt inom 

samhällsvetenskaperna: deduktion, induktion och abduktion. I en deduktiv process 
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används befintliga teorier för att sätta upp en eller flera hypoteser. Därefter samlas data in 

som leder till ett resultat och ett bekräftande eller förkastande av hypotesen(erna). När 

resultatet presenterats kan det beroende av dess natur leda till en eventuell korrigering av 

befintliga teorier. 

 

Den induktiva processen är motsatsen till den deduktiva, där teorin är resultatet av 

forskningen. Detta innebär att slutsatser dras baserat på iakttagelser (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Det tredje angreppssättet, abduktion, är en kombination av de ovan nämnda begreppen 

deduktion och induktion vilket innebär att processen växlar mellan dessa under projektets 

gång (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.2.1 Uppsatsens angreppssätt 

 

Uppsatsen utgår ifrån ett deduktivt angreppssätt då befintliga teorier studeras innan 

insamlingen av data genomförs. Den studerade teorin kommer att utgöra basen för 

undersökningens empiriinsamling. 

 

2.3 Forskningsmetod 

 

Valet av forskningsmetod baseras alltid på vad forskningen ska svara på och det finns två 

olika metoder att utgå ifrån, kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativa metoder riktar sig till 

att besvara frågeställningar som rör hur människor upplever saker eller vilken syn de har 

på verkligheten. I en kvalitativ studie är utgångspunkten att verkligheten kan upplevas och 

betraktas på flera olika sätt, det finns alltså inte en absolut sanning. Kvalitativa studier 

baseras ofta på ett mindre antal personer där studierna är mer djupgående. För att skapa 

beskrivande data används inga siffror utan data utgörs istället av ord och beskrivningar, så 

kallade kvaliteter (Hedin, 1996). Kvalitet kommer från det latinska ordet “qualitas” som 

betyder beskaffenhet, egenskap, sort - det handlar alltså om beskrivande aspekter (Bryman 

& Bell, 2013). 
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En kvantitativ metod innebär ett angreppssätt som prioriterar mätningar för att ta fram 

data. Metoden utgår från teori varefter en hypotes om hur något borde vara kan tas fram. 

Därefter testas hypotesen genom statistiska analyser och baserat på analysen kan sedan 

hypotesen godtas eller förkastas. Förkastas hypotesen kan det ske en revidering av teorin 

och utgångspunkten vid nästa testtillfälle blir då istället den reviderade teorin (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

2.3.1 Uppsatsens forskningsmetod 

 

En kvalitativ metod användes i det här fallet då frågeställningen är baserad på hur och 

varför. Undersökningen går ut på att samla in data genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, som sammanställs till data i form av beskrivningar och ord. 

 

2.4 Undersökningsdesign 

 
 

 
Tabell 1. Research strategies versus characteristics (Yin, 1994). 
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Vid val av vilken undersökningsdesign som skall användas baseras detta enligt Yin (2013) 

på tre olika kriterier, vilka redovisas i tabell 1. De tre olika kriterierna är 1) hur 

frågeställningen är formulerad, 2) om kontroll över de svarandes beteende är nödvändig 

samt 3) om den ämnar besvara en nuvarande fråga. I enlighet med frågeställningen i denna 

undersökning kommer en fallstudie att utföras. 

 

2.4.1 Fallstudien 

 

Fallstudien är en forskningsmetod att föredra då undersökningen ämnar belysa aktuella 

eller nutida skeenden men det inte finns möjlighet att manipulera relevanta variabler. Vid 

en fallstudie används såväl sekundärdata i form av dokument som direkta observationer 

och systematiska intervjuer. Fallstudiens styrka är dess förmåga att hantera flera olika 

källor av data (Merriam, 2011). En fallstudie kan definieras av ytterligare en faktor, 

nämligen att den kan identifieras genom ett avgränsat system som är fokus för 

undersökningen (Smith, 1978 se Merriam, 2011). 

 

 
Figur 2. Avgränsningar (Egen illustration). 
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Studiens avgränsning visas i figur 2 som är mellan Värnamo kommun och fyra 

livsmedelsleverantörer. Beslutet att fokusera på kvalitativ fallstudie grundar sig i att 

forskningen snarare inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning än hypotesprövning 

(Merriam, 2011). 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 

 

Enligt Farquhar (2014) finns det två typer av data, primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är ny data som samlas in från originalkällor och den är särskilt knuten till ett 

specifikt forskningsprojekt. Primärdata kan samlas in på tre olika sätt, genom enkäter, 

observationer eller intervjuer, där syftet är att generera nya insikter i 

forskningsfrågan(orna). Sekundärdata är redan befintlig data som kan komma från 

exempelvis tidigare intervjuer, dokument eller internetkällor. Sådan data kan vara en 

fördel att använda då den redan finns tillgänglig och datainsamlingen kan därmed vara 

mindre resurskrävande (Farquhar, 2014). 

 

Semistrukturerade intervjuer definieras som intervjuer där det är önskvärt med viss 

information från alla respondenter. Dessa intervjuer styrs av ett antal frågor eller 

frågeställningar som utformas i förväg, där dock varken ordalydelse eller ordningsföljd är 

bestämd. Detta gör det möjligt för forskare att ta hänsyn till hur intervjun eller situationen 

utvecklas och kan därför få en bättre bild av respondentens upplevda verklighet och idéer 

(Merriam, 2011). 

 

Dokument anses vara av sådan form att de framställts utan syfte att bidra till forskning och 

kan på grund av detta ibland innehålla information som är svårtolkad för en forskare. Trots 

dessa svårigheter ses dokument av flera skäl som en god informationskälla bland annat för 

att de uppfyller Dexters (1970) kriterium för datainsamlingsmetoden som säger att 

dokument ska användas när de uppenbart kommer att ge bättre information, mer 

information eller information till lägre kostnad än andra valbara metoder. Många 

dokument, inte minst dokument i form av offentliga handlingar från statliga myndigheter, 

är enkla att få tag på samtidigt som de inte kostar något. En av de största fördelarna med 
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att använda dokument är att forskaren genom sin närvaro inte förändrar eller påverkar det 

som studeras till skillnad från exempelvis vid intervjuer. Jämfört med andra former av 

informationskällor ses dokumentdata som “objektiva” och de kallas ibland också för “icke 

påträngande” data. Dessutom utgör dokument särskilt bra grund för kvalitativa fallstudier 

då de kan ge empirisk bas beträffande den kontext där ett problem eller frågeställning 

härstammar (Merriam, 2011). 

 

Det är också viktigt att det går att fastställa att informationen kritiskt granskas vad gäller 

ursprung, tillkomst, motiv, upphovsman och den kontext där de tillkom. Dokument bör 

inte heller användas som enda informationskälla (Merriam, 2011).  

 

2.5.1 Uppsatsens datainsamlingsmetod 

 

Den här uppsatsen är av kvalitativ art och bygger på primärdata i form av 

semistrukturerade intervjuer som genererar ny data och nya insikter i forskningsområdet, 

vilket är essentiellt för uppsatsen. Dessutom används sekundärdata, i form av offentliga 

dokument kopplade till olika upphandlingsförfaranden inom Värnamo kommun. För att 

inte uppsatsens omfattning ska bli för stor har endast två förfrågningsunderlag lagts som 

bilagor till uppsatsen. Dessa förfrågningsunderlagen valdes ut därför att de visar på olika 

förfaranden och att de tillsammans ger en bra beskrivning och överblick över samtliga 

förfrågningsunderlag som studerats. Övriga dokument som använts finns med i 

referenslista samt finns att beställa från Värnamo kommun om mer ingående läsning 

önskas. Även annan sekundärdata i form av läroböcker, forskningsartiklar och 

internetkällor har studerats.  

 

2.6 Urval 

 

Uppsatsen har studerat upphandlingsförvaltningen i Värnamo kommun. En förfrågan om 

medverkan i uppsatsen skickades ut till 16 kommuner i södra Sverige med en population 

på över 5 000 invånare. Denna skickades ut till kommunernas allmänna e-postadresser, 

med en förfrågan om att vidarebefordra det till den person eller den enhet som ansvarar 
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för upphandling. Värnamo kommun var den kommun som först visade intresse och därför 

valdes denna att studeras. De 16 kommunerna valdes ut enligt ett bekvämlighetsurval med 

hänsyn till storlek och närhet. Respondenten från Värnamo kommun blev deras 

upphandlingsledare och tillförordnad chef för upphandlingsförvaltningen. Han i sin tur 

valde ut nästa respondent med kriteriet att han arbetar specifikt med 

livsmedelsupphandling. Uppsatsen har som nämnt också studerat avtalen mellan Värnamo 

kommun och fyra av deras livsmedelsleverantörer. Dessa valdes ut av 

upphandlingsledaren på Värnamo kommun. Kriterierna för valet av dessa leverantörer var 

att Värnamo kommun skulle ha en bra kontakt med dem samt löpande avtal.  De två 

sistnämnda urvalen är så kallade snöbolls- eller kedjeurval, vilket innebär att kontakt först 

skapas med en eller ett fåtal personer som sedan hjälper forskarna att komma i kontakt 

med ytterligare personer (Bryman & Bell, 2013).   

    

2.7 Struktur av intervjuer 

 

Intervjuerna strukturerades enligt en intervjuguide (se bilaga 1) som gjordes på förhand. 

En intervjuguide innehåller frågor om de ämnesområden som anses relevanta för 

forskningen. Kvalitativa intervjuer är öppet konstruerade vilket betyder att det ges 

utrymme för respondenterna att utforma svaren på sitt sätt. För att intervjun ska hålla sig 

till ämnet kan därför en intervjuguide användas. Den kan också förenkla för 

intervjuaren(arna) med att minnas vad som ska frågas efter. Det rekommenderas också att 

intervjuguiden skall kunna modereras och göras om (Eklund, 2012). 

 

2.8 Struktur av empiriskt material 

 

Det är många gånger intressant för kvalitativa forskare att spela in intervjuer då det tydligt 

framkommer vad som sägs och hur det sägs. När intervjuer spelas in så behöver inte heller 

intervjuaren(arna) föra anteckningar, vilket annars kan uppta tid och fokus. Att spela in 

intervjuer kan dock påverka respondenter negativt i form av att de ogillar att det de säger 

kommer sparas (Bryman & Bell, 2013). Respondenterna blev tillfrågade ifall det var 

godkänt att intervjuerna spelades in. Båda respondenterna godkände en inspelning. Vid 
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annat fall hade intervjuerna ändå genomförts och anteckningar hade tagits av 

intervjuaren(arna). När materialet var insamlat, transkriberades det för att sedan skrivas 

om av författarna till mer läsvänligt material, det delades sedan upp i två delar, process 

och kvalitetssäkring, för att anpassas till uppsatsens teoriavsnitt. 

 

2.9 Kvalitetsmått 

 

Enligt Farquhar (2014) drar fallstudier till sig kritik när det handlar om dess trovärdighet 

vilket i sin tur kan leda till att forskningen inte tas på allvar och att arbetet blir ogjort. På 

grund av detta så används kvalitetsmått för att försäkra läsarna om att arbetet möter kraven 

på kvalitet. De kvalitetsmått som bör användas är konstruktionsvaliditet, intern validitet 

och reliabilitet (Farquhar, 2014). 

 

Vidare är det inte alltid aktuellt för kvalitativa forskare att göra mätningar då det inte är 

det mest väsentliga. Det har istället tagits fram andra kvalitetsmått som ska vara mer 

passande för kvalitativa studier, såsom trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2013). 

 

Begreppet trovärdighet definieras enligt fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmerbarhet. Med tillförlitlighet menas att det kan garanteras att 

forskningen har gjorts utefter relevanta teorier och de normer som finns. Resultatet ska 

också redovisas för inblandade personer som sedan kan säkerställa att forskarna uppfattat 

verkligheten på ett korrekt sätt. Överförbarhet syftar till forskningens möjlighet att 

överföras och användas i en annan omgivning. Pålitlighet handlar om att forskarna ska 

applicera ett kritiskt synsätt till sin egen forskning och därmed redovisa alla steg i 

forskningsprocessen. Detta möjliggör sedan för kollegor eller andra personer att granska 

de val som gjorts. Det fjärde och sista delkriteriet, konfirmerbarhet, syftar till att forskarna 

i så stor utsträckning som möjligt ska försöka visa på att de agerat på ett så korrekt sätt 

som möjligt. Detta innebär att de inte tillåtit personliga värderingar eller liknande påverka 

genomförandet och resultatet av forskningen (Bryman & Bell, 2013). 

 

Det andra kvalitetsmåttet för kvalitativa metoder är som tidigare nämnt äkthet och det 

innehåller de fem kriterierna; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 
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katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Med en rättvis bild menas att forskningen 

ska spegla verkligheten och då måste alla intressenters åsikter tas med. Ontologisk 

autenticitet syftar till att forskningen skall kunna nyttjas av de som medverkat genom att 

de kan förstå sin situation bättre. Pedagogisk autenticitet handlar om hur väl forskningen 

hjälper deltagarna att förstå medarbetare och kollegor. Den katalytiska autenticiteten syftar 

sedan till om forskningen har gjort så att deltagarna kan förändra sina förhållanden och 

den taktiska autenticiteten handlar om ifall forskningen också har skapat bättre 

förhållanden för förändring (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.9.1 Uppsatsens kvalitetsmått 

 

Uppsatsens trovärdighet bekräftas genom användningen av erkänd litteratur, samt att de 

transkriberingar som gjorts av intervjuerna kontrollerades av respondenterna. 

Överförbarheten av denna uppsats görs möjlig då analysmodellen kan appliceras på andra 

kommuner, då intervjuerna är baserade på en objektiv intervjuguide med grund i teori. 

Den empiri som beskrivs är utan värdering och en direkt sammanfattning av intervjuer och 

dokument. 

 

Uppsatsens äkthet säkerställs genom att forskningen speglar verkligheten då 

respondenternas åsikter är intakta. Vidare säkerställs arbetets autenticitet då 

respondenterna antas kunna dra nytta av och förstå sin situation bättre efter genomförda 

intervjuer. På grund av att respondenterna också fick ta del av transkriberingen av 

intervjuerna kunde de läsa vad kollegorna sade och därmed förstå dem bättre. Då 

uppsatsens syfte inte uppmanar till en förändring anses katalytiska- och taktiska 

autenticiteten mindre relevanta och tas därför inte i beaktning. 
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2.10 Etiska överväganden 

 

Etiska överväganden vid en samhällsvetenskaplig undersökning handlar om hur 

individerna som studeras ska behandlas och hur forskarna ska förhålla sig till dessa 

individer i olika situationer. Det finns således ett antal etiska principer som gäller för 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Informationskravet säger att de inblandade ska få 

ta del av undersökningens syfte och vad som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet 

innebär att de inblandade ska veta att de deltar frivilligt och att de kan gå ur 

undersökningen när som helst. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär i sin tur 

att information om de inblandade inte ska kunna hamna i obehörigas händer och att de 

inblandade ska erbjudas möjligheten att vara anonyma. Vidare finns det ett nyttjandekrav 

som säger att det material som samlats in om individer endast får användas för 

forskningens syfte. Det finns också ett krav som säger att deltagarna inte ska ges 

missledande eller inkorrekt information om undersökningen (Bryman & Bell, 2013). 

 

De inblandade i den här undersökningen fick i förväg ta del av uppsatsens syfte och vad 

som ingår. Vidare har också de uppgifter som delgivits beskrivit de faktiska förhållandena 

om undersökningen. De inblandade blev även informerade om att deras deltagande var 

frivilligt och att de kunde lämna undersökningen om så önskades. Representanterna från 

kommunen fick erbjudandet om anonymitet men ingen ställde sig emot att nämnas vid 

namn så därför är alla inblandade kända. Vid intervjuerna frågades det efter 

bakgrundsinformation om enskilda individer och den informationen kommer uteslutande 

att användas för den här uppsatsen. Det här säkerställer att undersökningen uppfyller de 

etiska principer som redovisats tidigare i avsnittet. 
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2.11 Metodsammanfattning 

 
 
Metoder Våra val 

Vetenskapligt synsätt Positivistiskt 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktivt 

Forskningsmetod Kvalitativ 

Datainsamling Primärdata 
• Semistrukturerade intervjuer 

Sekundärdata 
• Förfrågningsunderlag 
• Hållbarhetskriterier 
• Internetbaserade källor 
• Litterära källor 

Urval Bekvämlighetsurval 
Snöbollsurval 

Kvalitetsmått Trovärdighet 
• Tillförlitlighet 
• Överförbarhet 
• Pålitlighet 
• Konfirmerbarhet 

Äkthet 
• Rättvis bild 
• Ontologisk autenticitet 
• Pedagogisk autenticitet 
• Katalytisk autenticitet 
• Taktisk autenticitet 

Etiska överväganden Informationskravet 
Samtyckeskravet 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet 
Nyttjandekravet 

 
Tabell 2. Metodsammanfattning (Egen illustration). 
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel förklaras utvalda teorier om upphandlingsprocess, kvalitetssäkring och 

offentlig upphandling, och presenteras också i den ordningen i kapitlet. Teorier har 

hämtats från erkänd litteratur och andra erkända källor. 

 

3.1 Upphandlingsprocessen 

 

3.1.1 Vad är en process 

 
 
En process kan enkelt beskrivas som “en kedja av aktiviteter” men kan också beskrivas 

något mer omfattande som “en kedja av aktiviteter som återkommande förädlar input till 

output”. En än mer omfattande beskrivning av begreppet är “ett repetitivt använt nätverk 

av i ordning länkade aktiviteter som använder information och resurser för att 

transformera “objekt in” till “objekt ut”, från identifiering till tillfredsställande av 

kundens behov” (Ljungberg & Larsson, 2011, s.192). Enligt Ljungberg och Larsson 

(2011) innebär den tredje nämnda definitionen en mer fullständig beskrivning av en 

process och hur den relaterar till omgivningen. 

 

För att kunna styra och förbättra en organisations processer är det viktigt att veta vilka 

processerna är. Det är också en fördel om många personer i organisationen är bekanta med 

processerna (Ljungberg & Larsson, 2011). Enligt Ljungberg och Larsson (2011) är det tre 

processtyper som är extra viktiga att känna till: 

 

• Huvudprocesser: Är generella processer som talar om vad organisationen har för 

syfte och genom att granska dessa processer framkommer vad som är en prioritet 

för organisationen. 

• Stödprocesser: Innebär processer som måste finnas med för att verksamheten ska 

kunna funktionera optimalt. Dessa processer kan däremot inte sägas vara helt 

nödvändiga för att verksamheten ska lyckas. 
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• Ledningsprocesser: Är processer som används för att leda och knyta ihop olika 

delar av en organisation. 

 

3.1.2 Processkartläggning 

 
 
För att redogöra för en verksamhets processer kan det göras en så kallad 

processkartläggning. Namnet “processkartläggning” beskriver på ett bra sätt hur arbetet 

går till, nämligen att en karta ritas över de processer som finns i en organisation. Kartan 

gör det enkelt att förstå sambandet mellan olika processer och hur de skapar värde för 

kunden. Processkartläggning anses vara ett verktyg för att göra “osynliga” processer 

“synliga” (Ljungberg & Larsson, 2011). 

 

En processkarta kan se ut på olika sätt och därmed användas för olika ändamål. Å ena 

sidan ska det vara praktiskt att använda kartan och därför kan inte för mycket information 

inkluderas. Det här betyder å andra sidan att kartan blir mindre användbar och inget 

optimalt verktyg för djupa analyser (Ljungberg & Larsson, 2011). 

 

I en processkarta är det essentiellt att kartlägga vad organisationen gör och inte var det 

görs. Processkartläggningen ska starta till vänster på pappret och nästa aktivitet sätts till 

höger om den tidigare. Aktiviteterna ska sättas upp i samma höjd och bilda en lång rad för 

att underlätta för den som använder kartan. Utvecklingen av en processkarta kan se ut på 

olika sätt och de kan därmed se olika ut när de är färdiga. Vilka symboler som används för 

de olika aktiviteterna kan också skilja sig åt. Det viktigaste är inte vilken modell som 

används utan att vara konsekvent i arbetet (Ljungberg & Larsson, 2011). 
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3.1.3 Den offentliga upphandlingsprocessen 
 
 

 
Figur 3. Upphandlingsprocesser (Effso, 2015). 

 
 
Figur 3 beskriver sex standardiserade processer för offentlig upphandling, vilka också kan 

appliceras vid privata upphandlingar. Förhandlat förfarande innebär att i förväg valda 

leverantörer bjuds in av den upphandlande myndigheten och därefter förhandlas 

kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Selektivt förfarande innebär att alla möjliga 

leverantörer kan begära att få vara med i upphandlingen. De leverantörer som uppfyller 

kraven bjuds sedan in av den upphandlande myndigheten att lämna anbud. Öppet 

förfarande innebär att samtliga leverantörer får lämna anbud och vid de upphandlingar då 

anbudets belopp ligger över tröskelvärdet är detta det vanligaste förfarandet. 

Urvalsförfarande är ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få lämna anbud. 

Några av leverantörerna bjuds sedan in av den upphandlande myndigheten att lämna 

anbud. Den upphandlande myndigheten kan sedan komma att få förhandla med en eller 

flera anbudsgivare. Förenklat förfarande är ett förfarande där alla leverantörer kan delta. 

De leverantörer som vill deltaga ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten 

förhandlar sedan med en eller flera anbudsgivare. En direktupphandling innebär en 

upphandling där det inte finns några satta riktlinjer för hur det måste se ut. 
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Direktupphandling används vanligen då det som ska upphandlas har ett värde som ligger 

under direktupphandlingsgränsen (Effso, 2015). 

 

3.1.4 Kravnivåer för hållbarhet 

 
 
Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som inkluderar 

miljö- och sociala aspekter i offentliga upphandlingar. Kriterierna stäms av mot lagen 

(SFS 2016:1145) om offentlig upphandling, EU-rätt och övrig rättspraxis och anpassas 

efter de praktiska förutsättningar som gäller för offentlig upphandling. Kriterierna 

innehåller färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat. Tanken 

är att kriterierna ska vara drivande, vilket innebär att de är mer långtgående än 

lagstiftningen, och har tagits fram i tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Basnivån 

innehåller krav som fokuserar på att reducera stora delar av den påverkan som ett 

produktområde har på hållbarhet. Vidare ska det utan omfattande resurser och fördjupad 

kunskap gå att genomföra en hållbar upphandling. Med utgångspunkt i baskraven kan 

verksamheter ställa högre krav än vad lagstiftningen bidrar till. Avancerad nivå innebär 

mer långtgående krav än kraven på basnivå, vilket innebär ett mer omfattande arbete när 

det gäller att följa upp och verifiera. På spjutspetsnivå sökes den bästa produkten eller 

tjänsten på marknaden ur ett hållbarhetsperspektiv. På grund av detta finns det färre 

produkter tillgängliga på marknaden än vad det finns om det endast ställs bas- eller 

avancerade krav. Kraven på den här nivån kan också kräva mer spetskompetens och mer 

tid för kontroll och verifiering (Upphandlingsmyndigheten, 2017c). 

 

Det är upp till varje användare på den upphandlande sidan att själv, med hjälp av 

tillgänglig marknadsinformation, ambition och behov avgöra vilken eller vilka nivåer som 

ska användas vid respektive upphandling (Upphandlingsmyndigheten, 2017c). 

 

3.1.5 Inköpsprocessen 

 

Inköpsprocessen kan enligt Bergman och Klefsjö (2012) delas upp i två olika synsätt, den 

traditionella synen och den nya synen. 
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Den traditionella synen innebär att det generellt finns ett stort antal leverantörer på 

marknaden vilka kan leverera det som köparen efterfrågar. Den huvudsakliga strävan är 

att pressa priserna. Detta betyder att priset allt som oftast hamnar i fokus och blir den 

slutgiltiga faktorn för ett inköpsbeslut, ett lägre pris bör alltså prioriteras. Resultatet av det 

traditionella synsättet blir därmed att kvalitetsaspekterna inte främjas. En leverantör som 

kan leverera hög kvalitet så att kunderna blir nöjda samt minska köparens långsiktiga 

kostnader kan ändå konkurreras ut av en leverantör som erbjuder ett lägre pris, men där 

kvaliteten på produkterna är okänd. I och med att det lägsta priset så ofta är den avgörande 

faktorn finns det inga incitament till att investera i långsiktiga relationer eftersom 

leverantörer byts ut så frekvent. Den traditionella synen bidrar också till att leverantörer 

alltid måste sträva efter att minska sina kostnader för att vara konkurrenskraftiga. Lägre 

kostnader hos leverantören kan innebära ett lägre inköpspris för köparen men det kan bli 

dyrare i längden om kvaliteten är otillräcklig. Amerikanen William Edwards Deming 

skrev en lista med 14 punkter för den amerikanska industrin. Några av punkterna berör 

leverantörssamverkan och en av dem säger “minska antalet leverantörer och värdera dem 

inte enbart efter pris” (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Den nya synen på inköpsprocessen har bland annat resulterat i att antalet leverantörer har 

minskat och att köpare och säljare utformat starkare relationer för att på lång sikt uppnå 

bättre resultat. Genom att minska antalet leverantörer och istället satsa på några få utvalda 

så ökar chanserna för en bättre kvalitet. Den nya inköpsprocessen innebär vidare att köpare 

och säljare ska ha förtroende för varandra vilket bidrar till att de investerar mer i 

samarbetet. De ska också involveras i varandras processer och hjälpas åt att ständigt 

förbättras. Inköpsavdelningen ska inte uteslutande vara den funktion som väljer 

leverantörer utan det ska i större utsträckning vara ett gemensamt beslut inom företaget 

eller organisationen (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Det finns flera anledningar till att företag och organisationer arbetar närmare sina 

leverantörer. Bergman och Klefsjö (2012) nämner kvalitet, kapitalrationalisering och 

innovativa systemlösningar som några av anledningarna. Det är väsentligt att 

leverantörerna är medvetna om vikten av kvalitetsarbetet för att skapa förbättringar. När 

ett företag arbetar nära sina leverantörer kan de utnyttja strategier som Just-in-time (JIT) 

och därmed använda resurser mer optimalt (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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3.2 Kvalitet 

 

3.2.1 Definition av kvalitet 

 
 
Bergman och Klefsjö (2012) har en definition som lyder “kvaliteten på en produkt är dess 

förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. 

Enligt denna definition påvisas att kundbegreppet är av central betydelse och med kunden 

menas de personer eller organisationer som verksamheten är till för samt vill skapa värde 

för. Kvalitet är och har alltid varit en viktig faktor för kunder vid köp av varor och tjänster, 

de företag som har lyckats med sitt kvalitetsutvecklingsarbete på ett innovativt och 

systematiskt sätt har ofta nått stora framgångar på marknaden, samtidigt som de har 

reducerat sina kostnader (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

3.2.2 Kvalitetsdimensioner 

 

En produkts många egenskaper uppfattas och bedöms av dess användare och detta 

påverkar uppfattningen av produkten. Bergman och Klefsjö (2012) gör en allmän 

indelning av dessa egenskaper ur en kvalitetssynpunkt. Detta har de valt att kalla 

kvalitetsdimensioner. En produkt ingår ofta som en del i ett större koncept, ett så kallat 

erbjudande, som kan innehålla andra varor, tjänster eller upplevelser. Det finns många 

dimensioner av begreppet produktkvalitet och Bergman och Klefsjö (2012) beskriver åtta 

stycken enligt nedan: 

 

• Driftsäkerhet: hur ofta och hur allvarliga fel som inträffar under produktion. 

• Prestanda: baserat på kundernas önskemål på de avsedda marknadssegmenten. 

Kan vara exempelvis hastighet, effekt, livslängd eller storlek. 

• Underhållsmässighet: hur lätt man upptäcker, hittar och åtgärdar fel på produkten. 

• Miljövänlighet: produktens inverkan på miljön, utsläpp eller återvinningsbarhet 

samt hur miljöaspekter beaktas under produktionen. 

• Utseende: en estetisk parameter som skapas genom bland annat design och färgval. 

• Felfrihet: varan skall inte vara felaktig eller full av brister vid förskaffelse. 
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• Säkerhet: varan får ej orsaka skada på person eller egendom, i tillämpliga fall även 

ge fullgott skydd mot skada. 

• Hållbarhet: produkten måste tåla att användas, lagras och transporteras utan att 

den försämras eller kommer till skada. 

 

3.2.3 Hållbar utveckling relaterat till kvalitet 

 

Hållbar utveckling innefattar tre tidigare nämnda dimensioner: ekonomisk-, miljömässig 

och social hållbarhet. Det finns en tydlig koppling mellan dessa tre dimensioner och de 

tre områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Begreppet hållbar utveckling kan ses som en 

utveckling av ett företags och medborgares ansvar för kvalitets- och miljöfrågor och kan 

enligt Bergman och Klefsjö (2012) förklaras på följande sätt: 

 

• Ekonomisk hållbarhet är ett komplext begrepp som kopplas till balanserad 

utveckling i hela företaget, såväl på intern som global nivå. Ekonomisk hållbarhet 

handlar om att använda lämpliga resurser och att använda dem så länge som 

möjligt. Detta uppnås genom en bra kundupplevelse som leder till att företag 

skapar en konkurrensfördel på marknaden. 

• Miljömässig hållbarhet innebär att företag och människor måste ta hänsyn till 

naturen och dess miljö, och att utifrån ett långsiktigt perspektiv använda 

naturtillgångarna som finns sparsamt. Miljömässig hållbarhet innebär 

utvecklingen av processer och produkter som inte negativt påverkar miljön, varken 

under tillverkning eller vid användning. Med detta perspektiv är målet att minimera 

människans påverkan på naturen och att arbeta mer med slutna kretslopp för att 

skapa en balans mellan processer som bygger upp och bryter ner. 

• Social hållbarhet är ett perspektiv som det idag inte finns någon allmän definition 

på, men som handlar om människors lika värde. Detta innebär att makt fördelas på 

ett rättvist och jämställt sätt. Social hållbarhet kan vara när människor upplever en 

meningsfull arbetssituation i en säker men stimulerande arbetsmiljö. Förtryck är 

en av de största utmaningarna att arbeta med när det kommer till sociala hållbarhet. 
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Det är alltså ekonomisk hållbarhet som ofta framhålls som förutsättningen för tillväxt och 

utveckling, men för att uppnå ekonomisk hållbarhet måste även miljömässiga och sociala 

aspekter tas i beaktning (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

3.2.4 Kvalitetssäkring 

 

Kvalitetssäkring är ett viktigt verktyg för en organisation när de ska välja och utvärdera 

leverantörer. Kvalitetssäkring handlar om att försäkra sig om att metoder och processer 

görs på rätt sätt och att de leder till det önskade resultatet. Med tiden har företag och 

organisationer skiftat fokus från att göra kvalitetsutvärderingar i efterhand till att göra dem 

på förhand och på så vis förebygga misstag och minska totala kostnader. Det nämnda 

arbetssättet har kommit att kallas för en förebyggande kvalitetshantering och är en del av 

den fullständiga kvalitetssäkringen (van Weele, 2014). 

 

En del av implementeringen av en fullständig kvalitetssäkring ska göras av 

inköpsavdelningen. Detta på grund av att kvaliteten av färdiga produkter till stor del 

bestäms av kvaliteten på komponenter och råmaterial. Att förbättra kvaliteten som 

leverantörerna kan erbjuda är därför en av inköparens uppgifter. På grund av detta 

använder sig stora företag i Europa av något som på engelsk kallas för “supplier quality 

assurance” (SQA) (van Weele, 2014). 

 

För att förbättra kvaliteten av sina produkter har flera företag baserat sin kvalitetssäkring 

på en förebyggande process. Ett samarbete mellan olika avdelningar i ett företag är därmed 

nödvändig. Inköpsavdelningens uppgift blir bland annat att se till att kvaliteten på 

produkter och/eller tjänster som köps in håller samma nivå eller förbättras. Detta innebär 

att valda leverantörer måste kunna garantera en tillräckligt hög kvalitetsnivå och vidare 

ska den här nivån kunna garanteras också i framtiden (van Weele, 2014). Den 

förebyggande processen kan enligt van Weele (2014) beskrivas med följande steg: 

 

• Specifikation av inköpsorder: Detta steg innebär att det görs en komplett 

specifikation av ordern och också vilka logistiska krav som medföljer. Den här 



 

 

31 

specifikationen ska också inkludera hur framtida förändringar av produkten eller 

tjänsten ska hanteras. 

• Preliminär kvalifikation av potentiella leverantörer: I det här steget måste en 

avgränsning göras mellan potentiella och nuvarande leverantörer. Samtliga 

leverantörer ska utvärderas baserat på deras förmåga att kunna leverera 

produkterna eller tjänsterna i fråga. Baserat på den analys av leverantörerna som 

gjorts väljs en eller flera leverantörer för produkten eller tjänsten. 

• Inspektion av produkten eller tjänsten: Det här steget innebär att leverantören(erna) 

skickar en leverans så att den inköpande organisationen kan inspektera att 

produkten eller tjänsten lever upp till avtalad standard. 

• Produktion av en testserie: Leverantören ska sedan producera en så kallad testserie 

som den inköpande organisationen kan kontrollera. Det här steget innebär att den 

inköpande enheten kan kontrollera produktionsprocessen. I samband med den här 

kontrollen kan starka och svaga punkter upptäckas vilket kan innebära eventuella 

justeringar i processen. När kontrollen är färdig kommer parterna överens om det 

ska bli ett samarbete eller inte. 

• Leverans av de första produkterna eller tjänsterna: Det här steget innebär den 

första leveransen och därmed gör den inköpande organisationen en inspektion av 

de levererade produkterna eller tjänsterna. I det fall hela leveransen håller avtalad 

kvalitet kommer graden av inspektion i framtiden att minska. Förhoppningen är att 

inspektionen så småningom ska anses onödig och att inköparen därmed litar på 

leverantören. Inspektioner är ett sätt att kvalitetssäkra leveranserna men de medför 

också stora kostnader. När inköparen inte längre känner behovet av att inspektera 

leveranserna kan dessa kostnader elimineras. 

• Kvalitetsavtal och certifiering: Ett avtal som beskriver vilken kvalitet produkterna 

eller tjänsterna som levereras ska hålla anses uppfyllt när det inte finns några 

defekter i leveransen. Kvalitetsavtalet talar även om att tillverkningen ska ske på 

det överenskomna sättet. En leverantör som kan kan leverera utan några defekter 

kan bli belönad med någon form av certifikat. I det fall en leverantör kontinuerligt 

levererar enligt avtalad standard och utan problem ska denne endast inspekteras 

några få gånger per år. 

• Periodisk verifiering: För att garantera att processerna förbättras ska 

leverantören(erna) kontrolleras kontinuerligt. Om det uppdagas att de uppsatta 
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målen för kvalitet är för högt satta kan de justeras. I de fall då målen uppnås kan 

nya mål sättas upp för att främja kontinuerliga förbättringar. 

 

Det finns flera metoder tillgängliga för organisationer när de ska utvärdera leverantörernas 

kvalitetsarbete och policys. Enligt van Weele (2014) används följande metoder: 

 

• Produktgranskning: Innebär att den inköpande organisationen granskar 

leverantörens processer och jämför dem med de standarder och krav som 

leverantören själv satt upp. Detta ger en bild av hur väl leverantören kan leva upp 

till sina egna krav. 

• Processgranskning: Är en undersökning som ska visa på hur väl en leverantörs 

(tekniska) processer stämmer överens med de standarder som finns för branschen. 

• Systemgranskning: Innebär att kvalitetssystemet hos leverantören jämförs mot 

externa standarder. Standarder, eller normer, är generellt accepterade riktlinjer. Det 

kan vara antingen företagsspecifika standarder eller generella standarder. 

 

3.2.4.1 Verifiering och certifiering 

 

Vid offentliga upphandlingar och inköp är det viktigt med någon form av verifikat. Ett 

verifikat är ett sätt för leverantören(erna) att garantera köparen att det de säger faktiskt 

stämmer, med andra ord ett slags bevis. Det finns flera olika verifikat och de kan skilja sig 

åt beroende på vem som intygar verifikatet. När det gäller offentlig upphandling är det 

leverantören(erna), eller säljaren, som väljer vilket/vilka verifikat som ska användas och 

det är sedan upp till köparen att avgöra om verifikatet är tillräckligt bra. Det är därför 

viktigt att köpare och säljare kommunicerar med varandra. Vid en upphandling får en 

köpare in en eller flera anbud och med anbudet ska leverantören(erna) bifoga uppgifter 

som styrker att de kan uppfylla köparens krav. Som nämnt finns det olika typer av verifikat 

och de som finns har också olika trovärdighet. Därför har Fairtrade Sverige tagit fram en 

modell som de kallar för trovärdighetstrappan. Trovärdighetstrappan består av fem 

trappsteg och desto högre upp i trappan verifikatet härstammar desto större är 

trovärdigheten (Fairtrade Sverige, 2017). 
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Figur 4. Trovärdighetstrappan (Fairtrade Sverige, 2017). 

 

Som visas i figur 4 är det första trappsteget en leverantörsförsäkran som innebär att 

leverantören intygar att kraven kan uppfyllas. Det går ofta till så att leverantören kryssar i 

en ja-ruta i ett formulär. Det andra trappsteget är en leverantörsbeskrivning som innebär 

att leverantören, utöver att intyga att de kan uppfylla kraven, också bifogar information 

om hur de uppfyller kraven. Det tredje trappsteget är en egendeklaration som innebär att 

leverantören ger information som köparen sedan kan kontrollera. Vid en 

leverantörsbeskrivning kan en del information vara hemlig medan den i det här steget är 

offentlig. Nästa trappsteg är ett tredjepartscertifikat som innebär att en tredje part bekräftar 

att kvaliteten på en produkt eller process stämmer överens med det som intygats av 

leverantören. En tredje part är en person eller en enhet som är neutral i förhållande till de 

inblandade parterna. Det femte och sista steget är ett ackrediterat tredjepartscertifikat som 

går ett steg längre än det fjärde trappsteget och kräver att den tredje parten ska vara 

ackrediterad. Det här certifikatet ska intyga att produkten eller processen är lika bra, eller 

bättre än den satta nivån (Fairtrade Sverige, 2017). 

 

Det är viktigt att förebygga problem i en livsmedelsproduktion, vilket kan göras med hjälp 

av certifiering. De höga krav som finns på livsmedelsproduktion innebär att råvaror måste 

hålla en hög och jämn kvalitet, och de ska dessutom ha producerats med respekt för miljön. 

Genom att använda ett certifieringssystem kan livsmedelsföretag vara säkra på att deras 

produkter uppfyller de krav som ställs från myndigheter, marknaden och andra 

intressenter. Det finns många livsmedelsföretag som bedriver ett eget miljö- och 

kvalitetsarbete, men det betyder inte att de med säkerhet är certifierade 
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(Upphandlingsmyndigheten, 2014). Idag tillämpar ett stort antal företag någon form av 

kvalitetssystem för att kunna bevisa att deras produkter är framtagna på ett visst sätt och 

håller en särskild kvalitet. Vid en offentlig upphandling kan den inköpande enheten begära 

att leverantören visar upp någon form av kvalitetssäkring som är relevant i förhållande till 

det som ska upphandlas (Upphandlingsmyndigheten, 2017d). 

 

3.3 Den offentliga upphandlingen 

 

3.3.1 Lagen om offentlig upphandling 

 
Sundstrand (2014) definierar offentlig upphandling som ett “Förfarande som genomförs 

av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal 

avseende varor, tjänster eller byggentreprenader inom den klassiska sektorn.” 

 

Utdrag ur lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145): 

 

Enligt 2 § i lagen (SFS 2016:1145) om offentlig upphandling avses med upphandling “de 

åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster och byggentreprenader genom 

tilldelning av kontrakt”, som genomförs av en upphandlande myndighet. 

 

Vidare är det enligt 4 kap. 19 § i samma lag (SFS 2016:1145) gällande att: “Den 

upphandlande myndigheten ska anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.” 

Kommunen måste förhålla sig till detta, och därför hamnar priset ofta i fokus. 

 

I Sverige regleras alla offentliga upphandlingar av lagen om offentlig upphandling (LOU), 

även de upphandlingar vars värde understiger det uppsatta tröskelvärdet. LOU är uppdelad 

i två delar där den ena delen behandlar upphandlingar som ligger under tröskelvärdet samt 

sekretessbelagda upphandlingar och den andra delen behandlar alla upphandlingar som 

ligger över tröskelvärdet (Sundstrand, 2014). Tröskelvärdet för kommuner ligger för 

närvarande på 1 910 323 SEK. Det revideras vartannat år enligt upphandlingsdirektiven 

och Government Procurement Agreement (GPA) (Konkurrensverket, 2016). Alla 

offentliga upphandlingar som utförs av statliga eller kommunala myndigheter ska förhålla 
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sig till föreskrifterna i LOU. Som nämnt gäller LOU vid alla offentliga upphandlingar men 

det finns undantag då lagen inte måste tillämpas. För att det ska få göras ett undantag måste 

LOU eller fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF) ta upp det specifika 

undantaget, alternativt att det kan ses som ofrånkomligt med avseende till allmänhetens 

intresse (Sundstrand, 2014). 

 

I Sverige berör upphandlingsdirektiven enbart tilldelningsförfarandet och inte det som sker 

innan upphandlingen är påbörjad eller efter det att den är avslutad. Vad som sker innan 

och efter upphandlingen regleras istället av civilrättsliga lagar och då i första hand avtals-

, köp- och skadeståndsrättsliga bestämmelser (Sundstrand, 2014). 

 

Lagen om offentlig upphandling bygger enligt Konkurrensverket (2017b) på sex 

grundprinciper: 

 

• Icke-diskriminering: Det är inte tillåtet för offentliga upphandlare att diskriminera 

leverantörer på grund av deras nationalitet. Det är alltså inte tillåtet att neka en 

leverantör bara för att denna skulle vara etablerad och/eller verksam i ett annat 

land. Vidare får inte heller offentliga upphandlare ställa krav som endast svenska 

leverantörer kan tillfredsställa. 

• Likabehandling: Inom offentlig upphandling ska samtliga inblandade leverantörer 

ges samma förutsättningar. 

• Proportionalitet: Den här principen innebär att upphandlingen ska innehålla 

proportionerliga krav och villkor med hänsyn till det som upphandlas. Det betyder 

att det inte får ställas överflödiga krav vid upphandlingen. 

• Öppenhet: Offentliga upphandlingar ska genomsyras av öppenhet. 

Kravspecifikationerna ska sedan i sin tur vara tydligt skrivna och innehålla alla 

krav som ställs. Information om upphandlingen ska finnas tillgänglig för alla och 

de leverantörer som lagt ett anbud ska informeras om utgången av upphandlingen. 

• Ömsesidigt erkännande: Intyg och certifikat som har tagits fram och offentliggjorts 

av en medlemsstats myndighet ska också gälla i resterande EU- och EES-länder. 

• Konkurrens: Principen om konkurrens går ut på att upphandlingarna ska vara 

formulerade så att leverantörerna utgår från lika villkor, och ingen ska riskera att 

behandlas orättvist. 



 

 

36 

3.3.2 Green public procurement 

 
 
Green Public Procurement (GPP) definieras enligt Europeiska kommissionen som: 

“a process whereby public authorities seek to procure goods, services and works with a 

reduced environmental impact throughout their life cycle when compared to goods, 

services and works with the same primary function that would otherwise be procured” 

(Europeiska Kommissionen, 2016a). 

 

Green Public Procurement (GPP) bygger på att offentliga myndigheter eller privata företag 

har tydliga och verifierbara miljökriterier för produkter och tjänster. De här kriterierna ska 

vara utformade baserat på vilka produkter eller tjänster det gäller. Det är av intresse att de 

här kriterierna är lika, både offentliga myndigheter emellan och även privata företag 

emellan. Om kriterierna skiljer sig åt för mycket kan det påverka en enskild marknad och 

minska konkurrensen. Liknande kriterier gör det också enklare för berörda myndigheter 

och personal att eventuellt implementera GPP (Europeiska Kommissionen, 2016b). 

 

Europeiska Kommissionen har sedan 2010, i en broschyr, samlat fall där offentliga 

verksamheter inom EU framgångsrikt har implementerat miljökrav i sina anbud. 

Broschyren är tänkt att inspirera offentliga (och privata) inköpare till att satsa på gröna 

produkter och tjänster (Europeiska Kommissionen, 2017a). 

 

3.3.2.1 Green Public Procurement (GPP) - The case of Norway 

 

I Norge är Green Public Procurement en del av den nationella strategin för hållbar 

utveckling och har blivit en policy i landet då den numera finns lagstadgad. Lagen säger 

att vid offentliga upphandlingar ska hänsyn tas till miljön. Detta för att säkerställa att 

resurserna används på bästa möjliga sätt. Den här processen ska leda till att produkter och 

tjänster som upphandlas ska ha en låg inverkan på miljön. I Norge måste alla offentliga 

verksamheter följa den här lagen när de ska göra inköp och det innebär också att de måste 

ta hänsyn till aspekter som livscykelkostnader, en produkts eller tjänsts konstruktion och 

dess miljöpåverkan. Vidare är det en förhoppning att de här kraven ska leda till en ökad 
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konkurrens på de marknader som erbjuder miljövänliga produkter och tjänster (Fet, 

Michelsen & Boer, 2011). 

 

Som komplement till det som står i lagen har den norska regeringen introducerat ytterligare 

riktlinjer som ska främja miljöarbetet. Riktlinjerna rekommenderar att de nuvarande 

systemen ska integreras med nya system vilka har miljö i fokus. Det här ska leda till 

kunskap om de största miljöproblemen och också vägleda offentliga upphandlingar så att 

de blir mer miljövänliga. Den norska regeringen har också implementerat Sustainable 

Public Procurement (SPP) vilken är integrerad med de lagar och riktlinjer som nämnts 

ovan. Tillsammans ska det bidra till bättre energieffektivitet, låg konsumtion av farliga 

kemikalier, mindre skadliga utsläpp och att en låg resurskonsumtion prioriteras vid 

offentliga inköp (Fet, Michelsen & Boer, 2011). 

 

Den norska regeringen har arbetat vidare med en hållbar utveckling och tillsammans med 

en Nationell Miljöpanel, på engelska “National Environmental Panel” (NEP), introducerat 

ett antal dokument. De här dokumenten innehåller faktiska åtgärder som kan appliceras av 

offentliga verksamheter. NEP grundades 2005 och bestod då av 13 representanter från 

olika offentliga uppköpande verksamheter och också representanter från leverantörer som 

levererade till den offentliga sektorn. Den här panelens uppgift var att utveckla praktiska 

miljökriterier som kunde användas av inköpare och leverantörer vid upphandlingar. 

Kriterierna som togs fram av panelen skickades sedan ut till relevanta aktörer och andra 

intressenter och sedan användes deras åsikter och kritik till att färdigställa de slutgiltiga 

kriterierna. NEP:s ansvar och arbete överfördes så småningom till en annan instans där 

arbetet fortsätter att utvecklas (Fet, Michelsen & Boer, 2011). 

 

Vidare nämner Fet, Michelsen och Boer (2011) ytterligare en viktig del i Norges arbete 

med en hållbar utveckling och som knyter an till GPP vilken är introduktionen av 

knutpunkter runt om i landet. Syftet med knutpunkterna är som följer nedan: 

 

• Att sprida kunskap om miljövänliga inköp och agera som ett slags center där 

offentliga verksamheter kan hämta kunskap. 

• Att det ska finnas praktiska verktyg till hands vilka berör de miljöproblem som kan 

uppstå vid offentliga inköp. 
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• Att de ska kunna vara behjälpliga för verksamheter när dessa ska göra inköp. 

• Att assistera och vägleda offentliga verksamheter med att utveckla och 

implementera miljövänliga inköpsstrategier. 

• Att bidra till att offentliga upphandlare och leverantörer till offentlig verksamhet 

tillsammans utvecklar nya miljövänliga lösningar för inköp. 

 

Dessa knutpunkter styrs av den offentliga förvaltningsmyndigheten, som från början var 

NEP. De olika nivåerna inom staten kommunicerar på flera olika sätt, bland annat genom 

en särskild webbportal och vid möten “face-to-face” (Fet, Michelsen & Boer, 2011). 

 

Det finns olika vägar att gå för att hitta den nödvändiga information som krävs för att 

kunna välja den bästa leverantören eller den bästa produkten. De kriterier som sattes upp 

av NEP kräver att det finns information om både den producerande parten och 

produkterna. Det här betyder att anbudsgivaren ska bidra med information om vilka 

policys och förvaltningssystem de använder samt deras produkter. Kriterierna uppsatta av 

NEP beskriver däremot inte hur informationen från leverantörerna ska kombineras eller 

ställas mot varandra, exempelvis hur leverantörernas miljöprestationer ska utvärderas mot 

deras produkters miljöprestationer (Fet, Michelsen & Boer, 2011). 

 

Enligt Fet, Michelsen och Boer (2011) är det vanligaste vid offentliga upphandlingar att 

leverantören presenterar vilka certifierade miljöförvaltningsystem de använder. Om 

sådana system inte används av leverantören kan de på annat vis bidra med information om 

deras miljö- och säkerhetssystem, exempelvis med ett policydokument. För att inköparen 

ska ha möjligheten att välja de bästa alternativen så krävs det också information om 

produkterna i fråga (Fet, Michelsen & Boer, 2011). Enligt Fet, Skaar & Michelsen (2009) 

kan en mängd olika miljömärkningar användas för produkter och tjänster. 

 

3.4 Teorisammanfattning 

 
Uppsatsen utgår ifrån teorier om processer av Ljungberg & Larsson, kapitlet beskriver 

processen och processkartläggning i offentliga och privata organisationer. Kravnivåer 

förklaras utifrån vad upphandlingsmyndigheten har tagit fram. Vidare beskrivs det 
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traditionella och det nya synsättet av inköpsprocessen enligt Bergman & Klefsjö. Åtta 

dimensioner av kvalitet förklaras och van Weeles teorier om kvalitetssäkring presenteras. 

I uppsatsen redogörs för trovärdighetstrappan som tagits fram av Fairtrade. Utdrag ur lagen 

om offentlig upphandling och de sex grundprinciperna presenteras och förklaras. Sista 

delen i kapitlet belyser Green Public Procurement - “the case of Norway”. 

 

3.5 Analysmodell 

 

När insamlingen av information avslutas måste den organiseras på ett sätt som är både 

meningsfullt och praktiskt för forskaren för att underlätta analysfasen där det ska vara 

enkelt att hitta specifik information. Informationen måste sedan komprimeras och kopplas 

samman till en berättelse som är meningsfull för läsaren. Under analysfasen konsolideras, 

reduceras och (i viss mån) tolkas informationen med målet att komma fram till slutsatser 

och generaliseringar som har sin grund i empirisk data. När all information sammanställts 

och ordnats antingen i kronologisk ordning eller efter tema bör informationen läsas 

noggrant (Merriam, 2011).  

 

I denna uppsats har informationen, både i den teoretiska referensramen och i 

empiriavsnittet, strukturerats efter tema för att skapa en så tydlig struktur som möjligt och 

därmed underlätta för läsaren. Analysavsnittet struktureras däremot med hjälp av en 

kronologisk berättelse som analyserar kring uppsatsens frågeställningar. För att analysera 

den första frågeställningen, “Hur gör Värnamo kommun för att inkludera hållbarhet med 

inriktning på miljö i upphandlingsprocessen av livsmedel?”, hämtas data från intervjuerna 

och de dokument författarna fått ta del av samt processkartan. Den första frågeställningen 

kan besvaras till stor del av empirin men det finns möjligheter att analysera kring varför 

inkluderingen av hållbarhet sker där den gör. Den andra frågeställningen, “Hur 

säkerställer Värnamo kommun att kvaliteten håller avtalad standard?”, besvaras också 

till stor del av empirin som finns att hämta från intervjuerna och dokumenten samt 

processkartan. Den tredje frågeställningen, “Hur förhåller sig Värnamo kommuns 

upphandlingsprocesser i praktiken i jämförelse med teori om inköpsprocessen och 

kvalitetssäkring?”, är den som ger möjlighet till en mer omfattande analys. Här 

presenteras en del teori och empiri igen och ställs sedan i relation till varandra för att visa 
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på likheter och skillnader. Vidare analyseras dessa likheter och skillnader samt vad som 

kan ligga bakom situationen som råder när uppsatsen skrevs.  

  

 
 
Figur 5. Analysmodell (Egen illustration). 
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4. Empiri 

 
I detta kapitel kommer insamlat material från intervjuer och dokument som används under 

upphandlingsprocessen att sammanfattas. Materialet kommer att behandla de delar som 

rör upphandlingsprocess och kvalitetssäkring. Detta i linje med uppsatsens frågeställning 

och syfte. Kapitlet är uppdelat mellan upphandlingsprocess och kvalitetssäkring, där 

intervjuerna beskrivs var för sig, detta för att respondenterna kan ha olika åsikter. 

Sammanställning av de ovan nämnda dokumenten sker enligt analysmodellen. 

 

4.1 Upphandlingsprocessen 

 

4.1.1 Sammanställning av intervjuer 

 
Respondenter 

 

Mattias Hultqvist 

 

Upphandlingsledare på Värnamo Kommun sedan 2009. Hultqvist har tidigare jobbat i den 

privata sektorn som försäljningschef, och lämnade då vid flertalet tillfällen anbud till 

offentlig sektor. Vid tiden för intervjun var Hultqvist tillförordnad förvaltningschef vid 

upphandlingsförvaltningen i Värnamo (Hultqvist, 2017). 

 

Andreas Holmer 

 

Arbetar som upphandlingsstrateg inom Värnamo kommun, vilket innebär uppföljning och 

inköpsanalys, samt övergripande kvalitativa frågor på förvaltningen. Det innefattar allt 

från intern kontroll, mål och resultat till planering och uppföljning samt rena 

upphandlingar (Holmer, 2017). 
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Intervju med Mattias Hultqvist, upphandlingsledare 

 

Behovet att upphandla en produkt eller tjänst kommer från de olika verksamheterna i 

kommunen, vägen till upphandlingen kan dock se ut på olika sätt. I det ena fallet kan 

upphandlingsförvaltningen göra en avtalsanalys och undersöka om det behöver 

upphandlas och i det andra fallet så hör verksamheten själva av sig. 

Upphandlingsförvaltningen är oftast rådgivare och processledare för inköpsprocessen, 

men det är som nämnt verksamheten som i de flesta fall talar om att det finns ett behov av 

att upphandla (Hultqvist, 2017). 

 

Enligt Hultqvist (2017) har Värnamo kommun kommit långt när det gäller processen av 

behovsanalys och inköp. Kommunen har nyligen tillsatt en specifik kostorganisation, 

vilken tidigare var uppdelad mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 

omsorgsförvaltningen. Numera är det en kompetensgrupp som enbart arbetar med 

livsmedel och gruppen består av kostekonomer och kostchefer samt upphandlare. Gruppen 

har lång erfarenhet vad gäller inköp och vilka typer av krav som en offentlig verksamhet 

kan ställa på leverantörer och också vilka krav som regeringen i sin tur ställer på den 

offentliga verksamheten (Hultqvist, 2017). 

 

När det gäller upphandlingsbudget kan upphandlingsförvaltningen ta fram historiska 

siffror på vad de tidigare har upphandlat, vilket kan ge en uppfattning om vilken nivå den 

nya upphandlingen kan komma att ligga på. Oavsett vad de historiska siffrorna säger är 

det verksamhetens nuvarande budget som sätter ramen för vad som kan upphandlas. Det 

är också verksamhetens ansvar att ta hand om budgeten och i dialog med 

upphandlingsförvaltningen hitta rätt kravnivå som gör att de får vad de vill ha, men också 

att de håller sig inom sin budget. Under denna process tar upphandlingsförvaltningen fram 

underlag, vilka är baserade på politikernas målnivåer (Hultqvist, 2017). 

 

Upphandlingsförvaltningen ansvarar bara för formalia vad gäller upphandling och 

upphandlingsförvaltningen kan beskrivas som någon form av administratör eller 

projektledare som skall verifiera att de ställda kraven är rimliga och inte 

konkurrenshämmande samt att det finns en marknad för den typen av kravställning. Det 

är alltså verksamheten som ska ställa de flesta kraven och detta görs utöver den utfärdade 
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mallen, i dialog med upphandlingsförvaltningen. Verksamheterna har ingen avtalsexpertis 

eller upphandlingsexpertis utan det är denna kompetens som upphandlingsförvaltningen 

ska bistå med. Det kan vara så att verksamheten inte har någon erfarenhet av kravställning 

och därför inte vet vilka krav de ska ställa, och då blir det upp till 

upphandlingsförvaltningen att komma med rekommendationer. I det fallet blir 

upphandlingsförvaltningen också en form av marknadsundersökare där de måste matcha 

verksamhetens efterfrågan med marknadens utbud (Hultqvist, 2017). 

 

Hultqvist (2017) menar att det är viktigt att upphandlingsförvaltningen ställer krav på rätt 

saker, eftersom avtalet syftar till att kunna följa upp de krav som har säkerställts i 

upphandlingen.   

 

De hållbarhetskrav som ställs från verksamheten är ofta relaterade till personligt intresse 

hos just den inköpande verksamheten. Upphandlingsförvaltningen måste agera som en 

form av filter för att kraven skall vara rimliga och flagga för att hållbarhet i vissa fall kan 

bli väldigt dyrt (Hultqvist, 2017). 

 

Vidare beskriver Hultqvist (2017) att avtalen är en del i förfrågningsunderlaget där avtalet 

beskriver de kommersiella kraven på leverantören samt på produkten eller tjänsten. 

Avtalet i sig går inte in i detalj på vad den enskilda produkten eller tjänsten skall innehålla 

eller innebära. Då hänvisas det till en produktlista som leverantören har fyllt i, 

produktlistan är förifylld av upphandlingsförvaltningen, där det framgår vilka produkter 

eller tjänster som skall upphandlas och förutsättningarna för dessa. Produktlistan är en 

bilaga till avtalet som också är en del i förfrågningsunderlaget. Avtalet är det styrande 

dokumentet i en upphandling men behövs det ytterligare information finns det 

underliggande dokument som kan ses över (Hultqvist, 2017) 

.   

Vid tecknande av avtal mellan kommun och leverantör finns det så kallade avtalsmallar 

vilka är regelverk som styr vilken typ av upphandling det är. Avtalen skrivs däremot av 

upphandlingsförvaltningen och beroende på vem som är projektledare så framställer den 

enskilde upphandlaren avtalet. Förvaltningen hjälps dock åt med processen och 

säkerställer och kvalitetssäkrar att allt är rätt och riktigt (Hultqvist, 2017). 
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Det går inte att finna några större skillnader i hur avtalen ser ut mellan branscher då avtalen 

skall reglera hur varor avropas och vad föremålet för avropet är för något. Avtalen är 

övergripande lika varandra, men de anpassas något utefter vad det är som upphandlas. Det 

som hanteras i avtalen är bland annat avrop, hantering, eventuella viten och 

leverantörshanteringar, samt övriga krav (Hultqvist, 2017). 

Hultqvist (2017) beskriver att avtalen överlag är standardiserade och att graden av direktiv 

är relativt låg. Det finns däremot rättspraxis gällande hur avtal ska formuleras, vilket bland 

annat innebär att de måste vara transparenta och tydliga. Vid en upphandling skickar 

upphandlingsförvaltningen ett avtalsförslag för att leverantörer (anbudsgivare) ska se vilka 

förutsättningar som råder, om de skulle vinna upphandlingen. Det här avtalsförslaget 

innehåller vad som kommer att följas upp, vilka delar upphandlingsförvaltningen tycker 

är viktiga, samt kommersiella krav (Hultqvist, 2017). 

 

För sju år sedan, innan Hultqvist började arbeta inom offentlig verksamhet, såg han lagen 

om offentlig upphandling som ett hinder för att göra smarta och bra affärer. Idag, med mer 

kunskap om hur lagen fungerar, ser han den som ett ramverk som gör det möjligt för 

kommunen att förhålla sig på ett konkurrensmässigt sätt, vilket enligt honom är syftet med 

lagen. Vidare är Hultqvists personliga åsikt att testa lagen där det är möjligt, vilket innebär 

att sträva mot en smart affär och att upphandlingen inte skall göras omständlig bara för att 

lagen säger, eller inte säger någonting. Finns det ett tolkningsutrymme så bör det prövas. 

Han påstår att inköpsverksamheter inom offentlig sektor kan vara lite rädda för att åka på 

en prövning ifall de tänjer på lagen för mycket. Hultqvists åsikt är dock att det kan vara 

lärorikt att göra det. Ibland är det bra att tänja på gränserna då detta kan bidra till ett 

utvecklande av branschen (Hultqvist, 2017). 

 

Hultqvist upplever personligen inte några större hinder med att inkludera hållbarhet i 

upphandlingar, utan svårigheten ligger i att hitta rätt nivåer och verifiera att det finns en 

marknad som kan leva upp till dessa nivåer. Här finns det historiskt ganska bristfällig 

kunskap både från Miljöstyrningsrådet (nuvarande Upphandlingsmyndigheten) men också 

från branschen i allmänhet. Generellt finns det många verksamheter som vill höja 

hållbarhets- och kvalitetsfrågan men det är oklart ifall marknaden kan leva upp till de 

ställda kraven. Här upplever Hultqvist att de tidigare varit bristfälliga, problemet är dock 

att upphandlingsförvaltningen inte kan ställa för höga krav då risken finns att marknaden 
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inte kan leva upp till dessa. Därför är det viktigt att stämma av med branschen för att ta 

reda på vad de klarar av. En annan viktig aspekt är att kontrollera de leverantörer som 

säger sig kunna leva upp till särskilda krav (Hultqvist, 2017). 

 

Intervju med Andreas Holmer, upphandlingsstrateg 

 

Holmer (2017) berättar att när verksamheten upptäcker att de har ett behov av något, så är 

det oftast ganska omgående som produkten eller tjänsten behövs. Enligt Holmer (2017) 

tänker verksamheten inte alltid på att det ligger en tidskrävande upphandlingsprocess 

bakom en upphandling. 

 

När det gäller vad som behöver upphandlas så kommer uppdraget från den verksamhet 

som har behovet. Utöver det har kommunen också löpande ramavtal, och då ligger det hos 

upphandlingsförvaltningen att stämma av hur behovet och nuläget ser ut (Holmer, 2017). 

 

Enligt Holmer (2017) så finns det i Värnamo kommuns upphandlingspolicy med att 

upphandlaren ska förhålla sig till upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav på basnivå. 

Det är inte lagstadgat att förhålla sig till de ovannämnda kriterierna men det är något som 

kommunen och alla andra kommuner i Jönköpings län har tagit ett gemensamt beslut om 

(Holmer, 2017). 

 

Verksamheten som har ett behov av att upphandla är de som styr vilka krav som 

upphandlingsförvaltningen måste tillgodose. Vid upphandling i Sverige måste hänsyn tas 

till två nivåer av lagstiftning, EU-nivå och nationell nivå. Därefter har kommuner interna 

regelverk eller policys. När dessa är tillgodosedda, kan verksamheten ställa egna önskemål 

och krav, men verksamhetens krav får inte gå emot lagar eller regler från någon av de 

högre instanserna (Holmer, 2017). 

 

Avtalen produceras av upphandlingsförvaltningens upphandlare i samråd med den 

inköpande verksamheten. I huvudsak är det verksamheten som ställer villkoren och dessa 

nedtecknas av upphandlaren. Vid avtalsskrivande utgår upphandlaren från mallar som 

innefattar någon form av “best practice” kring avtalsvillkor (Holmer, 2017). 
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När det gäller hållbarhet förhåller sig upphandlaren till de hållbarhetskriterier som 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram för respektive område. Det är det enda kravet 

upphandlaren har att förhålla sig till när det gäller hållbarhet. Hållbarhet inkluderas sedan 

i avtal med hjälp av de hållbarhetskriterier som upphandlingsförvaltningen hämtat från 

Upphandlingsmyndigheten (Holmer, 2017). 

 

Holmer (2017) menar att det finns hinder när det kommer till att inkludera hållbarhet i 

avtalen, framförallt i uppföljningsdelen. Det är lätt att ställa krav i en upphandling men 

svårare att kontrollera att dessa efterföljs. Kommunen skulle gärna vilja “sticka ut hakan” 

vad gäller hållbarhet och ställa högre och mer långtgående krav. Det svåra är som nämnt 

att följa upp och kontrollera hur det faktiskt fungerar i verksamheten. En verksamhet kan 

ha väldigt långtgående ambitioner vad gäller hållbarhet, samtidigt som de är medvetna om 

att de har en begränsad budget att förhålla sig till. De får då göra ett avgörande om vad 

som i praktiken är kostnadsdrivande och i den här delen av processen hjälper 

upphandlingsförvaltningen till att ta fram underlag för vad marknaden kan leverera och 

med att göra prisjämförelser. Det upphandlingsmyndigheten då gör är att föra dialog med 

politiken och förklarar innebörden av att ekologiska varor faktiskt har ett betydligt högre 

pris (Holmer, 2017). 

 

Risken som finns när det ställs “för höga” krav som inte följs upp är att leverantörer lovar 

att de kan leva upp till krav som de egentligen inte klarar av. Detta innebär att den eller de 

leverantörer som faktiskt inte lever upp till kraven kan sänka sina kostnader och därmed 

ge ett bättre anbud. Vinner då någon av dessa leverantörer upphandlingen, så snedställs 

konkurrensen. Uppdagas det senare att en leverantör inte lever upp till den avtalade 

standarden så blir det ofta ett stort problem som tar mycket tid att utreda och åtgärda 

(Holmer, 2017). 

 

4.1.2 Sammanställning av dokument 

 

Som bilaga i majoriteten av de upphandlingsförfaranden från Värnamo kommun som 

författarna haft tillgång till finns Miljöstyrningsrådets, eller nuvarande 

Upphandlingsmyndighetens, hållbarhetskriterier för respektive vara. För enkelhets skull 
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kommer Miljöstyrningsrådet fortsättningsvis i uppsatsen att benämnas som 

Upphandlingsmyndigheten. Förfrågningsunderlaget är den upphandlande myndighetens 

underlag för anbudsinfordran med avsikt att ge en så saklig och allsidig information som 

möjligt vad gäller förutsättningarna för den aktuella upphandlingen. 

Förfrågningsunderlaget omfattar ett antal dokument vilka är administrativa föreskrifter, 

avtalsvillkor, skallkrav, svarsbilaga för kvalificering och svarsbilaga för 

utvärderingsmodell. De administrativa föreskrifterna är det dokument i 

förfrågningsunderlaget som beskriver hur upphandlingsförfarandet går till (Bilaga 2 & 

Bilaga 3). 

 

Den som vill lämna anbud hämtar själv förfrågningsunderlaget via en internetbaserad 

databas kallad “e-Avrop” som används av kommuner och offentliga myndigheter vid 

upphandlingar. Om det uppkommer frågor rörande upphandlingen ska även dessa ställas 

elektroniskt för att både frågor och svar sedan ska kunna publiceras i annonsen så att 

samtliga anbudsgivare kan ta del av dessa (Bilaga 2.1 & Bilaga 3.1). 

 

Även anbudet i sig ska lämnas elektroniskt och när detta är gjort genereras ett 

inlämningsbevis som sammanställer det inskickade anbudet. När sista anbudsdag passerat 

sker anbudsöppning och samtliga leverantörer som lämnat anbud meddelas i samma 

ögonblick som anbudet öppnas. Så fort upphandlingen är klar underrättas den person som 

lämnat anbudet genom ett elektroniskt tilldelningsbeslut. Själva tilldelningsbeslutet i sig 

innebär inte ett civilrättsligt bindande avtal utan förutsättningen för detta är att ett 

upphandlingskontrakt sedan upprättas och undertecknas av behöriga företrädare för bägge 

parter (Bilaga 2.1 & Bilaga 3.1). 

 

Anbudsgivare ska kunna bevisa att ställda krav uppfylls och för respektive krav framgår 

vilken typ av bevisning eller verifiering som krävs. Anbudsgivare kan uteslutas från 

deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 10 kap. i lagen (SFS 

2016:1145) om offentlig upphandling föreligger. Detta gäller även för anbudsgivarens 

underleverantörer om sådan anlitas. Kontroller kommer att göras för att säkerställa att 

grund för uteslutning inte föreligger (Bilaga 2.1 & Bilaga 3.1). 
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Anbudet prövas i två steg. Först sker en kvalificering, dvs en prövning av att ställda krav 

på leverantören är uppfyllda samt att ställda krav på varan eller tjänsten är uppfyllda. 

Därefter sker en anbudsutvärdering. Denna prövning kommer att ske av det anbud som är 

mest ekonomiskt fördelaktigt (Bilaga 2.1 & Bilaga 3.1). 

 

De dokument författarna fått tillgång till behandlar fem olika upphandlingsförfaranden 

som gäller olika kategorier av livsmedel, nämligen färsk fisk, färskt bröd, grossist och 

kött- och charkprodukter, mejeriprodukter, potatis, frukt- och grönt samt ägg. I samtliga 

upphandlingar använde sig Värnamo kommun av öppet förfarande förutom i 

upphandlingen för ägg där de använde sig av förenklat förfarande. I samtliga 

upphandlingar förutom den som rör mejeriprodukter, potatis, frukt- och grönt, krävdes att 

hela kontraktet skrevs med en och samma leverantör. I ovan nämnda upphandling fanns 

möjlighet att skriva kontrakt med en eller flera leverantörer för hela upphandlingen (Bilaga 

2 & Bilaga 3).  

 

4.1.3 Processkarta 

 

Syftet med att kartlägga upphandlingsprocessen var dels att skapa en förståelse för hur 

förfarandet ser ut och dels för att kunna märka ut var under processens gång som miljömål, 

miljökrav och andra hållbarhetsaspekter kommer in. Processkartläggningen gjordes av 

författarna i samråd med Hultqvist och Holmer som kom med värdefull input och hjälpte 

till att fylla i de aktiviteter som inte tydligt uppenbarade sig genom att studera den 

information i form av dokument och andra handlingar författarna haft som utgångspunkt. 

 

Upphandlingsprocessen hos Värnamo kommun inkluderar fyra olika aktörer, 

verksamheten, det vill säga den enhet eller funktion inom kommunen som behöver 

upphandla, exempelvis en förskola, upphandlingsförvaltningen, leverantörer(na) och 

politiken (Hultqvist & Holmer, 2017). 
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Figur 6. Processkarta (Egen illustration). 
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Ett upphandlingsförfarande startar i de allra flesta fall med att verksamheten identifierar 

ett behov och de äskar sedan medel från politiken för att kunna införskaffa det de har 

behov av. Från politiken får de tillbaka en budget som de måste förhålla sig till när de 

arbetar fram sin kravställning för produkten eller tjänsten. Med budgeten i beaktning 

arbetar verksamheten sedan fram en kravställning som även måste ta hänsyn till gällande 

lagstiftning, riktlinjer samt de miljöpolicys politiken satt upp. Förutom att följa det lagen 

säger kan verksamheten sätta upp egna eller högre krav på miljö och hållbarhet i de 

produkter eller tjänster som de köper in. Ett exempel på detta är om en enhet, som i så stor 

utsträckning som möjligt, vill använda sig av ekologiska produkter. När kravställningen 

är färdig skickas denna vidare till upphandlingsförvaltningen som gör en behovsanalys 

och en analys av vilka produkter eller tjänster som stämmer med kravställningen och som 

finns tillgängliga på marknaden. Även här kan nya miljö- eller hållbarhetsaspekter läggas 

till eller föreslås då upphandlingsförvaltningen i många fall har bättre kunskap om dessa 

aspekter än vad den enskilda verksamheten har. Utifrån detta tar 

upphandlingsförvaltningen fram ett förfrågningsunderlag innehållande administrativa 

föreskrifter, avtalsvillkor, skallkrav, svarsbilaga för kvalificering och svarsbilaga för 

utvärderingsmodell (Hultqvist & Holmer, 2017).  

 

Förfrågningsunderlaget annonseras sedan ut för presumtiv anbudsgivare att ta del av. 

Leverantörer som är intresserade av att lämna anbud hämtar förfrågningsunderlaget från 

den webbaserade tjänsten e-Avrop där det publicerats (Bilaga 2.1 & Bilaga 3.1). När 

leverantören(erna) har gått igenom förfrågningsunderlaget kan frågor uppkomma som går 

tillbaka till upphandlingsförvaltningen alternativt verksamheten för behandling. I vissa fall 

behöver förfrågningsunderlaget revideras utifrån de frågor som uppkommit och då börjar 

processen om vid behovsanalysen hos upphandlingsförvaltningen. I de fall 

förfrågningsunderlaget inte behöver revideras besvaras frågorna och svaren publiceras i 

samma databas som förfrågningsunderlaget för samtliga anbudsgivare att ta del av. Efter 

att frågorna besvarats, revideras förfrågningsunderlaget eller om inga frågor uppkommer 

så lämnar leverantören(erna) anbud på upphandlingen innan sista anbudsdag (Hultqvist & 

Holmer, 2017).  

 

När anbudstiden löpt ut görs en prövning i två steg av den leverantör som lämnat det 

ekonomiskt mest fördelaktiga budet. Första steget är att kontrollera att leverantören 
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uppfyller samtliga krav gällande produkten eller tjänsten som finns med i 

upphandlingsdokumenten. Om leverantören uppfyller kraven i det första steget görs en 

kvalificering av leverantören för att säkerställa att denne har tillräckliga resurser och 

kapacitet att utföra det upphandlade uppdraget. Om leverantören möter uppsatta krav och 

anses kvalificerade för uppdraget tas ett beslut om anbudet ska antas eller ej. Beslut under 

1 miljon kronor tas direkt av upphandlingsförvaltningen medans beslut över 1 miljon 

kronor behöver tas av politiken i form av upphandlingsnämnden. När anbudet är antaget 

tilldelas den vinnande leverantören upphandlingen. När beslutet om tilldelning har fattats 

och avtalsspärren om 10 dagar har löpt ut ingås avtal genom att behöriga företrädare för 

bägge parter undertecknar avtalet (Bilaga 2.1 & Bilaga 3.1). 

 

Under avtalstiden kan samtliga aktörer lämna synpunkter om hur samarbetet fungerar, 

även om detta kanske är något som främst sker i samband med att avtalstidens slut närmar 

sig och en ny upphandling börjar bli aktuell. När avtalstiden börjar närma sig sitt slut görs 

en uppföljning för att utvärdera hur väl leverantören levt upp till de krav/villkor som 

ställdes i avtalet (Hultqvist & Holmer, 2017). 

 

I processkartan visas förutom de aktiviteter som faktiskt sker, även önskade aktiviteter 

från upphandlingsförvaltningen för att kunna utveckla och effektivisera 

upphandlingsförfarandet för framtida upphandlingar. Ett av dessa önskemål är enligt 

Holmer (2017) att möten som inte är knutna till en specifik upphandling sätts upp mellan 

upphandlingsförvaltningen och leverantörer av produkter och tjänster som ofta upphandlas 

för att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter av dessa. Tanken med denna typ 

av möten är att skapa en bättre förståelse för varandras arbetssätt och behov och i 

förlängningen skapa bättre förutsättningar för upphandlingsförfarandet och en bättre 

leverantörssamverkan. Ett annat önskemål med liknande syfte är att när 

förfrågningsunderlaget tagits fram, kunna skicka detta på extern remiss till leverantör(er) 

för att få deras synpunkter på om de krav som ställs är rimliga samt om de går att matcha 

mot produkter eller tjänster som finns på marknaden, innan förfrågningsunderlaget 

annonseras ut. Detta är ett förfarande som redan idag sker, men i väldigt begränsad 

omfattning och Holmer menar att detta är något som skulle innebära att 

förfrågningsunderlagen i större utsträckning blev “rätt” från början och inte behöver 

revideras på grund av frågor från anbudsgivarna (Holmer, 2017). 
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Holmer (2017) nämner även att de önskar mer stöd från upphandlingsnämnden i samband 

med den uppföljning och utvärdering som sker i slutet av avtalstiden gällande hur väl 

leverantören levt upp till de krav och villkor som ställdes i avtalet. Detta skulle kunna vara 

ett led i att i framtida upphandlingar kunna ställa högre krav på hållbarhet och miljö då 

upphandlingsnämnden är en del i den politik som sätter upp miljömål och policys (Holmer, 

2017). 

 

4.2 Kvalitetssäkring 

 

4.2.1 Sammanställning av intervjuer 

 

Intervju med Mattias Hultqvist, upphandlingsledare 

 

Redan för 15 år sedan när Hultqvist började arbeta med offentlig upphandling, för den 

privata sektorn, så ställde myndigheter någon form av miljökrav. Det var ofta i form av 

miljöcertifiering vilket visade sig vara ett ganska tomt krav, dels för att det är svårt att följa 

upp vad ett certifikat faktiskt innebär och dels för att det är konkurrenshämmande att ett 

företag måste vara certifierade. Det finns specifika verktyg vad gäller upphandling med 

olika hållbarhetskrav och Upphandlingsmyndigheten har generellt sett varit duktiga på att 

ta fram kravställningar och också beskriva hur en verksamhet ska följa upp att leverantören 

följer det som den har åtagit sig att göra (Hultqvist, 2017). 

 

Vad gäller vilken typ av certifiering livsmedel ska ha är både verksamheten och 

upphandlingsförvaltningen medvetna om vilka direktiv som finns från politikerna, och 

vilka mål de har satt upp. Hultqvist (2017) menar att det inte är certifikaten i sig som är 

det viktiga, utan vad de står för och om de stämmer överens med de krav som har ställts. 

Detta är något upphandlingsförvaltningen är duktiga på att reda ut. Det finns inga direkta 

påtryckningar att upphandlade produkter och tjänster måste inneha specifika certifikat, 

dock finns det direktiv och önskemål från politikerna på diverse certifikat. I praktiken är 

det dock inte en säkerhet att certifieringar leder till någon kvalitetshöjning, men det ser bra 
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ut ur ett politiskt perspektiv. Att använda certifiering i stor utsträckning är specifikt för 

just livsmedelsupphandlingar, eftersom det finns ett stort utbud av certifikat inom området, 

och även flertalet tredjepartsföretag som utfärdar dessa (Hultqvist, 2017). 

 

Upphandlingsmyndigheten är alltså den myndighet som ska hjälpa kommunen att verifiera 

kvalitet utifrån de tre kravnivåerna som finns, nämligen baskrav, avancerade krav och 

spjutspetskrav. Upphandlingsmyndigheten är den myndighet som ska se till att det finns 

branscher som kan leva upp till dessa nivåer. Däremot kan inte alla verksamheter i en 

kommun ligga på den högsta nivån på allt de upphandlar. Politikerna i Värnamo kommun 

gav upphandlingsförvaltningen direktiv om att fokusera på hållbarhet i tre specifika 

segment, nämligen livsmedel, transporter och fordon. Detta innebar att 

upphandlingsförvaltningen kunde lägga mer tid och resurser inom dessa områden på att 

granska kravställningar och berörda marknader, samt följa upp ifall leverantörer lever upp 

till de ställda kraven (Hultqvist, 2017). 

 

Hultqvist (2017) beskriver att kvalitetssäkringar sker löpande och innefattar beställningar, 

avrop och uppföljning av leverantörer. Han menar vidare att det är oerhört viktigt med bra 

kvalitetssäkring och att kvalitetssäkringen är upp till de involverade i upphandlingen. 

Uppföljningen kan ske externt, i form av avtalsuppföljning med leverantörer, och internt 

där verksamheten utvärderar att de köpt det de hade för avsikt att köpa. 

Kvalitetsbedömning kan vidare ske genom att värdera produkter utefter mer än bara pris, 

exempelvis någon form av hållbarhetsaspekt. Denna typ av uppföljning menar Hultqvist 

är jätteviktig. Med hjälp av en produktlista som bifogas ihop med avtalet kan 

verksamheten säkerställa i en upphandling att leverantörerna levererar det som har 

efterfrågats (Hultqvist, 2017). 

 

Intervju med Andreas Holmer, upphandlingsstrateg 

 

Om certifikat ska användas måste upphandlingsförvaltningen förklara vad just detta 

certifikat innebär, och göra en allmän beskrivning. När det gäller vilka certifikat som bör 

användas för hållbarhet har Upphandlingsmyndigheten några förslag på vilka som kan 

vara lämpliga (Holmer, 2017). 
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Förslag på certifikat kan komma både från verksamheten som skall köpa och 

upphandlingsförvaltningen. Holmer menar dock att det är bekymmersamt eller 

problematiskt och att det gäller att ta hänsyn till vem som har utfärdat certifikaten och hur 

de är uppställda. Upphandlingslagstiftningen stipulerar vidare att vi ska erkänna utländska 

certifikat såsom svenska (Holmer, 2017). 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan ses som en form av certifikat och de 

revisionsrapporter som SKL redovisar varje år kan kommunerna ta del av. SKL väljer 

varje år ut ett antal leverantörer som de granskar, normalt sett sker detta en gång under de 

fyra år som ett RAM-avtal vanligtvis tecknas på (Holmer, 2017). 

 

Hållbarhetskriterierna på basnivå som sätts upp av Upphandlingsmyndigheten är 

grundläggande och begränsar inte konkurrensen utan lägger endast grunden för vad 

upphandlingen lägst kan acceptera. Kommunens kravställning utgår ifrån denna basnivån, 

men när det gäller hållbarhet, specifikt när det kommer till livsmedel, så finns det politiska 

direktiv som säger att ambitionsnivån ska höjas där det är möjligt. Om det gäller just 

ekologiska produkter så finns det ett så kallat kravbatteri, som innebär applicerbara 

direktiv och krav, på just det området. Detta har tagits fram av Upphandlingsmyndigheten 

i samråd med de stora aktörerna på marknaden (Holmer, 2017). 

 

Om leverantören klarar kontrollen så är det dugligt resten av avtalet. Holmer menar att 

detta är ett försök till att göra någon form av kvalitetssäkring då det är väldigt svårt när det 

kommer till produktion. Det är framförallt svårt när det ska kvalitetssäkras i Asien eller 

någon annanstans långt bort (Holmer, 2017). 

 

Vanligtvis används den lägsta nivån av kvalitetssäkring, leverantörsförsäkran, vilket 

enkelt förklarat innebär att leverantören på heder och samvete intygar att denne uppfyller 

kraven. Detta är det vanligaste tillvägagångssättet, men det finns också önskemål om mer 

omfattande kvalitetssäkring (Holmer, 2017). 

 

Värnamo kommun har också anslutit sig till SKL:s upphandlingsuppföljning som baseras 

på FN:s kärnkonventioner. De leverantörer som inte redan finns med i SKL:s register 

anmäls dit av upphandlingsförvaltningen. SKL:s uppgift är att följa upp hur leverantörerna 
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presterar på ett mer omfattande sätt än vad kommuner själva klarar av. Det innebär att de 

gör revisioner på plats hos leverantörerna, vilket leder till att leverantörerna kontrolleras 

på om de uppnår den avtalade kvaliteten (Holmer, 2017). 

 

När upphandlingen är utförd är det huvudsakligen upphandlingsförvaltningen som blir 

ansvariga för att samla in information och hantera frågan om kvalitetsuppföljning. När 

upphandlingsförvaltningen gör en uppföljning är det via en anbudsutvärdering, då alla 

certifikat, leverantörsförsäkringar samt alla de krav som ställdes vid upphandlingen 

granskas. Detta görs vanligtvis en gång under en fyraårsperiod och är allt i sin ordning 

förutsätter kommunen att det fortsätter vara så. Om det sker ytterligare kontroller så är 

detta på grund av att det finns någon förekommen anledning (Holmer, 2017). 

 

Holmer tycker personligen att Upphandlingsmyndigheten borde ha en motsvarande 

lösning som SKL:s leverantörsdatabas när det gäller att följa upp kvalitet inom livsmedel. 

Holmer har vidare föreslagit till Upphandlingsmyndigheten, framförallt de som jobbar 

med hållbarhetskriterierna, att de bör införa någon form av kontrollinstans eller liknande 

för kvalitetssäkring (Holmer, 2017). 

 

4.2.2 Sammanställning av dokument 

 

Många av de skallkrav som ställs upp i förfrågningsunderlaget är generella och är samma 

oavsett vilken typ av livsmedel det är som upphandlas. Skallkraven delas upp i två olika 

områden där det första berör “krav på leverantören” och det andra “krav på produkten”. 

Generella krav på leverantören som nämns i samtliga skallkrav är exempelvis att 

leverantören ska bifoga en beskrivning av företagets tekniska resurser och 

kvalitetssäkringsmetoder, att anbudsgivaren ska vara godkänd eller registrerad hos behörig 

kontrollmyndighet såsom kommunen, Livsmedelsverket eller Länsstyrelsen samt att 

anbudsgivaren ska vara väl insatt i och följa de krav på livsmedelshantering som följer av 

livsmedelslagen, livsmedelsförordningen, livsmedelsverkets föreskrifter och 

gemenskapsrättsliga regler om livsmedelshantering (Bilaga 2.4 & Bilaga 3.2). 

 

Generella krav på produkten berör bland annat att offererade produkter ska uppfylla de 

kvalitetskrav som följer vid varje tid gällande livsmedelslagstiftning, förordningar, 
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föreskrifter och allmänna råd avseende livsmedel samt gemenskapsrättsliga regler om 

livsmedel. Offererade produkter ska dessutom uppfylla de specificerade kvalitetskrav som 

följer av den i förfrågningsunderlaget bifogade anbudsprisbilagan (Bilaga 2.4 & Bilaga 

3.2). 

 

Anbudsgivaren ska kunna bevisa att samtliga ställda miljökrav som följer av de bifogade 

hållbarhetskriterierna från Upphandlingsmyndigheten uppfylls och vid anmodan ska dem 

bifoga verifikat enligt “förslag till verifikat”. Dessutom ska leverantören i anbudet kunna 

beskriva vilka metoder för kvalitetssäkring som tillämpas och hur kraven enligt 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier kommer att uppfyllas och efterlevas 

under kontraktstiden (Bilaga 2.4 & Bilaga 3.2). 

 

Utöver skallkraven som är en del av förfrågningsunderlaget så bifogas i tre av fem 

upphandlingsförfaranden också, som ovan nämnt, hållbarhetskriterier från 

Upphandlingsmyndigheten för respektive livsmedel. Till skillnad mot skallkraven som 

ofta innehåller generella och standardiserade krav är dessa mer specificerade för olika 

livsmedelsgrupper. Dokumentens kriterier omfattar de betydande miljöaspekter som kan 

kopplas till respektive område och omfattar enbart relevanta miljökrav vid offentlig 

upphandling. Upphandlingsmyndigheten nämner i dokumenten att det inte finns några 

obligatoriska krav på leverantörernas interna miljöledningsarbete då det inte finns något 

generellt stöd för detta i upphandlingslagstiftningen. Däremot presenterar de en rad 

obligatoriska krav på varan som måste uppfyllas för att anbudet ska kunna accepteras där 

anbudsgivaren också i anbudet ska kunna precisera hur kraven uppfylls. Bilaga 2.2 & 

Bilaga 2.3). Ett antagande kan göras om att dessa kriterier bifogats även i de två 

återstående upphandlingsförfarandena men att denna information inte bifogats i de 

dokument som författarna fått tillgång till 

 

Vad gäller hållbarhetskriterierna för färsk fisk ställs det bland annat krav på produkternas 

spårbarhet vilket innebär att produkten ska vara spårbar genom hela förädlingskedjan med 

minst fångstzon, handelsbeteckning och produktionsmetod. Kriterierna säger också att 

både vildfångad och odlad fiskråvara ska komma från hållbara bestånd respektive hållbar 

produktion. Upphandlingsmyndigheten ger här förslag på verifikation i form av 

certifiering enligt MSC, KRAV, NÄRFISKAT eller likvärdig verifikation eller 
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dokumentation. Dessutom hänvisar Upphandlingsmyndigheten till sin fisklista som 

omfattar de vanligast förekommande arterna inom offentlig upphandling och som grundar 

sig i aktuella forskningsrön gällande beståndsstatus som gäller för olika fiskarter 

(Upphandlingsmyndigheten, 2016; Värnamo kommun, 2017). 

 

När det kommer till upphandlingen för färskt bröd hänvisas det till 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för spannmål som precis som för färsk 

fisk ställer krav på produktens spårbarhet och där leverantören vid förfrågan ska kunna 

lämna information om vilket land råvaran kommer ifrån. Utöver detta ställs det krav på att 

spannmål och socker ej ska innehålla GMO (genetiskt modifierade organismer) i märkbar 

mängd. Förslag på verifikat för att kunna styrka detta är exempelvis KRAV, Svenskt Sigill 

eller Fairtrade. När det gäller spannmål ställs det dessutom krav på att produkter inom 

detta område som innehåller fetter från palmolja ska komma från ett produktionssystem 

som bland annat bidrar till rättvisa arbetsvillkor, skydd för lokalbefolkningens land, 

rättigheter och inflytande och bevarande av primärskog och naturvärden 

(Upphandlingsmyndigheten u.å.b; Värnamo kommun, 2017). 

 

Även i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för mjölk ställs krav på ursprung 

och leverantören ska kunna lämna skriftlig information om vilket land mjölkråvaran 

kommer ifrån. Här ställs det även en hel del krav på djurets välmående, såsom att 

nötkreatur äldre än sex månader ska ha tillgång till bete eller utevistelse under en 

sammanhängande betessäsong, samt att antibiotika, kirurgiska ingrepp och avmaskning 

endast ska användas efter ordination från veterinär. Detta kan verifieras genom 

certifieringssystem som exempelvis IP Sigill Mjölk eller IP Sigill Nötkött (Bilaga 2.2). I 

hållbarhetskriterierna för frukt och grönt ställs förutom krav på ursprung och användande 

av bekämpningsmedel också krav på socialt ansvarsfull odling. Här beskriver 

Upphandlingsmyndigheten att genom att välja varor där social hänsyn tagits vid odlingen 

främjas goda arbetsförhållanden. Långsiktig hållbarhet uppnås genom att hänsyn tas även 

till miljö och ekonomisk hållbarhet för odlarna. Specifika krav ställs även på bananer som 

levereras under avtalstiden som ska vara förenliga med bland annat ILO:s åtta 

kärnkonventioner och FN:s barnkonvention. Certifiering som föreslås i dessa fall är 

exempelvis Fairtrade eller Rainforest Alliance (Bilaga 2.3). 
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I de flesta förfrågningsunderlag ingår också en leverantörsförsäkran där samtliga 

obligatoriska krav som gäller för upphandlingen står med och som är specificerad utefter 

det livsmedel som upphandlas. Leverantörsförsäkran bifogas som en form av svarsbilaga 

där leverantören själv får fylla i om de obligatoriska kraven uppfylls på bas-, avancerad- 

eller spjutspets-nivå, samt vilka verifikat de har som bevisar att dessa krav uppfylls (Bilaga 

3.4). 
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5. Analys 

 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet som kopplas till den teoretiska 

referensramen. Detta görs i form av en kronologisk berättelse som analyserar kring våra 

frågeställningar. 

 

5.1 Från behov till implementering 

 

Behovet att upphandla en produkt eller tjänst kommer från de olika verksamheterna i 

kommunen och det är de som styr vilka krav som upphandlingsförvaltningen ska 

tillfredsställa. När det gäller att inkludera hållbarhet finns det ett antal kriterier som 

verksamheterna måste förhålla sig till därför att det finns lagstiftning från högre instanser, 

antingen på EU-nivå eller nationell nivå. Vidare har kommunerna egna regelverk eller 

policys. Först efter att dessa lagstiftningar och regelverk är tillfredsställda kan 

verksamheten ställa och ha önskemål om ytterligare krav, så länge dessa inte strider mot 

någon lag eller reglering på högre nivå (Holmer, 2017). Det här innebär att det i stor 

utsträckning är upp till verksamheterna själva att driva hållbarhet och beroende på vem 

som är ansvarig för verksamhetens kravställning kan det bli mer eller mindre prioriterat. 

Detta innebär vidare att personliga preferenser kan innebära konsekvenser för om en 

verksamhet vill driva hållbarhetsutvecklingen framåt eller inte. Det uppkommer 

situationer då en verksamhet inte har någon erfarenhet av kravställning och därmed är 

osäkra på vilka krav de ska lägga fram. Vid en sådan situation blir det 

upphandlingsförvaltningen som får komma med förslag om vilka krav som kan ställas. 

Varje enskild upphandling har en projektledare och den personen är ansvarig för att skriva 

avtalet (Hultqvist, 2017). Det innebär att personliga preferenser spelar in även här vilket 

kan få konsekvenser för hur utvecklingen av hållbarhet fortskrider. 

 

I Norge har hållbar utveckling i viss utsträckning blivit lagstadgat genom Green Public 

Procurement (GPP). Lagen säger att offentliga upphandlingar ska ta hänsyn till miljön för 

att resurser ska utnyttjas på bästa möjliga sätt. Regeringen har även tillsatt ytterligare 

riktlinjer för hållbarhet vilka ska komplettera det som är lagstadgat. Det har också 
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installerats så kallade knutpunkter runt om i landet vilka ska vara en hjälp till kommunerna. 

Knutpunkterna består av personal som har kunskap om hur miljövänliga inköp ska gå till 

och också verktyg för att implementera detta (Fet, Michelsen & Boer, 2011). Den 

sammanlagda satsningen som Norge har gjort bidrar troligtvis till att hållbarhet och miljö 

genomsyrar majoriteten av de offentliga upphandlingarna som sker landet. Den här typen 

av experter som finns på knutpunkterna i Norge kan liknas vid den kompetensgrupp med 

inriktning på livsmedel som Värnamo kommun har tillsatt. Den här gruppen innehåller 

personal med olika kompetenser såsom kostekonomer och kostchefer samt upphandlare 

vilka har lång erfarenhet när det gäller hur och vilka krav som offentlig verksamhet kan 

ställa på leverantörer och vilka krav som kommunen i sin tur har på sig från högre instanser 

(Hultqvist, 2017). Till skillnad mot den landsomfattande implementeringen av 

knutpunkter som skett i Norge så är kompetensgruppen för livsmedel i Värnamo kommun 

en enskilt tillsatt grupp och inget som implementerats i andra upphandlingsområden. I det 

fall det visar sig att den nämnda kompetensgruppen gör ett bra arbete skulle det kunna 

vara aktuellt att tillsätta en sådan grupp även för andra stora upphandlingsområden. 

 

De uppställda kraven finns idag i tre nivåer och är uppställda olika beroende på vilket 

livsmedel det gäller, men som tidigare nämnt är dessa enbart riktlinjer och måste alltså 

inte uppfyllas. Dock är de absoluta kraven som minst måste uppfyllas satta. Det finns 

information på Upphandlingsmyndighetens webbsida där olika produkter kategoriseras 

och också beskriver högre krav som kan ställas. De båda respondenterna påpekar att det 

är viktigt att veta hur marknaden svarar på ställda krav och ifall den kan uppfylla dessa 

krav. Ett problem med kravställningen är att den måste vara på plats innan någon utförlig 

dialog kan ske med leverantören, något som Holmer (2017) beskriver som ett framtida 

önskemål. Det är inte ovanligt att högre krav inkluderas i förfrågningsunderlaget då både 

politiken och verksamheten har högre ambitioner än att endast ställa baskrav.    

 

Respondenterna har beskrivit var i processen miljömål och hållbarhetsarbete inkluderas 

och det illustreras i figur 7. På totalt fem ställen finns det möjlighet att inkludera miljömål 

och hållbarhet. 
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Figur 7. Del av processkarta (Egen illustration). 

 

Det första är när behovet för en upphandling uppstår och det är då verksamhetens 

önskemål inkluderas. Det är inte alltid verksamheten vet vilka krav de vill ställa och då 

hjälper upphandlingsförvaltningen till med att omsätta önskemålen till krav. Det finns 

utöver detta en inkludering av miljömål genom policybeslut som tas av politiken och som 

anger den lägstanivå på kravställning som kommunen måste förhålla sig till vid 

upphandlingar utöver lagstiftningen. Nästa steg blir sedan att upphandlingsförvaltningen 

utför sin behovsanalys, då de jämför önskemålen med vad marknaden kan erbjuda i form 

av hållbarhet och lägger sedan in de kravställningar som är anpassade efter den aktuella 

upphandlingen och marknaden (Hultqvist & Holmer, 2017). 

 

Ett önskemål som lyftes under intervjun med Holmer (2017) var möjligheten att kunna 

skicka ut förfrågningsunderlag på extern remiss innan de annonserades. Detta för att få en 

möjlighet att undersöka marknadens vilja och möjlighet att uppfylla krav, och få 

information kring vilka krav som faktiskt är rimliga att ställa. Det sista steget gällande 

miljömål som identifierades vid processkartläggningen var när ett förfrågningsunderlag 

har annonserats och frågor från leverantörer(na) uppkommer. Detta kan leda till fler 

möjligheter att inkludera hållbarhet utifrån vad leverantörer(na) kan tillföra. Det går alltså 

att identifiera flera tillfällen där hållbarhet kan inkluderas vid upphandlingen, men i vilken 

utsträckning det sker beror till stor del på personliga preferenser. 
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5.2 Vikten av kvalitetssäkring 

 
Bergman och Klefsjö (2012) belyser åtta dimensioner av kvalitet vilka är övergripande 

kvalitetsdimensioner som kan kontrolleras i hög eller låg grad för alla produkter. När det 

handlar om livsmedel är dock några dimensioner viktigare än andra. Några är kopplade 

till produkten eller tjänsten i sig men också processen kring produkten eller tjänsten, det 

vill säga hela produktionscykeln och alla transporter. Ur båda aspekternas synvinkel är 

prestanda en viktig dimension, detta bekräftar respondenterna när de berättar att de har 

kontinuerliga kontroller genom att följa upp då produkterna är undermåliga (Hultqvist & 

Holmer, 2017).  

 

Miljöaspekterna är relativa till de krav som ställs vid upphandlingen och hur de 

kontrolleras är genom olika nivåer i den så kallade trovärdighetstrappan. De fem stegen 

finns till som hjälpmedel för att utförligt kunna göra kontroller på leverantörer, där första 

steget i trappan innebär en leverantörsförsäkran (Fairtrade, 2017). Det första steget 

förekommer väldigt ofta enligt Hultqvist (2017) och är en helt godkänd metod för 

kvalitetssäkring. I samtliga förfrågningsunderlag författarna fick ta del av fanns det en 

leverantörsförsäkran vilket styrker uttalandet att det väldigt ofta används. Med en 

leverantörsförsäkran litar verksamheten helt enkelt på att leverantören lever upp till vad 

de har sagt sig kunna leva upp till.  

 

Det finns ytterligare steg i trappan som är bra tillvägagångssätt för kvalitetssäkring. Utöver 

leverantörsförsäkran så finns det som nämnt ytterligare fyra steg, där två av dessa 

innefattar olika typer av certifikat (Fairtrade, 2017). Certifieringar finns med i de 

förfrågningsunderlag som författarna fått ta del av, dock säger Hultqvist (2017) att det kan 

vara ett bekymmer att följa upp vad ett certifikat faktiskt innebär för en upphandling och 

det kan dessutom vara konkurrenshämmande att ställa krav på att en leverantör ska inneha 

ett visst certifikat. Holmer (2017) beskriver vidare att när certifikat ska användas är det 

viktigt att upphandlingsförvaltningen kan förklara, i en allmän beskrivning, varför dessa 

certifikat valts och vad de innebär. Det finns många olika certifikat som behandlar 

liknande områden vilket innebär att det kan finnas svårigheter att veta innebörden av alla 

olika certifikat. I det fall certifikat används så kan ytterligare ett bekymmer bli att förklara 

varför vissa certifikat används framför andra. Upphandlingsmyndigheten har förslag på 
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vilka som kan användas och detta är en hjälp för kommunerna men inget som de måste 

förhålla sig till (Holmer, 2017).  

 

När det handlar om livsmedel är det viktigt att varorna som levereras är så gott som felfria. 

Om kvaliteten brister i förhållande till vad som är utlovat kan det få konsekvenser i form 

av att de som äter maten kan reagera negativt. Även dimensionen om säkerhet är aktuell 

och ligger nära den om felfrihet när det gäller livsmedel. Den sista dimensionen är 

hållbarhet och är också en viktig dimension vid livsmedelshantering och leverans. Varorna 

bör uppfylla ställda krav och också levereras i dugligt skick (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Hultqvist (2017) säger under intervjun att “det är oerhört viktigt med bra kvalitetssäkring”. 

Upphandlingsmyndigheten har generellt varit duktiga på att skildra hur en verksamhet ska 

följa upp och därmed i viss mån kvalitetssäkra sina leverantörer. Att det görs en 

kvalitetssäkring är upp till de parter som är involverade i upphandlingen. En uppföljning 

kan övergripande ske på två sätt, externt och internt. Den externa uppföljningen innebär 

att leverantörerna kvalitetssäkras utefter avtalen, vilket kan innebära att verksamheten 

jämför produktlistan, som består av de upphandlade produkterna eller tjänsterna, med vad 

som i verkligheten har levererats och vilken kvalitet det håller. Den interna uppföljningen 

innebär istället att verksamheten kontrollerar sig själva och därmed att de har köpt det de 

hade för avsikt att köpa. Överlag sker kvalitetssäkringen löpande under processen och 

avtalets gång (Hultqvist, 2017). Det kan tänkas att den interna uppföljningen sker en eller 

möjligtvis två gånger, i början och i slutet av avtalstiden eftersom det troligtvis räcker när 

det gäller intern uppföljning. När det gäller att följa upp leverantörer bör det däremot ske 

i större utsträckning. Enligt van Weele (2014) finns det en process för kvalitetssäkring 

vilken består av ett antal steg som börjar med att det ska göras en komplett specifikation 

av vad som ska upphandlas följt av en insamling av potentiella och nuvarande leverantörer. 

Vidare ska produkten eller tjänsten inspekteras av den inköpande verksamheten och de ska 

också ges möjlighet till att kontrollera hur produktionen går till. Det här följs av att 

produkterna eller tjänsterna levereras och då kan den inköpande verksamheten göra en 

inspektion av hela leveransen. Leverantörerna skall sedan kontinuerligt kontrolleras av 

den inköpande verksamheten för att säkerställa att processerna förbättras (van Weele, 

2014).   

 



 

 

64 

I Värnamo kommun finns det också en process för hur leverantörerna skall kvalitetssäkras 

men den är inte normgivande för alla typer av upphandlingar. Den skiljer sig åt beroende 

på vilken typ och omfattning en upphandling har. I många fall är det endast en så kallad 

leverantörsförsäkran som garanteras av leverantören vilket betyder att de lovar att leverera 

avtalad kvalitet. Leverantörsförsäkran är det första och lägsta steget i den teoretiska 

trovärdighetstrappan som tagits fram av Fairtrade Sverige. När upphandlingsförvaltningen 

sedan följer upp ifall leverantörerna lever upp till sin försäkran görs det via en 

anbudsutvärdering. I den processen granskas alla leverantörsförsäkringar och de krav som 

ställdes vid upphandlingen. Vanligtvis sker detta en gång under en fyraårsperiod och 

uppfyller leverantören kraven vid kontrollen förutsätts det att de också gör det under resten 

av avtalstiden (Holmer, 2017). Det här går emot vad van Weele (2014) säger om antalet 

kvalitetssäkringar då det bör göras flera gånger per år, även om leverantören kontinuerligt 

uppfyller kvaliteten. Att kvalitetssäkra flera gånger per år låter som en bra idé i teorin men 

det kanske inte är genomförbart i praktiken, framförallt inte om det handlar om en 

leverantör som alltid uppfyller kraven. Teorin förklarar att kvalitetskontroller av 

leverantörer medför stora kostnader. Kontinuerliga kontroller av leverantörerna innebär 

att de tvingas förbättra sina processer vilket är bra för dem i längden. Däremot kan det bli 

en onödig kostnad för kommunen om det är en ny leverantör som vinner nästa 

upphandling. Det kan därmed vara problematiskt för en kommunal förvaltning att följa 

alla de steg i kvalitetssäkringsprocessen som van Weele (2014) ställer fram. När det gäller 

att inspektera produkter och processer på plats hos leverantören som van Weele (2014) 

föreslår kan det bli svårt om leverantören är baserad långt bort, exempelvis i Asien som 

Holmer (2017) tar upp i intervjun. 

 

Värnamo kommun har, som ett verktyg för att kvalitetssäkra, anslutit sig till SKL:s 

upphandlingsuppföljning som baseras på FN:s kärnkonventioner. Detta innebär att 

kommuner som är anslutna kan anmäla in leverantörer till en databas och också kolla upp 

okända leverantörer för att se om de finns registrerade. Det här blir en form av 

kvalitetssäkring eftersom det endast är leverantörer som klarar sina kvalitetskontroller som 

får vara kvar i databasen (Hultqvist & Holmer, 2017). Detta är ett steg i rätt riktning och 

kan sägas koppla an till det andra steget i van Weeles (2014) kvalitetssäkringsprocess, 

preliminär kvalifikation av leverantörer, där leverantörer ska utvärderas baserat på deras 

förmåga att leverera det som efterfrågas. 
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5.3 Inköpsprocessen 

 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kan inköpsprocessen delas upp i två olika synsätt, den 

traditionella synen och den nya synen. Den traditionella synen innebär att det ofta finns 

många leverantörer på marknaden som kan leverera liknande produkter eller tjänster. Med 

den här synen ligger fokus på att pressa priserna vilket betyder att just priser ofta blir det 

som prioriteras i upphandlingen. Vidare kan det med den här synen förekomma att en 

leverantör som kan leverera hög kvalitet och i längden minska kostnaderna för en 

inköpande verksamhet ändå konkurreras ut av en leverantör som har ett lägre pris, men 

där kvaliteten inte är känd. Det här synsättet bidrar till att det finns färre incitament till att 

investera i relationer för både inköpande verksamhet och leverantör eftersom det viktigaste 

vid nästa upphandling ändå är lägsta pris (Bergman & Klefsjö, 2012). Den traditionella 

synen kan liknas vid hur det går till i offentlig upphandling. Där är det visserligen inte 

alltid det anbud med lägst pris som blir taget men det ligger nära tills hands då det mest 

fördelaktiga priset alltid måste antas.  

 

Vid offentliga upphandlingar har det också visat sig svårt att samverka med leverantörer 

på grund av lagen (SFS 2016:1145) om offentlig upphandling. En leverantör till offentlig 

verksamhet som historiskt har skött sig bra kan inte ges företräde framför andra 

leverantörer som historiskt skött sig då det enligt lagstiftningen vore diskriminering. Det 

här torde i någon form hämma möjligheterna till leverantörssamverkan då det kan ses som 

att leverantören börjar om på noll vid varje ny upphandling. Lagen kan därmed ses som 

ett hinder för att göra bra affärer vilket Hultqvist (2017) nämner som den syn han hade på 

lagen innan han började jobba för en offentlig verksamhet. Det här verkar också vara den 

allmänna uppfattningen då lagen har kritiserats i media vid ett flertal tillfällen. “Lagen om 

offentlig upphandling ska bort” och “Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta” 

är rubriker på debattartiklar i DN (2013) respektive SvD (2013).  

 

Trots den syn Hultqvist (2017) hade på lagen tidigare har han nu ändrat sin uppfattning 

och anser att lagen om offentlig upphandling är ett ramverk som gör det möjligt för 

kommunen att förhålla sig på ett konkurrensmässigt sätt, vilket enligt honom är syftet med 

lagen. Vidare är det enligt Hultqvist möjligt att testa lagen där det ges möjlighet vilket 

enligt honom betyder att ändå sträva mot en smart affär (Hultqvist, 2017). Det Hultqvist 
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säger skulle kunna tolkas som att det ändå inte är så svart på vitt med lagen om offentlig 

upphandling som allmänheten har uppfattning om. Det här innebär återigen att det är upp 

till den enskilde upphandlare att avgöra ifall den vill testa lagen för att göra en så smart 

affär som möjligt. I likhet med hur mycket hållbarhet som inkluderas i upphandlingar blir 

det delvis baserat på personliga preferenser. 

 

Den nya synen förespråkar däremot att köpare och säljare ska utforma starkare relationer 

med varandra för att på lång sikt uppnå ett bättre resultat (Bergman och Klefsjö, 2012). 

Det här skulle kunna innebära att just historiska prestationer tas i beaktning vid en ny 

upphandling. Genom att göra mer omfattande satsningar på några få leverantörer säger 

den nya synen att det ökar chanserna för bättre kvalitet på processer och produkter. Det 

här innebär att både inköpare och leverantör ska investera i samarbetet och involveras i 

varandras processer för att skapa bättre förutsättningar för att ständigt utvecklas och 

förbättras. Något som kan liknas vid detta är det som Holmer (2017) har föreslagit vilket 

är att upphandlingsförvaltningen på förhand anordnar möten med olika leverantörer, som 

inte är knutna till en specifik upphandling, men som ofta levererar till kommunala 

verksamheter för att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Tanken skulle då 

vara att skapa en bättre förståelse för varandras förutsättningar vilket kan leda till en 

förbättrad leverantörssamverkan. Ytterligare ett önskemål från Holmer vore att skicka 

förfrågningsunderlaget på extern remiss till leverantör(er), för att få deras synpunkter på 

om de krav som ställs är rimliga för marknaden, innan förfrågningsunderlaget annonseras 

ut (Holmer, 2017). 

 

Även om inköpsprocessen för Värnamo kommun liknar den traditionella synen på inköp, 

vilken anses vara gammalmodig i jämförelse med den nya synen, så använder de ändå 

aktuella upphandlingsprocesser. Det har definierats sex olika standardiserade 

upphandlingsprocesser som också används för privat upphandling vilka är förhandlat 

förfarande, selektivt förfarande, öppet förfarande, urvalsförfarande, och förenklat 

förfarande samt direktupphandling (Effso, 2015).  

 

De avtal som författarna har fått ta del av visar att Värnamo kommun använder sig av 

öppet förfarande och förenklat förfarande. I det här sammanhanget stämmer Värnamo 

kommuns tillvägagångssätt överens med teorin. När ett öppet förfarande används följs alla 
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steg i den processen och detsamma gäller när det förenklat förfarande används, vilket kan 

utläsa från processkartan i figur 6. Värnamo kommun baserar troligtvis förfarandet på vad 

som skall upphandlas och vilka omständigheter som råder vid upphandlingen. Baserat på 

de förfrågningsunderlag författarna har fått ta del av är det öppna förfarandet det som oftast 

används. Två av förfrågningsunderlagen som författarna har fått ta del av ligger över 

tröskelvärdet och båda har upphandlats genom öppna förfaranden. Teorin stödjer att öppet 

förfarande är det mest vanliga vid upphandlingar över tröskelvärdet (Effso, 2015). Det kan 

vara så att det öppna förfarandet är det mest använda vid upphandlingar över tröskelvärdet 

eftersom det är få steg involverat relativt andra standardiserade upphandlingsprocesser, 

men innehåller ändå de steg som behövs för att uppfylla de krav som ställs på en offentlig 

upphandling. Andra förfarande, som innehåller fler steg, blir möjligtvis mer kostsamma 

vilket troligtvis den upphandlande verksamheten och Värnamo kommun vill undvika.  

 

När det gäller direktupphandling, som har färre steg än det öppna förfarandet och därmed 

kräver mindre resurser, är enbart användbart när upphandlingen understiger en viss gräns 

och troligtvis har majoriteten av upphandlingarna ett värde som överstiger denna gräns.  
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel behandlas frågeställningarna en och en med utgångspunkt i analysen, när 

frågeställningarna är besvarade ges även vidare forskningsförslag. 

6.1 Frågeställning 1 

 

Hur gör Värnamo kommun för att inkludera hållbarhet med inriktning på miljö i sin 

upphandlingsprocess med fokus på livsmedel? 

 

För att få vetskap om hur Värnamo kommun inkluderar hållbarhet i 

upphandlingsprocessen krävdes först att belysa när det kan ske i processen. Efter 

sammanställning av intervjuer och med processkartan som stöd kunde fem tillfällen 

identifieras. Dessa tillfällen har gemensamma nämnare i att hållbarhet inkluderas om det 

finns personligt intresse i den verksamheten som behöver göra ett inköp och att baskraven 

från högre instanser är uppfyllda. Det är när behovet uppstår som kravställning från 

verksamheten kan ske och därför blir verksamheten drivande i de fall personligt intresse 

föreligger. Upphandlingsförvaltningen kan i de fall verksamheten inte är drivande bli en 

faktor för att hållbarhetsaspekten tas i beaktning. Upphandlingsförvaltningen ska finnas 

som stöd för att ordna formalia och arbeta som administratörer i processen. Här finns också 

kunskapen och kännedom om vad marknaden klarar av att leverera i form av 

hållbarhetskriterier. Politiken kommer med krav som upphandlingsförvaltningen måste ta 

i beaktning, såsom budget och uppsatta miljömål som behandlas och sedan mynnar ut i ett 

förfrågningsunderlag. Detta förfrågningsunderlag behandlas sedan av leverantörerna som 

lägger anbud. Vad gäller inköp av livsmedel i Värnamo kommun finns det en tillsatt 

kompetensgrupp som arbetar enbart med upphandling av livsmedel. Denna grupp har 

kunskap och kännedom om hur marknaden och upphandlingsprocessen ser ut. Då denna 

grupp har den här kunskapen om vad marknaden kan leverera kan de ställa “rätt” krav på 

“rätt” nivåer eftersom de vet vad marknaden kan leva upp till.  
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6.2 Frågeställning 2 

 

Hur säkerställer Värnamo kommun att kvaliteten håller avtalad standard? 

 

För att ta reda på hur kvaliteten säkerställs är det viktigt att först få insyn och förståelse i 

vad som efterfrågas. Genom sammanställning av dokument och intervjuer framkommer 

det att kvalitet vid upphandling regleras vid avtalets skrivande och det är därför viktigt att 

upphandlingsförvaltningen och inköpande verksamhet vet vad som kan efterfrågas. Ett bra 

verktyg att använda sig av är certifiering. Inom offentlig verksamhet måste certifikaten 

som används dock beskrivas då leverantörer som har likvärdig kvalitetssäkring men inte 

specifika certifikat inte får diskrimineras och därför är det inte alltid passande att använda 

certifikat. 

 

Värnamo kommun använder sig i de flesta av sina avtal av leverantörsförsäkran för, vilken 

är den minst resurskrävande försäkringen men också den enklaste. Vidare använder de sig 

av SKL:s program för upphandlingsuppföljning vilket blir ytterligare ett steg av försäkran 

då de gör uppföljningar av leverantörerna. Enligt teorin är den här omfattningen av 

kvalitetssäkring inte tillräcklig då teorin säger att en leverantör bör kontrolleras flera 

gånger per år, även om leverantören i fråga kontinuerligt håller avtalad kvalitet. Teorin 

säger också att leverantörsförsäkring ska ske innan, under och efter avtalet medan den i 

Värnamo kommun i störst utsträckning sker innan. Blir en leverantör godkänd vid den 

första kontrollen antas det att kvaliteten består också i framtiden. Det här innebär att i 

princip allt fokus läggs kring avtalet, både när det gäller vilka krav som ställs och vad som 

ska följas upp. Ska det ställas särskilda krav på leverantören bör de finnas med i avtalet då 

det är komplicerat att i efterhand ställa krav som inte fanns med vid avtalets tecknande. 

6.3 Frågeställning 3 

 

Hur förhåller sig Värnamo kommuns upphandlingsprocesser i praktiken i jämförelse med 

teori om inköpsprocessen och kvalitetssäkring? 
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Teorin är i stor utsträckning baserad på och skriven med hänsyn till privat sektor och det 

uppstår därför markanta skillnader mellan teori och praktik av bland annat det skälet. En 

stor del av den nya inköpsteorin handlar om leverantörssamverkan, vilket är ett område 

som är relativt outforskat för offentliga verksamheter. Detta har delvis sin förklaring i att 

det är svårt för offentliga verksamheter att skapa långsiktiga relationer med sina 

leverantörer eftersom lagen om offentlig upphandling säger att leverantörer inte får väljas 

baserat på exempelvis gamla meriter. Det här innebär då att en kommun inte enbart kan 

välja en leverantör baserat på tidigare erfarenheter av leverantören, trots att relationen kan 

ha varit god och problemfri. 

 

När det gäller kvalitetssäkringen i praktiken kontra teorin finns det som nämnt, när 

frågeställning nummer två besvarades, skillnader. Kvalitetssäkring sker i störst 

utsträckning innan avtalet signeras, vilket ur en tidsaspekt är en liten del av processen. 

Enligt teorin skall kvalitetssäkring ske kontinuerligt flera gånger per år. Vidare säger teorin 

att kvalitetssäkring skall ske på plats hos leverantören vilket även det skiljer sig från hur 

det går till i praktiken. Värnamo kommun har inte möjligheten att kontrollera alla 

leverantörer på plats, framförallt inte de som är baserade långt bort. Enligt teorin är också 

ett av målen med kvalitetssäkring att processer skall förbättras kontinuerligt både hos 

inköparen och leverantören. Återigen blir det tydligt att teorin lämpar sig bättre för privat 

sektor eftersom det inom den offentliga sektorn finns mindre incitament att hjälpas åt att 

utvecklas då nästa upphandling kan innebära att samarbetet ha nått vägs ände. Det finns 

dock möjligheter att följa teorin när det gäller leverantörssamverkan men det krävs då att 

det finns incitament för båda parter. 

 

Trots att det inte är enkelt för offentliga verksamheter att göra inköp och kvalitetssäkringar 

enligt teorin finns det delar av teorin som redan idag uppfylls och det finns också en bas 

för vidare utveckling. 

 

6.4 Kritik till eget arbete 

 

Teorin som används i uppsatsen har valts ut baserat på författarnas tidigare studier inom 

ämnet. Det finns mycket teori på de ämnen som uppsatsen behandlar vilken kommer från 
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många olika källor. Det finns därmed teorier som skiljer sig åt eftersom olika författare 

har olika teorier. Det kan därför vara så att det finns andra teorier som hade varit mer 

passande att använda eller att för få teorier behandlats i uppsatsen och att teoribasen därför 

blivit för ensidig. Det hade varit önskvärt att intervjua fler respondenter från Värnamo 

kommun, från andra avdelningar än upphandlingsförvaltningen. Det hade kunnat bidra till 

en mer allsidig empiri med fler åsikter. De två respondenterna som intervjuades har 

liknande arbetsuppgifter och arbetar också nära varandra och hade därför en liknande syn 

på verksamheten och dess processer, vilket också kan ge en ensidig bild. 

 

6.5 Uppsatsens bidrag  

 

Resultatet från denna uppsats kan bidra till att ge en klarare bild av offentlig upphandling 

samt belysa var hållbarhet kan inkluderas. Uppsatsens studie kan vara intressant för 

kommuner eller andra intressenter när det gäller utveckling av offentlig upphandling i 

allmänhet och också offentlig upphandling med fokus på hållbarhet. Uppsatsen skulle 

kunna hjälpa till att lyfta frågan om hur offentlig upphandling och hållbarhet kan utvecklas 

i Sverige.  

 

6.6 Vidare forskningsförslag 

 

Uppsatsen är begränsad till en kommun och ett fall, nämligen Värnamo kommun och 

upphandlingen av livsmedel. Överförbarheten av uppsatsen är på ett sätt gjord för att 

kunna utföras på andra kommuner och i andra branscher. Ett förslag på fortsatta 

undersökningar blir att göra jämförande studier mellan kommuner. Ett annat förslag är att 

gå djupare in på hur leverantörssamverkan fungerar i andra kommuner och hur de väljer 

att tolka lagen om offentlig upphandling. Ytterligare ett förslag är att undersöka hur 

kvalitetssäkringen kan göras mer omfattande, utan att i för stor utsträckning öka kostnader, 

för att på så sätt höja kvaliteten för samhället.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Detta är den guide som användes vid intervju-tillfället och den hölls i stora drag 
 
Upphandlingsprocessen 
 

• Vem skriver avtalen? 
• Utgår ni från en mall, finns det direktiv i annan form? 
• Hur vet ni att det behövs upphandlas? Process? 
• Vad tycker ni om LOU? Är den ett hinder? 

 
Hållbarhet 
 

• Vad är hållbarhet för er? 
• Hur inkluderar ni hållbarhet i avtalen? 
• Finns det hinder för att inkludera hållbarhet? 
• Vad finns för kriterier? 
• Vem sätter dessa kriterier? 

 
Kvalitetssäkring 
 

• Säkerställer ni leverantörers kvalitet? När och hur? 
• Vem bestämmer vilka certifikat som är nödvändiga? 
• Hur framställs skallkraven? 
• Vad utgår ni ifrån vid framtagandet? 
• Utförs andra kontroller än certifiering? 
• Isåfall vilka? 

 
Green Public Procurement 
 

• Är det något ni använder? 
• Tillämpar ni någon form av detta? 
• Anser ni att det är bra, följer ni EU-direktiv? 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2. 
Förfrågningsunderlag mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt. 
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1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
 
 

1.1 Information om myndigheten
 
Den upphandlande myndigheten:
 

 
 
 
 
 

1.2 Upphandlingen
 
Värnamo kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Livsmedel/mejeriprodukter, potatis,
frukt & grönt -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.
 
 

1.3 Omfattning
 
Upphandlingen omfattar livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt
Värnamo kommun har ca 33 000 invånare.
Vi serverar ca 5000 skolmåltider per dag under 178 skoldagar.
Vi serverar ca 1150 lunchportioner per dag på servicehus.
Vi har ca 2800 platser på förskolor och fritidshem.
Vi har ca 70 leveransmottagare, varav samtliga beställer.
Vi har en varudistributionscentral, dit allt skall levereras måndag-fredag. Leverans ut till våra
enheter sker 1-2 ggr/vecka.
Total årsvolym för inköp inom området
1.0 Mejeriprodukter uppgår till ca 4.000.000 SEK  exkl moms
2.0 Potatis uppgår till ca 1.500.000 SEK exkl moms
3.0 Frukt uppgår till 965.000 SEK och grönt uppgår till 1.100.000 SEK exkl moms
Den upphandlande myndigheten garanterar dock ingen specifik volym då den verkliga volymen
både kan överstiga samt understiga angivna volymer.
Avtal kommer att tecknas för tiden 2014-06-01 - 2016-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års
förlängning.
Kontrakt kan komma att skrivas med en eller flera leverantör för hela upphandlingen.
Skulle två eller flera leverantörer erbjuda exakt samma procentrabatt tar vi hänsyn till resultatet
i övriga varugrupper. Om en leverantör vunnit annan varugrupp har den fördel. Annars sker
lottning för att skilja dem åt och utse en vinnare.
 

1.4 Upphandlingsförfarande
 
Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling. Upphandlingsformen i denna upphandling är Öppet förfarande.
 
 

2 Förfrågningsunderlag
 
Förfrågningsunderlaget är den upphandlande myndighetens underlag för anbudsinfordran. Det
avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och
uppdraget.
 
Förfrågningsunderlaget omfattar samtliga handlingar inklusive eventuella frågor och svar som
per sista anbudsdag ligger i upphandlingsannonsen på www.e-avrop.com.
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2.1 Förteckning över förfrågningsunderlag
 
Förfrågningsunderlaget omfattar:
 
Administrativa föreskrifter
 
Avtalsvillkor
 
Skallkrav
 
Svarsbilaga Kvalificering
 
Svarsbilaga Utvärderingsmodell
 
Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget www.e-avrop.com
 
Anbudsprisbilaga bilaga 1
 
MSR bilaga 2a och 2b
 
 

2.2 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
 
Förfrågningsunderlaget hämtas av presumtiv anbudsgivare på www.e-avrop.com
 
 

2.3 Frågor och svar under anbudstiden
 
Alla frågor rörande denna upphandling ska ställas elektroniskt och på svenska. Du ställer din
fråga på samma sida på www.e-avrop.com som där du hämtade detta förfrågningsunderlag
genom att klicka på knappen "ställ en fråga".
 
Frågor måste ställas senast den 2014-01-23 för att bli besvarade. Frågor som inkommer efter
detta datum kommer inte att besvaras. Det kan således inkomma en fråga till och med detta
datum som innebär att vi måste ändra eller omformulera våra skallkrav eller vår utvärdering för
att förtydliga vårt underlag.
 
Anbud som inkommit måste då kompletteras/göras om för att vara giltiga. Du bör av den
anledningen vänta med att lämna anbud till en eller ett par dagar före sista anbudsdag som är
den 2014-01-31.
 
Om du trots allt lämnat anbud i ett tidigt skede och underlaget förändras så mycket att du måste
komplettera ditt anbud eller inkomma med ett nytt anbud meddelas du per e-post. Du kan alltid
kontrollera ditt anbud genom att logga in på e-Avrop.com klicka på Mina anbud och där ifrån gå
vidare till det aktuella anbudet och kontrollera det. Status framgår av inlämningssidan.
 
Alla besvarade frågor skickas med e-post till frågeställaren samt till alla som redan hämtat ut
underlaget från www.e-avrop.com, frågor & svar publiceras även i upphandlingens annons.
 
Klicka på länken nedan för mer information om frågor & svar:
 
https://www.e-avrop.com/information/LevQA.htm
 
 

3 Anbudsinlämning och hur anbud skyddas
 
 

3.1 Anbudslämning
 
 

 
 
Du besvarar anbudet genom att fylla i formuläret "Svarsbilaga skallkrav" (sparas som
skallkrav.pdf av systemet) och "Svarsbilaga utvärdering" (sparas som anbud.pdf av systemet).
Formulären ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen "Lämna anbud" som du
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finner till vänster i annonsen på www.e-avrop.com: http://www.e-avrop.com/
 
När du besvarat formulären har du också en möjlighet att bifoga filer till ditt anbud. Säkerställ
att bifogade bilagor bara innehåller information som efterfrågas och att informationen är
relevant.
 
 
Klicka på länken nedan för mer information om hur du lämnar elektronsikt anbud:
 
https://www.e-avrop.com/information/LevEanbud.htm
 
 

Förutsättning:
 

En leverantör kan lämna elektroniskt anbud förutsatt att:
 

 
 
 
 
Ändra lämnat anbud:
 

Leverantören kan lägga till och ta bort information/filer i ett redan lagt anbud och generera
kopior av inlämningsbeviset eller radera hela anbudet förutsatt att:
 

 
 
3.2 När du lämnat anbud elektroniskt via e-Avrop
 
När du klickat på knappen Skicka i anbudsinlämningen genereras ett inlämningsbevis som
sammanställer de du just skickade. På detta inlämningsbevis finns instruktioner för hur du ska
hantera inlämningsbeviset under rubriken Underskrift. Läs instruktionen noga och säkerställ att
du följer den.
 
 

3.3 Anbudsöppning
 
Anbudsöppning kommer att ske, först då sista anbudsdag har passerat.
 
Varje leverantör som lämnat e-Anbud meddelas i samma ögonblick som anbudet öppnas.
Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av
Handelskammare på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppningssammanträdet.
 
 

3.4 Anbudets form och innehåll
 
Anbudet skall vara skriftligt och på svenska.
 
Alternativa anbuds tillåts ej.
 

3.5 Anbudstidens utgång
 
Anbudet skall vara upphandlande myndighet tillhanda senast den 2014-01-31
 
För sent inkomna anbud kommer inte att prövas.
 
 

3.6 Anbudets giltighetstid
 
Anbud skall vara giltigt till och med 2014-05-31
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      • Sista anbudsdag ej passerat

      • Leverantören är registrerad och inloggad på e-Avrop

      • Leverantören är prenumerant på förfrågningsunderlaget

      • Sista anbudsdag ej passerat

      • Leverantören loggar in med samma inloggningsuppgifter som när anbudet lämnades
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3.7 Avbrytande av upphandling
 
Värnamo kommun äger rätt att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som uppfyller kraven
i kravspecifikationen, har ett pris som överstiger anslag eller budgeterade medel, eller om
upphandlingen av annan affärsmässigt grundad anledning inte kan fullföljas.
 
 

3.8 Tilldelningsbeslut/besked
 
Underrättelse om tilldelningsbeslut kommer att skickas ut per e-post så fort upphandlingen är
klar och går automatiskt till den registrerade e-postadressen som lämnat anbudet.
 
Den upphandlande myndigheten får inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän tio dagar har gått från
det att underrättelsen skickades med ett elektroniskt medel.
 
 

3.9 Förutsättning för bindande avtal
 
Förutsättning för civilrättsligt bindande avtal är att skriftligt avtal (avtalsvillkor) upprättats och
undertecknats av behöriga företrädare för båda parter.
 
 

3.10 Sekretess
 
Anbudshandlingarna kommer att behandlas med full sekretess till beslut om tilldelning av avtal
är fattat.
 
 

4 Krav på leverantör
 
Anbudsgivare skall kunna bevisa att ställda krav uppfylls och vid respektive krav framgår vilken
typ av bevisning/verifiering som krävs och när dessa skall kunna uppvisas.
 
 

4.1 Uteslutningsgrunder
 
Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som
anges i 15 kap 13 § i LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas.
 
 
Värnamo kommun kommer att göra erforderliga kontroller att grund för uteslutning inte
föreligger.
 
 

4.2 Registrering av leverantör
 
Leverantören ska vara registrerad i bolagsregister eller motsvarande för den typ av verksamhet
upphandlingen avser. I de fall anbudsgivande bolag är utlandsregistrerat skall detta verifieras
genom intyg.
 
 

4.3 F-skatt
 
Leverantören ska vara godkänd för F-skatt.
 
 

4.4 Skattekontroll
 
Vid upphandlingen samarbetar kommunen med Skatteverket. Samarbetet innebär att
Skatteverket vid kvalificering av anbudsgivare och under avtalstidens gång lämnar information
till kommunen om anbudsgivarens/underleverantörers skattestatus.
 
 

4.5 Finansiell och ekonomisk ställning
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Anbudsgivare ska ha en god och stabil ekonomi.
 
Anbudsgivare skall ha minst kreditvärdighetsrankning A enligt Justitias kreditkontrollsystem eller
motsvarande eller på annat sätt styrka att företagets ekonomiska och finansiella ställning
motsvarar ställda krav.
 
Företag som ej kan bedömas genom Justitias kreditkontrollsystem skall styrka att de uppfyller
kraven på en god och stabil ekonomi på annat sätt, t ex genom att bifoga senaste
årsredovisning, eller intyg från bank eller liknande. Kommunen förbehåller sig rätten att bedöma
dessa uppgifter.
 
Om företaget ej uppfyller kravet på riskklass kan företaget åberopa annat företags ekonomiska
kapacitet. Intyg om att anbudsgivaren kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna, t ex
genom koncerngaranti eller liknande ska lämnas tillsammans med anbudet (Se LOU 11:12).
Åtagandet från det andra företaget ska avse hela avtalsperioden.
 
Värnamo kommun kommer att göra erforderliga kontroller att anbudsgivare uppfyller ställda
krav.
 

5 Prövning av anbud
 
Prövning av anbud genomförs i två steg. Först sker en kvalificering (prövning av att ställda krav
på leverantör är uppfyllda, samt att ställda krav på vara/tjänst är uppfyllda). Därefter sker
anbudsutvärdering.
 
 
Kvalificering och utvärdering kommer att ske av det anbud som har lägst jämförelsetal, i
enlighet med utvärderingsmodellen.
 
Vid händelse av överprövning, där den upphandlande myndigheten tilldöms att göra om
utvärderingen kommer ny kvalificering ske.
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För	att	vara	säker	på	att	du	använder	senaste	verion	av	kriterierna,	besök	http://www.msr.se/gid/1001/2	.	Där	finns	också	mer	information	
om	Miljöstyrningsrådets	upphandlingskriterier.	Du	kan	även	få	hjälp	via	Miljöstyrningsrådets	helpdesk,	helpdesk@msr.se	 	
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MJÖLK	

Information	om	ursprung	(MSR-10771)	

Teknisk	specifikation	
För	mjölkprodukter,	ska	skriftlig	information	kunna	lämnas	vid	förfrågan	om	vilket	land	mjölkråvaran	kommer	
ifrån.	

Förslag	till	verifikat	
Certifieringssystem	som	uppfyller	kravetInformation	om	ursprung	i	produktdatabas	(t.ex.	Dabas),	märkning	på	
produkten,	följesedel	eller	liknandeEller	annan	likvärdig	typ	av	dokumentation	som	verifierar	kravet	
	

Antibiotika	(MSR-10416)	

Teknisk	specifikation	
Antibiotika	ska	endast	användas	efter	ordination	av	veterinär	och	när	det	är	veterinärmedicinskt	motiverat.	

Förslag	till	verifikat	
Certifieringssystem	som	uppfyller	kravetLeverantörsförsäkran	i	produktdatabas	(t.ex.	Dabas)Eller	annan	
likvärdig	typ	av	dokumentation	som	verifierar	kravet	

Betesdrift	(MSR-10429)	

Teknisk	specifikation	
Nötkreatur	över	6	månader	ska	ha	tillgång	till	bete	eller	annan	utevistelse	under	en	sammanhängande	
betessäsong.	 	

Förslag	till	verifikat	
Certifieringssystem	som	uppfyller	ovanstående	verifieringskrav,	t.ex.	IP	Sigill	mjölkLeverantörsförsäkran,	t.ex.	
Arlagården,	Gräsmjölk.Eller	annan	likvärdig	typ	av	dokumentation	som	verifierar	kravet	

Kirurgiska	ingrepp	(MSR-10430)	

Teknisk	specifikation	
Eventuell	avhorning	eller	andra	kirurgiska	ingrepp	ska	endast	ske	efter	bedövning.	

Förslag	till	verifikat	
Certifieringssystem	som	uppfyller	ovanstående	verifieringskrav,	t.ex.	IP	Sigill	Nötkött,	Grundcertifiering	
Nötkött,	IP	Sigill	MjölkLeverantörsförsäkran,	t.ex.	vid	införsel	och	importEller	annan	likvärdig	typ	av	
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verifiering/dokumentation	som	verifierar	kraven.	

Avmaskning	(MSR-10431)	

Teknisk	specifikation	
Avmaskningsmedel	ska	endast	användas	efter	ordination	från	veterinär.	 	

Förslag	till	verifikat	
Certifieringssystem	som	uppfyller	ovanstående	verifieringskrav,	t.ex.	IP	Sigill	Nötkött,	Grundcertifiering	
NötköttLeverantörsförsäkranEller	annan	likvärdig	typ	av	verifiering/dokumentation	som	verifierar	kraven	

Kemikalieanvändning	på	mjölkgård	(MSR-10432)	

Teknisk	specifikation	
Svårnedbrytbara	och	bioackumulerande	ämnen1	,	t.ex.	ämnen	som	klassas	som	PBT	eller	vPvB	enligt	REACH,	
ska	ej	användas	i	mjölkproduktionen	
	
1	Ämnen	som	klassas	som	PBT	eller	vPvB	enligt	REACH	får	inte	användas,	mer	information	finns	på	
www.kemi.se/templates/Page____3064.aspx	

Förslag	till	verifikat	
Certifieringssystem	som	uppfyller	ovanstående	verifieringskrav,	t.ex.	IP	Sigill	Mjölk	Leverantörsfärsäkran.	I	
Global	Gaps	allmänna	djurmodul	krävs	att	"only	those	cleaning	and	disinfecting	agents	registered	for	use	within	
a	particular	country	may	be	used".	Enligt	Kemikalieinspektionen	finns	det	inte	någon	sådan	lista	i	Sverige,	
ArlagårdenEller	annan	dokumentation	som	verifierar	kraven	

Ekologisk	vara	(MSR-10450)	

Teknisk	specifikation	
Samtliga/ett	urval/ett	fåtal	namngivna	mjölk	och	mjölkprodukter	som	ingår	i	det	offererade	sortimentet	skall	
uppfylla	kriterierna	enligt	förordning	(EG)	834/2007	om	ekologisk	produktion	och	märkning	av	ekologiska	
produkter	samt	tillkommande	krav	på	djuromsorg	och	minst	följande	ska	var	uppfyllt:	

• Mjölkkor	ska	under	betesperioden	kunna	vistas	ute	större	delen	av	dygnet	(minst	två	betespass).	
	

Förslag	till	verifikat	
	
•certifieringssystem	som	uppfyller	kravet,	t.ex.	KRAV	
	
•eller	annan	dokumentation	som	veriferar	kravet	
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FRUKT OCH GRÖNT

Information om ursprung (MSR-10389)

Argument
Ursprungsmärkning av frukt och grönt (färska) ingår i EU:s handelsnormer. Det betyder att produkter 
som sätts på den europeiska marknaden (även importerade varor) måste vara märkta med det land 
som produkterna har odlats i. Information om ursprung kan ge möjlighet att spåra eventuella 
produktfel och gälla som garanti för att visa att varan uppfyller rätt kvalitet. Kravet bör gälla både icke-
sammansatta produkter och sammansatta produkter.

Teknisk specifikation
För samtliga icke-sammansatta varor av potatis, rotsaker, grönsaker, baljväxter, frukt och bär ska 
skriftlig information kunna lämnas om var (ursprungsland) varan är odlad och förädlad.

Förslag till verifikat
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående verifieringskrav, t.ex. IP Sigill, Global GapInformation 
om ursprung i form av märkning på produkten/följesedelLeverantörsförsäkranEller annan 
dokumentation som verifierar kraven

Efterskördsbehandling (MSR-10391)

Argument
Efterskördsbehandling används för att skydda vissa frukter och grönsaker mot angrepp (t.ex. 
svampsjukdomar) under transport och lagring eller för att förbättra lagringsduglighet genom att 
påverka produkternas livsprocesser (t ex motverka groning eller övermognad). I allmänhet innebär 
efterskördsbehandling högre resthalter och en ökad exponering av bekämpningsmedel för 
konsumenter.

Teknisk specifikation
Efterskördsbehandling genom s.k. smartfresh, d.v.s. behandling med svampmedel eller 
tillväxtreglerande medel efter skörd ska ej ha använts på matpotatis. 

Efterskördsbehandling genom användning av groningshämmande medel ska ej ha använts på 
matpotatis. 

Förslag till verifikat
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående verifieringskrav, t.ex. IP Sigill Leverantörsförsäkran 
Eller annan dokumentation som verifierar kraven



Ekologisk produktion (MSR-10451)

Teknisk specifikation
Ekologiska bananer som ingår i det offererade sortimentet ska uppfylla kriterierna enligt förordning 
(EG) 834/20071 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. 

Förslag till verifikat
Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. EU-ekologiskt certifikat, KRAV Eller annan 
dokumentation som verifierar kravet

Socialt ansvarsfull odling (MSR-10397)

Argument
Genom att välja varor där sociala hänsyn har tagits vid odlingen främjas goda arbetsförhållanden. 
Långsiktig hållbarhet innebär att hänsyn tas även till miljö och ekonomisk hållbarhet för odlarna. Både 
tillgången på marknaden och efterfrågan ökar kraftigt och olika produktions- och kontrollsystem för 
varumärkning har etablerats.

Särskilda kontraktsvillkor
Bananer som levereras under avtalsperioden skall vara odlade under sådana arbetsförhållanden som 
är förenliga med:

• ILO:s åtta kärnkonventioner (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)1  
• FN:s barnkonvention artikel 32
• den arbetsmiljölagstiftning som gäller i produktionslandet
• samt den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön samt det socialförsäkringsskydd, som 

gäller i produktionslandet

Förslag till verifikat
Certifiering enligt en internationell standard, t.ex., Fairtrade, Rainforest Alliance, SA 8000 kontroll 
utförd av en extern oberoende tredje partleverantörsförsäkran (egenrapportering)eller annan 
dokumentation som verifierar kraven



 

1.0 Anbudsformalia
 

Skriv ut skallkravslistan för att ha detta som en checklista för er vid anbudsinlämnandet. OBS! Glöm ej bifoga
de bilagor vi sätter som skallkrav.
 

Krav 1.1
Godkänner bifogad Allmän orientering.
 

Krav 1.2
Godkänner bifogat avtalsvillkor.
 

2.0 Krav på leverantören
 

Krav 2.1
Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk bas. Anbudsgivarens ekonomiska ställning kommer
att kontrolleras genom sökning hos kreditupplysningsföretag, upphandlande myndighet
använder sig av Justitias kreditkontroll. Anbudsgivare får ej ha lägre kreditvärdighetsranking än
A i denna sökning.
 

Nystartade företag kan styrka att de uppfyller kraven på en god och stabil ekonomi på annat
sätt, t ex genom intyg från bank eller liknande. 
 

Om företaget ej uppfyller kravet på riskklass kan företaget åberopa annat företags ekonomiska
kapacitet. Intyg om att anbudsgivaren kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna, t ex
genom koncerngaranti eller liknande ska lämnas tillsammans med anbudet (Se LOU 11:12).
Åtagandet från det andra företaget ska avse hela avtalsperioden.
 

Krav 2.2
E-faktura - Anbudsgivaren skall garantera att flödet fungerar senast 1 månad efter tecknat
avtal. Ange telefonnummer och namn på kontaktperson för detta hos er.
 

Krav 2.3
Fyll i svar på nedanstående uppgifter gällande Elektronisk handel för Ert företag i svarsrutan:
 

 Kontaktperson:
 

 Telnr:
 

 E-post:

Skallkrav
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 UNB Identifikation:
 

 VAN leverantör:
 

 Format/Version:
 

Krav 2.4
Förteckning med angivande av 3 referenser från uppdrag som motsvarar detta uppdrag under de 3 senaste
åren, anges i svarsrutan. Referenser skall anges med företagets namn, kontaktperson och telefonnummer. 
 

För nystartade företag gäller samma antal referenser och samma uppgifter som ovan, dock får referenserna
då vara relaterade till person i företagsledningen hos anbudsgivaren.
 

Krav 2.5
Bifoga beskrivning av företagets tekniska resurser och kvalitetssäkringsmetoder.
 

Krav 2.6
Bifoga uppgift om tillgänglig teknisk personal och enheter särskilt sådana som är ansvariga för
kvalitetskontrollen, anställda eller ej.
 

Krav 2.7
Anbudsgivaren skall vara godkänd eller regisrerad hos behörig kontrollmyndighet tex kommunen, SLV eller
Länsstyrelsen.
 

Krav 2.8
Transportören skall vara registrerad hos kommunen och är ansvarig för varan från det den hämtar varan till
det den lämnar varan.
 

Krav 2.9
Anbudsgivaren skall vara väl insatt och följa de krav på livsmedelshantering som följer av livsmedelslagen,
livsmedelsförordningen, Livsmedelsverkets föreskrifter och gemenskapsrättsliga regler om
livsmedelshantering.
 

Krav 2.10
Anbudsgivaren skall tillhandahålla pricat för inläsning i det kostdatasystem kommunen använder, fn Aivo och
pricat skall då vara enl SFTI-standard.
 

Krav 2.11
Leverans av beställda varor skall ske på rullvagn till varudistributionscentralen. Vagnarna packas på ett
sådant sätt att känsliga produkter inte skadas och de tyngsta varorna packas längst ner i vagnen. Livsmedlet
är inneslutet i förpackning eller på annat sätt skyddat mot menlig påverkan. Varorna får inte packas över
kanten på lastbärarens sidoskydd.
 

Krav 2.12
Leverans till varudistributionscentralen av efterfrågade produkter skall ske om möjligt kl.06.00 dock senast kl
06.30 före helgfri måndag-fredag.

Skallkrav
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Krav 2.13
Följesedel i två exemplar skall åtfölja levererade varor. Avropande enhets namn, ansvarsnr, leveransdatum
skall anges på alla handlingar.
 

Krav 2.14
Totalsumma avseende vikter och volymer skall nedräknas på följesedel
 

3.0 Krav på samtliga produktgrupper
 

Krav 3.1
Av anbudgivaren offererade produkter skall uppfylla de kvalitetskrav som följer av vid varje tid gällande
livsmedelslagstiftning, förordningar, föreskrifter och allmänna råd avsende livsmedel samt
gemenskapsrättsliga regler om livsmedel.
 

Krav 3.2
Av anbudsgivaren offererade produkter skall uppfylla de specificerade kvalitetskrav som förekommer i
Anbudsprisbilaga, bilaga 1.
 

Krav 3.3
Produktkatalog/blad på offererade produkter skall översändas på begäran av Köparen.
 

Krav 3.4
Anbudsgivare skall bekräfta att samtliga ställda miljökrav i Bilaga 2, Miljöstyrningsrådets
upphandlingskriterier uppfylls. Verifikat enligt ´förslag till verifikat´ för respektive krav i bilaga 2 skall vid
anmodan bifogas den upphandlande myndigheten.
 

Krav 3.5
Anbudsgivaren skall i anbudet beskriva vilka metoder för kvalitetssäkring som tillämpas och hur kraven enligt
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier kommer att uppfyllas och att efterlevas under kontraktstiden.
 

Krav 3.6
Varan skall vara fri från GMO i märkningspliktig mängd
 

Krav 3.7
Ekologiskt offerade produkter skall uppfylla samtliga kvalitetskrav i 3.1, 3.2. De ekologiska mejeriprodukterna
kommer inte att tas med vid utvärderingen.
 

Krav 3.8
Kostnad för emballage skall ingå i priset. Emballage får inte innehålla återvunnet returfiber.
 

Skallkrav
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Att lämna anbud
 

När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort. Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger
angivet antal. Om 0 kr anges som pris levereras specificerad vara/tjänst utan kostnad.
 

För att anbudet ska vara giltigt och gå att lämna in måste minst en grupp vara fullständigt ifylld. Om
någon grupp är delvis men inte fullständigt ifylld är anbudet inte giltigt och kan ej lämnas in. Om en
grupp lämnas helt blank deltar anbudet inte i den gruppen.
 

Utvärderingsmetoden bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Offererat pris blir ett
jämförelsetal. Jämförelsetalet påverkas i nästa steg av utvärderingen. Hur mycket jämförelsetalet påverkas
vid olika utvärderingar står beskrivet för varje utvärdering i detta dokument. Anbudet med lägst jämförelsetal
är bäst.
 

1.0 Mejeriprodukter
 

Krav 1.0.1
Prislista med angiven rabattsats på produkter som anbudsgivaren kan tillhandahålla utöver vad som är
upptaget i Anbudsprisbilaga, bilaga 1 skall anges. Rabatten skall vara fast under hela avtalsperioden.
 

Krav 1.0.2
Anbudsgivaren offererade produkter skall vara baserade på basprisdag  2014-01-07
 

Krav 1.0.3
Anbudsgivare skall offerera minst 83 % av produkterna i Anbudsprisbilaga, bilaga 1
 

Krav 1.0.4
Under hela leveranscykeln skall temperaturen vara enligt gällande lagstiftning. Mjölk skall vara hållbar minst
6 dagar efter leverans.
 

Krav 1.0.5
Anbudsgivaren skall tillhandahålla Mjölkdispensrar. I dagsläget har skolorna 8 st 10 liter, 14 st 20 liter och 1
st dubbel 2x20 liter.
 

Krav 1.0.6
Samma produkt får ej offereras på mer än en position.
 

Utvärderingsmodell

Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt (2013.164)

Värnamo kommun Avtalsform
Avtal/Ramavtal/Enstaka köp

Diarie
2013.164

Utvärdering
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Delat anbud

Namn
Livsmedel/mejeriprodukter, potatis,
frukt & grönt

Upphandlare
Harrieth Forsberg

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingssformulär. Utvärderingssformuläret
ska
besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen
eller inbjudan på www.e-avrop.com.

1/4



 

Krav 1.0.7
Anbudsgivaren skall bifoga ifylld Anbudsprisbilaga, Bilaga 1 till anbudet.
 

Krav 1.0.8
Prislista med angiven rabattsats på övriga produkter.
 

Krav på bilaga 1.9
 
 
Vid inlämning ska [ Prislista ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning.

Prislista övriga produkter
Krav på bilaga 1.10
 
 
Vid inlämning ska [ Anbudsprisbilaga Bilaga 1 ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) vid anbudsinlämning.

Anbudspriser
Prisfråga 1.1
Här anges totalsumma från anbudsprisbilaga 1
Definition
Pris ska anges för en (1) st. Pris är obligatorisk information för denna post. Om 0 (noll) levereras varan /
tjänsten utan kostnad. 
 

Mätning 1.1.1
Värnamo kommuns inköpsvolym av icke avtalsprodukter uppskattas till ca 600 000 kr under avtalsperioden.
Prisuppgiften för denna post skall därför anges till detta belopp. Nedanstående text gäller ej.
 

Ange procentrabatten med en decimal på icke avtalsprodukter gällande hela sortimentet på mejeriprodukter
Definition
Utvärdering genom mätning i intervallet 1 - 20 % där varje % ger ett avdrag med 10000. Minvärdet 1 ger
minsta möjliga avdrag 10000. Maxvärdet 20 ger fullt avdrag 200000. 
 

2.0 Potatis
 

Rabatt skall lämnas på Årstalistan.
Rabattsatsen skall vara fast under hela avtalsperioden. Olika rabattsatser kan användas på olika
produktgrupper.
(ex grönsaker, frukt, potatis) Priset ska avse både hela och delade förpackingar.
 
 

Årstalistans måndagspriser kommer att användas.
 

Krav 2.0.1
Anbudsgivaren skall kunna leverera samtliga produkter på sortimentslistan som vid beställningstillfället är
upptagna på Årstalistan. Undantag gäller för de normala förändringar som sker på marknaden, tex
säsongsförändringar.
Om viss produkt ej längre finns tillgänglig ska ersättningsvara med minst samma kvalitet tillhandahållas till
högst samma pris.

Utvärderingsmodell

Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt (2013.164)
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Krav 2.0.2
Förpackningen skall vara märkt med potatissort.
 

Krav 2.0.3
Skalad potatis skall vara hållbar minst 7 dgr från leveransdag.
 

Krav 2.0.4
Anbudsgivaren skall ange tillsatser på lämpligt sätt på skalad potatis.
 

Krav 2.0.5
Rabattsatserna omfattar alla produkter som vid varje tillfälle är noterade på Årstalistan. Det innebär bl a att
även säsongsnoterade produkter omfattas av rabattsats.
 

Prisfråga 2.1
Värnamo kommuns inköpsvolym av potatis uppskattas till ca 6 000 000 kr under avtalsperioden.
Prisuppgiften för denna post skall därför anges till detta belopp. Nedanstående definition gäller ej.
Definition
Pris ska anges för en (1) st. Maxpris har satts till 6.000.000,00 kr/st och kan inte överstigas. Pris är
obligatorisk information för denna post. Om 0 (noll) levereras varan / tjänsten utan kostnad. 
 

Mätning 2.1.1
Ange procentrabatten med en decimal på årstalistan gäller hela sortimentet på potatis
Definition
Utvärdering genom mätning i intervallet 1 - 50 % där varje % ger ett avdrag med 15000. Minvärdet 1 ger
minsta möjliga avdrag 15000. Maxvärdet 50 ger fullt avdrag 750000. 
 

3.0 Frukt & grönt
 

Rabatt skall lämnas på Årstalistan.
Rabattsatsen skall vara fast under hela avtalsperioden. Olika rabattsatser kan användas på olika
produktgrupper.
(ex grönsaker, frukt, potatis) Offererat pris ska baseras på klass 1. Priset ska avse både hela och delade
förpackingar.
Årstalistans måndagspriser kommer att användas. Undantag prisfråga 3.2 Fruktlåda Ekologisk
 

Krav 3.0.1
Anbudsgivaren skall kunna leverera samtliga produkter på sortimentslistan som vid beställningstillfället är
upptagna på Årstalistan. Undantag gäller för de normala förändringar som sker på marknaden, tex
säsongsförändringar.
Om viss produkt ej längre finns tillgänglig ska ersättningsvara med minst samma kvalitet tillhandahållas till
högst samma pris.
 

Krav 3.0.2
Rabattsatserna omfattar alla produkter som vid varje tillfälle är noterade på Årstalistan. Det innebär bl a att
även säsongsnoterade produkter omfattas av rabattsats.

Utvärderingsmodell

Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt (2013.164)
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Prisfråga 3.1
Värnamo kommuns inköpsvolym av färsk frukt uppskattas till ca 3860000kr under avtalsperioden.
Prisuppgiften för denna post skall därför anges till detta belopp. Nedanstående definition gäller ej.
Definition
Pris ska anges för en (1) total. Maxpris har satts till 3.860.000,00 kr/total och kan inte överstigas. Pris är
obligatorisk information för denna post. Om 0 (noll) levereras varan / tjänsten utan kostnad. 
 

Mätning 3.1.1
Ange procentrabatten med en decimal på årstalistan gäller hela sortimentet på frukt förutom prisfråga 3.2
position "Fruktlåda Ekologisk"
Definition
Utvärdering genom mätning i intervallet 1 - 50 % där varje % ger ett avdrag med 10000. Minvärdet 1 ger
minsta möjliga avdrag 10000. Maxvärdet 50 ger fullt avdrag 500000. 
 

Prisfråga 3.2
Fruktlåda ekologisk köps idag för ca 1900 kg/+år. Ange pris per kg. Priset skall vara fast 12 månader.
Definition
Pris ska anges för en (1) kg. Anbudspris beräknas för 1900 kg. Pris är obligatorisk information för denna
post. Om 0 (noll) levereras varan / tjänsten utan kostnad. 
 

Prisfråga 3.3
Värnamo kommuns inköpsvolym av färska grönsaker uppskattas till ca 4400000kr under avtalsperioden.
Prisuppgiften för denna post skall därför anges till detta belopp. Nedanstående definition gäller ej.
Definition
Pris ska anges för en (1) total . Maxpris har satts till 4.400.000,00 kr/total  och kan inte överstigas. Pris är
obligatorisk information för denna post. Om 0 (noll) levereras varan / tjänsten utan kostnad. 
 

Mätning 3.3.1
Ange procentrabatten med en decimal på Årstalistan gäller hela sortimentet på färska grönsaker.
Definition
Utvärdering genom mätning i intervallet 1 - 50 % där varje % ger ett avdrag med 12000. Minvärdet 1 ger
minsta möjliga avdrag 12000. Maxvärdet 50 ger fullt avdrag 600000. 
 

Utvärderingsmodell

Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt (2013.164)

4/4
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1 AVTALSVILLKOR 
 
Säljare:
 
Hammargårdens Sambruksförening
 
Org. nr: 716403-1481
 
Hammargården 2
 
330 12 Forsheda
 
 
Kontaktperson: Andreas Brånalt
 
E-post kontaktperson: andreas.branalt@hammargarden.se
 
Tel kontaktperson: 0370 - 472 76
 
 
Köpare:
 
Värnamo kommun
 
Org.nr: 212000-0555
 
Upphandlingsförvaltningen
 
33183Värnamo
 
Tel.nr. vxl: 0370-37 70 00
 
 
Kontaktperson: Harrieth Forsberg , 0370 - 37 71 41
 
E-post: harrieth.forsberg@varnamo.se
 
 

 
 

2 Omfattning 
Avtalet omfattar successiva leveranser av Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt
 
 

2.1 Avtalsperiod 
2014-06-01 - 2016-05-31 . I anslutning till avtalstidens slut äger köparen rätt - efter Säljarens
godkännande - att förlänga avtalet under ytterligare ett (1) + ett (1) år. Dock längst t.o.m.
2018-05-31 .
 
 

3 Pris 
I enlighet med lämnad offert. Se prislista, bilaga 1.
 
Utöver angivna priser i Bilaga 1, lämnar Säljaren 37% avdrag på angivna priser för samtliga
artiklar i Årstalistan. Årstalistans (www.arstalistan.se) måndagspris gäller för hela den
innevarande veckan. Säljaren skall kunna leverera samtliga produkter som vid
beställningstillfället är upptagna på Årstalistan. Undantag gäller för de normala förändringar som
sker på marknaden, t.ex. säsongsförändringar.
 
Om viss produkt ej längre finns tillgänglig ska ersättningsvara med minst motsvarande kvalitet
tillhandahållas till högst samma pris.
 
Kostnad för emballage skall ingå i priset. Emballage får inte innehålla återvunnet returfiber.

Avtalsvillkor varor
Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt

2013.164

Om kontaktperson byts ut ska part omgående meddela den andra parten.
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Ersättning till Säljaren utgår endast för i detta avtal angivna priser. Säljaren har ej rätt till
ytterligare ersättning om det ej är skriftligen överenskommet mellan parterna.
 
Prislista ska skickas varje helgfri måndag och torsdag till Upphandlingsförvaltningen som pricat
och i Excel enl. punkt E-handel.
 
 

3.1 Prisjusteringar 
Begäran om uppgifter om prisjusteringar skickas till Upphandlingsförvaltningen i Värnamo
kommun för godkännande innan dessa träder i kraft. För att vara giltig skall reviderad
nettoprislista vara undertecknad och godkänd av båda parter.
 
E-post: upphandling@varnamo.se
 
För produktgruppen 1.0 Mejeriprodukter skall priset vara fast för den första 12-
månadersperioden, därefter får prisjustering ske max 2 ggr/år och skall meddelas minst en
månad före aktuellt ikraftträdande.
 
För produktgruppen 2.0 Potatis och 3.0 Frukt & grönt får priset ändras veckovis. Årstalistans
(www.arstalistan.se) måndagspris gäller för veckan.
 
Retroaktiva prisjusteringar accepteras ej. Prisjustering till ett lägre pris kan genomföras med
omedelbar verkan.
 
Artiklar med onormalt hög prisutveckling riskerar att uteslutas från avtalet. Säljaren skall vid
begäran kunna visa på faktiska kostnadsförändringar och skall bifoga handlingar som styrker
dessa.
 
 

3.2 Rabatter 
På övriga produkter inom avtalsområde/varugrupp mejerivaror som Säljaren tillhandahåller,
lämnas 20 % rabatt på gällande prislista. Rabattsatsen är fast under avtalstiden.
 
 

3.3 Kampanjer 
Alla former av kampanjrabatter och/eller liknande rabatter från Säljaren skall med automatik
tillkomma de upphandlande enheterna fullt ut om detta skulle medföra lägre kostnader än vad
som avtalats. Erbjudandet skall gå via upphandlingsförvaltningen.
 
 

4 Beställningsrutiner 
Beställningar skall kunna göras via EDI* i kommunens egna beställningssystem.
 
Avrop kommer att göras direkt av respektive enhet med utgångspunkt från denna upphandling.
Successiva avrop allt efter behov uppstår.
 
Avropsdagens pris gäller vid fakturering.
 
Beställning skall göras senast 2 dagar före leverans till varudistributionscentralen av respektive
enhet med utgångspunkt från denna upphandling.
 
 
E-handel
 
Elektronisk handel enligt SFTI scenario 6.1. minst version 2.5, dvs elektronisk beställning via
EDI med fakturering s.k. fullskaligt EDI-flöde (Pricat, Order, Ordersvar, Faktura). Beställarna gör
sina beställningar i Köparens egna beställningssystem.
 
För att artiklar skall vara lätta att hitta i beställningssystemet krävs tydliga benämningar i
pricaten. t.ex. Äpple Aroma, Lättmjölk 0,5% 20L.
 

Avtalsvillkor varor
Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt

2013.164
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Kontaktperson i Värnamo kommun tar kontakt med säljaren för att lägga upp en tidplan för
införandet av Elektronisk handel.
 
Kontaktperson: Linnea Pettersson, tel. 0370-377484, linnea.m.pettersson@varnamo.se / Maria
Karlsson, tel. 0370-377399, maria.karlsson@varnamo.se.
 
Säljaren garanterar att flödet fungerar senast 1 månad efter avtalsstart.
 
Kostdatasystem
 
Säljaren ska via e-post skicka pricat för inläsning i det kostdatasystem kommunen använder,
pricat ska vara enl SFTI-standard. Pricat ska skickas varje helgfri måndag och torsdag.
 
 

4.1 Leveransvillkor 
DDP inklusive avlastning (dvs fritt levererat Köparens distributionscentral, Säljaren ansvarar
även för avlastningen)
 
 
Leveransadress distributionscentralen:
 
Lager & Transport Värnamo
 
Torp 2
 
331 92 Värnamo
 
4.1.1 Godsadress:
 
Resp enhets adress samt Ansvarskod
 
Fraktsedelsetiketten skall vara märkt med ovanstående leveransadress samt
godsadress.
 
Emballage såsom plastbackar etc. ska tas i retur av leverantören vid nästkommande leverans.
Pant eller annan avgift får ej tas ut. Beställaren ansvarar inte för returemballage som inte är
hämtade. Kylda, frysta och ej kylda varor får inte packas tillsammans.
 
 

4.2 Leveranstid 
Leverans till varudistributionscentralen av efterfrågade produkter skall ske om möjligt kl 06.00
dock senast kl 06.30 dag före helgfri måndag-fredag under avtalsperioden. Överenskommelse
skall i god tid ske inför helgdagar och röda dagar för bästa service.
 
Vid leveransförsening utgår vite enligt punkten; Vite.
 
 

4.3 Temperaturkontroll av ankommande kyl- och frysvaror 
Temperaturkontroll av varorna verkställs hos leveransmottagaren genom dennes försorg.
Leverantören ska ge leveransmottagaren skälig tid för kontroll. Vid tveksamhet om
temperaturen görs en dubbelkontroll. En genomgång genomförs av loggboken i bilen och
leveransmottagarens temperatur. Detta ska ske innan bilen lämnar leveransmottagaren. Den
senast kalibrerade mätutrustningens temperatur gäller.
 
 

4.4 Krav på leverans 
Säljaren skall garantera leverans till samma kostnad från underleverantör som från den egna
verksamheten om problem med leverans uppstår. Om det visar sig att Säljaren inte kan uppfylla
kraven gällande leveranssäkerhet kan Köparen säga upp avtalet med omedelbar verkan.
 
Leverans av beställda varor skall ske på rullvagn till varudistributionscentralen. Vagnarna packas
på ett sådant sätt att känsliga produkter inte skadas och de tyngsta varorna packas längst ner i
vagnen. Livsmedlet är inneslutet i förpackning eller på annat sätt skyddat mot menlig påverkan.

Avtalsvillkor varor
Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt
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Varorna får inte packas över kanten på lastbärarens sidoskydd.
 
Följesedel i två exemplar skall åtfölja levererade varor. Avropande enhets namn, ansvarsnr,
leveransdatum skall anges på alla handlingar. Totalsumma avseende vikter och volymer skall
nedräknas på följesedel.
 
 

4.5 Restnoteringar 
Om leverantör önskar ersätta restnoterad avtalsprodukt med annan likvärdig vara skall detta
godkännas av kommunens kontaktperson. Priset får inte vara högre än priset för den
ursprungliga avtalsprodukten. Tillfälliga erbjudanden som understiger anbudspris från antagen
leverantör skall komma kommunen tillgodo.
 
 

4.6 Utebliven leverans 
Om en vara inte kan levereras måste detta meddelas och inte bara utebli. Beställaren skall ha
möjlighet till alternativ leverans. Om alternativ leverans inte kan erbjudas har Beställaren rätt.
efter att ha meddelat leverantören, att beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan
leverantör. Merkostnaden för detta debiteras avtalad leverantör.
 
 

4.7 Felaktig leverans 
Vid felaktig leverans skall beställaren göra felanmälan senast dagen efter leverans och
leverantören skall så snart han får meddelande från den avropande enheten göra en
omleverans. Om en vara avviker från kvalitets- eller miljökrav enligt avtal skall kommunen
reklamera felet inom två arbetsdagar från det att felet uppdagades. Kommunen behöver inte
betala för varor som inte beställts eller återtagits och för varor som inte uppfyller avtalade
kvalitets- och miljökrav.
 
 

4.8 Utgående och tillkommande produkter 
Om avtalad produkt planeras utgå ur sortimentet skall leverantören meddela Beställaren detta
samt erbjuda ny produkt som uppfyller kraven enligt förfrågningsunderlag. Beställaren skall
godkänna att den nya produkten ersätter tidigare produkt. Produkten får inte ha ett högre pris
än utgående artikel. Löpande under hela avtalsperioden skall utöver ovannämnda
produktförändringar även andra varor kunna tillföras som anbudsprodukter.
 
 

4.9 Krav på leverantören 
Säljaren skall vara väl insatt och följa de krav på livsmedelshantering som följer av
livsmedelslagen, livsmedelsförordningen, Livsmedelsverkets föreskrifter och gemenskapsrättsliga
regler om livsmedelshantering.
 
 

5 Ansvar 
5.1 Dröjsmål med uppdragets utförande 
Dröjsmål föreligger om varor inte levereras enligt detta avtal om inte annan tid har
överenskommits mellan Parterna och under förutsättning att detta inte beror på någon
omständighet från Köparens sida.
 
 

5.2 Fel i uppdragets utförande 
Fel i uppdragets utförande föreligger om resultatet avviker från vad som avtalats eller vad
Köparen särskilt med hänsyn till detta avtal har rätt att kräva.
 

Avtalsvillkor varor
Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt
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5.3 Påföljder vid dröjsmål eller fel 
Vid dröjsmål eller fel enligt punkterna ovan får Köparen om dröjsmålet eller felet inte beror på
något förhållande på Köparens sida,
 

 
 
 
 
 
 
 

5.4 Hävning 
Köparen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om Säljaren efter
avtalets ingående:
 
Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta avtal eller i
åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör en del av avtalet
mellan parterna.
 
Försatts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare inställt sina betalningar
eller erhållit näringsförbud.
 
Blivit föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat
liknande förfarande.
 
Dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
 
Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
 
Inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter.
 
Köparen har också rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om Säljaren före
eller efter avtalstecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget som är av väsentlig
betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet.
 
Säljaren har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om Köparen efter
avtals ingående gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta
avtal eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör en del
av avtalet mellan parterna.
 
 

5.5 Underleverantörer 
Säljaren skall ansvara för eventuella underleverantörers insatser såsom för sina egna insatser.
Anlitade underleverantörer skall vara kontrollerade av Säljaren avseende fullgörande av sina
skyldigheter enligt lagar och avtal vad gäller momsregistrering, inbetalning av
socialförsäkringsavgifter och skatter samt innehav av F-skattsedel.
 
Detta skall kunna uppvisas på begäran.
 
 

5.6 Produktinformation 
Säljaren tillhandahåller kostnadsfritt, på begäran av Köparen, tillgänglig katalog,
varuinformationsblad och broschyrmaterial.
 

Avtalsvillkor varor
Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt

2013.164

      • kräva att felet avhjälps eller att uppdraget fullgörs

      • göra avdrag på priset i den utsträckning som motsvarar felet eller dröjsmålet

      • Innehållande av betalning

      • Utkräva vite enligt punkten; Vite

      • kräva ersättning enligt köplagen (1990:931) 27 och 40 §§

      • häva avtalet helt eller delvis enligt vad som framgår nedan
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Produktkatalog/blad på avtalsprodukter skall översändas kostnadsfritt på begäran av Köparen.
 
Produktprover skall kunna erhållas vid behov utan kostnad för köparen. Produktproverna behålls
av köparen.
 
 

5.7 Utbildning 
Säljaren ansvarar för att vid behov genomföra kostnadsfritt besök på plats för rådgivning,
demonstration, utbildning efter överenskommelse.
 
 

5.8 Fakturering 
Säljaren skickar e-faktura till Köparen enligt nedan. Flödet skall fungera senast 1 månad efter
avtalsstart.
 
 
E-faktura
 
Elektronisk handel enligt SFTI scenario 6.1. *minst version 2.5.
 
Elektronisk beställning via EDI med fakturering s.k. fullskaligt EDI-flöde (Pricat, Order,
Ordersvar, Faktura). Beställarna gör sina beställningar i Köparens egna beställningssystem.
 
 
Fakturadress:
 
Värnamo kommun, Upphandlingsförvaltningen, 331 83 Värnamo
 

 
 
 

 
 

5.9 Betalningsvillkor 
Betalning av faktura sker 30 dagar från fakturans ankomstdag till Köparen. Vår ambition är att
alltid betala korrekta fakturor i rätt tid. När dröjsmålsränta ändå blir aktuell godtar vi endast
sådan i enlighet med räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsränta betalas ej för fakturor där
priset avviker från avtal eller fakturabeloppet understiger 100 SEK.
 
 

6 Miljö 
Se ställda krav i upphandlingens förfrågningsunderlag.
 
 

7 Kvalitet 
Se ställda krav i upphandlingens förfrågningsunderlag.
 
 

7.1 Försäkring 
Leverantören är skyldig att hålla försäkring som täcker ev ansvar för fel och försummelse så att
inget ersättningsanspråk kan riktas mot köpren. Leverantören skall på begäran kunna tillställa
kommunen bevis om försäkringsskydd.
 
 

Avtalsvillkor varor
Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt

2013.164

      • Fakturan skall innehålla uppgifter om Säljarens registreringsnummer för moms, beställarens namn,
ansvarskod(6-siffrig) och enhet.

      • Faktura med ofullständig adress eller avsaknad av erforderliga referenser returneras omgående.

      • Expeditions-, fakturerings-, order- eller andra avgifter godkännes ej.

      • I de fall faktura överlämnas till tredje part skall villkoren i avtalet med vår leverantör gälla även för
dem.
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8 Sociala och etiska krav 
Säljaren skall vid fullgörande av arbete för leverans enligt detta avtal följa sin nationella
lagstiftning ifråga om arbets- och anställningsvillkor för sina arbetstagare. Sådana arbets- och
anställningsvillkor skall som ett minimum vara förenliga med Internationella
arbetsorganisationens (ILO) konventioner i nedan angivna avseenden.
 
- Minimiålder för tillträde till arbete (ILO konvention nr 138)
 
- Förbud mot de värsta formerna av barnarbete (ILO konvention nr 182)
 
- Förbund mot tvångs- eller obligatoriskt arbete (ILO konvention nr 29 och 105)
 
- Lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (ILO konvention nr 100)
 
- Diskriminering ifråga om anställning och yrkesutövning (ILO konvention nr 111)
 
- Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (ILO
konvention nr 87 och 98)
 
För det fall Säljaren använder underleverantörer för fullgörande av arbete för Köparen enligt
detta kontrakt, skall Säljaren gentemot Köparen ansvara för att sådan underleverantör uppfyller
villkoren enligt ovan i enlighet med sin nationella lagstiftning och nämnda ILO konventioner.
 
 

8.1 Uppföljning 
Köparen är ansluten till SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av uppföljande kontroll av
sociala & etiska krav. Under avtalstiden kan det bli aktuellt att revision utförs.
 
 

9 Statistik 
Leverantören skall kostnadsfritt presentera statistik på allt som köps. Statistik ska redovisas i
elektronisk form som en datafil i Microsoft Excel.
 
Statistiken skall innehålla uppgifter om:
 

 
 
 
 
 
 
 
Statistiken ska vara uppdelad per kundnummernivå samt kommunen totalt.
 
Av statistiken ska periodens intervall och leverantörens namn framgå.
 
Leverantören ska även tillhandahålla statistik på inköp av EU- bidragsberättigade
mejeriprodukter.
 
Statistiken ska tillhandahållas 2 gånger per år, vecka 28 och vecka 4 och skall vid första tillfället
avse ett halvår och vid andra tillfället hela året.
 
 

10 Avtalsuppföljning 
Parterna ska under avtalsperioden stämma av avtalets tillämpning, måluppfyllelse samt därvid
även kunna samråda om eventuella behov av förtydliganden och förändringar av detsamma

Avtalsvillkor varor
Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt

2013.164

      • fakturerad kostnad totalt

      • fakturerad kostnad totalt per produkt

      • artikelstatistik med volymer och värde totalt

      • anbudsvaror samt även varor som köpts utanför anbud

      • andel inköp av ekologiska varor, etiskt märkta varor, varor med MSR:S baskrav

      • Andelen elektroniska beställningar/beställare (Gäller vid e-handel)
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inom ramen för avtalets ursprungliga grundläggande omfattning och inriktning.
 
Uppföljningsmöten skall ske minst en (1) gång/år tillsammans med Säljaren och någon från
upphandlande myndighet.
 
 

11 Påföljder 
11.1 Vite 
Vite skall utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 1 % av värdet av
den del av godset som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin
helhet inte överstiga 10 % av sagda värde.
 
 

11.2 Innehållande betalning 
Köparen förbehåller sig rätten att innehålla betalning av fakturor av andra varor/tjänster som
Säljaren levererat till ett likvärdigt/jämförbart belopp, till dess leverans eller fel har blivit helt
åtgärdat. Se punkt; Ansvar.
 
 

12 Ändringar/tillägg 
Ändringar och tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av
behöriga företrädare för Köparen och Säljaren.
 
 

12.1 Överlåtelse av avtal 
Detta avtal får inte utan Köparens i förväg inhämtade skriftliga medgivande, överlåtas på annan
part.
 
 

13 Förtida upphörande 
Köparen äger rätt att säga upp avtalet om Säljaren inte uppfyller sina förpliktelser enligt detta
avtal. Säljaren skall rätta till skriftligen dokumenterade allvarliga brister inom 1 månad. Om
detta ej sker förbehåller sig Köparen rätten att säga upp avtalet.
 
Köparen äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Säljaren eller dess
underleverantörer inte uppfyller sina skyldigheter enligt lagar och avtal vad gäller
momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter samt innehav av F-
skattsedel.
 
Om Säljaren försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker
om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd, eller det framkommer att
Säljaren lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig
betydelse vid bedömningen av tilldelning av leveransavtal äger Köparen rätt att med omedelbar
verkan säga upp detta avtal.
 
 

14 Force Majeure 
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig
smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part
att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd
förpliktelse.
 
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som
befrielsegrund. Motpart skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan
föranleda tillämpning av denna bestämmelse.
 

Avtalsvillkor varor
Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt

2013.164
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15 Tvist 
Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol med
tillämpning av svensk rätt.
 
 

16 Allmänna bestämmelser 
Om inte annat avtalats gäller ALOS 05.
 
 

17 Handlingars inbördes ordning 
Handlingar som Säljare och Köpare upprättat med anledning av leverans enligt detta avtal
kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i sådana handlingar
gäller de sinsemellan i följande ordning:
 
1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
 
2. Detta avtal med bilagor
 
3. Anbudsinbjudan med bilagor, daterad 2013-12-12
 
4. Säljarens anbud med bilagor, daterad 2014-01-30
 
 

18 Avtalsexemplar 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.
 
 
Ort: Värnamo
 
Datum: 2014-04-
 
 
 
....................................................
 
Harrieth Forsberg
 
Förvaltningschef
 
Upphandlingsförvaltningen
 
 
 
Ort:
 
Datum:
 
 
 
....................................................
 
 
 

Avtalsvillkor varor
Livsmedel/mejeriprodukter, potatis, frukt & grönt

2013.164



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3. 
Förfrågningsunderlag ägg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innehåll: 
 
Bilaga 3.1 Administrativa föreskrifter 
Bilaga 3.2 Skallkrav 
Bilaga 3.3 Utvärderingsmodell 
Bilaga 3.4 Leverantörsförsäkran 
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1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
 
 

1.1 Information om myndigheten
 
Den upphandlande myndigheten:
 

 
 
 
 
 

1.2 Upphandlingen
 
Värnamo kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Livsmedel ägg -, enligt nedanstående
instruktioner och bifogade handlingar.
 
 

1.3 Omfattning
 
Upphandlingen omfattar ramavtal för avrop av färska ägg till Värnamo kommun.
Föregående års volym var totalt cirka 305 000 kr och kan ses som en indikation på kommande
volym. Värnamo kommun garanterar inga volymer.
Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning i högst 1 + 1 år.
Preliminär avtalsstart är 1 december 2014.
 
Upphandlingens värde beräknas till SEK 1 200 000 exkl.moms under avtalsperioden. Den
upphandlande myndigheten garanterar dock ingen specifik volym då den verkliga volymen både
kan överstiga samt understiga angivna volymer.
 

1.4 Upphandlingsförfarande
 
Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling. Upphandlingsformen i denna upphandling är Förenklat förfarande .
 
 

2 Förfrågningsunderlag
 
Förfrågningsunderlaget är den upphandlande myndighetens underlag för anbudsinfordran. Det
avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och
uppdraget.
 
Förfrågningsunderlaget omfattar samtliga handlingar inklusive eventuella frågor och svar som
per sista anbudsdag ligger i upphandlingsannonsen på www.e-avrop.com.
 
 

2.1 Förteckning över förfrågningsunderlag
 
Förfrågningsunderlaget omfattar:
 
Administrativa föreskrifter
 
Avtalsvillkor
 
Skallkrav
 
Svarsbilaga Kvalificering
 
Svarsbilaga Utvärderingsmodell
 
Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget www.e-avrop.com

Administrativa föreskrifter
Livsmedel ägg

2014.057

      • Värnamo kommun

      • 212000-0555

      • Upphandlare: Andreas Holmer

      • Telefon nr: 0370-377140
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Anbudsprisbilaga bilaga 1
 
MSR leverantörsförsäkran
 

2.2 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
 
Förfrågningsunderlaget hämtas av presumtiv anbudsgivare på www.e-avrop.com
 
 

2.3 Frågor och svar under anbudstiden
 
Alla frågor rörande denna upphandling ska ställas elektroniskt och på svenska. Du ställer din
fråga på samma sida på www.e-avrop.com som där du hämtade detta förfrågningsunderlag
genom att klicka på knappen "ställ en fråga".
 
Frågor måste ställas senast den 2014-06-16 för att bli besvarade. Frågor som inkommer efter
detta datum kommer inte att besvaras. Det kan således inkomma en fråga till och med detta
datum som innebär att vi måste ändra eller omformulera våra skallkrav eller vår utvärdering för
att förtydliga vårt underlag.
 
Anbud som inkommit måste då kompletteras/göras om för att vara giltiga. Du bör av den
anledningen vänta med att lämna anbud till en eller ett par dagar före sista anbudsdag som är
den 2014-06-23 .
 
Om du trots allt lämnat anbud i ett tidigt skede och underlaget förändras så mycket att du måste
komplettera ditt anbud eller inkomma med ett nytt anbud meddelas du per e-post. Du kan alltid
kontrollera ditt anbud genom att logga in på e-Avrop.com klicka på Mina anbud och där ifrån gå
vidare till det aktuella anbudet och kontrollera det. Status framgår av inlämningssidan.
 
Alla besvarade frågor skickas med e-post till frågeställaren samt till alla som redan hämtat ut
underlaget från www.e-avrop.com, frågor & svar publiceras även i upphandlingens annons.
 
Klicka på länken nedan för mer information om frågor & svar:
 
https://www.e-avrop.com/information/LevQA.htm
 
 

3 Anbudsinlämning och hur anbud skyddas
 
 

3.1 Anbudslämning
 
 

 
 
Du besvarar anbudet genom att fylla i formuläret "Svarsbilaga skallkrav" (sparas som
skallkrav.pdf av systemet) och "Svarsbilaga utvärdering" (sparas som anbud.pdf av systemet).
Formulären ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen "Lämna anbud" som du
finner till vänster i annonsen på www.e-avrop.com: http://www.e-avrop.com/
 
När du besvarat formulären har du också en möjlighet att bifoga filer till ditt anbud. Säkerställ
att bifogade bilagor bara innehåller information som efterfrågas och att informationen är
relevant.
 
 
Klicka på länken nedan för mer information om hur du lämnar elektronsikt anbud:
 
https://www.e-avrop.com/information/LevEanbud.htm
 
 

Förutsättning:
 

En leverantör kan lämna elektroniskt anbud förutsatt att:
 

Administrativa föreskrifter
Livsmedel ägg
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Anbudsgivaren ska före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag
erhållits, publicerat på www.e-Avrop.com.
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Ändra lämnat anbud:
 

Leverantören kan lägga till och ta bort information/filer i ett redan lagt anbud och generera
kopior av inlämningsbeviset eller radera hela anbudet förutsatt att:
 

 
 
3.2 När du lämnat anbud elektroniskt via e-Avrop
 
När du klickat på knappen Skicka i anbudsinlämningen genereras ett inlämningsbevis som
sammanställer de du just skickade. På detta inlämningsbevis finns instruktioner för hur du ska
hantera inlämningsbeviset under rubriken Underskrift. Läs instruktionen noga och säkerställ att
du följer den.
 
 

3.3 Anbudsöppning
 
Anbudsöppning kommer att ske, först då sista anbudsdag har passerat.
 
Varje leverantör som lämnat e-Anbud meddelas i samma ögonblick som anbudet öppnas.
Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av
Handelskammare på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppningssammanträdet.
 
 

3.4 Anbudets form och innehåll
 
Anbudet skall vara skriftligt och på svenska.
 
Alternativa anbuds tillåts ej.
 

3.5 Anbudstidens utgång
 
Anbudet skall vara upphandlande myndighet tillhanda senast den 2014-06-23
 
För sent inkomna anbud kommer inte att prövas.
 
 

3.6 Anbudets giltighetstid
 
Anbud skall vara giltigt till och med 2014-10-21
 
 

3.7 Avbrytande av upphandling
 
Värnamo kommun äger rätt att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som uppfyller kraven
i kravspecifikationen, har ett pris som överstiger anslag eller budgeterade medel, eller om
upphandlingen av annan affärsmässigt grundad anledning inte kan fullföljas.
 
 

3.8 Tilldelningsbeslut/besked
 
Underrättelse om tilldelningsbeslut kommer att skickas ut per e-post så fort upphandlingen är
klar och går automatiskt till den registrerade e-postadressen som lämnat anbudet.
 
Den upphandlande myndigheten får inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän tio dagar har gått från
det att underrättelsen skickades med ett elektroniskt medel.

Administrativa föreskrifter
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      • Sista anbudsdag ej passerat

      • Leverantören är registrerad och inloggad på e-Avrop

      • Leverantören är prenumerant på förfrågningsunderlaget

      • Sista anbudsdag ej passerat

      • Leverantören loggar in med samma inloggningsuppgifter som när anbudet lämnades
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3.9 Förutsättning för bindande avtal
 
Förutsättning för civilrättsligt bindande avtal är att skriftligt avtal (avtalsvillkor) upprättats och
undertecknats av behöriga företrädare för båda parter.
 
 

3.10 Sekretess
 
Anbudshandlingarna kommer att behandlas med full sekretess till beslut om tilldelning av avtal
är fattat.
 
 

4 Krav på leverantör
 
Anbudsgivare skall kunna bevisa att ställda krav uppfylls och vid respektive krav framgår vilken
typ av bevisning/verifiering som krävs och när dessa skall kunna uppvisas.
 
 

4.1 Uteslutningsgrunder
 
Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som
anges i 10 kap i LOU föreligger. Kravet gäller även underleverantör om sådan anlitas.
 
 
Värnamo kommun kommer att göra erforderliga kontroller att grund för uteslutning inte
föreligger.
 
 

4.2 Registrering av leverantör
 
Leverantören ska vara registrerad i bolagsregister eller motsvarande för den typ av verksamhet
upphandlingen avser. I de fall anbudsgivande bolag är utlandsregistrerat skall detta verifieras
genom intyg.
 
 

4.3 F-skatt
 
Leverantören ska vara godkänd för F-skatt.
 
 

4.4 Skattekontroll
 
Vid upphandlingen samarbetar kommunen med Skatteverket. Samarbetet innebär att
Skatteverket vid kvalificering av anbudsgivare och under avtalstidens gång lämnar information
till kommunen om anbudsgivarens/underleverantörers skattestatus.
 
 

4.5 Finansiell och ekonomisk ställning
 
Anbudsgivare ska ha en god och stabil ekonomi.
 
Anbudsgivare skall ha minst kreditvärdighetsrankning A enligt Justitias kreditkontrollsystem eller
motsvarande eller på annat sätt styrka att företagets ekonomiska och finansiella ställning
motsvarar ställda krav.
 
Företag som ej kan bedömas genom Justitias kreditkontrollsystem skall styrka att de uppfyller
kraven på en god och stabil ekonomi på annat sätt, t ex genom att bifoga senaste
årsredovisning, eller intyg från bank eller liknande. Kommunen förbehåller sig rätten att bedöma
dessa uppgifter.
 
Om företaget ej uppfyller kravet på riskklass kan företaget åberopa annat företags ekonomiska
kapacitet. Intyg om att anbudsgivaren kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna, t ex
genom koncerngaranti eller liknande ska lämnas tillsammans med anbudet (Se LOU 11:12).
Åtagandet från det andra företaget ska avse hela avtalsperioden.
 

Administrativa föreskrifter
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Värnamo kommun kommer att göra erforderliga kontroller att anbudsgivare uppfyller ställda
krav.
 

5 Prövning av anbud
 
Kvalificering och utvärdering kommer att ske av det anbud som har lägst jämförelsetal, i
enlighet med utvärderingsmodellen.
 
Vid händelse av överprövning, där den upphandlande myndigheten tilldöms att göra om
utvärderingen kommer ny kvalificering ske.
 

Administrativa föreskrifter
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1.0 Anbudsformalia
 

Krav 1.1
Anbudsgivaren godkänner upphandlingens Allmänna föreskrifter.
 

Krav 1.2
Anbudsgivaren godkänner upphandlingens Avtalsvillkor.
 

2.0 Krav på leverantören
 

Krav 2.1
Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk bas. Anbudsgivarens ekonomiska ställning kommer
att kontrolleras genom sökning hos kreditupplysningsföretag, upphandlande myndighet
använder sig av Justitias kreditkontroll. Anbudsgivare får ej ha lägre kreditvärdighetsranking än
A i denna sökning.
 

Nystartade företag kan styrka att de uppfyller kraven på en god och stabil ekonomi på annat
sätt, t ex genom intyg från bank eller liknande. 
 

Om företaget ej uppfyller kravet på riskklass kan företaget åberopa annat företags ekonomiska
kapacitet. Intyg om att anbudsgivaren kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna, t ex
genom koncerngaranti eller liknande ska lämnas tillsammans med anbudet (Se LOU 11:12).
Åtagandet från det andra företaget ska avse hela avtalsperioden.
 

Krav 2.2
E-faktura - Anbudsgivaren ska garantera att flödet fungerar senast 1 månad efter tecknat
avtal. Ange telefonnummer och namn på kontaktperson för detta hos er.
 

Krav 2.3
Anbudsgivaren ska fylla i nedanstående uppgifter gällande Elektronisk handel för anbudsgivarens företag i
svarsrutan nedan:
 

 Kontaktperson:
 

 Telnr:
 

 E-post:
 

 UNB Identifikation:

Skallkrav

Livsmedel ägg (UH-2014-106)

Värnamo kommun Avtalsform
Avtal/Ramavtal/Enstaka köp

Diarie
UH-2014-106

Namn
Livsmedel ägg

Upphandlare
Andreas Holmer

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska
besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen
eller inbjudan på www.e-avrop.com.
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 VAN leverantör:
 

 Format/Version:
 

Krav 2.4
Förteckning med angivande av 3 referenser från uppdrag som motsvarar detta uppdrag under de 3 senaste
åren, anges i svarsrutan nedan. Referenser ska anges med företagets namn, kontaktperson och
telefonnummer. 
 

För nystartade företag gäller samma antal referenser och samma uppgifter som ovan, dock får referenserna
då vara relaterade till person i företagsledningen hos anbudsgivaren.
 

Krav 2.5
Anbudsgivaren ska vara godkänd eller regisrerad hos behörig kontrollmyndighet tex kommunen, SLV eller
Länsstyrelsen.
 

Krav 2.6
Transportören ska vara registrerad hos kommunen och är ansvarig för varan från det den hämtar varan till
det den lämnar varan.
 

Krav 2.7
Anbudsgivaren ska vara väl insatt och följa de krav på livsmedelshantering som följer av livsmedelslagen,
livsmedelsförordningen, Livsmedelsverkets föreskrifter och gemenskapsrättsliga regler om
livsmedelshantering.
 

Krav 2.8
Leverans till varudistributionscentralen av efterfrågade produkter skall ske om möjligt kl.06.00 dock senast kl
06.30 före helgfri måndag-fredag.
 

Krav 2.9
Följesedel i två exemplar skall åtfölja levererade varor. Avropande enhets namn, ansvarsnr, leveransdatum
skall anges på alla handlingar.
 

Krav 2.10
Totalsumma avseende vikter och volymer skall nedräknas på följesedel
 

3.0 Krav på samtliga produktgrupper
 

Krav 3.1
Av anbudgivaren offererade produkter skall uppfylla de kvalitetskrav som följer av vid varje tid gällande
livsmedelslagstiftning, förordningar, föreskrifter och allmänna råd avsende livsmedel samt
gemenskapsrättsliga regler om livsmedel.
 

Krav 3.2

Skallkrav

Livsmedel ägg (UH-2014-106)
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Av anbudsgivaren offererade produkter ska uppfylla de specificerade kvalitetskrav som förekommer i Bilaga
1 Anbudsprisbilaga. Anbudsgivaren skall ange om produkter uppfyller samtliga specificerade kvalitetskrav i
anbudsprisbilagan.
 

Krav 3.3
Produktkatalog/blad på offererade produkter ska översändas på begäran av Köparen.
 

Krav 3.4
Kostnad för emballage skall ingå i priset. Emballage får inte innehålla återvunnet returfiber.
 

Krav på bilaga 3.5
 
Vid inlämning ska [ Bilaga 1 Anbudsprisbilaga ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Anbudsgivaren ska bifogad Anbudsprisbilaga ifylld i enlighet med angivna instruktioner i bilagan.
 

Krav 3.6
Levererade produkter ska hålla minst 7 dagar vid ankomstdag.
 

Krav 3.7
Vakuumförpackade/atmosfärförpackad smörgåsmat ska hålla minst 14 dagar i obruten förpackning vid
ankomstdag.
 

Skallkrav

Livsmedel ägg (UH-2014-106)
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Att lämna anbud
 

När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort.
Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger antal.
Om 0 kr anges som pris levereras efterfrågad vara/tjänst utan kostnad.
 

1.0 Livsmedel ägg
 

Krav 1.0.1
Avancerat krav MSR-10758 Information om ursprung
 
Skriftlig information ska kunna lämnas vid förfrågan om vilket land äggen är producerade.
 
Uppgifterna ska vid anmodan verifieras med Miljöstyrningsrådets leverantörsförsäkran.
 

Krav 1.0.2
Bas krav MSR-10427 Näbbtrimmning av värphöns
 
Näbben på värphöns ska ej trimmas eller på annat sätt rutinmässig förändras.
 
Uppgifterna ska vid anmodan verifieras med Miljöstyrningsrådets leverantörsförsäkran.
 

Krav 1.0.3
Spjutspets krav MSR-10423 Fiskfri foderråvara
 
Foder som använts vid uppfödningen skall vara fritt från fiskråvara
 
Uppgifterna ska vid anmodan verifieras med Miljöstyrningsrådets leverantörsförsäkran.
 

Krav 1.0.4
Spjutspets krav MSR-10428 Syntetiska färgämnen i foder för äggproduktion
 
Foder vid äggproduktion ska vara utan tillsats av syntetiska färgämnen.
 
Uppgifterna ska vid anmodan verifieras med Miljöstyrningsrådets leverantörsförsäkran.
 

Utvärderingsmodell

Livsmedel ägg (UH-2014-106)

Värnamo kommun Avtalsform
Avtal/Ramavtal/Enstaka köp

Diarie
UH-2014-106

Utvärdering
Lägsta pris
Helt anbud

Namn
Livsmedel ägg

Upphandlare
Andreas Holmer

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingssformulär. Utvärderingssformuläret
ska
besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen
eller inbjudan på www.e-avrop.com.
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Krav 1.0.5
Bas krav MSR-10415 Salmonella
 
Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper.
 
Uppgifterna ska vid anmodan verifieras med Miljöstyrningsrådets leverantörsförsäkran.
 

Krav 1.0.6
Bas krav MSR-10416 Antibiotika
 
Antibiotika ska användas endast efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
 
Uppgifterna ska vid anmodan verifieras med Miljöstyrningsrådets leverantörsförsäkran.
 

Krav 1.0.7
Bas krav MSR-10426 Beläggning värphöns
 
Hela ägg och produkt av ägg ska ha producerats av höns som har haft tillgång till värprede, sandbad och
sittpinne.
 
Uppgifterna ska vid anmodan verifieras med Miljöstyrningsrådets leverantörsförsäkran.
 

Prisfråga 1.1
Ange totalt anbudspris från fliken Sammanfattning i Bilaga 1 anbudsprisbilaga
Definition
Pris ska anges för en (1) Anbud. Pris är obligatorisk information för denna post. Om 0 (noll) levereras varan /
tjänsten utan kostnad. 
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Produkt:        

GLN kod:       Lev art nr:       

 
Producent/Leverantör:        

Org nr:        

Adress:        

Telefon:        E-post:       

Behörig företrädare/ansvarig för uppgifterna i svarsblankett och företagsintyg  

Namn:       Befattning:       

Utfärdandedatum:       

 
 
Vi garanterar härmed att nedanstående produkter uppfyller Miljöstyrningsrådets idag gällande kriterier 
för animaliska produkter avseende: 

Obligatoriska krav Uppfyller krav Tillgängliga verifikat som bevis på att krav uppfylls 

Information om 
ursprung 
 
MSR-10758 

 Bas  Tredjepartsgranskad        

 Avancerad  Andrapartsgranskad       

  Inspektion i egen regi        

  Annat likvärdigt intyg       

Salmonellafrihet 
 
MSR-10415 

 Bas  Tredjepartsgranskad        

 Andrapartsgranskad       

 Inspektion i egen regi        

 Annat likvärdigt intyg       

Antibiotika 
 
MSR-10416 

 Bas  Tredjepartsgranskad        

 Andrapartsgranskad       

 Inspektion i egen regi        

 Annat likvärdigt intyg        

Beläggning värphöns 
 
MSR-10426 

 Bas  Tredjepartsgranskad   

 Andrapartsgranskad  

 Inspektion i egen regi   

 Annat likvärdigt intyg   

Näbbtrimning av 
värphöns 
 
MSR-10427 

 Bas  Tredjepartsgranskad   

 Andrapartsgranskad  

 Inspektion i egen regi   

 Annat likvärdigt intyg   

 

LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN  
MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER  
FÖR LIVSMEDEL 



Obligatoriska krav Uppfyller krav Tillgängliga verifikat som bevis på att krav uppfylls 

Fiskfri foderråvara 
 
MSR-10423 

 Spjutspets  Tredjepartsgranskad   

 Andrapartsgranskad  

 Inspektion i egen regi   

 Annat likvärdigt intyg   

Syntetiska färgämnen i 
foder för 
äggproduktion 
 
MSR-10428 

 Spjutspets  Tredjepartsgranskad        

 Andrapartsgranskad       

 Inspektion i egen regi        

 Annat likvärdigt intyg       

         

       

       

       

 



 

 

Bilaga 4. Processymboler 

 

 
  



 

 

Bilaga 5. Processbeskrivning 

 

 
 
 
 
 
 

 
  


