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Titel  Offentliga upphandlingsprocessen – ett problem på kommunal 

 nivå 

Bakgrund Offentlig upphandling är reglerat av Lagen om offentlig upphandling 

(LOU), för att främja konkurrensen och affärsmässigheten. Om 

offentlig upphandling fungerar bra eller inte, är en viktig samhällsfråga 

eftersom kommunerna finansieras av skattemedel. Rapporter och 

undersökningar visar att upphandlingen inte fungerar optimalt. Vart i 

upphandlingsprocessen finns problemen, och vilka möjliga 

förbättringsåtgärder kan appliceras? 

 

Syfte Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur kommuners 

upphandlingsprocess enligt LOU fungerar, för att jämföra olika 

kommuners praktiska upphandlingsprocess med LOUs teoretiska 

upphandlingsprocess. Ett annat syfte är att belysa kommuners problem 

med upphandlingsprocessen enligt LOU för att sedan presentera 

potentiella förbättringsåtgärder. 

 

Metod Uppsatsen har ett positivistiskt synsätt där författarna har valt ett 

deduktivt angreppssätt, problemfrågorna är därefter utformade utefter 

den teoretiska referensramen. En kvalitativ metod har valts där 

intervjuer med upphandlingsansvariga på kommuner har genomförts. 
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Slutsatser I slutsatsen presenterar författarna en illustration för en ny 

upphandlingsprocess som bättre speglar kommunernas faktiska arbete. 

Efter det följer en rad med förbättringsåtgärder som grundar sig på de 

problem som den empiriska undersökningen och teorin framhävde.  
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1. Inledning 
___________________________________________________________________ 

Inledningskapitlet börjar med att definiera vad offentlig upphandling är därefter ges 

en kort förklaring till Lagen om offentlig upphandlings (LOU) framväxt. Likaså ges 

en inblick i vad för roll inköp har i en verksamhet som sedan övergår till en 

problematisering kring offentlig upphandling. Att LOU anses hindra 

upphandlingsprocessen och tidsåtgången som offentlig upphandling tar etc. 

Problemdiskussionen konkretiseras ner till uppsatsens problemfrågor som sedan 

övergår till en avgränsning mot tjänsteupphandling på kommunal nivå. 

___________________________________________________________________ 

 

 

1.1 Bakgrund 

Konkurrensverkets (2012) definition av upphandling är följande: 

”Med upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande enhet för att 

tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal för varor, tjänster eller 

byggentreprenader.” 

Det som avses med upphandlande enheter är de offentliga aktörer, dvs. myndigheter, 

som köper in produkter eller tjänster över vissa belopp. För att en upphandlande 

enhet inte ska fastna under en längre tid med en och samma leverantör är 

upphandling en viktig del för att motverka denna effekt men även för att få bättre 

villkor hos andra leverantörer genom konkurrens. (Garmer & Kyllenius 2009) 

 

Entreprenörer väljs ut och kontrakteras genom offentlig upphandling. Offentlig 

upphandling har funnits i 200 år och de första bestämmelserna reglerade 

militärmakten. Efterhand utvecklades bestämmelserna till att även täcka andra 

myndigheters upphandlingar och det förordades att det lägsta av anbuden skulle 

antas. Bestämmelserna under sent 1800-tal skulle säkerställa att de offentliga 

upphandlingarna skedde med krav på affärsmässighet, rättssäkerhet, objektivitet och 

offentlighet. Kraven ökade efterhand och blev större och under 50- och 70-talet 
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ändrades reglerna till att även otillfrågade utländska anbudsgivare var tvungna att 

prövas, vilket tidigare inte varit fallet. Under 70-talet förändrades lagen ytterligare 

vilket innebar att det lägsta budet inte nödvändigtvis varit det bästa utan andra 

aspekter som t.ex. kvalitet, service och driftkostnader skulle tas i beaktning. Med 

Sveriges inträde i den Europeiska Gemenskapen (EG) 1994, har upphandlingens 

restriktioner och LOUs utveckling styrts av EG-direktiv. Det innebar att 2008 

skapades två lagar; lagen om offentlig upphandling(LOU) och lagen om upphandling 

inom försörjningssektorerna(LUF). Kort sagt grundas den moderna Lagen om 

Offentlig Upphandling på EG-direktiv. (Garmer & Kyllenius, 2009) 

 

LOU, är ett regelverk som ska säkerställa en öppen och icke-diskriminerande 

konkurrens. Målet är att konkurrenssätta upphandlingen för att uppnå ekonomisk 

effektivitet samt hushålla med de offentliga resurserna under affärsmässiga principer. 

(Belfrage & Lind, 2011) 

När kommuner upphandlar tjänster görs detta i enlighet med LOU regelverk och 

upphandlingsprocess. Enligt Sveriges kommuner och landsting (2004), gynnas en 

upphandling av en processyn där arbetet med tjänster sker kontinuerligt. Bergman 

och Klefsjö (2007), beskriver en processyn där processer är en uppsättning aktiviteter 

som kontinuerligt upprepas i en verksamhet. Aktiviteterna behöver nödvändigtvis 

inte vara samma men den enskilda processen är likartad.  

Den kommunala upphandlingsprocessen är enligt LOU, uppdelad i sex olika 

delprocesser. Förenklat inleds processen med att den upphandlande enheten 

specificerar ett behov som de sedan annonserar ut. Därefter skickar leverantörerna 

anbud till enheten utefter de specifikationer som har uppgetts i annonsen. Innan ett 

kontrakt kan tilldelas en leverantör måste de lagmässigt uppfylla vissa kriterier, t.ex. 

inte syssla med kriminell verksamhet, inte hotas av konkurs eller liknande. När den 

upphandlande enheten har meddelat sitt tilldelningsbeslut inleds en avtalsspärr i på ett 

antal dagar som innebär att enheten inte får ingå i något avtal. Avslutningsvis ska en 

uppföljning av leverantören ske efter upphandlingen har genomförts.    

Applicering av inköpsteori och förbättringsåtgärder är relevant utifrån ett 
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kostnadsreduceringssyfte. Monczka, Handfield, Giunipero och Patterson (2009) 

hänvisar till företaget Dial som lyckades spara mer än 100miljoner dollar på fem år 

efter att ha genomfört förbättringsåtgärder i inköpsfunktionen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Eftersom att det är medborgarna som finansierar kommuner genom skattemedel, 

ställs det krav på att verksamheterna sköts med en god service och kvalité (Einarsen, 

O. & Fant, J 2011). Upphandling och inköp spelar enligt Sánchez-Rodrígue, 

Hemsworth, Martinez-Lorente och Clavel (2006), ofta en viktig roll för verksamheter 

då köpta varor och tjänster brukar representera 50-70 % av en verksamhets 

omsättning. Detta innebär att upphandling har en stor inverkan på en verksamhets 

prestationer.  

Uppfyller upphandlingsprocessen dess funktion och kraven som ställs på den? 

Belfrage och Lind (2011), menar att upphandling enligt LOU inte fungerar optimalt 

utan det uppstår problem som bidrar till att affärsmässigheten och konkurrensen inom 

offentliga upphandlingar inte tillgodoses. De menar att offentliga upphandlingar är 

för långdragna och tidsåtgången bidrar till att de administrativa kostnaderna ofta 

överstiger de potentiella vinsterna. Tidsåtgången har även en negativ inverkan på 

prisbilden eftersom att priser på t.ex. material är svårbedömd ett halvår framåt i tiden. 

Vidare pekar Belfrage och Lind (2011) på det faktum att inga kompletteringar eller 

förhandlingar får göras sent i upphandlingsprocessen leder till att leverantörens anbud 

endast kommer gälla en del av upphandlingen.  

Emiliani (2000) nämner i sin artikel att prisförhandling är en av de mest tidsödande 

aktiviteterna i en inköpsprocess. Likväl ur en kostnadsaspekt vid upphandling ingår 

såväl kostnader för den köpta tjänsten och uppföljning som kostnader för själva 

upphandlingen (SKL 2004). Vilket i klartext betyder att tid är pengar och om tiden 

för upphandlingsprocessen minskas kan en kostnadsreducering ske. Vidare nämner 

Emiliani (2000) att målet för en lyckad inköpsprocess är ett djupgående samarbete 

mellan inköpare och leverantör. Frågan är hur väl etablerat samarbetet är vid 

kommunal tjänsteupphandling och om det finns möjligheter för kommuner att 
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etablera samarbeten med leverantörer då upphandlingsprocessen är styrd av LOU. En 

annan problematisering är hur väl teoretiska förbättringsåtgärder går att applicera på 

upphandlingsprocessen, är allt lagstyrt i enlighet med LOU?  

 

1.3 Problemfrågor 

• Hur fungerar upphandlingsprocessen enligt LOU i kommuner? 

 

• Vilka problem medför upphandlingsprocessen hos kommuner? 

 

• Vilka förbättringsåtgärder för upphandlingsprocessen har kommuner 

genomfört samt vilka förslag för eventuella förbättringsåtgärder i 

upphandlingsprocessen finns i teorin? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur kommuners upphandlingsprocess 

fungerar och hur upphandlingsprocessen ser ut enligt LOU, för att finna likheter och 

skillnader i jämförelsen mellan kommuners upphandlingsprocess med LOUs 

teoretiska upphandlingsprocess. Ett annat syfte är att belysa kommuners problem med 

upphandlingsprocessen och LOU för att sedan presentera eventuella 

förbättringsåtgärder. 

 

1.5 Begränsning 

Den kommunala upphandlingsprocessen behandlar både upphandling av varor och 

tjänster. Författarna har valt att begränsa arbetet till upphandling av tjänster. Arbetet 

är dessutom begränsat till att endast behandla kommunala upphandlares uppfattning 

av offentlig upphandling.
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1.7 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har en liten annan utformning än vad liknande uppsatser brukar ha. Istället 

för att ha separata teori-, empiri- och analyskapitel har författarna valt en utformning 

där kapitlen efter metoddelen är uppdelade utefter varje problemfråga. Varje kapitel 

har då en egen teori-, empiri- och analysdel, på så sätt blir det lättare för läsaren att 

exakt se vilken teori och empiri som hör till vardera problemfråga och en röd tråd 

efterföljs. Då författarna är medvetna om att upphandlingsprocessen kan anses 

komplex har de valt att använda sig av en del modeller, främst i analysdelarna, för att 

på ett tydligt sätt förklara processen, problemen och förbättringsåtgärderna. 

 

Fig. 1.1 Uppsatsens disposition  
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2. Metod 
___________________________________________________________________ 

Kapitlet inleds med att presentera uppsatsens epistemologiska antaganden för att 

sedan förklara forskningsstrategin och med en motivation om varför uppsatsens 

urval är begränsade till upphandlingsansvariga på kommuner. Det klargörs vilka 

kommuner som är med i urvalet samt varför en intervjustudie är vald. Kapitlet 

avslutas med en metodsammanfattning för att få en klar bild innan övergången till 

nästa kapitel. 

___________________________________________________________________ 

 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Positivism 

Positivism är en epistemologisk eller kunskapsteoretisk ståndpunkt som talar för att 

använda naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten och 

dess aspekter. (Bryman & Bell 2005) 

 

Definitionen av positivism skiljer sig åt mellan olika forskare men majoriteten är 

överens om fem stycken grundpelare som positivismen vilar på. Första 

grundpelaren är fenomenalism som innebär att det enbart är sådana företeelser och 

kunskaper som kan bekräftas via sinnena som är riktig kunskap. Vidare har teorin 

till syfte att skapa hypoteser som sedan prövas och ligger till grund för ett 

ställningstagande kring dess lagmässiga förklaringar, vilket är ett deduktivt inslag. I 

positivismen råder även induktiva inslag som innebär att kunskap uppnås genom att 

samla in fakta som sedermera ligger till grund för lagmässiga regelbundenheter. En 

annan aspekt är synen på objektivitet. Det är av stor vikt att vetenskapen är 

värderingsfri, dvs. att någons egna värderingar inte skyler över vetenskapen. Den 

slutliga grundpelaren hör ihop med den första och menar att det finns en tydlig 

skillnad mellan vetenskapliga och normativa påståenden där det förstnämnda är det 

som hör till den vetenskapliga domänen. (Bryman & Bell 2005) 
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2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutikens utgångspunkt kommer i från tanken att verkligheten inte finns ”där 

ute”, utan är något som skapas mellan människor eller kulturella normer. Världens 

beskaffenhet är då ett resultat av människans tolkning av världen. Det centrala ur ett 

hermeneutiskt forskningsperspektiv är dem olika förhållningssätt eller vad Norén 

(1995) kallar för ”text”, i form av intervjuer, handlingar och socialt agerande. 

Språket är det som ligger till grund för vår verklighet tillsammans med den tidigare 

nämnda ”texten”. (Norén 1995)  

 

Forskare med utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet arbetar på ett tolkande 

sätt. Utgångspunkten är forskarens s.k. förförståelse och förståelse. Förförståelsen är 

forskarens tidigare erfarenheter och världsuppfattningar skapade av kulturella 

normer och traditioner. Genom att sammanväva förförståelsen med den tidigare 

nämnda ”texten” skapas förståelsen och mynnar ut i ny teori. (Norén 1995) 

 

Möjligheterna med denna typ av synsätt är att forskarens tolkningar är det centrala 

och ger större tolkningsfrihet av resultat, teorier samt annan kunskap. (Norén 1995) 

 

2.1.3 Uppsatsens vetenskapliga synsätt 

I den här uppsatsen används ett positivistiskt vetenskapligt synsätt. Anledningen är 

att uppsatsen kommer att baseras på lagtexter, avtal, dokument från olika statliga 

organisationers undersökningar samt intervjuer av individer som arbetar med 

upphandling på kommunal nivå. Uppsatsen kommer inte att behöva ett tolkande 

synsätt då det som står i lagen och andra uppgifter som framgår, bör anses vara 

korrekt.  Med andra ord är det möjligt att korrekt observera olika företeelser i 

användandet av LOU. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Ett vetenskapligt angreppssätt innebär hur forskaren ska relatera teorin till 

verkligheten, eller empiri som det även kallas. Härmed kommer vi angripa två olika 

synsätt, induktion och deduktion, vilka är direkta motpoler till varandra. (Patel & 

Davidson 2011) 
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2.2.1 Induktion 

Ett induktivt forskningstillvägagångssätt innebär att all fakta samlas in för att sedan 

bilda en hypotes varpå denna prövas. Det dras således slutsatser från de 

observationer som har gjorts på fältet. Ett induktivt arbete brukar ofta ha en stor 

empirisk tyngdpunkt. (Bryman & Bell 2005) 

 

Ofta innefattar induktiva arbeten empiriska generaliseringar, men har en brist i 

teorigrunden och brukar därmed förknippas med ett kvalitativt arbetssätt. En brist i 

induktionismen är att den ofta leder till empiriska generaliseringar men har för dålig 

grund för att leda till utveckling av ny teori. (Bryman & Bell 2005) 

 

2.2.2 Deduktion 

Enligt Patel och Davidson (2011), kan det deduktiva arbetssättet kallas för att ”följa 

bevisandets väg”. Arbetssättet kännetecknas av att forskaren drar slutsatser om 

enskilda företeelser utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Ur dessa 

teorier härleds hypoteser som sedan prövas i det fallet som forskningen berör. Patel 

och Davidson (2011), hänvisar till ett exempel där en forskare studerade 

arbetsmotivation på en arbetsplats. Denne forskare utgick ifrån allmänna teorier om 

motivation samt utifrån de teorier härleds hypoteser som prövas empiriskt i den 

aktuella forskningen. Det är en då en redan existerande teori som har legat till grund 

för vilken information som samlas in, hur den informationen ska tolkas samt hur 

resultaten ska relateras till teorin. Fördelen med ett deduktivt arbetssätt är att 

objektiviteten stärks eftersom utgångspunkten utgår ifrån existerande teorier. På så 

sätt influeras inte forskningsprocessen i lika stor grad av forskarens egna subjektiva 

uppfattningar. En negativ aspekt att belysa är att om utgångspunkten ligger vid den 

existerande teorin kan forskaren hindras av nya intressanta upptäckter. (Patel & 

Davidson 2011) 

 

2.2.3 Uppsatsens vetenskapliga angreppssätt 

Författarna för uppsatsen följer ett deduktivt angreppssätt då de vill följa 

bevisandets väg med utgångspunkt i existerande teorier. Då offentlig upphandling är 

lagstyrt av LOU finns det ingen möjlighet eller utrymme för författarna att utveckla 

egna teorier. Likaså undviks generaliseringar som det induktiva angreppssättet kan 
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medföra. Istället ligger en tonvikt på att stärka objektiviteten genom att ha LOU 

som utgångspunkt i den teoretiska referensramen.  

 

2.3 Forskningsmetod 

2.3.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Kvantitativ forskningsmetodik syftar till framtagning av jämförbara och 

replikerbara data med hjälp av siffror. Grundvalarna för denna metodik är;  

prövning av teorier, där forskarna tar då fram hypoteser och prövar dessa, förkastar 

eller accepterar hypotesen och tar sedan fram en slutsats. 

Andra grundvalen är att utgå från ett objektivistiskt synsätt med ett arbetssätt som 

påminner om det naturvetenskapliga, m.a.o. sanningen finns att objektivt observera 

ute i verkligheten. (Bryman & Bell 2005) 

 

Många forskare fokuserar på kausalitet, sambandet mellan orsak och verkan hos 

olika variabler. Ett annat fokus är generalisering, som innebär om det är möjligt att 

härleda forskningsresultatet från en grupp till en annan. (Bryman & Bell 2005) 

 

2.3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ forskningsmetod har den egenskapen att vara engagerande, subjektiv, 

svårtestad och av tolkande natur. I och med detta är det en metod som är lämplig i 

studier av mångfacetterad karaktär. (Wallén 1996) 

 

Enligt Wallén (1996) används kvalitativ forskningsmetodik vid studier av 

mångtydiga, subjektiva upplevelser, t.ex. mätning av känslor. Vidare används 

metodiken vid tillfällen då en förståelse av helheten behövs för att förstå en viss del 

och vice versa. Vid förståelse av symboler och tolkning av dess mening krävs även 

då ett kvalitativt tillvägagångssätt. (Wallén 1996) 

 

2.3.3 Uppsatsens forskningsmetod 

Då arbetets utformning kommer att baseras på LOU samt intervjuer med 

upphandlingsansvariga på kommuner, lämpar sig en kvalitativ forskningsmetod 

bäst. Kvalitativ metod möjliggör ett öppnare förhållningssätt av intervjuer och 

tillåter forskarna att engagera sig i dem. Det finns inte heller en möjlighet att 
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urskilja kvantifierbara variabler för att få fram resultat som kan stödja uppsatsens 

forskningsfrågor. Ofta finns det inte ett enda svar, och därmed inte en enda variabel, 

på ett och samma problem. Likaså har författarna inte sett en möjlighet att framtaga 

variabler på problem och förbättringsåtgärder, då de inte har haft en tydlig bild över 

vilka problemen är, i vilken del av processen de är etc.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

En undersökningsdesign handlar om kriterier som används vid en bedömning eller 

utvärdering av undersökningar. Därmed blir undersökningsdesignen en ram för hur 

empirisk data ska genereras som stämmer in på de uppsatta kriterierna samt för de 

frågeställningar forskaren har valt. (Bryman & Bell 2005) 

 

2.4.1 Surveyundersökning 

En surveyundersökning innebär att datainsamlingen sker från mer än ett fall vid en 

specifik tidpunkt. Syftet är att komma fram till kvantifierbar data genom att ha ett 

flertal olika variabler som därefter granskas för att upptäcka mönster i olika slags 

samband. (Bryman & Bell 2005). 

 

2.4.2 Intervjustudie 

En intervju är oftast ett samtal mellan två individer, en som intervjuar och en som 

svarar. Syftet med en intervjustudie är att data ska spegla källan (Lantz 2007). Lantz 

(2007) poängterar vikten av att en intervju måste återspegla verkligheten om det ska 

ha ett värde som datainsamlingsmetod. Intervjuarens värderingar får inte återspeglas 

i varken intervjufrågorna eller i själva intervjuprocessen. För att uppnå detta måste 

de som intervjuer ha ett granskande synsätt i hela intervjuprocessen. Det finns tre 

krav för att en intervju ska anses vara väl genomförd: 

 

• kravet på reliabilitet ska uppnås genom att metoden ska ge 

tillförlitliga resultat 

• Resultaten måste uppfylla validitetskravet genom att vara giltiga och 

• utomstående ska ha en möjlighet att kritiskt kunna granska 

slutsatserna 
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2.4.2.1 Telefonintervju kontra personlig intervju 

Gubrium och Holstein (2001) för med hjälp av forskningen en diskussion kring 

skillnaderna med telefonintervjuer kontra personliga intervjuer. De menar på att 

forskning visar på att personlig intervju är bättre, men att fördelen är väldigt 

försumbar. De menar även på att det kan vara svårt att mäta kvaliteten av den 

insamlade data, då kvalitet kan mätas på olika sätt. En skillnad som forskningen 

visar på är att genom telefonintervjuer tenderar respondenten att ha mer extrema 

svar än vad de har vid en personlig intervju. 

 

En stor fördel med telefonintervjuer är enligt Gubrium och Holstein (2001) att 

intervjueffekter förhindras, dvs. den som intervjuar inte påverkar intervjun med sitt 

kroppsspråk eller liknande. Det går att uppnå snabba resultat med en telefonintervju 

och det är även kostnadseffektivt, de som intervjuar behöver inte åka långa sträckor 

till respondenterna utan kan befinna sig i sin hemort. Likaså påpekar Gubrium och 

Holstein (2001) att telefonintervjuer tar omkring 10-20 % mindre tid att 

administrera än en personlig.  

 

De stora fördelarna med personliga intervjuer är att svaren oftast tenderar till att bli 

mer genomtänkta och vid komplexa situationer kan intervjupersonen förklarar mer 

ingående vad denne menar. Likaså kan det kännas mer naturligt och avslappnat för 

respondenten att svara på frågorna öga-mot-öga. (Gubrium & Holstein 2001) 

  

 

2.4.3 Fallstudie 

Utgångspunkten för en fallstudie är att djupgående undersöka, och söka förståelse, 

för ett enda fall i verkliga sociala sammanhang. Syftet är att skapa en värdefull och 

djup förståelse i fallen som sedan förhoppningsvis kan resultera i nya insikter och 

lärdomar om den sociala verklighet som studien är tänkt för. (Yin 2012) 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) handlar en fallstudie om att använda mer än enda 

metod eller angreppssätt. Det är inte ovanligt att en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod används. Om en fallstudie enbart är baserad på kvalitativa 

metoder kan kritik ställas mot om det verkligen är det fallstudie det rör sig om. Det 
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ideografiska synsättet är det som tydligt särskiljer fallstudier från andra 

tillvägagångssätt. Vilket innebär att forskaren oftast är intresserad av att belysa 

unika drag från ett studerat fall. Likaså tenderar oftast ett induktivt synsätt användas 

vid fallstudier som uteslutande är baserad på kvalitativa metoder. (Bryman & Bell 

2005) 

 

2.4.4 Uppsatsens undersökningsdesign 

En intervjustudie är det som har lämpat sig mest för uppsatsens forskningsdesign 

för att urskilja de kausala samband som råder. Det har inte varit ett specifikt fall 

som har studerats utan ett flertal kommuner har eftersökts för att försöka finna några 

kausala samband och få svar på de uppsatta problemfrågorna. Författarnas syfte har 

inte varit att studera problematiseringen kring offentlig upphandling på en enda 

kommun, utan en generalisering på kommunal nivå har eftersökts. Likaså har inte 

survey-undersökning ansetts vara lämplig då författarna inte anser att det finns en 

möjlighet att bryta ner problemen kring offentlig upphandling i kvantifierbara 

variabler. En förklaring till detta är att författarna inte har ansett sig ha haft 

tillräckligt med kunskap för att på förhand veta vad problemen är. Likaså har 

författarna funnit brister i den existerande teorin angående upphandlingsprocessens 

problem och möjliga förbättringsåtgärder, vilket har varit en bidragande orsak till 

bortvalet av survey-undersökning. 

 

I sju fall av de totalt åtta har författarna utfört en telefonintervju. Anledningen är en 

del av de orsaker som Gubrium och Holstein (2001) nämner. Det har inte funnits en 

möjlighet för författarna att transportera sig till att respondenterna för att utföra en 

personlig intervju då avstånden har varit för stora. Likaså anser författarna att det 

har varit mer effektivt att utföra telefonintervjuer då alla tre författarna har kunnat 

utföra intervjuer parallellt med varandra. En fördel med den personliga intervjun 

som genomfördes med Växjö kommun var att svaren blev väldigt utförliga då 

respondenten kunde förklara med bilder och tog sig mer tid att svara än vad som 

ibland gjordes i telefonintervjuer. Dock upplever författarna att det hade varit en 

nackdel att utföra personliga intervjuer med alla respondenter då svaren troligtvis 

hade blivit för utförliga, vilket hade försvårat sammanställningsprocessen. En 
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kombination av telefon- och personlig intervju är det som författarna anser har varit 

bäst.  

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Primärdata  

Primärdata är data som har framtagits av författarna själva genom intervjuer, 

enkäter eller fallstudier. Fördelen med primärdata är att insamlingen kan utformas 

efter avgränsningar och forskningsfrågorna. Nackdelen med primärdata är att det 

blir kostsamt vad gäller tid, arbetsresurser och monetära resurser. (Dahmström 

2011) 

 

2.5.2 Sekundärdata 

Primärdatainsamling kan vara kostsamt och tidsödande. Ett alternativ är s.k. 

sekundärdatainsamling som är data från tidigare undersökningar av forskare. 

Fördelarna är att kostnader undviks, det är tidsbesparande och ofta är datan av hög 

kvalitet. Att datan är av hög kvalitet beror ofta på att undersökningarna är nationella 

och då välgrundade. (Bryman & Bell 2005) 

 

Med nationella undersökningar finns det även möjlighet att analysera s.k. 

subgrupper genom att analysera en del av den insamlade datan. (Bryman & Bell 

2005)  

 

2.5.3 Uppsatsens datainsamling 

Författarna har gjort en datainsamling genom huvudsakligen av primärdata då 

uppsatsen har en stor empirisk tyngdpunkt. Nackdelen som Bryman och Bell (2005) 

nämner att primärdata är en tidsödande process håller författarna delvis med. Då 

åtta stycken grundliga intervjuer har genomförts har en stor tid av 

primärdatainsamlingen bestått av att transkribera materialet. Författarna anser inte 

att detta är något negativt, utan snarare nödvändigt för att kunna ha en så bra 

empirisk grund som möjligt. 
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2.6 Urval av respondenter 

Vid en undersökning behöver forskaren få tillgång till information, ofta sker detta 

genom att intervjua ett urval av den aktuella populationen. Om en population består 

av t.ex. 800 personer är det inte tidsmässigt eller ekonomiskt försvarbart att 

intervjua hela populationen, utan ett urval tas fram för att för att få ett stickprov som 

förhoppningsvis kan representera hela populationen. Stickprovet blir representativt 

om det på ett adekvat sätt speglar populationen och det kan då generaliseras. 

(Bryman & Bell 2005) 

 

2.6.1 Sannolikhetsurval 

Enligt Bryman och Bell (2005), innebär ett sannolikhetsurval att individerna väljs ut 

på ett slumpmässigt sätt, i och med detta kommer sannolikheten att bli valda vara 

lika för var och en av individerna i populationen. En fördel med denna urvalsform 

är att forskaren i förväg kan uppskatta hur stort stickprovet behöver vara. Vidare 

menar Bryman och Bell (2005), att det finns olika typer av sannolikhetsurval; 

obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat urval samt klusterurval.  

• Obundet slumpmässigt urval – i denna urvalsform bygger tekniken på att 

varje enhet i populationen har lika stor möjlighet att komma med i urvalet. 

T.ex. om forskaren har tillräckligt med ekonomiska och personella resurser 

för att intervjua 100 personer och populationen är på 500 totalt är 

sannolikheten att komma med 1 på 20. Med hjälp av exempelvis en 

slumptalsmodell väljs 100 slumpmässiga tal ut som ligger mellan 1 och 500.  

• Systematiskt urval – Till skillnad från obundet slumpmässigt urval, väljer 

forskaren i denna metod urvalet utan att använda någon slumptalstabell. Om 

forskaren vet att var 20:e individ ska väljas, börjar det systematiska urvalet 

någonstans mellan 1 och 20, t.ex. genom att använda de 2 sista siffrorna i en 

slumptalstabell. Om det talet är exempelvis 15 kommer de nästföljande talen 

att vara 15, 35, 55, 75, 95 osv. 

• Stratifierat urval - Samtliga individer i den population forskaren vill 

undersöka delas in i tänkta grupper (strata). Exempelvis kan det vara 

åldersgrupper eller könstillhörighet. Ur varje grupp dras sedan ett 

slumpmässigt obundet urval. Är andelen individer som väljs i varje grupp 
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lika stor som gruppens andel i bakomliggande populationen kallas det för 

proportionellt stratifierat urval.  

• Klusterurval – I denna form är individerna naturligt uppdelade, t.ex. elever i 

olika skolklasser eller patienter på olika avdelningar. Det kan vara opraktiskt 

all välja individer helt obundet, exempelvis endast några elever i en klass. 

Lösningen kan vara att slumpmässigt välja ett stickprov av grupper. Det 

finns två tillvägagångssätt att göra det. Om gruppstorleken inte är alltför stor 

undersöks alla individer i de utvalda grupperna, vilket kallas ett stegs 

klusterurval. Om varje grupp är stor kan det vara praktiskt att ur varje utvald 

grupp istället göra ett slumpmässigt obundet urval, vilket kallas tvåstegs 

klusterurval.  

 

2.6.2 Icke-sannolikhetsurval 

Bryman och Bell (2005) nämner tre olika typer av icke-sannolikhetsurval; 

bekvämlighetsurval, snöbollsurval samt kvoturval.  

• Bekvämlighetsurval – Består av personer som för tillfället finns 

lättillgängliga för forskaren. Det kan vara svårt att generalisera resultatet 

eftersom forskaren oftast inte vet vilken population som stickprovet är 

representativt för. Denna metod används ibland för att testa undersökningen 

på ett mindre urval innan den riktiga undersökningen genomförs. 

• Snöbollsurval – handlar om att forskaren kommer i kontakt med ett mindre 

antal individer som är relevanta för forskningen. Dessa personer används 

sedan för att få kontakt med ytterligare respondenter.  

• Kvoturval – Denna metod används sällan i samhällsvetenskaplig forskning 

men brukas ofta i marknads- och opinionsundersökningar. Antag att 

forskaren vet att i den aktuella populationen finns 35 procent män och 65 

procent kvinnor. Forskaren bestämmer då att undersöka 35 män och 65 

kvinnor som handplockas på enklast möjliga sätt. Vid kvoturval sker urvalet 

inte slumpmässigt och då kan inte sannolikheten för en individ att bli vald 

bestämmas i förväg. 
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2.6.3 Uppsatsens urval 

Författarna har valt att använda sig av ett bekvämlighetsurval då författarna 

slumpmässigt har kontaktat de kommunerna som faller inom de kriterier som är 

uppsatta lite längre ner i den här delen. Ingen annan aspekt förutom de uppsatta 

kriterierna har tagits under beaktning och de respondenter som har accepterat en 

medverkan har valts ut. 

 

Fokus har legat på att intervjua personer som är involverade i 

upphandlingsprocessen och som har en flerårig erfarenhet av arbete med 

upphandling. Syftet med urvalet har varit att få med individer som har relevant 

kunskap för arbetet, god insikt i upphandlingsförfarandet och även har en god insikt 

i LOU.  

 

Författarna har tagit kontakt med kommunernas upphandlingsansvariga för att sedan 

inleda en telefonintervju. Därmed råder det två urval för uppsatsen; kommuner med 

en storlek på mellan ca 20 000 - 100 000 invånare, upphandlingsansvariga på 

kommunerna och innehavare av chefsbefattning. Anledningen för att det är just 

kommuner som har valts är för dess omfattning, det finns idag 290 st. kommuner i 

hela Sverige1. På så sätt har upphandlingen studerats på en lokal nivå, vilket 

kommunal är, för att kunna begränsa urvalet då upphandling enligt litteraturen kan 

uppfattas som komplext. Anledningen till att en avgränsning från storstäderna, 

Malmö, Göteborg och Stockholm, har skett är för att författarna vill att de 

eventuella förbättringsförslagen ska kunna appliceras på majoriteten av landets 

kommuner. Dessa tre kommuner är så pass mycket större att resultaten inte skulle 

vara generaliserbara över andra mindre kommuner.  

 

Därefter har kommuner utefter ovanstående kriterier tillfrågats, utan annan någon 

värderingsgrund, tills en empirisk mättnad uppnåddes. I nedanstående tabell är det 

sammanställt vilka kommuner som har blivit intervjuade samt vilken 

yrkeserfarenhet varje respondent har inom offentlig upphandling. Huddinge 

kommun avviker med mindre erfarenhet och annan befattning. Ursprungligen skulle 

en intervju utföras med kommunens upphandlingschef. Men då denne inte hade  
                                                
1  http://www.skl.se/kommuner_och_landsting 
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möjlighet att medverka intervjuades istället en av deras upphandlare. Det här är 

något som författarna är medvetna om och utgången kring urvalet har inte varit helt 

tillfyllest. Men då respondentens svar uppfattas som insiktsfulla och gedigna valde 

författarna att ha med resultaten i uppsatsen. Likaså kunde respondentens svar 

likställas med svaren som de andra respondenterna gav. 

 

 

 

 Författarna är själv medvetna om att kritik kan riktas mot urvalets representativitet. 

Till en början skulle en generaliserbarhet uppnås genom att få ett representativt 

urval. Dock uppdagades det relativt snabbt för författarna att det är i princip 

omöjligt att genomföra en kvalitativ studie och få ett representativt urval med en 

population på 290 st kommuner. Även om svaren är unisona för alla de intervjuade 

kommunerna kan inte en generaliserbarhet dras. Istället skulle en kvantitativ 

intervju kunna komplettera uppsatsens kvalitativa metod. Detta är något som 

författarna i efterhand av uppsatsen skulle kunna göra, då de i dagsläget kan 

kvantifiera olika variabler för att genomföra en enkätundersökning. Dock hade inte 

författarna tillräcklig insikt i upphandlingsprocessen och därmed inte heller insikt i 

vilka olika problemområden som existerar.  

 

    Kommun Respondent Befattning Yrkeserfarenhet 

    Halmstad Lisbeth Johnson Upphandlingschef 16 år 

Huddinge Viktor Anseus Upphandlare 2 år 

Nyköping Stefan Kindeborg Upphandlingschef 21 år 

Sollentuna Lill Sandberg Upphandlingschef 15 år 

Växjö David Braic Upphandlingschef 23 år 

Kalmar Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef 7 år 

Trelleborg Peter Adanko Upphandlingschef 12 år 

Hässleholm Rikard Muth Upphandlingschef 12 år 

Fig. 2.1 Sammanställning av intervjuade 
respondenter  
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2.7 Intervjuteknik 

Intervjuer är vanligt förekommande i dagens samhälle och de grundar sig på att 

intervjuaren vill få fram information från den tillfrågade respondenten. Den 

informationen kan handla om hur respondenten själv eller andra personer beter sig, 

deras attityder, normer, värderingar eller åsikter. En forskningsintervju kan 

utformas på flera olika sätt och de vanligaste formerna är; strukturerade, 

ostrukturerade samt semi-strukturerade intervjuer. (Bryman & Bell 2005) 

 

2.7.1 Strukturerad intervju 

Innebär att intervjuaren ställer frågor till respondenten utifrån ett intervjuschema. 

Det är viktigt att samtliga intervjuer genomförs identiskt eftersom att intervjuaren 

ska kunna sammanställa svaren på ett jämförbart sätt. Intervjuaren ska formulera 

och ställa frågorna i samma ordning och på samma sätt som det står i 

intervjuschemat. Respondenten ges ett antal svarsalternativ vilket gör att denna typ 

av intervju passar bäst till surveyforskning. (Bryman & Bell 2005) 

 

2.7.2 Ostrukturerad intervju 

Inom den ostrukturerade intervjutekniken menar Bryman och Bell (2005), att 

forskaren väljer att ”släppa lös intervjun”. Med andra ord så kommer inte intervjun 

att följa något speciellt schema eller regler utan fungerar mer som ett samtal. 

Intervjuaren utgår ofta ifrån en förberedd fråga, som fungerar som en 

konversationensstartare, för att sedan följa upp den tillfrågades svar med en 

följdfråga.  

 

2.7.3 Semi-strukturerade intervjuer 

I en semi-strukturerad intervju har forskaren förberett en intervjuguide, med 

specifika teman och frågor som ska beröras. Dock behöver inte denna guide följas 

till punkt och pricka utan intervjuaren har en viss grad av frihet, t.ex. behöver inte 

frågorna ställas i någon speciell följd och likaså kan tilläggsfrågor förekomma. 

Respondenten får även formulera svaren ut efter eget behag. (Bryman & Bell 2005) 
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2.7.4 Uppsatsens intervjuteknik 

Författarna har valt att använda en semi-strukturerad intervjuform då utrymme i 

svaren vill ges till respondenten. I och med att denna intervjuform ger författarna 

möjlighet att ställa följdfrågor, är förhoppningen att svaren ska ge en bredare 

kunskap om området än vad en strukturerad intervju skulle göra. En intervjuguide 

har utformats, vilket går att finna i bilaga 1, som har fokus på olika lagmässiga 

principer, lagmässiga tillvägagångssätt etc. Frågorna i guiden har baserats på 

tidigare funna problem från rapporter och teori kring offentlig upphandling. Bortsett 

från ett undantagsfall, Växjö kommun, har telefonintervjuer genomförts och med 

respondenternas godkännande har samtalen spelats in för lättare transkribering. För 

att bibehålla sanningshalten har respondenterna tagit del av och godkänt det 

transkriberade materialet för att uppnå trovärdighet som kvalitetsmått



              

 

 

  27 (125) 
 

2.8 Kvalitetsmått för kvalitativ metod 

Då författarna för den här uppsatsen kommer använda sig av kvalitativa 

undersökningar och metoder bedöms kvalitetsmåttet utifrån två kriterier, 

trovärdighet och äkthet. I kvantitativ forskning används begreppen validitet och 

reliabilitet som kvalitetsmått. Men då det inte går att komma fram till en enda 

absolut bild av den sociala verkligheten anser Bryman och Bell (2005) att dessa två 

begrepp inte går att tillämpa i den kvalitativa forskningen. (Bryman & Bell 2005) 

 

2.8.1 Trovärdighet som kvalitetsmått 

Inom trovärdighetsbegreppet går det att urskilja fyra stycken del begrepp. Det råder 

olika beskrivningar av den sociala verkligheten så det är upp till forskaren att skapa 

en trovärdighet för sin uppfattning om verkligheten så att den accepteras i andra 

personers ögon. Trovärdigheten uppnås genom att säkerställa att forskningen har 

utförts enligt de regler som råder och att resultatet rapporteras till de personer som 

är en del av den sociala verklighet som studerats. Det krävs även en bekräftelse att 

forskarens uppfattning om den sociala verkligheten stämmer överens med dessa 

personers uppfattning. (Bryman & Bell 2005) 

 

Överförbarhet, är ett delbegrepp. Hur väl det går att överföra resultaten från dessa 

unika individer från en miljö till en annan. (Bryman & Bell 2005) 

 

För att mäta pålitligheten i en kvalitativ forskning bör forskaren ha ett granskande 

förhållningssätt. I praktiken innebär det att en dokumentation av hela 

forskningsprocessen bör finnas, allt från problemformuleringen till analysen som 

sedan andra forskare kan följa och bedöma. (Bryman & Bell 2005) 

 

Slutligen belyser Bryman och Bell (2005) vikten av att kunna styrka och bekräfta 

den forskning som genomförts. Det går inte att säkerställa fullkomlig objektivitet i 

forskningen. Det är viktigt att forskaren inte medvetet har låtit sina värderingar eller 

tidigare teoretiska inriktningar påverkan arbetet, likaså är det upp till denne att 

påvisa att så inte är fallet. (Bryman & Bell 2005) 
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2.8.2 Äkthet 

Det första kriteriet inom äkthet är att undersökningen eller forskningen ska ge en 

rättvis bild av verkligheten. Hur pass bra den rättvisa bilden är bedöms utifrån de 

medverkandes åsikter och värderingar samt hur väl de utvalda personerna 

återspeglar forskningens resultat. (Bryman & Bell 2005) 

 

Bryman och Bell (2005) nämner också olika typer av äkthet. Den ontologiska 

autenticitet belyser frågan huruvida undersökningen hjälper de personer som har 

medverkat i att få en bättre förståelse för sin sociala situation och miljö som de lever 

i. I pedagogisk autenticitet nämns frågan om undersökningen har bidragit till att de 

medverkande fått en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och 

ting.  

Vidare talar Bryman och Bell (2005) om katalytisk och taktisk autenticitet. Det 

förstnämnda tar upp frågan om undersökningen har lett till att de medverkande kan 

förändra sin nuvarande situation och taktisk autenticitet behandlar om 

undersökningen har gett de medverkande möjligheter och verktyg för att vidta 

åtgärder. (Bryman & Bell, 2005) 

 

2.8.3 Analysens kvalitetsmått 

Uppsatsens pålitlighet kan styrkas genom att allt empiriskt material, i form av 

transkriberade intervjuer och ljudupptagning från intervjuerna, går att få tillgång till. 

Strukturen i arbetet har också framtagits för att läsaren fullt ut ska förstå 

arbetsgången, varför kapitlen är uppbyggda kring problemfrågorna och inte utefter 

en teori-empiri och analyskapitelindelning. Likaså är författarna av den 

uppfattningen att deras egna värderingar inte har återspeglats i uppsatsen eller under 

arbetsgången. Om en uppfattning råder kring att författarnas värderingar 

återspeglats hänvisar författarna till att det är en undermedveten process och inte 

något som de aktivt har värderat in.  

 

Likaså tror författarna att äktheten i arbetet är genomgående väl. Författarna anser 

framför allt att ontologisk autencitet och katalytisk/taktisk autencitet har uppfyllts. 

Resultaten i uppsatsen bör leda till att respondenterna får en bättre uppfattning om 

varandras upphandlingsprocess och vad som skiljer de åt, och speciellt varför de 
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skiljer sig åt. Författarna är av den uppfattningen att respondenterna kan ta lärdom 

av uppsatsen och på så sätt eventuellt förbättra sin upphandlingsprocess. Uppsatsen 

har även gett upphov till möjliga förbättringsåtgärder som kommunerna bör 

överväga att införa för att förbättra sin upphandlingsprocess.  

 

2.9 Analysmetod vid kvalitativ forskning 

2.9.1 Analytisk induktion 

I analytisk induktion börjar tillvägagångssättet genom att definiera en grov 

frågeställning som sedan fortlöper med hypotetiska förklaringar och som avslutas 

med insamling av data. Om forskaren under arbetets gång stöter på ett fall som inte 

stämmer överens med hypotesen måste hypotesen omdefinieras så att det avvikande 

fallet kan uteslutas, därefter fortsätter insamlingen. Det sistnämnda är utmärkande 

för analytisk induktion, att samla in data och ompröva hypoteser. Då ett enda 

studerande fall kan göra att hypotesen måste omdefinieras är det en omfattande och 

krävande analysmetod. Analysen fortsätter tills det inte går att finna fall som 

avviker från forskarens hypotetiska förklaring. (Bryman & Bell 2005) 

 

2.9.2 Grundad teori 

Enligt Bryman och Bell (2005) är grundad teori, från engelskans 5 theory, det 

vanligaste synsättet för analys av data vid kvalitativa studier. Sedan 1967, när den 

mest använda boken inom grundad teori släpptes, har själva begreppet och synsättet 

reviderats ett antal gånger. Bryman och Bell (2005) belyser en problematik där de 

menar att det inte finns en enda definition eller förklaring av vad grundad teori 

egentligen är. De menar att teorin har reviderats ett antal gånger sedan 1967 och att 

det inte bara finns en sanning eller definition som antas vedertagen. Därmed 

använder Bryman och Bell (2005) sig av Strauss och Corbins senaste definition av 

grundad teori: 

 

”teori som härletts från data som samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt 

under forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära samband mellan 

datainsamling, analys och den resulterande teorin.”  
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Bryman och Bell (2005) menar att definitionen bygger på två grunder, där metoden 

är fokuserad på utveckling av teori som grundar sig från data där analysen sker i en 

växelvis verkan med datainsamlingen. Mycket av grundtanken med grundad teori är 

att uppnå en s.k. teoretisk mättnad. Teoretiskmättnad är ett begrepp som innebär att 

forskarna samlar in data fram till den punkt där insamling av ny data inte bidrar med 

någon ny information. Ett annat begrepp är kontinuerliga jämförelser som innebär 

att under forskningsprocessen omvärdera och jämföra sambandet mellan begreppen 

och datan så att dessa korresponderar. (Bryman & Bell 2005)  

 

Bryman och Bell (2005) talar vidare om att vissa författare påpekar att grundad teori 

inte är en klar vetenskap utan att genom att bryta mot principerna följs den. 

 

2.9.3 Narrativ analys 

Analyssättet är ett tillvägagångssätt för att analysera data som är uppbyggd på 

känslor och berättelser. Utgångspunkten är att intervjuobjektet inte ska försöka 

förklara något objektivt utan att låta denne förmedla sin syn på ämnet. Bakgrunden 

till att denna analysmetod uppstod var pga. att de flesta andra metoder åsidosätter 

människans åsikter och perspektiv. Ofta används metoden när kvalitativa intervjuer 

utförs som undersökning och medför ofta att forskaren inte objektivt observerar 

datan utan aktivt engagerar sig i skapandet av berättelsen. Analysmetoden lämpar 

sig ofta bra vid forskning kring organisationsstrukturer, ritualer och kulturer. Den 

förmedlar en uppfattning av att organisationer och processer, är en samling 

perspektiv som samexisterar istället för att det finns en enda ”sanning”. (Bryman & 

Bell 2005)  

 

2.9.4 Uppsatsens analysmetod  

Författarna har valt att använda sig av grundad teori som analysmetod för den här 

uppsatsen. Anledningen är att analysen har en utgångspunkt från teorin då 

frågeställningen är kraftigt förankrad i LOU. Parallellt med datainsamlingen och en 

lokalisering av problemområden i den offentliga upphandlingsprocessen, kommer 

teorikapitlet att utvecklas för att belysa problemen och möjliga förbättringsåtgärder. 

Det kommer bli en vidareutveckling av teorin som växelvis kommer analyseras med 

datainsamlingen. Likaså är det inte en berättelse eller känslor som ska framföras 
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utan det är sanningen som ska åskådliggöras i offentlig upphandling. Då det är 

lagstyrt kan inte emotionella värderingar vägas in, vilket gör narrativ analys till en 

bristfällig metod i det här fallet.  

 

Författarna genomförde kontinuerligt intervjuer för att uppnå en viss grad av 

empirisk mättnad. Antalet genomförda intervjuer blev åtta då det efter den åttonde 

intervjun kunde ses att likvärdiga svar hade givits från respondenterna. 

 

Författarna är medvetna om att generellt sätt lämpas grundad teori mer till uppsatser 

med induktivt angreppsätt. Dock anser författarna att det har fungerat bra med att 

kombinera ett deduktivt angreppssätt och analysera utefter grundad teori. Efter varje 

intervju diskuterade författarna ifall frågorna var korrekt ställda för att få så 

korrekta forskningsfrågor som möjligt.  

Intervjumallen är utformad för att läsaren ska få en inblick i vilka frågor som har 

ställts, det praktiska fallet har tett sig annorlunda då frågorna som har ställts till 

respondenten har anpassats under varje intervju för att låta respondenterna svara så 

utförligt som möjligt. Efter varje intervju har frågorna omarbetats i ett försök att 

minimera missförstånd och öka äktheten.  

 

Uppsatsens analyser följer ett synsätt där den initiala analysen är teori mot empiri. 

En viktig del i arbetet har varit att se vilka likheter och olikheter som råder 

kommunerna sinsemellan och även likheter och olikheter mot LOU. På så sätt har 

problemområden kunnat lokaliseras som sedan har legat till grund för analys. 

Orsak-och-verkan-sambandet följs även i sista analysen om förbättringsåtgärderna. 
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Fig. 2.2 Uppsatsens analysmodell 
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2.10 Metodsammanfattning 

 
 

Fig. 2.3 Metodsammanfattning 
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3. Hur fungerar upphandlingsprocessen enligt LOU i 
kommuner? 
 
___________________________________________________________________ 

Kapitel 3, 4 och 5 kommer genomgående följa samma struktur där kapitlen är 

uppdelade efter varje problemfråga för att sedan linjärt följa teori, empiri och till 

sist en sammanfattad slutsats. Det här kapitlet inleds med en grundlig genomgång 

av hur upphandlingsprocessen fungerar enligt LOU, följt av principerna för 

offentlig upphandling. Teorin avslutas med en teorisammanfattning. Teorin avlöses 

av empirikapitlet där kommunernas upphandlingsprocess presenteras. 

Avslutningsvis analyseras varje steg i upphandlingsprocessen för att se hur teori 

och empiri stämmer överens samt en analys inbördes för alla kommuner.  

___________________________________________________________________ 

 
Fig 3.1 Översikt av kapitlets disposition 
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3.1 Teori 

3.1.1 Upphandlingsprocessen 

 

 
 

 
3.1.1.1 Behovsanalys, förfrågningsunderlag 

Upphandlingsprocessen börjar med att den upphandlande enheten definierar sitt 

behov och analyserar hur behovet ska tillgodoses. (Konkurrensverket, 

Upphandlingsreglerna 2012) Vid ett normalt förfarande, då inga undantag råder, ska 

tjänsten eller varan annonseras ut och det ska finnas information om de kontrakt 

eller ramavtal som ska gälla för de kommande tolv månaderna. Detta steg kallas för 

förhandsannonsering. (LOU 7 kap 2 §, SFS 2007:1091) Därefter sker en 

efterannonsering som innebär att den upphandlande enheten ska, efter de har ingått 

ett kontrakt eller ramavtal med en leverantör, skicka en annons till Europeiska 

kommissionen om upphandlingsresultatet. Tidsfristen från det att ett kontrakt eller 

ramavtal har upprättats är 48 dagar. (LOU 7 kap 1-3 §, SFS 2007:1091) 

 

När annonseringen har skett skickar de olika leverantörerna in sina 

anbudsansökningar. Dessa ska, med vissa undantag, lämnas skriftligen till den 

upphandlande enheten. I sin tur får inte den upphandlande enheten öppna eller 

granska något anbud förrän anbudstiden har löpt ut. Vid granskandet och öppnandet 

av anbuden måste minst två förvalda personer från den upphandlande enheten 

närvara och som i sin tur för upp anbuden i en förteckning. Om anbudsgivaren 

önskar kan en representant från Handelskammaren närvara vid anbudsöppnandet. 

(Sveman 2009) 

 

Fig. 3.2 Upphandlingsprocessen (KKV 2012) 
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Om ett uppenbart fel i anbudet råder, såsom uppenbar felskrivning eller felräkning, 

kan den upphandlande enheten tillåta att anbudsgivaren korrigerar felet. Likaså kan 

den upphandlande enheten begära att ett anbud eller anbudsansökan förtydligas och 

kompletteras. Dock är det av yttersta vikt att en förhandlingssituation inte uppstår, 

vilket är den upphandlande enhetens uppgift att motverka. Detta undviks genom att 

anbudsgivaren konkretiserar informationen som finns i anbudet samt genom att inte 

addera ny information eller ersätta tidigare lämnade uppgifter. (Sveman 2009)  

 

3.1.1.2 Uteslutning av leverantörer 

I uteslutningen av leverantör granskas först leverantören och därefter anbudet. Vid 

vissa fall finns det lagmässiga grunder som kan leda till en uteslutning av 

leverantören. I LOU, kap 10 (SFS 2007:1091) skiljs obligatoriska 

uteslutningsgrunder mot frivilliga uteslutningsgrunder. För att kunna åberopa de 

obligatoriska uteslutningsgrunderna måste leverantören vara dömd för det brott som 

åberopas. De brott som medför obligatorisk uteslutning rör sig om leverantören har 

deltagit i kriminell organisation, sysslat med bestickning, penningtvätt eller har 

utfört bedrägerier som riktar sig mot EGs finansiella intressen.(SFS 2007:1091) 

Sveman (2009), nämner en problematisering med ovanstående grunder. Författaren 

menar att enligt svensk lagstiftning är det inte ett brott att vara med i en kriminell 

organisation. För att det ska kunna överensstämma med EU och EGs direktiv är det 

istället brott kring organiserad brottslighet, stöld, bedrägeri och narkotikabrott som 

faller in i grunden för deltagande i kriminell organisation. (Sveman 2009) 

 

Den upphandlande myndigheten har ingen plikt att undersöka leverantörerna om de 

faller under kriterierna för obligatorisk uteslutning. Åtgärder behöver enbart vidtas 

ifall den berörda myndigheten får kännedom om att leverantören strider mot 

grunderna. Likaså får inte myndigheten kontinuerligt kräva dokument eller 

handlingar som kan styrka att leverantörerna inte strider mot uteslutningsgrunderna. 

Det är enbart i fall där det finns grundad anledning vid antagande att något av 

ovanstående brott har begåtts som myndigheten kan kräva dokumenterande 

handlingar. (Sveman 2009) 
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Lagstiftningen kring de frivilliga uteslutningsgrunderna behandlar aspekter som på 

något sett har brutit mot affärsmässighet eller yrkesutövande. I första hand rör det 

om en verksamhet är försatt i konkurs eller är föremål för att ansöka om konkurs. 

Även verksamheter som har blivit dömda för brott mot yrkesutövandet, inte har 

fullgjort sina skyldigheter kring skatteavgifter eller har medvetet utelämnat eller 

felaktigt lämnat upplysningar som har väsentlig betydelse i situationen. (Sveman 

2009) 

 

3.1.1.3 Kvalificering av leverantörer 

Vid val av leverantörer får upphandlande myndighet ställa krav på lägsta nivå 

gällande anbudssökandes och anbudsgivares kapacitet på det ekonomiska, tekniska 

och yrkesmässiga området. Kapaciteterna ska överensstämma med de lägsta 

kapacitetsnivåerna för att kunna fullfölja kontraktet. Krav på kapacitet ska även 

finnas med i annonseringen. (LOU kap 11 2§, SFS 2007: 1091)  

 

Begränsning av antalet anbudssökande: Vid selektivt förfarande och förhandlat 

förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog får 

upphandlande myndighet begränsa antalet anbudssökande. (LOU kap 11 3§ SFS 

2007:1091) I annonseringen måste då anges; vilka kriterier och regler som tillämpas 

vid valet, lägsta samt högsta antal som kommer att bjudas in. (LOU kap 11 3§ SFS 

2007:1091) 

 

Krav på registrering: Vidare får upphandlande myndighet kräva in ett bevis på att 

anbudssökande/-givare är registrerade i ett företagsregister. Anbudssökande har 

möjlighet att på heder och samvete lova att de är tillförlitliga eller visa upp annat 

intyg. (LOU kap 11 6§ SFS 2007:1091) 

 

Leverantörers ekonomiska ställning: Falk (2009), menar att vid upphandling över 

tröskelvärden (se 3.2.3), kan upphandlare begära in bevis på ekonomisk ställning 

och finansiell ställning. Det finns även möjlighet att efterfråga eller lämna andra 

typer av bevis för att styrka den ekonomiska ställningen. Andra krav på bevisning är 

uppgifter om anbudssökandes totala omsättning eller på det specifika området som 
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upphandlingen omfattar. Vidare talar Falk (2009), om att ett vanligt krav är att 

anbudspriset inte överstiger en viss procentsats av förra årets totala omsättning.  

 

I kap 11 7§ tredje stycket, nämns andra bevis på den ekonomiska ställningen. Det 

kan vara nyckeltal från balansräkningsrapporter, intyg från banker eller en garanti 

från leverantör att de kan investera i nya maskiner, krav på ansvarsförsäkring och då 

ska denna försäkring löpa under hela kontraktstiden. (Falk 2009) 

 

Var och när ska denna bevisning anges: Med utgångspunkt ur kap 11 10§ ska 

upphandlande myndighet kontrollera anbudssökandes/-givares kapacitet, med hjälp 

av kap 11 11§ och kap 11 12§. Finns det däremot inga krav sedan tidigare får en 

proportionalitetsprincip vara vägledande i bedömningen. (Falk 2009) 

 

Bevis på teknisk kapacitet: Kap 11 11§ är uttömmande i vad som gäller som bevis 

över teknisk kapacitet. Däremot råder en åtskiljning mellan kapacitet och 

yrkeskunnande, särskilt gällande upphandling av tjänster. En viktig punkt är att 

uppgifter på kapacitet inte får överskrida 5 år. Vidare har inte myndigheten rätt att 

heller utesluta någon på bas av att inte kunna lägga fram uppgifter bortom nämnda 

period. (Falk 2009)  

 

Specifikt gällande varuleveranser och tjänster, ställs ofta krav på leveranssäkerhet, 

specifikationsuppfyllelse och pålitlighet. Det finns inget specifikt i lagen om krav 

som ska uppfyllas endast vad som gäller som bevis för detta. Uppgifter som ska 

vara med är en referens om tidigare uppdrag har gällt privat eller offentlig sektor, 

detta har ingen vikt för kvalificeringen. Däremot har upphandlande myndighet 

möjlighet att begära in uppgifter angående tidigare leveranser av samma varor och 

tjänster som upphandlingen avser. (Falk 2009)  

 

Upphandlande myndighet har möjlighet att kräva in bevis på anbudssökandes 

tekniska utrustning, forskning och utveckling samt metoder för att säkra kvalitet. 

Dessa bevis ligger till grund för att se om anbudssökande har förmåga att uppfylla 

leveranskrav även i längden, särskilt viktigt gällande långtidskontrakt. Andra krav 

är anbudsansökandes förmåga att tillämpa miljöskyddsåtgärder. Likaså kan 
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uppgifter om antalet anställda i medeltal per år under de senaste tre åren begäras in. 

Ofta är detta viktigt för att styrka kapaciteten hos leverantören. Dock finns 

möjligheten att intyga externa resurser enligt kap 11 12§. Anbudssökande ska, om 

leverantören inte kan utföra tjänsten själv, lämna uppgifter på hur stor del av 

kontraktet som kommer att läggas ut på tredje man. (Falk 2009) 

 

Falk (2009), menar att en leverantör som inte kan utföra hela arbetet själv utan 

måste nyttja tredje man för kontraktet, ska leverantören tillhandahålla ett åtagande 

från tredje företaget för att bevisa att leverantören kommer att kunna genomföra 

kontraktet. Enligt Falk (2009), ska bedömningen för en anbudssökandes externa 

resurser göras, vid öppen förhandling i samband med anbudsutvärderingen, dvs. när 

kontroll av teknisk och ekonomisk ställning genomförs. Vid selektiv och förhandlat 

förfarande görs en bedömning av externa resurser redan innan inbjudan till 

anbudsgivningen(Falk 2009). 

 

Leverantörers yrkeskunnande: Upphandlande myndighet kan i 

kvalificeringsprocessen komma att kräva in uppgifter på yrkeskunnande, 

effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet. Ofta används denna bevisning vid 

upphandling gällande tjänster eller varor och byggentreprenader med tjänsteinslag. 

Bevisningen är i lagen ej styrd och det finns svårigheter kring definition av vad som 

kan gälla som bevisgrund i bedömningen. (Falk 2009) 

 

Kvalitetssäkringsstandarder: I kap 11 14§ lägger LOU fram hur 

kvalitetssystemskrav ska ställas, t.ex. vid krav på att leverantörer ska visa intyg på 

att de tillämpar vissa kvalitetsstandarder från oberoende institut. Kvalitetssystemen, 

som oberoende institut bedömer, ska vara förenliga med europeiska standarder. 

Innehar leverantören inte ett sådant intyg måste leverantören bevisa att 

kvalitetssystemet som är implementerat, överensstämmer med kraven som tillämpas 

för att leverantören ska få delta i anbudsförfarandet. (Falk 2009)  

 

Standarder för miljöledning: Falk (2009) hänvisar till kap 11 15§, då 

upphandlande myndighet kan begära intyg om att leverantören tillämpar 

miljöledningsstandarder, vilka liksom i föregående avsnitt ska bedömas av ett 
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oberoende institut. Intyget ska hänvisas enligt EMAS eller ISO-standarder. Innehar 

leverantören inte ett sådant intyg ska leverantören på eget ansvar framlägga bevis på 

att likvärdigt miljösystem nyttjas. Kravställandet på miljöledningssystem, såsom 

ISO, ska med fördel kombineras med krav på andra miljöåtgärder. (Falk 2009) 

 

3.1.1.4 Tilldelning av kontrakt 

Kap 12 1§ kräver att upphandlande myndighet ska anta det mest ekonomiskt 

fördelaktiga anbudet eller det med lägst kostnad. Med det mest ekonomiskt 

fördelaktiga anbudet ska upphandlande myndighet ta hänsyn till följande faktorer; 

pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, 

kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, 

service och tekniskt stöd. (LOU kap 12 1§ SFS 2007:1091) 

 

För att kunna avgöra vilket anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt viktar 

upphandlande enhet den berörda tjänstens egenskaper. Viktningen måste anges i 

annonsering, förfrågningsunderlag, inbjudan att lämna anbud eller i beskrivande 

dokument. (LOU Kap 12 2§ SFS 2007:1091) 

 

Upphandlande enhet får förkasta ett anbud om de finner att budet är onormalt lågt 

eller om svar från leverantör, om anledningen till det låga priset, inte är 

tillfredsställande. (LOU Kap 12 3§ SFS 2007:1091) 

 

3.1.1.5 Avtalsspärr  

En avtalsspärr är ett förbud mot att ingå avtal under en viss tid som aktiveras när en 

upphandlande myndighet har meddelat sitt tilldelningsbeslut. Om leverantören har 

fått tilldelningsbeslutet elektroniskt, t.ex. via e-post, gäller avtalsspärren i 10 dagar. 

Om tilldelningsbeslutet meddelas på annat vis, t.ex. via traditionell post, gäller 

avtalsspärren i 15 dagar. Denna avtalsspärr räknas fr.o.m. dagen efter att 

meddelandet om tilldelningsbeslut har skickats. Avtalsspärren innefattar både ett 

förbud mot att ingå avtal samt en bortre tidsgräns för när en leverantör tidigast kan 

ansöka om överprövning av upphandlingen. En ansökan om överprövning av ett 

beslut att avbryta en upphandling ska inkomma till förvaltningsrätten antingen 10 

dagar, om kommunikationen skett via e-post, och 15 dagar om kommunikationen 
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skett via traditionell post. Tiden börjar räknas från den dagen då den upphandlade 

myndigheten har meddelat om beslutet att avbryta upphandlingen samt gett skäl för 

beslutet. (KKV 2012) 

 

Ett avtal mellan leverantör och upphandlande myndighet kan avbrytas om det 

ogiltigförklaras av en domstol efter ansökan av leverantör. En talan om ogiltighet 

förs i allmän förvaltningsdomstol och avtal kan ogiltigförklaras om det tecknats i 

strid med; 

• En avtalsspärr 

• En förlängd avtalsspärr 

• Ett interimistiskt beslut 

• En tiodagars frist eller 

• Om avtalet har ingåtts innan något tilldelningsbeslut har meddelats. 

 

Som huvudregel ska en överprövning av avtalets giltighet komma in till 

förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalets slöts. (KKV 2012) 

 

3.1.1.6 Uppföljning 

En leverantör som anser sig ha lidit skada kan föra talan om skadestånd mot den 

upphandlande myndigheten vid tingsrätt som första instans. Detta kan tidigast ske 

ett år efter att upphandlingskontraktet slöts. Tingsrättens dom kan överklagas till 

Hovrätten samt till Högsta Domstolen som sista instans. Om någon annan än 

leverantören har klagomål kan dessa riktas till Europeiska kommissionen. Även 

Konkurrensverket kan ta upp klagomål till prövning om det anses vara av allmänt 

eller principiellt intresse. Klagomål kan också framföras till Kommerskollegium, 

som enligt kommers.se är Sveriges representant i nätverket SOLVIT, likaså till 

Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) samt den upphandlande 

myndighetens revisorer. (KKV 2012) 

 

Upphandlingsskadeavgift kan delas till myndigheten, en sanktionsavgift som 

tillfaller staten om det skett en direkt otillåten upphandling. En direkt otillåten 

upphandling innebär att ett avtals ingåtts med en leverantör utan att det skett någon 

annonsering. Upphandlingsskadeavgiften får inte överstiga tio procent av det 
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aktuella upphandlingskontrakt värdet och tio miljoner är den maximala avgiften 

som kan dömas ut. (KKV, 2012) 

 

3.1.2 Grunderna inom offentlig upphandling 

3.1.2.1 Grundprinciperna 

I Garmer och Kyllenius (2009) listar de fem viktiga grundprinciper för all offentlig 

upphandling som skall följas enligt 1 kap 24§ LUF. Syftet är att anbudsgivare ska 

ha goda och jämbördiga förutsättningar för att verka konkurrenskraftiga i 

upphandlingar. Principerna är följande:  

 

• Icke-diskrimineringsprincipen: Det är förbjudet att indirekt eller direkt 

diskriminera leverantörer pga. nationalitet eller geografiskt läge. 

Förfrågningsunderlaget får heller inte innefatta krav på endast svenska 

anbud eller krav som endast svenska företag kan utföra.  

• Likabehandlingsprincipen: Alla leverantörer ska behandlas lika och samtliga 

ska ha möjlighet till samma information vid samma tillfälle.  

• Öppenhetsprincipen: Upphandlande myndighet ska skapa transparens kring 

upphandlingsprocessen. För att förfrågningsunderlaget ska vara tydligt nog 

ska alla krav på det som ska upphandlas finnas med.  

• Proportionalitetsprincipen: Kvalifikationskraven och kravspecifikationen 

måste ha ett naturligt samband samt vara proportionerlig till det som 

upphandlas. Alla ställda krav ska vara lämpliga, nödvändiga, 

ändamålsenliga och möjliga att kontrollera.  

• Ömsesidigt erkännandeprincipen: Intyg och certifikat som utfärdats av 

behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga EU-

länderna. Detta inkluderar olika krav såsom form, vikt, innehåll etc.  

(Garmer & Kyllenius 2009) 

3.1.2.2 Tröskelvärden 

Tröskelvärden är beloppsgränser för varje upphandling och avgör vilka regler som 

ska brukas. En tumregel är att ju högre värde i en upphandling, desto mer 

omfattande krav ställs på myndigheten och leverantörerna. För att se vilket 

upphandlingsförfarande som ska nyttjas görs en värdeberäkning på kontraktet. 
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Kontraktets värde ska beräknas efter det totala beloppet av kontraktet, vilket innebär 

att förlängningsklausuler och leverantörspremier måste beaktas även om dessa inte 

kommer att nyttjas. Sedan jämförs tröskelvärdena mot värdeberäkningen och 

upphandlingsförfarandet bestäms beroende på om kontraktsvärdet överstiger eller 

understiger tröskelvärdet. (Garmer & Kyllenius 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 Syftet med upphandling i enlighet med LOU 

Syftet med LOU är utnyttja offentliga medel på bästa sätt genom att främja 

konkurrensen på en affärsmässig marknad. Detta genom att samtliga entreprenörer 

ska tävla på samma villkor om anbuden. (Falk 2009) 

 

Enligt Belfrage och Lind (2011) ska de kommunala bolagen bedriva sin verksamhet 

enligt affärsmässiga principer i enlighet med privata affärsdrivande verksamheter 

genom att tillämpa avkastningskrav och utöva verksamheten i ett vinstdrivande 

syfte. Vidare menar Belfrage och Lind (2011) att affärsmässighet hör ihop med 

LOUs krav på hushållning av de ekonomiska resurserna och innebär att den 

kommunala upphandlingen ska leda till kostnads- och priseffektivitet. 

3.1.2.4 Teorisammanfattning 
Teorikapitlet inleds med en beskrivning av LOUs upphandlingsprocess, som är 

indelad i följande sex stycken delprocesser: 

Fig. 3.3 (Wijkman 2011, SOU 2011:73) 
Tröskelvärden för transporttjänster som ingår i ”A-tjänster” 
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• Behovsanalys/förfrågningsunderlag – den upphandlande enheten 

definierar sitt behov för att sedan utforma och skicka ut ett 

förfrågningsunderlag med de krav som ställs på den efterfrågade tjänsten. 

• Uteslutning av leverantör – i detta steg ska den upphandlade enheten 

undersöka om anbudsgivaren deltar i kriminell verksamhet för att utesluta 

leverantören om så är fallet. 

• Kvalificering av leverantör – innebär att anbudsgivarens ekonomiska, 

tekniska och yrkesmässiga kvalité utvärderas. 

• Tilldelning av kontrakt – väljer den upphandlade enheten vilket anbud som 

ska antas. Enligt LOU Kap 12 1§, ska den upphandlande myndighet anta det 

mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet eller det med lägst kostnad. 

• Avtalsspärr – samtliga upphandlingar har en avtalsspärr som är ett förbud 

mot att ingå avtal under en viss tid som aktiveras när en upphandlande 

myndighet har meddelat sitt tilldelningsbeslut.  

• Uppföljning – en leverantör som anser sig ha lidit skada under en 

upphandling kan föra talan om skadestånd vid en överprövning. 

 

Enligt 1 kap 24§ LUF, ska offentlig upphandling följa 5 viktiga grundprinciper: 

• Icke-diskrimineringsprincipen 

• Likabehandlingsprincipen 

• Öppenhetsprincipen 

• Proportionalitetsprincipen 

• Ömsesidigt erkännandeprincipen 

 

Tröskelvärden är beloppsgränser för varje upphandling och avgör vilka regler som 

ska användas. T.ex. ligger gränsen för direktupphandling på 287 000kr, under det 

beloppet kan kommunen köpa in direkt, utan att konkurrenssätta upphandlingen. 

 

Syftet med upphandling i enlighet med LOU är att främja affärsmässigheten och 

konkurrensen genom att samtliga entreprenörer ska tävla på samma villkor om 

anbuden. 
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3.2 Empiri 

3.2.1 Upphandlingsprocessen i Halmstad kommun 

Behovsanalys/förfrågningsunderlag: Johnson2 berättar att upphandlingsenheten 

får först in ett upphandlingsuppdrag från någon förvaltning och då inleds en 

behovsanalys av vilka förvaltningar som har behov utav tjänsten. Efter en dialog 

med kravställarna säkerställs en korrekt kravspecifikation som ska finnas i anbuden 

och en utformning av ett förfrågningsunderlag. Efter att en annonsering har 

genomförts samlas anbuden in och efter att anbudstiden har gått ut, öppnas anbuden 

vid samma tillfälle av två personer från upphandlingsenheten. Sedan gör 

upphandlaren en sammanställning av anbuden och har en presentation av hur 

anbuden ser ut. 

 

Uteslutning av leverantör/ Kvalificering av leverantör: Enligt Johnson3 

kontrolleras leverantörerna mot skattemyndigheten samt genom kreditupplysningar 

hos ett kreditupplysningsföretag för att undersöka om de ska uteslutas från 

upphandlingen innan anbud tas med. Godkänns leverantören vid kontrollen 

granskas de vidare för att se om de uppfyller övriga ställda krav som t.ex. 

kvalitetssäkringssystem. Den vanligaste formen av upphandling är förenklat eller 

öppet förfarande enligt Johnson4. Under 1,8 miljoner används förenklat förfarande 

och vid ett värde över 1,8 miljoner nyttjas öppet förfarande. Den stora skillnaden är 

att vid förenklat förfarande finns det möjlighet till förhandling. Vid kvalificering av 

leverantörer använder Halmstads upphandlingsenhet tjänster från Creditsafe där de 

kan undersöka bl.a. omsättningshastighet för att kontrollera leverantörers 

ekonomiska situation. Utöver att kontrollera ekonomisk situation kontrolleras även 

om anbudsgivaren har F-skattesedel och/eller är med i ett företagsregister. Vid vissa 

tillfällen kan referensförfrågan ställas, beroende på vad upphandlingen avser.  

 

Tilldelning av kontrakt: Beroende på hur välutformat förfrågningsunderlaget är 

samt tjänstens egenskaper, väljs ekonomiskt mest fördelaktiga avtalet eller avtalet 
                                                
2 Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
3 Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
4 Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
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med lägst pris. Är det en hög grad av specifikation menar respondenten5, att det 

avtalet med lägst pris väljs. Är det däremot egenskaper som måste värderas eller är 

svårare att specificera väljs ofta det ekonomiskt mest fördelaktiga.   

 

Avtalsspärr: Efter att avtal har skrivits används en avtalsspärr på tio dagar för 

elektroniska anbud och femton dagar för pappersupphandlingar. Skulle leverantören 

vilja dra tillbaka anbuden så har det hänt att Halmstad kommun har tillåtit det.  

 

Uppföljning: Det har hänt att Halmstad kommun har hamnat i domstol och råkat ut 

för en överprövning och Johnson6 beskriver det som relativt vanligt förekommande.  

 

3.2.2 Upphandlingsprocessen i Huddinge kommun 

Behovsanalys/förfrågningsunderlag: Anseus7 menar att upphandlingsprocessen 

börjar med att upphandlingsenheten får in ett behov från en verksamhet. Det kan 

vara ett behov som det inte finns några färdiga avtal för eller förnyelse av ramavtal. 

I båda fallen sätter upphandlingsenheten ihop en referensgrupp som agerar 

kravställare. De ska bidra med sakkunskap för själva upphandlingen men det är inte 

alltid de kan uppfylla det. Anseus8 ser över kravspecifikationen från en inköpares 

synsätt och ibland behöver han skaffa sig sakkunskap om branschen. Om det finns 

ett branschorgan, tar Anseus9 kontakt med dem för att sätta sig in i branschen. 

Upphandlingsenheten på Huddinge kommun använder sig av 

upphandlingsverktyget E-avrop, där själva annonseringen sker. Selektivt förfarande 

är en relativt ovanlig upphandlingsform som enligt Anseus10 fungerar bäst när det 

förväntas en anstormning av anbud. Om det finns väldigt många aktörer är det 

nödvändigt att ta fram tydliga kriterier för att få en första utsållning. Det kan t.ex. 

vara 10årig erfarenhet eller tidigare utförda uppdrag till offentlig beställare. 

Förfrågningsunderlaget består av en kravspecifikation samt anbudsförskrifter där en 

beskrivning av utvärderingsprocessen finns med.  

                                                
5 Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
6 Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
7 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
8 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
9 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
10 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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Uteslutning av leverantör/ Kvalificering av leverantör: En utvärderingsgrupp 

som har sakkunskap om upphandlingen sköter granskningen av anbuden. 

Leverantörens ekonomiska situation undersöks genom att samla in information från 

ett kreditvärderingsinstitut. Även uppgifter om t.ex. soliditet, utdrag från 

årsredovisning, skatteskulder, sociala avgifter och f-skatt samlas in. Referenser från 

leverantörers tidigare uppdrag använder sig upphandlingsenheten ofta av, men 

Anseus11 menar att det för och nackdelar med referenser. Leverantörer väljer ofta 

referenser som de har en personlig anknytning till, därav kan den informationen bli 

vinklad och missvisande. Om en leverantör väljer att använda sig av en 

underleverantör påverkar inte det granskningen i negativ mening. Dock måste 

underleverantören bli godkänd av upphandlingsenheten och det förekommer även 

upphandlingar med krav på att leverantören ska utföra en viss procent av uppdraget 

själva. Detta för att motverka att leverantören endast figurerar som en agent. 

 

Tilldelning av kontrakt: Huddinge kommun använder sig av utvärderings 

parametrar vid tilldelning av kontrakt, enligt respondenten12. Leverantören får 

”poäng” beroende av hur väl de uppfyller kraven. Det resulterar i att kontraktet ges 

till den som är ekonomiskt mest fördelaktig, men priset är en parameter och 

betydande i utvärderingen. Kommunen har som mål att sträva efter att anta det 

lägsta priset, förutsatt att grundkraven är höga. 

 

Avtalsspärr: Anseus13 fortsätter och berättar att när anbuden är utvärderade 

författas ett tilldelningsbeslut som skickas ut till samtliga anbudsgivare. Där 

meddelas vem som vunnit och grunderna för beslutet. En avtalsspärr enligt LOUs 

riktlinjer används vid samtliga upphandlingar. 

 

Uppföljning: Det är inte ovanligt med en överprövning, ofta på en viss del av 

upphandlingen eftersom den vanligtvis är uppdelad i olika delar. Upphandlingen 

                                                
11 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
12 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
13 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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avslutas med kontraktsskrivning där upphandlingsenheten har som standard en 

klausul där leverantören binds till sitt avtal i tre månader efter planerad avtalsstart.  

 

3.2.3 Upphandlingsprocessen i Nyköpings kommun 

Behovsanalys/förfrågningsunderlag: Enligt Kindeborg14 sköter 

upphandlingsverksamheten samtliga upphandlingar som överstiger 284 000kr. 

Upphandlingar med ett lägre kontraktsvärde sköter de olika verksamheterna själva. 

Då tillfrågar de olika företag med hjälp av en blankett som 

upphandlingsverksamheten tagit fram för att skapa konkurrens. Dock menar 

respondenten15 att många anställda ute i verksamheterna är osäkra och pga. detta 

sköter upphandlingsverksamheten många upphandlingar under 284 000kr ändå. 

 

Uteslutning av leverantör/ Kvalificering av leverantör: Anbudsgranskningen 

sker två dagar efter sista anbudsdag och Kindeborg16 beskriver 

granskningsprocessen som ett lagarbete med en ansvarig upphandlare i spetsen. 

Anbuden öppnas samtidigt i en första granskning av upphandlingsenheten för en 

senare genomgång tillsammans med uppdragsgivaren. Kindeborg17 förklarar att för 

att ett anbud ska bli godkänt måste det först klara LOUs obligatoriska 

uteslutningsgrunder. Sedan genomförs en undersökning av leverantörens 

ekonomiska situation, t.ex. f-skatt och skulder. Att ett företag finns med i ett 

företagsregister är inte obligatoriskt eftersom att enskilda firmor inte behöver det. 

Om upphandlingen gäller ett tjänsteavtal som ska sträcka sig 6-8år tas leverantörens 

omsättning med i beräkning, fungerar som en slags försäkring om att företaget mår 

bra. Referenser från leverantörens tidigare uppdrag brukar nästan alltid tas med i 

utvärderingen av anbuden. Om en leverantör vill använda sig av en underleverantör 

är detta inte ett problem, dock ställer upphandlingsenheten krav på att leverantören 

kan garantera underleverantörens kapacitet. ISO-certifikat eller motsvarande är 

inget krav men kan ge extra ”poäng” vid anbudsgranskningen.  

 

                                                
14 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
15 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
16 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
17 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
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Tilldelning av kontrakt: Grundprincipen vid kontraktstilldelningen är det anbud 

med lägst pris ska vinna men det förutsätter att samtliga krav som framställdes vid 

annonseringen är uppfyllda. Det finns upphandlingar då fast pris används och 

leverantören endast bedöms utefter kvalitet. 

 

Avtalsspärr: Efter att en leverantör har valts skickas tilldelningsbeslutet ut digitalt 

vilken innebär en avtalsspärr på 10 dagar.  

 

Uppföljning: Överprövning förekommer men Kindeborg18 anser att antalet är 

relativt lågt sett till antalet anbudsgivare.  

 

3.2.4 Upphandlingsprocessen i Sollentuna kommun 

Behovsanalys/förfrågningsunderlag: Sandberg19 menar att 

upphandlingsprocessen oftast börjar med att någon av de olika verksamheterna i 

kommunen tar kontakt med upphandlingsenheten när ett behov uppstår. Det första 

upphandlingsenheten gör är att ta reda på om det finns ett befintligt avtal som kan 

tillgodose verksamhetens behov. Om det inte finns något befintligt avtal är nästa 

steg att ta fram kostnader för upphandlingen eftersom att det är kontraktsvärdet som 

styr vilken upphandlingsform som kommer att bli aktuell. Om kontraktsvärdet 

hamnar över direktupphandlingsgränsen på 285 000kr innebär det en förenklad 

upphandling. Om kontraktsvärdet överstiger 1,9 miljoner kronor kommer någon av 

de större upphandlingsformerna att bli aktuella. Om det finns tid samt om 

upphandlingen inte skett tidigare, väljer upphandlingsenheten att träffa berörda 

leverantörer för att skaffa sig en insyn över den aktuella branschen. 

Upphandlingsenheten undersöker hur liknande upphandlingar har gått till tidigare 

genom att gå igenom lika register i databaser. Nästa steg är att upphandlingsenheten 

tillsammans med berörd verksamhet tar fram en kravspecifikation, för att sedan 

framställa ett förfrågningsunderlag.  

 

                                                
18 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
19 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
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Uteslutning av leverantör/ Kvalificering av leverantör: Enligt Sandberg20 

använder sig Sollentuna kommun av ett upphandlingsverktyg som heter Visma 

TendSign. I detta verktyg kan upphandlingsenheten förklara för leverantören exakt 

vad som ska vara med i anbudet, vilket innebär att om ett anbud inte är komplett 

kan det inte skickas in. Sandberg21 beskriver systemet som en slags 

kvalitetsförsäkring som sparar både tid och pengar, eftersom de slipper 

komplikationer som uppstår när en leverantör skickar in ett ofullständigt anbud. 

Utvärderingsfasen sköter upphandlingsenheten tillsammans med berörd verksamhet 

och anbuden granskas samtidigt på angiven anbudsdag. Ett första steg brukar vara 

att se över leverantörernas ekonomiska situation och Sollentuna kommun använder 

sig av ett kreditvärderingssystem som heter CreditSafe. Eftersom att 

upphandlingsenheten kan se över leverantörens ekonomiska situation, t.ex. genom 

f-skatt, skulder samt vilka som är firmatecknare, behöver inte anbudsgivarna bifoga 

detta i anbudet. Sandberg22 menar att detta underlättar för anbudsgivarna eftersom 

att denna information kräver mycket administrativt arbete. Om formaliakraven är 

uppfyllda går sedan processen vidare genom en bedömning av leverantörens 

tekniska förmågor. Den bedömningen kräver ett gott samarbete med berörd 

verksamhet eftersom att upphandlingsenheten inte besitter expertkompetens på 

aktuellt område. Sollentuna kommun har som standard att begära in referensen från 

leverantörers tidigare uppdrag, med undantag för mindre standardiserade 

upphandlingar. Om en leverantör vill använda sig av en underleverantör är kravet 

från upphandlingsenheten att de redogör vem underleverantör är, för att en kontroll 

av t.ex. kontrakt ska kunna utföras. Kontrolleringen av såväl leverantör som 

underleverantör sker kontinuerligt under hela kontraktstiden. Det finns 

undantagssituationer då leverantören inte får använda sig av underleverantörer men 

då beskrivs detta redan i kravspecifikationen. Vid större upphandlingar är krav på 

ISO-certifikat eller motsvarande vanligt förekommande.  

 

                                                
20 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
21 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
22 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
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Tilldelning av kontrakt: Nästa steg är att upphandlingsenheten tillsammans med 

berörd verksamhet tilldelar kontraktet. Sandberg23 menar att det mest ekonomiskt 

fördelaktiga anbudet oftast väljs före det med lägst pris eftersom att verksamheterna 

prioriterar kvalité. Dock finns det mindre avancerade upphandlingar, där 

kravspecifikationen är så pass hårt hållen att inget mer kundvärde kan tillföras och 

lägst pris väljs.  

 

Avtalsspärr: Efter att ett anbud har valts ut, skickas tilldelningsbeslutet ut till 

samtliga anbudsgivare och Sollentuna kommun brukar följa LOUs riktlinjer 

gällande avtalsspärr, med undantaget att de tillför en förlängning vid långhelger.  

 

Uppföljning: Överprövning av ej vald leverantör är inte speciellt vanligt 

förekommande även om det händer ibland.  

 

3.3.5 Upphandlingsprocessen i Växjö kommun 

Behovsanalys/förfrågningsunderlag: Under den inledande fasen av 

upphandlingsprocessen inkommer det en behovsförfrågan från någon förvaltning 

alternativt så har upphandlingsenheten redan kontroll över tidpunkter när det är dags 

att starta en ny upphandling för en tjänst. Ungefär ett år innan annonseringsdatum 

kontaktar upphandlingsenheten en referensgrupp, den upphandlingsansvarige 

tilldelas då rollen som projektledare för referensgruppen. Därefter för 

upphandlingsansvarige en dialog om vad som efterfrågas och behövs, hur förra 

avtalet har fungerat och vad som kan förbättras. Braic24 nämner att ca 70 % av 

upphandlingstiden spenderas på behovsanalysen och förfrågningsunderlaget vidare 

nämner respondenten även att det viktigaste för förfrågningsunderlaget är statistik 

och referensgrupp. Anledningen till att upphandlaren lägger mycket resurser på 

första fasen är att det är av största vikt att anbudsgivare har korrekta uppgifter och 

vet hur upphandlingsenheten värderar kvalitet, miljöarbete, pris och andra 

egenskaper. Allt för att anbudsgivare ska kunna lägga ett välanpassat anbud och 

därmed få deltaga i anbudsgivningen.  

 

                                                
23 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
24 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
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I förfrågningsunderlaget ska det stå med volymer och sedan hur tjänstens 

egenskaper ska utvärderas dvs. priset ska inte ha alltför stor prioritet i 

upphandlingen. I Växjö kommun så nämner Braic25 att i upphandlingen så ska priset 

väga in ca 50 %, kvalitet 30 % och miljö 20 % av upphandlingsobjektets 

egenskaper.  

 

Vid annonseringstidpunkten annonseras en upphandling via en nationell databas och 

vid ett kontraktsvärde på ca 1.9 miljoner så annonseras upphandlingen även ut i 

Europa. Efter att en annonsering har skett så inträder en angiven anbudstid som 

varierar beroende på vad för typ av upphandling men ofta används en anbudstid på 

40 dagar. En nackdel som Braic26 ser med reglementet är striktheten kring 

anbudstiden. Om ett anbud kommer in två timmar försent så måste 

upphandlingsenheten bortse från det anbudet vilket skiljer sig från den privata 

sektorn. Skulle en upphandlande enhet ändå ta med anbudet, skulle de bryta mot 

likabehandlingsprincipen.  

 

Uteslutning av leverantör/ Kvalificering av leverantör: När uteslutningssteget 

inleds undersöker upphandlaren att anbudsgivarna har betalt sina skatter, vilket är 

en av de största uteslutningsgrunderna då en upphandling görs med offentliga 

medel. Andra uteslutningsgrunder är kring kraven som har ställts på anbuden. Det 

kan vara s.k. obligatoriska krav och utvärderingskrav. Obligatoriska krav måste 

uppfyllas, i annat fall så utesluts anbudsgivaren. Ett exempel på obligatoriskt krav 

kan vara att det ska finnas ett miljöledningssystem. Braic27 påpekar att det kan ses 

som strikt och stelt att anbudsgivare kan uteslutas pga en relativt enkel miss i 

anbudet men han anser att det är något som anbudsgivare bör lära sig. Att företagen 

har betalt sina skatter och inte har några betalningsanmärkningar. Det undersöker 

upphandlingsavdelningen genom att använda sig av företag som soliditet och credit-

safe med hjälp av anbudsgivarens organisationsnummer. Annat som också väger in 

i uteslutandet är om det har varit stor omsättning på styrelsemedlemmar. 

 

                                                
25 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
26 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
27 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
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Tilldelning av kontrakt: Respondenten28 berättar att efter en utvärdering av 

samtliga anbud har genomförts går ett tilldelningsbeslut med motivering ut till 

samtliga. Det är av största vikt att tilldelningsbeslutet och utvärderingen har 

dokumenterats grundligt och att förfrågningsunderlaget har följts vid bedömningen. 

Det får inte finnas några avvikelser mellan anbud och förfrågningsunderlaget. Till 

skillnad från den privata sektorn får inte någon ytterligare tjänst som erbjuds utöver 

det som står specificerat i förfrågningsunderlaget, tas med bedömningen. Med 

föregående i åtanke så är det av största vikt att ansvarig upphandlare har en god 

marknadskännedom och kan föra en dialog med leverantörerna och referensgruppen 

kring vilka krav som bör ställas innan en upphandling inleds.  

 

Avtalsspärr: Braic29 förklarar vidare att efter att ett tilldelningsbeslut har skickats 

ut inträder en avtalsspärr normalt på tio dagar. Efter den tiden tecknar 

upphandlingsenheten kontrakt. Under avtalsspärrstiden har ej valda leverantörer 

möjlighet att överklaga beslutet och begära en överprövning.  

 

Uppföljning: Överprövningar åker Växjö kommun på kontinuerligt enligt Braic30 

och då stannar upphandlingen förutsatt att överklagan inkommer under denna 

avtalsspärr. När en överprövning kommer in så hamnar det först i Förvaltningsrätten 

och kan sedan gå vidare till Kammarrätten och som sista instans, Högsta 

förvaltningsrätten. En överprövning kan pågå i månader vilket kan leda till att 

kommunen inte har något avtal att avropa från. Skulle det gälla livsmedel så löser 

upphandlingsenheten problemet genom att köpa från tillfälliga leverantörer.  

 

3.2.6 Upphandlingsprocessen i Kalmar kommun 

Behovsanalys/förfrågningsunderlag: Respondenten31 inleder med att förklara att 

Kalmar Kommuns upphandlingsprocess följer det förfarande som finns förklarat i 

LOU. Först finns det ett behov som en enhet behöver uppfylla och de ställer olika 

krav som ligger till grund för ett förfrågningsunderlag. En nationell databas används 

därefter för att annonsera ut det etablerade förfrågningsunderlaget, vilket gör det 
                                                
28 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
29 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
30 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
31 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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möjligt för alla företag i Sverige att ta del av. När annonseringen har skett och 

anbudstiden har löpt ut sker en första granskning av den ansvariga upphandlaren. 

Därefter får uppdragsgivaren, den enhet som hade det ursprungliga behovet, vara 

med i granskning- och utvärderingsprocessen.  

 

Uteslutning av leverantör/ Kvalificering av leverantör: Under gransknings- och 

utvärderingsprocessen sker en kvalificering av leverantörerna och deras anbud. 

Fransson32 understryker att sådana som lagmässigt faller under ekonomisk 

brottslighet eller har kopplingar till brottsliga organisationer direkt diskvalificeras. 

Utöver de leverantören som direkt diskvalificeras kontrolleras övriga ur en 

kreditvärdighetssynpunkt, att de inte har skulder hos Kronofogden, att de innehar F-

skattesedel osv. Det här är något som kommunen själva undersöker och de enda 

intyg som de ibland begär in är referenser från tidigare utförda arbeten. Lagmässigt 

får upphandlare inte begära in ISO-certifikat, men Kalmar kommun väger in i sin 

utvärderingsprocess om anbudsgivarna använder sig av ett kvalitets- och 

miljömässigt system i sin verksamhet. Ett krav som de ställer, och beaktar noga, i 

utvärderingsfasen är om anbudsgivaren använder sig underleverantörer. Fransson33 

anser inte att det är ett problem om en anbudsgivare använder sig av en 

underleverantör, men det är av yttersta vikt att underleverantören uppfyller samma 

krav som ställ på anbudsgivaren.  

 

Tilldelning av kontrakt: Lägsta pris är något som Kalmar kommun sällan 

tillämpar vid val av kontrakt. För deras Kommun är det viktigare att välja kontrakt 

utefter det som är mest ekonomiskt fördelaktiga. Priset är en viktig parameter och 

t.ex. vid lastbilstransporter svarar det ungefär för 60 % vid kontraktsvärdering. 

Därefter svarar 20 % för vilken typ av miljöklassificering motorerna för fordonen 

har och resterande procent återspeglar b.la inställelsetiden och leveranstiden. 

 

Avtalsspärr: Kalmar kommun använder den lagmässiga avtalsspärren och omkring 

8-9 % av alla Kalmar kommuns upphandlingar brukar överklagas. Fransson34 ger en 

                                                
32 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
33 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
34 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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förklaring till detta fenomen genom att det nästan alltid går att hitta fel i en 

upphandling.  

 

Uppföljning: Gällande överprövningar, är det omkring 15-20 % som går till 

domstol och som kommunen förlorar. Vidare nämner respondenten att det är väldigt 

ovanligt att anbudsgivare drar tillbaka sitt anbud när de väl har fått en tilldelning. 

Enligt Fransson35 har det bara hänt en enda gång under hans yrkesverksamma 

karriär. Följden blev att en civilrättslig process drogs igång som resulterade i att 

anbudsgivaren fick betala ett skadestånd baserad på domen. 

 

3.2.7 Upphandlingsprocessen i Trelleborgs kommun 

Behovsanalys/förfrågningsunderlag: Respondenten36 förklarar att 

upphandlingsprocessen börjar med att en enhet inom kommunen upptäcker att de 

har ett behov som behöver uppfyllas. Innan enheten vänder sig till förvaltningens 

inköpssamordnare måste denne undersöka om det finns ett existerande avtal i 

kommunens elektroniska avtalssystem. Därefter kontrollerar inköpssamordnaren 

med samrådsgruppen, som är en del av inköpsorganisationen, om det är någon 

annan enhet som har ett liknande behov. Om det inte finns ett sådant behov sker en 

direktupphandling självmant. Däremot om det överstiger direktupphandlingsvärdet 

eller om det finns en annan enhet med samma behov skickas en beställningsblankett 

till upphandlingsavdelningen. Om inte en kravspecifikation är bifogat i 

beställningsblanketten begärs en sådan in. Sedan gås kravspecifikationen igenom 

med den som väckt beställningen och som har behovet och konkretiserar vilka 

värden det är som de prioriterar för att nå en passande utvärderingsmodell. Innan 

förfrågningsunderlaget går ut för annonsering sammanställs det av 

upphandlingsavdelningen som bekräftar den med beställaren, den som väckt 

behovet.  

 

Uteslutning av leverantör/ Kvalificering av leverantör: När anbudstiden har löpt 

ut öppnar två tjänstemän alla anbud samtidigt och protokollför därefter anbuden och 

                                                
35 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
36 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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kvalificeringsfasen inleds. Enligt Adanko37 är det svårt att utgå ifrån de 

obligatoriska uteslutningskraven som LOU ställer. Vidare förklarar respondenten att 

det blir en nästintill omöjlig uppgift att undersöka om en anbudsgivare medverkar i 

en kriminell verksamhet eller inte. Istället ställer kommunen krav på f-skattesedel, 

att anbudsgivaren har en god ekonomi och att de sköter betalningarna rörande 

skatter och sociala avgifter. Detta är inget som de kräver in av anbudsgivarna utan 

de gör en egen kontroll via skatteverket. Ett intyg som ibland krävs däremot är 

referenser från leverantörens tidigare utförda uppdrag, just vid större 

tjänsteupphandlingar är det ett relativt vanligt förekommande förfaringssätt. Likaså 

nämner Adanko38 att om anbudsgivaren använder sig av en underleverantör är de 

noga med att poängtera att de ställer lika högra krav på de som på anbudsgivaren. 

Ibland kan även ISO-certifiering och kvalitetssystem värderas in i 

kvalificeringsfasen.  

 

Tilldelning av kontrakt: Vidare förklarar Adanko39 att beroende på vilken tjänst 

det är som ska upphandlas varierar valet av kontrakt och hur kontrakten väljs, 

ibland är det lägsta pris som gäller och ibland det mest ekonomiskt fördelaktiga. 

Hårda obligatoriska krav gör att det inte finns något spelrum för leverantören utan 

det är enbart lägsta pris som de kan konkurrera med.  

 

Avtalsspärr: När en leverantör har tilldelats upphandlingen tillämpas den 

lagmässiga avtalsspärren. Adanko40 nämner dock att i deras upphandlingsförfarande 

brukar de tillämpa en längre avtalsspärr än den lagmässiga. Anledningen är att de 

inte anser att någon dag längre avtalsspärr har någon större inverkan på en 

upphandling som har pågått i flera månader. Likaså tillämpar de frivilligt en 

avtalsspärr vid direktupphandlingar.  

Uppföljning: Under avtalsspärren är det väldigt vanligt att de ej tilldelade 

anbudsgivarna begär en överprövning. Respondenten41 förklarar att enskilda fall 

                                                
37 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
38 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
39 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
40 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
41 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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vinner anbudsgivarna överprövningarna, men det är i undantagsfall och inte något 

som sker ofta.  

 

3.2.8 Upphandlingsprocessen i Hässleholms kommun 

Behovsanalys/förfrågningsunderlag: Muth42 förklarar att processen inleds med att 

antingen håller ett avtal på att löpa ut eller att ett behov har uppstått någonstans i 

verksamheten. Därefter analyseras och preciseras vilket behov det är som ska 

uppfyllas och även vilket värde det rör sig om. Utgångspunkten ligger vid att det är 

behovet som ska styra upphandlingen men tidsaspekten är också viktig att beakta. 

När behovet har preciserats och ett förfrågningsunderlag har skapats sker en 

annonsering.  

 

Uteslutning av leverantör/ Kvalificering av leverantör: När anbudstiden har löpt 

ut inleds vad Muth43 benämner som öppningsförfarandet, vilket innebär att alla de 

inkomna anbuden öppnas, granskas och protokollförs samtidigt. Vem det är som 

granskar anbuden varierar. Om det är en upphandling som är övergripande för hela 

kommunen sker granskningen centralt på upphandlingsenheten. Är det däremot en 

upphandling som rör en specifik verksamhet, eller enhet, i kommunen är det 

verksamheten själva som handhar upphandlingen men med skillnaden att 

upphandlingsenheten stöttar och granskar att anbuden i efterhand att de är korrekta 

och uppfyller de satta kraven. Förutom de krav som är satta i förfrågningsunderlaget 

utesluts anbudsgivare som har skatteskulder. Att beakta skatteskulder är viktigt för 

kommunen då de själva är skattefinansierade och för att konkurrensen ska 

uppehållas med lika villkor för alla aktörer. För att finna ut om en anbudsgivare har 

skatteskulder använder Hässleholms kommun sig av en sökbar tjänst där det går att 

finna årsredovisningar, bolagssammansättningar, typ av företagsform och om 

anbudsgivaren innehar f-skattesedel mm. Dock påtalar Muth44 att gällande 

småföretag och skatteskulder diskvalificerar de inte de direkt. Utan om det inte sker 

frekvent kan kommunen påtala att anbudsgivaren bör ordna med betalningarna. Om 

                                                
42 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
43 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
44 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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de ändå blir diskvalificerade pga frekventa skatteskulder påtalar Muth45 att 

anbudsgivaren oftast ordnar upp skatteskulder inför framtida anbud.  

 

I övrigt gällande den ekonomiska situationen kräver kommunen att anbudsgivaren 

ska ha tillräckliga ekonomiska resurser. Att ha en ansvarsförsäkring och att lämna 

intyg vid en anbudsgivning är något som tyder på ekonomisk stabilitet enligt 

Muth46. För att säkerställa att anbudsgivarna är kreditvärdiga används ett business 

check-system som används under kvalificeringsfasen. Vidare ställer kommunen en 

rad olika krav förutom de ekonomiska. Vid exempelvis skolskjutsar ställs det bl.a. 

krav på att det ska finnas säkerhetsbälten och vinterdäck på bussarna. Till skillnad 

från Helsingborgs stad ställer inte Hässleholms kommun några specifika miljökrav 

eller miljöklassificering, utan de har bara en önskan om att leverantörerna använder 

så miljövänliga fordon som möjligt. För att inte undanröja möjligheten för mindre 

lokala företag att lämna anbud har inte Hässleholms kommun ingått i något större 

miljöprojekt. Vidare i kvalificeringsfasen begär upphandlaren in referenser från 

tidigare utförda uppdrag om det är en upphandling som gäller teknisk kapacitet. 

Muth47 poängterar att de även har en förbehållsrätt att vid en bedömning granska 

referenserna för att verifiera den egna bedömningen. Dock understryker 

respondenten att det är upphandlingsenheten bedömning som väger in mest och att 

det inte är någon annan som väljer vilken anbudsgivare det är de ska välja. 

Huruvida anbudsgivaren använder sig av underleverantörer eller inte väger inte in i 

bedömningen i urvalsfasen. De enda som vägs in är att det ställs likadana krav på 

underleverantören som på anbudsgivaren. Muth48 förklarar att de vill att tjänsten ska 

utföras på bästa sätt och har inga synpunkter på underleverantörer så länge de sköter 

sig.  

 

Tilldelning av kontrakt: Innan kontrakttilldelningsfasen inleds använder 

upphandlaren en utvärderingsmetod som är en kombination av lägsta pris och det 

ekonomiskt mest fördelaktiga.  Om upphandlingen har tydliga och strikta krav i 

                                                
45 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
46 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
47 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
48 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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förfrågningsunderlaget är det lägsta pris som vägs in som enda kriterium. Muth49 

förklarar med andra ord att all kringservice brukar specificeras i kraven och därefter 

väljs kontrakten oftast efter lägsta pris.  

 

Avtalsspärr: När en tilldelning har skett inleds den lagmässiga avtalsspärren som 

tillåter de ej tilldelade anbudsgivarna att begära överprövning. Ett ovanligt fall är att 

anbudsgivaren drar tillbaka sitt anbud när de väl har blivit tilldelade. Muth50 har 

bara hört om det här två gånger, en gång för Hässleholms kommun och en gång för 

Perstorps kommun. I första fallet godtogs tillbakadragning och den som hade blivit 

rankad tvåa i utvärderingsfasen vann istället upphandlingen. I det andra fallet gjorde 

kommunen en övervägning om de skulle inleda en civilrättslig process eller inte. 

Perstorps kommun ansåg att om de tvingade leverantören att utföra tjänsten skulle 

de drabbas så hårt att de hade hamnat i konkurs, vilket hade ställt till med problem 

vid ett senare tillfälle.  

 

Uppföljning: Gällande överprövningarna ser Muth51 en trend i att den som kommer 

tvåa i en tilldelningsprocess oftast är den part som begär en överprövning. Vidare 

har respondenten52 inte några uppgifter kring i vilken omfattning som 

överprövningarna vinns och träder i kraft i domstol.  

 

3.2.9 Empirisammanfattning 

Behovsanalys och förfrågningsunderlag: Från majoriteten av respondenterna 

framgår det att inledningsvis i delprocessen, inkommer ett behov från någon 

verksamhet. När behovet inkommit till upphandlingsenheten genomförs en 

behovsanalys m.h.a data och/eller diskussion med verksamheten. Efterhand 

fastställs sedan en kravspecifikation och anbudsföreskrifter som bildar en 

kravspecifikation. Om upphandlingensvärde understiger 287 000 kr kan en 

direktupphandling genomföras, om summan däremot skulle överstiga 1.9 miljoner 

så måste denna även annonseras i en nationell likaså en europisk databas. Den 

                                                
49 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
50 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
51 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
52 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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nationella databasen har samtliga eventuella leverantörer tillgång till. Efter att 

ovanstående har fastställts görs en annonsering. 

Uteslutning av leverantör/kvalificering av leverantör: Efter att 

annonseringstiden/anbudsgivningstiden har löpt ut öppnas alla anbuden av en 

grupp, oftast med ansvarig upphandlare i spetsen. Respondenterna svarade i 

majoritet att ett grundkrav för att fortsatt få vara med i upphandlingen, är att 

leverantören har betalt sina skatter. Därefter görs bl.a. kreditupplysningar, kontroll 

av ekonomisk situation och kontroll av F-skattesedel. Vidare undersöks att 

leverantören uppfyller ställda krav i anbuden. Majoriteten av tillfrågade kommuner 

nyttjar referenser om de anser att det är nödvändigt, särskilt vid nya och/eller större 

upphandlingar. Om en anbudsgivare tänker anlita en underleverantör kommer 

samma krav ställas på dem som på anbudsgivaren.  

 

Skulle en leverantör inte uppfylla ställda krav utesluts dem. Det gäller även om 

anbudsgivaren skulle ha missat att ange ett krav i anbudet, trots att de egentligen 

menat att ange det. Sollentuna kommun har infört ett IT-system för att eliminera 

felaktigheter i anbuden. Om ett inkomplett anbud skickas till Sollentuna kommer 

det inte att gå igenom och anbudsgivaren får korrigera anbudet tills det är korrekt 

angivet och accepteras av systemet. Växjö kommun har även andra krav på 

leverantörerna utöver ovannämnda. Växjö kommun baserar även sin uteslutning på 

hur styrelsen ser ut t.ex. om det har varit hög omsättning på ledamöter.  

 

Tilldelning av kontrakt: Från intervjuerna har det framgått att lägsta pris inte är 

det viktigaste vid tilldelning av kontrakt. Majoriteten av respondenterna poängterar 

att vid val av leverantör baserat på lägsta pris måste kravspecifikationerna vara 

välspecificerade. När det gäller val av ekonomiskt mest fördelaktigt anbud, gäller 

det oftast egenskaper i tjänsten/produkten som är svåra att specificera.  

Efter att ha valt leverantör går ett tilldelningsbeslut ut till alla anbudsgivare 

samtidigt och Växjö kommun poängterar att det är av stor vikt att beslutet är 

väldokumenterat. Det får inte finnas skillnad mellan antaget anbud och 

förfrågningsunderlag.  

Nyköping har vid tillfällen använt sig av ett fast pris på upphandlingen och sedan 

bedömt anbuden efter angivna egenskaper t.ex. kvalitet.  
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Avtalsspärr: Samtliga respondenter följer den lagmässiga avtalsspärrstiden på tio 

dagar för elektroniska anbud och femton dagar för pappersupphandlingar. 

Sollentuna kommun tillämpar några dagars förlängd avtalsspärrstid vid långhelger 

och Trelleborg tillämpar någon dag extra på avtalsspärrstiden.  Under tiden som 

avtalsspärren löper har ej valda anbudsgivare möjlighet att överklaga 

tilldelningsbeslutet. Halmstad kommun kommenterar att de vid något tillfälle även 

har tillåtit anbudsgivare att dra tillbaka sitt anbud under avtalsspärren. Något som 

några respondenter även har kommenterat på är att det är vanligt förekommande att 

överprövningar görs. Kalmar kommun menar på att det är ca 8 – 9 % av alla 

upphandlingar som går till överprövning.  

 

Uppföljning: Svaren från respondenterna i den här frågan är kluven några påstår att 

det är få upphandlingar som överprövas och andra att det sker kontinuerligt eller 

relativt ofta. Kalmar kommun menar på att det är ca: 8-9 % av alla upphandlingar 

överprövas medan Sollentuna inte anser att det sker särskilt ofta. Hässleholms 

kommun berättar att det verkar finnas en trend i att överpröva upphandlingar.  

Vid en överprövning så kan det leda till att kommunen inte har ett avtal att avropa 

ifrån Växjö kommun har löst det genom att vid en sådan situation köpa från 

tillfälliga leverantörer.  
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3.3 Analys 

3.3.1 Behovsanalys och förfrågningsunderlag 

 

 
 

 

 

Alla de kommuner som har medverkat i den empiriska intervjun inleder sin 

upphandlingsprocess likt den process som beskrivs i LOU (SFS 2007:1091). Först 

väcks det ett behov ute i verksamheten som på något sätt förmedlar sitt behov till 

den centrala upphandlingsenheten. Därefter analyseras behovet för att det ska kunna 

konkretiseras ner till ett förfrågningsunderlag. Sollentuna, Huddinge och 

Trelleborgs kommun skiljer sig från de andra kommunerna genom att de i samband 

med behovsanalysen kontrollerar ifall det råder existerande avtal som kan tillgodose 

behovet. Likaså utmärker Växjö kommun53 sig genom att betona vikten av det 

första inledande steget i processen. De värderar det initiala steget till 70 % av hela 

upphandlingsprocessen och därmed tillsätter de en referensgrupp ett år innan som 

arbetar med behovsanalysen. Sollentuna kommun54 skiljer sig även på det sättet att i 

vissa fall, när de anser sig ha en bristande uppfattning, träffar de leverantörer för att 

få en bild om hur branschen fungerar. Likaså brukar Huddinge kommun55 vid behov 

träffa branschorgan för att få en klarare bild över en bransch. De båda kommunerna 

anser att en tydligare bild om en bransch ligger till grund för ett bättre 

förfrågningsunderlag. 

 

                                                
53 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
54 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
55 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 

 
Fig. 3.4 Upphandlingsprocessen (KKV 2012) 
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När förfrågningsunderlaget är skapat skiljer sig inte kommunernas åt, varken från 

LOU eller sinsemellan. Utan en annonsering sker där alla företag i Sverige ges en 

möjlighet att lämna anbud. Själva öppningen av anbuden följs i praktiken lika 

noggrant det som står i LOU, dvs. att alla anbud öppnas samtidigt av minst två 

tjänstemän som sedan protokollförs. 

 

3.3.2 Uteslutning av leverantör 

 

 
 

 

Det andra steget i upphandlingsprocessen är uteslutning av leverantör, och innebär 

enligt LOU (SFS 2007:1091) att den upphandlande myndigheten först ska granska 

leverantören, därefter anbudet. Vår empiriska undersökning visade att kommunerna 

först undersöker leverantören och dess ekonomiska situation genom olika 

kreditupplysningstjänster innan de granskar anbuden. På så sätt ödslas ingen tid på 

granskning av anbud där leverantören inte lever upp till de obligatoriska kraven. Det 

visade sig att samtliga kommuner undersöker anbudsgivarnas ekonomiska situation, 

t.ex. om de är registrerade, årsredovisningar och inte har några skatteskulder. Det 

sistnämnda poängterar både Muth56 och Braic57 som en självklar faktor eftersom att 

offentlig upphandling finansieras genom skattemedel. Nyköpings kommun58 tar 

även in uppgifter om anbudsgivarens omsättning vid upphandling av tjänsteavtal 

som ska sträcka sig 6-8 år.  

 

                                                
56 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
57 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
58 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 

Fig. 3.5 Upphandlingsprocessen (KKV 2012) 
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Enligt LOU (SFS 2007:1091) måste en leverantör uteslutas om den deltagit i 

kriminell organisation och samtliga kommuner menar att de genomför en sådan 

kontroll. Adanko59 anser dock att det är en omöjlig uppgift att kontrollera och 

garantera att en leverantör inte deltar i en kriminell organisation.  

 

Anmärkningsvärt är att den empiriska studien av delprocessen visade tydliga 

skillnader mot den teoretiska delprocessen. Samtliga kommuner granskar 

anbudsgivarens ekonomiska situation, i denna delprocess, vilket skiljer från teorin 

där den granskningen sker i kvalificering av leverantören.  

 

3.3.3 Kvalificering av leverantör 

 

 
 

 

LOU (SFS 2007:1091) klargör att i delprocessen, kvalificering av leverantör, ska 

anbudsgivarens kapacitet på det ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga området 

undersökas. Den empiriska studien påvisade dock att samtliga kommuner 

kontrollerar anbudsgivarnas ekonomiska situation i föregående delprocess.  

Vad som ska upphandlas, kontraktsvärdet samt hur komplexiteten för 

upphandlingen är faktorer som kommunerna tog hänsyn till när de överväger att 

använda sig av leverantörernas referenser. Det visade sig att användning av 

referenser var ett vanligt förekommande tillvägagångsätt, vid större upphandlingar, 

för att undersöka leverantörens yrkesmässiga kapacitet. Anseus60 menar att det finns 

för- och nackdelar med referenser eftersom leverantörer ofta väljer referenser som 

de har en personlig anknytning till, därav kan den informationen bli vinklad och 
                                                
59 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
60 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 

Fig. 3.6 Upphandlingsprocessen (KKV 2012) 
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missvisande. Huddinge och Sollentuna kommun arbetar vid bedömning av en 

leverantörs tekniska förmågor tillsammans med upphandlande verksamhet, eftersom 

att de besitter sakkunskap på aktuellt område.  

 

Den empiriska undersökningen visade att om en leverantör väljer att använda sig av 

underleverantörer var detta inget problem. Dock ställs samma krav på 

anbudsgivaren som dess underleverantör. Huddinge61 och Sollentuna62 beskrev 

situationer då begränsningar för användandet av underleverantör kunde förkomma. 

Det kunde vara situationer när leverantören skulle utföra en viss procent av 

uppdraget själv, för att motverka att den endast blir en agent. Även upphandlingar 

som anses känsliga kan innehålla ett förbud mot underleverantörer, men då finns det 

med i förfrågningsunderlaget. 

 

Enligt LOU (SFS 2007:1091) får inte kommunerna ställa krav på att företag har 

ISO-certifikat. Dock får de ställa krav på motsvarande till ISO-certifikat, vilket 

samtliga kommuner utnyttjar i många upphandlingar. Nyköpings kommun63 nämner 

att leverantörer som har ISO-certifikat kan ges extra ”poäng” vid utvärderingen av 

anbuden.  

 

3.3.4 Tilldelning av kontrakt 

 

 
 

 

                                                
61 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
62 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
63 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 

Fig. 3.7 Upphandlingsprocessen (KKV 2012) 
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Vid det fjärde steget i upphandlingsprocessen kräver LOU (12 kap) att kontrakt ska 

tilldelas genom att antingen anta det lägsta priset eller det som är det mest 

ekonomiskt fördelaktiga. Då lagen är tvingande ges det inte utrymme för 

kommunerna att tilldela kontrakt utefter andra kriterium.  

 

Överhängande tilldelar kommunerna kontrakt till lägsta pris vid upphandlingar där 

kravspecifikationen är hård och djupgående. Anledningen som många har uppgett är 

att vid hård kravspecifikation ges det inte, och ska inte, utrymme för andra 

värderingar än det lägsta priset. Däremot skiljer sig omfattningen av den hårda 

kravspecifikationen kommunerna åt. Sollentuna kommun64 strävar efter att alltid 

hålla en hög kvalitet, vilket medför att de tilldelar kontrakt efter det som är det mest 

ekonomiskt fördelaktiga. Enda undantaget för kommunen är precis som övriga 

kommuner att kontrakt väljs till lägsta pris vid en hård kravspecifikation. Men detta 

rör mindre upphandlingar och är ett undantagsfall. Kalmar kommun65 tilldelar också 

majoriteten av kontrakten utefter det ekonomiskt mest fördelaktiga. På motsatt sida 

finns Trelleborgs kommun66 som har en grundprincip där det är lägsta pris som 

oftast väljs. Frånsett dessa tre undantagsfall är kontraktstilldelning en 

situationsanpassad process som styrs huruvida det råder tydliga och hårda 

kravspecifikationer i förfrågningsunderlaget eller inte. 

 

 

3.3.5 Avtalsspärr 

 

 
 

                                                
64 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
65 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
66 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 

Fig. 3.8 Upphandlingsprocessen (KKV 2012) 
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Den lagmässiga avtalsspärren ska som tidigare nämnt varar tio dagar vid e-post och 

15 dagar vid traditionell post från det att tilldelningsbeslutet har tagits. Samtliga 

kommuner uppfyller detta, det finns inte en enda som inte tillämpar kravet av 

avtalsspärr. Något att anmärka i kontexten är dock att två kommuner, Sollentuna67 

och Hässleholms kommun68, tillämpar längre avtalsspärr än vad LOU kräver. 

Sollentuna kommun69 förlänger avtalsspärren när den kravmässiga krockar med en 

långhelg. Likaså förlänger Hässleholms kommun70 alltid avtalsspärren några dagar 

med motiveringen att det för de inte spelar någon för de att ha en avtalsspärr på 

några extra dagar vid en upphandlingsprocess som har tagit flera månader. 

 

 

3.3.6 Uppföljning 

 
 

 

Den sista delprocessen i upphandlingen är uppföljning, vilket enligt LOU (SFS 

2007:1091) innebär att en leverantör som anser sig ha lidit skada kan föra talan om 

skadestånd mot den upphandlande myndigheten. Den empiriska studien visade att 

det var vanligt med överprövning i ungefär hälften av kommunerna. Kalmar 

kommun71 ansåg att överprövningar berodde på att det alltid går att hitta fel i ett 

upphandlingsförfarande. Muth72 på Hässleholms kommun såg en trend att det ofta 

var den som kom tvåa i tilldelningen som begärde överprövning.  

                                                
67 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
68 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
69 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
70 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
71 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
72 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 

Fig. 3.9 Upphandlingsprocessen (KKV 2012) 
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Braic73 på Växjö kommun menar att en överprövning kan pågå i flera månader, 

t.o.m. längre eftersom den måste gå igenom flera steg. Först hamnar den i 

Förvaltningsrätten, för att eventuellt gå vidare till Kammarrätten och slutligen 

Högsta förvaltningsrätten som sista instans. Därav poängterar Braic74, att under den 

processen har inte kommunen något avtal att avropa ifrån. Vilket kan leda till 

tillfälliga upphandlingar. 

 

3.3.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis liknar kommunernas upphandlingsprocess, dels varandra men 

också LOUs. Kommunerna har varierande tillvägagångsätt i olika delprocesser men 

de följer hela tiden LOUs regelverk. Den största och mest anmärkningsvärda 

avvikelsen är att samtliga kommuner arbetar med, undersökningen av 

anbudsgivarnas ekonomiska situation redan i delprocessen, uteslutning av 

leverantör. Detta skiljer sig från LOUs teoretiska upphandlingsprocess, då den 

delen hanteras i efterkommande delprocess, kvalificering av leverantör.  

 

Författarna har valt att illustrera en upphandlingsprocess utifrån den bild som 

kommunerna gav av sitt arbete (se fig. 3.11). Illustrationen ger enligt författarna en 

mer sanningsenlig bild än vad Konkurrensverkets upphandlingsprocessfigur gör 

(fig. 3.10). I Konkurrensverkets fall är det lätt att missförstå och bara tro att det är 

stegen Kvalificering av leverantör och Tilldelning av kontrakt som är 

upphandlingsprocessen. Men så är inte fallet utan alla steg som är i figuren är 

upphandlingsprocessen, därav författarnas förtydligande och utvecklande av en ny 

figur.  

 

 

 

 

 

                                                
73 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
74 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
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Fig. 3.11 Författarnas upphandlingsprocess 
 

 
 
 
 

Fig. 3.10 Upphandlingsprocessen (KKV 2012) 
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4. Vilka problem medför upphandlingsprocessen hos 

kommuner? 

_______________________________________________ 
I teorikapitlet presenteras en rad problemområden som Wijkman (2011) har tagit 

fram i samband med en statlig offentlig utredning. Kommunerna har sedan i den 

empiriska delen fått presentera vad de anser är ett med problem med LOU och 

offentlig upphandling samt vilka problem de har just i sin kommun. Kapitlet 

avslutas genom att analysera varje problemaspekt. 

___________________________________________________________________ 

 
 

Fig 4.1 Översikt av kapitlets disposition 
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4.1 Teori 

4.1.1 Problem med den offentliga upphandlingsprocessen, utredning av SOU 

Vid skapandet av den teoretiska referensramen har det uppdagats för författarna ett 

glapp i teorin gällande problem med offentlig upphandling. I de flesta teoretiska 

verk som författarna har tagit del av förklaras upphandlingsprocessen ingående med 

hänsyn av regelverket. Likaså delges det kunskap om olika uttalade problem som 

LOU medför. Däremot finns det ingen information om praktiska problem i 

upphandlingsförfarandet. Därför har författarna kompletterat den teoretiska 

referensramen utefter att i empiriinsamlingen ha fått vetskap om betänkandet som 

Wijkman (2011) har utfört i Statens Offentliga Utredningars regi. I betänkandet 

redogörs problem med LOU och offentlig upphandling. Författarna är medvetna om 

att nedanstående utdrag ur betänkandet enbart kan styrkas med en källa med 

anledning av det tidigare nämnda teoriglappet. 

 

4.1.1.1 Problem i delprocessen behovsanalys/förfrågningsunderlag 

Direktupphandling skiljer sig från det vanliga upphandlingsförfarandet genom att 

det inte behöver föregås av en annonsering. Kravet för att använda detta förfarande 

är att värdet för upphandlingen inte får överstiga 15 % av tröskelvärdet för varor 

och tjänster, vilket i dagsläget blir 287 000 kr. Likaså kan direktupphandling 

tillämpas om det finns synnerliga skäl. (LOU 15 kap. 3 § SFS 2007:1091) 

Enligt Wijkman (2011) råder ett överhängande missnöje hos myndigheterna i 

Sverige med den satta beloppsgränsen i LOU. Med stöd av forskning drar Wijkman 

(2011) paralleller med att desto lägre besparing på slutpriset av den upphandlade 

tjänsten eller varan som görs, desto högre borde gränsen för direktupphandling vara. 

Anledningen är att de höga transaktionskostnaderna, som upphandlingsförfarandet 

med annonsering medför, inte vägs upp av den slutgiltiga besparing som görs 

gällande priset för varan eller tjänsten. Likaså förs en diskussion kring varierande 

rimliga fiktiva prisbesparingar. 

 
 

 

4.1.1.2 Problem i delprocessen uteslutning/kvalificering av leverantör 

Det finns branscher, eller områden där det är vanligt med stora prisförändringar. Det 
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kan också vara en fråga om att varor slutar tillverkas under ett kontrakts löptid och 

som därmed måste bytas ut mot en annan. LOU reglerar inte hur dessa 

kompletteringar får gå till. (Wijkman 2011) 

Ett ex på prisförändringar är från bensinpriser.se75, där priset på bensin något som 

kan fluktuera över tiden, från hösten 2010 till sommaren 2011 steg bensin priset 

från ca: 11,50 till 14kr.  

Wijkman (2011) hänvisar till praxis från EU-domstolen där det inte är tillåtet att 

komplettera de väsentliga villkoren i ett kontrakt utan att genomföra en ny 

upphandling. Om de båda parterna omförhandlar de villkoren ska en ny 

upphandling ske, vilket innebär att andra leverantörer kan vara med och tävla om 

det nya kontraktet.  

 

4.1.1.3 Problem i delprocessen tilldelning av kontrakt 

LOU och LUF innehåller två utvärderingsgrunder. De innebär att en upphandlande 

myndighet eller enhet måste ange om den avser att anta 

• det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller  

• det anbud som har lägst pris. 

Enligt den första utvärderingsgrunden är det möjligt att anta ett anbud som har ett 

högre pris men som man bedömer har en högre kvalitet. Den upphandlande 

myndigheten ska ange i annonsen eller förfrågningsunderlaget, vilka kriterier som 

den kommer att bedöma. I lagen exemplifieras olika tänkbara kriterier bl.a. 

leveranstid, kvalitet, driftkostnader, tekniskt stöd, miljöpåverkan och 

service.(Wijkman 2011) 

Enligt Wijkman (2011) har många upphandlare svårt att definiera kvalitet i samband 

med upphandling av tjänster. Det upplevs särskilt svårt att ställa krav eller utvärdera 

”upplevd kvalitet”. I och med detta får referenser en stor betydelse vid 

utvärderingen, vilket leder till att nystartade företag har svårt att delta i 

anbudsgivningen. (Wijkman 2011) 

                                                
75 http://www.bensinpriser.se/prisstatistik 
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4.1.1.4 Problem i delprocessen avtalsspärr 

 Enligt 16 kap. 1 § LOU och LUF, ”En leverantör som anser sig ha lidit eller kan 

komma att lida skada får i en framställning till allmän förvaltningsdomstol ansöka 

om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet”. 

 

Wijkman (2011) pekar på flera problemaspekter gällande överprövning. Den första 

aspekten berör tidsåtgången som en överprövning kräver. En prövning i två 

instanser kan ta över ett år, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för samhället 

genom direktupphandlingar som är nödvändiga under domstolsprocessen. 

Kostnadsaspekten spelar även en avgörande roll för mindre företag eftersom de har 

svårt att reservera resurser och stå fast vid sina anbud under långvariga 

domstolsprocesser. Wijkman (2011) hänvisar till Upphandlingsutredningen som 

menar att risken för långdragna domstolsprocesser har lett till att företag väljer att 

avstå från anbudsgivningen. Enligt Wijkman (2011) menar att rädslan för 

överprövning har resulterat i en strukturell påverkan på offentlig upphandling. 

Upphandlingen handlar inte lika mycket om att göra goda affärer utan fokus ligger 

på att undvika överprövningar. Som ett resultat av detta väljer den upphandlande 

myndigheten säkra alternativ, ofta lägsta pris med många obligatoriska krav. Detta 

förhindrar t.ex. att en förhandling och dialog förs med anbudsgivare, beaktning av 

alternativa bud eller utvärdering av kvalitet. 

 
4.1.1.5 Problem i delprocessen uppföljning 

Wijkman (2011) nämner i delbetänkandet att offentliga verksamheter har en 

bristfällig uppföljning och utvärdering om de ens har en sådan delprocess. 

Delprocessen är dåligt utvecklad och det finns t.o.m. leverantörer som efterfrågar en 

bättre uppföljning och utvärdering av deras prestationer. Enligt en 

enkätundersökning visade det sig att endast 24 % av tillfrågade 

upphandlingsenheter hade uppföljning av påskrivna kontrakt dock ska poängteras 

att 51 % av de tillfrågade önskade att de kunde utveckla sin utvärderings- och 

uppföljningsverksamhet men att de saknade resurser för att genomföra det. 

(Wijkman 2011) 
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4.1.1.6 Teorisammanfattning 
Teoriavsnittet i det fjärde kapitlet behandlar de problem som Wijkman (2011) 

presenterar i Statens offentliga utredning. Författarna har valt att strukturera 

problem efter den delprocess de återfinns i. 

• Behovsanalys/förfrågningsunderlag – problemet som presenterades 

behandlade kontraktsgränsen för direktupphandling, den anses vara för låg. 

• Uteslutning/kvalificering av leverantör – här lägger Wijkman (2011) fram 

problematiken angående det faktum att där det inte är tillåtet att komplettera 

väsentliga villkor i ett kontrakt, t.ex. reglera prisförändringar. 

• Tilldelning av kontrakt – behandlar problemet med att det är svårt att 

definiera kvalitet i samband med tilldelning av kontraktet. 

• Avtalsspärr – handlar om att en överprövning som genomförs tar får lång tid 

och kräver för mycket resurser. 

• Uppföljning – problemet som presenterades behandlade att de flesta 

kommunerna inte har någon uppföljning och utvärderingsarbete av vald 

leverantör. 
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4.2 Empiri  

4.2.1 Problem med den offentliga upphandlingsprocessen i Halmstad kommun 

Johnson76 på Halmstad kommun anser att direktupphandlingsvärdet är för lågt 

eftersom en upphandling är tidskrävande är inte tillvägagångssättet ekonomiskt 

försvarbart vid mindre kontraktsvärden. Respondenten77 menar också att det faktum 

att inga kompletteringar får göras förhindrar konkurrensen. Att potentiella 

leverantörer blir nekade att lämna anbud för att dokument som inte rör tjänsten inte 

finns med i anbudet är oacceptabelt. Halmstad kommun har idag inget utvecklat 

uppföljningssystem av leverantörer. Avslutningsvis anser Johnson78 att 

överprövningsprocessen är för långdragen. 

 

4.2.2 Problem med den offentliga upphandlingsprocessen i Huddinge kommun 

Anseus79 anser att ett problem med upphandling enligt LOU är bland annat att 

upphandlingen inte får utvärderas på det som typiskt sätt är kvalificeringskrav. 

Referenser hamnar i ”gråzonen” för vad som får utvärdera eftersom det säger mer 

om leverantörens kapacitet och förmåga än vad som faktiskt ska upphandlas. 

Regelverket är ”stelbent” och byråkratiskt för respondenten beskriver hur han fick 

en överprövning då han endast hade utvärderat 2 av 3 referenser och 

upphandlingsenheten får inte bortse från en åberopad referens eftersom det öppnar 

för godtycke. Även komplettering vid offentlig upphandling är problematiskt. T.ex. 

om en referens inte kan nås, får leverantören inte komplettera med en ny eftersom 

att kompletteringar inte får tillge anbudet något nytt.  

Vid privat förhandling kan uppdragsgivaren skaffa sig en uppfattning om vilken 

anbudsgivare som är bäst. Men inom offentlig upphandling måste beslut fattas efter 

en samlad bedömning, den emotionella delen bortses. Men eftersom det är 

uppdragsgivaren som är köpare ser inte respondenten varför de inte skulle vilja 

köpa den tjänst som är bäst. Upphandlingen måste på förhand definieras, vilket kan 

vara svårt enligt Anseus80. Anseus81 menar att kommunen behöver bli bättre på sitt 

uppföljningsarbete, kanske genom en mer personlig kontakt med leverantörer.  

                                                
76 Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
77 Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
78 Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
79 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
80 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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4.2.3 Problem med den offentliga upphandlingsprocessen i Nyköpingskommun 

Kindeborg82 anser att systemet ibland kan vara ”fyrkantigt”, men även om LOU 

skapar komplikationer ibland blir resultatet av offentlig upphandling att 

skattemedlen används på ett bättre sätt. Vidare menar Kindeborg83 att de mindre 

kommunerna har problem med LOU, eftersom de inte har personal som klarar av 

regelverket, men att de större kommunerna gynnas av det. 

 

4.2.4 Problem med den offentliga upphandlingsprocessen i Sollentuna kommun 

Sandberg84  påtalar problematiken med det låga värdet på direktupphandlingar (287 

000kr eller 15% av tröskelvärdet). Sandberg anser att detta värde är för lågt sett till 

de relativt höga administrativa kostnaderna som offentlig upphandling innebär, hon 

menar att det ”kostar mer än vad det smakar”. 

 

4.2.5 Problem med den offentliga upphandlingsprocessen i Växjö kommun 

Braic85 ser vissa problem med LOU; strikt med kompletteringar, föhandlas för lite, 

för insktänkt förhandlingsfrihet, rättslig problematik och för lågt tröskelvärde för 

direktupphandling. 

Kompletteringar är för strikt och stelt, enligt Braic86. Missar en leverantör att skriva 

sitt namn på anbudet eller inkommer två timmar efter att anbudstiden har upphört så 

utesluts leverantören. Braic87 anser att det är fel att utesluta leverantörer på en 

mindre miss. Det kan vara så att de hade bästa anbudet och har kanske jobbat heltid 

på anbudet i kanske en månads tid. Det är inte konkurrens- eller affärsmässigt.   

När upphandlingsenheten ska välja vilket avtal som ska antas får det inte finnas 

några avvikelser mellan anbudet och förfrågningsunderlaget. Till skillnad från den 

privata sektorn får inte någon ytterligare tjänst som erbjuds utöver det som står 

specificerat i förfrågningsunderlaget, tas med i bedömningen. Med föregående i 

åtanke så är det av största vikt att ansvarig upphandlare har en god 

                                                                                                                                    
81 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
82 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
83 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
84 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
85 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
86 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
87 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
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marknadskännedom och kan föra en dialog med leverantörerna och referensgruppen 

kring vilka krav som bör ställas innan en upphandling inleds.  

 

Transaktionskostnaden för direktupphandling är för stor. Tiden det tar att 

genomföra en upphandling på 300 000 kr är i stort sett samma som det tar för en 

upphandling på 50 miljoner. Braic88 menar att ”det kostar mer än det smakar”. 

Därmed skulle en höjning av beloppsgränsen till 600 000 kr vara en mer rimlig 

gräns. Braic89 problematiserar också kring tidsåtgången som överprövning medför 

och andra komplikationer som rättsprocessen kan medföra. Ett exempel som 

respondenten delger är överprövningar vid vitala tjänsteupphandlingar. Om en 

anbudsgivare delges en upphandling om att de ska distribuera mat till kommunens 

skolor och äldreboende har fortfarande de andra anbudsgivaren rätt att begära 

överprövning. Därmed om en överprövningsprocess inleds och går upp till 

förvaltningsrätten får inte kommunen skriva avtal med den som har fått 

tilldelningen. Konsekvensen blir att kommunens skolor och äldreboende inte får sin 

mat. Eftersom att en överprövningsprocess kan ta upp till ett år finns det inte 

utrymme för att inte ge mat till de behövande skolorna och äldreboendena. Braic90 

anser att det här ett problem där den rättsliga processen får övertag över samhällets 

behov. Då skolorna och äldreboende inte kan vara utan mat under en längre period 

löses problemet genom att göra direktupphandlingar med andra leverantörer för att 

tillgodose behovet. Det här är inte enligt respondenten91 en optimal lösning då det 

kräver mer kontinuerligt jobb att underhålla och upprätta direktupphandlingar än att 

ha ett ramavtal på fyra år.  

 

Ett liknande fall hade faktiskt Växjö kommun92 råkat ut för. Det gällde vid en 

upphandling om ett vaccin för livmoderhalscancer som skulle distribueras ut till 

kommunens flickor under 20 år. En anbudsgivare som inte fick tilldelningen 

begärde överprövning och kommunen stod inför ett stort dilemma. Kommunen var 

tvungen att ge ut vaccinet, men lagmässigt kunde de inte göra det. Eftersom det bara 

                                                
88 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
89 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
90 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
91 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
92 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
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fanns två aktörer på marknaden, den som fått tilldelningen och den som begärde 

överprövning, fanns det inte en möjlighet att genomföra direktupphandlingar med 

andra aktörer. Därmed fick överprövningsprocessen fortlöpa och vaccinet kunde 

därefter distribueras. 

 

Växjö kommuns93 uppföljning innehar brister vilket grundar sig i resursproblem. De 

följer till viss del upp avtal men ofta när en upphandling har genomförts går 

ansvarig upphandlare vidare genom att arbeta med nya upphandlingsprojekt. 

Uppföljningen sker mest genom att referensgrupperna reagerar på felaktigheter som 

har uppstått och vidareförmedlar dessa till upphandlingsenheten. Braic94 efterfrågar 

en avtalscontroller som kunde sköta all uppföljning på skrivna avtal men 

resurstillgången är ett problem.  

 

4.2.6 Problem med den offentliga upphandlingsprocessen i Kalmar kommun 

Fransson95 anser att vid mindre upphandlingar, belopp om 500 000 – 1 000 000 kr, 

kan LOU problematisera processen just med de krav som regelverket ställer på 

dokumentation för den tidigare nämnda noggrannheten. Respondenten96 poängterar 

en rådande förståelse om regelverket och LOUs existens samt en genomgående 

positiv inställning till regelverket. Ett problem som de har i kommunen, och som 

Fransson97 hävdar överensstämmer med andra kommuners situation, är bristen av 

uppföljning av genomförda upphandlingar. Kommunen strävar efter en förbättring 

genom att stundtals utföra enkätundersökningar där olika parter får yttra sig 

angående hur väl leverantören och den levererade tjänsten har uppfyllt de ställda 

kraven. Dock anser Fransson98 att en mer grundlig uppföljning är önskvärd och det 

är något som de bör arbeta med att förbättra. 

 

4.2.7 Problem med den offentliga upphandlingsprocessen i Trelleborgs kommun 

Det som är mindre bra är att lagen är väldigt formalistisk kring de obligatoriska 

kraven. Juridiken och formalian har tagit över affärsmässigheten vilket 
                                                
93 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
94 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
95 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
96  Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
97 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
98 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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respondenten menar på underminerar den goda affären. Ett exempel är om en 

anbudsgivare glömmer att underteckna sitt anbud måste upphandlaren direkt 

förkasta anbudet. Det spelar ingen roll om det är det bästa anbudet, utan en 

underteckning måste det förkastas. Adanko99 anser att det som inte rör tjänsten bör 

få kompletteras och att reglerna kring detta bör ändras. Ännu ett exempel är från 

anbudsgivarens sida. Ofta har de lagt ner månader för att ta fram anbudet och om de 

missar att bifoga ett utdrag från bolagsverket måste även det förbises. Enligt 

Adanko100 är målet med LOU att ta tillvara på konkurrensen och få ut så mycket 

som möjligt av skattemedlen, men den nämnda formalian motverkar detta syfte. En 

lösning skulle vara att införa en förenkling av regelverket kring komplettering för 

att uppnå konkurrensen och affärsmässigheten  

 

4.2.8 Problem med den offentliga upphandlingsprocessen i Hässleholms kommun 

Det stora problemet med LOU är svårigheten att korrigera enklare misstag eller 

göra enklare kompletteringar i ett anbud. Att göra enklare kompletteringar påverkar 

inte priset eller affären i sig. Men om kompletterande uppgifter begärs in tolkas det 

som att upphandlarna har hanterat anbudsgivarna ojämlikt och en överprövning kan 

då begäras. Muth101 uttrycker ett missnöje med lagen gällande kompletteringar.  

 

För att säkerställa att leverantörerna uppfyller de ställda kraven och avtalet brukar 

kommunala tjänstemän, i det fall det går, utföra oanmälda kontroller med jämna 

mellanrum. Muth102 påpekar en problematisering med att det inte finns en möjlighet 

att följa upp och kontrollera alla avtal, vilket även återspeglar alla svenska 

kommuner. 

 

 

 

 

 

                                                
99 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
100 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
101 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
102 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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4.3 Analys 

Problem A B C D E F 
Kommun 

      Halmstad x x x x 
 

x 
Huddinge x 

 
x 

 
x 

 Nyköping 
  

x 
   Sollentuna 

 
x 

    Växjö x x x x x x 
Kalmar 

 
x 

  
x 

 Trelleborg 
  

x 
   Hässleholm 

  
x 

 
x 

  

 

	  
Förklaring	  

A Överprövning 
B Direktupphandling 
C Komplettering 
D Tilldelning av kontrakt 
E Uppföljning/utvärdering 
F Ekonomiskt mest fördelaktiga/lägsta pris 

 

 

 

Tabellförklaring: Ovanstående sammanfattning är framtagen för att ge en 

överskådlig bild av vilka områden kommunerna upplever som problematiska.  

Det framgår tydligt att kommunerna upplever att kompletteringar är ett problem, 

näst efter anser de att direktupphandlingsgränser är problematiskt och att 

kommunerna har dålig uppföljning och utvärdering. Figuren ska ge en övergripande 

förståelse över de största problemområdena och vart arbetets fokus kommer att 

ligga. 

  

Fig 4.2 Sammanställning av kommuners problem 

Fig. 4.3 Förklaring av de kodade problemen från fig. 4.2 
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4.3.1 Problem i delprocessen behovsanalys/förfrågningsunderlag 

 
 
 

 

 

Likt det som Wijkman (2011) nämner i sin utredning anser en rad kommuner att det 

råder ett problem med beloppsgränsen kring direktupphandlingen. Med stöd av 

forskning är Wijkmans (2011) slutsats att gränserna är för lågt satta då 

transaktionskostnaderna som offentlig upphandling medför inte väger upp den 

besparing som görs på slutpriset. Den här slutsatsen stöds av bl.a. Sollentuna 

kommun där Sandberg103 anser att de höga transaktionskostnaderna leder till att 

offentlig upphandling ”kostar mer än vad det smakar”. Braic104 i Växjö kommun 

använder samma begrepp och menar på att det inte är rimligt att det tar lika lång tid 

att upphandla en tjänst för 300 000 kr som det gör för en tjänst med ett värde på 50 

miljoner kronor. Ingen av dessa två kommuner ger ett entydigt svar på vad de anser 

att beloppsgränsen ska höjas till men en indikation ges på ett medhållande av 

Wijkmans (2011) resonemang, och Braic105 tycker 600 000kr låter som en rimlig 

gräns. Vid mindre upphandlingar, 500 000 – 1 000 000 kr, anser Fransson106 i 

Kalmar kommun att den omfattande dokumentationen som upphandling kräver 

försvårar processen mer än vad som är nödvändigt. Därmed anser alla tre 

kommuner att beloppsgränsen för direktupphandling bör höjas.  
                                                
103 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
104 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
105 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
106 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 

Fig. 4.4 Problem i delprocessen ”Behovsanalys 
Förfrågningsunderlag” 
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4.3.2 Problem i delprocessen uteslutning/kvalificering av leverantör 

 
 
 

 

Enligt LOU (SFS 2007:1091) får en anbudsgivare komplettera en anbudsansökan, 

men ansökan får inte adderas med ny information eller ersätta tidigare lämnade 

uppgifter. Wijkman (2011) menar att detta skapar problem för upphandlingar som 

gäller branscher där det är vanligt med stora prisförändringar, eftersom en 

förändring av de väsentliga villkoren i ett kontrakt kräver en ny upphandling. Att 

kompletteringarna är ett problem styrks när fem av åtta tillfrågade kommuner ansåg 

att kompletteringen av anbud inte fungerar tillräckligt väl.  

 

Respondenterna från Huddinge107, Nyköping108 och Trelleborgs109 kommun beskrev 

regelverket kring kompletteringar som ”stelbent”, ”fyrkantigt” samt att formalian 

tar över affärsmässigheten som är ett av LOUs uppsatta mål. Adanko110 

exemplifierar problemet genom att beskriva en situation när en anbudsgivare glömt 

att underteckna avtalet. Likaså om en anbudsgivare, som antagligen lagt ner både 

tid och resurser på ett anbud, glömmer att skicka med ett utdrag från bolagsverket 

får dessa anbud varken kompletteras med en underskrift/utskrift från bolagsverket 

                                                
107 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
108 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
109 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
110 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 

Fig. 4.5 Problem i delprocessen ”Uteslutning 
och kvalificering av leverantörer” 
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eller accepteras. Även om det var det bästa avtalet och kompletteringen inte ändrar 

något gällande tjänsten, tas ingen hänsyn till detta. Adanko111 menar att målet med 

LOU att ta tillvara på konkurrensen och få ut så mycket som möjligt av 

skattemedlen, vilket den nämnda formalian motverkar. 

 

4.3.3 Problem i delprocessen tilldelning av kontrakt 

 
 
 

 

Wijkman (2011) nämner också att det finns en rädsla för överprövningar, vilket 

medför en strukturell påverkan på offentlig upphandling. Upphandlingens fokus tas 

då från syftet om att göra goda affärer till att undvika överprövningar. Därmed tar 

den upphandlande myndigheten det säkra före det osäkra och väljer oftast lägsta 

pris vid kontraktstilldelning. På så sätt undviks missförstånd då det används en hård 

kravspecifikation vid lägsta pris. Med viss tidigare nämnd avvikelse sker 

majoriteten av alla kontraktstilldelningar, i de intervjuade kommunerna, genom 

lägsta pris med hård kravspecificering. Det går inte att urskilja en uttalad rädsla av 

överprövning från någon av kommunerna, men att kontraktstilldelning ges efter 

lägsta pris skulle kunna vara ett sublimt tecken på att så är fallet. Braic112 talar 

dessutom om att vid tilldelning av kontraktet så baseras beslutet till 50 % av priset 

vilket då menas med att priset är överlag den viktigaste egenskapen. 

                                                
111 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
112 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 

Fig. 4.6 Problem i delprocessen ”Tilldelning av 
kontrakt” 
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Wijkman(2011) påtalar dessutom att det finns problem med att bedöma det 

ekonomiskt mest fördelaktiga budet. Kommuner har visat sig ha svårigheter med att 

kunna bedöma graden av kvalitet och vikta buden mot varandra, den inskränkta 

förhandlingsfriheten enligt Braic113 påverkar även valet att välja det ekonomiskt 

mest fördelaktiga. 

 

4.3.4 Problem i delprocessen avtalsspärr 

 
 
 

 

Likt att ha för höga beloppsgränser för direktupphandling förlängs 

upphandlingsprocessen längre än nödvändigt när överprövningar sker. Wijkman 

(2011) uppger att en överprövning kan ta upp till ett år om processen genomgår två 

instanser. Konsekvenserna av överprövning blir att den upphandlande myndigheten 

inte får ingå i ett avtal med anbudsgivaren som har fått tilldelning och myndigheten 

tvingas göra direktupphandlingar med ett flertal leverantörer istället. Växjö 

kommuns114 vaccinexempel visar tydligt på den här problematiseringen. I det fallet 

led inte utgången av processen av några större negativa konsekvenser, men större 

konsekvenser skulle kunna ha påträffats ifall det fanns ett akut behov av vaccinet. 

 

                                                
113 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
114 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 

Fig. 4.7 Problem i delprocessen ”Avtalsspärr” 
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4.3.5 Problem i delprocessen uppföljning 

 
 
 

 

Wijkman (2011) hänvisar till en enkätundersökning som visade att endast 24 % av 

tillfrågade upphandlingsenheter hade uppföljning av påskrivna kontrakt. Dock ska 

poängteras att 51 % av de tillfrågade önskade att de kunde utveckla sin 

utvärderings- och uppföljningsverksamhet men att de saknade resurser för att 

genomföra det. Häften av de tillfrågade kommunerna ansåg att de hade brister i sitt 

uppföljningsarbete och att de vill förbättra det. Braic115 anser att problemet grundar 

sig i brister i de resurser som uppföljning kräver. Växjö kommun följer till viss del 

upp avtal men ofta när en upphandling har genomförts går ansvarig upphandlare 

vidare genom att arbeta med nya upphandlingsprojekt. Problemen som har 

upptäckts åskådliggörs i nedanstående figurer. 

 

 

                                                
115 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 

Fig. 4.8 Problem i delprocessen ”Uppföljning” 
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4.3.6 Sammanfattning 

 
 

 

 

I det här kapitlet har vi kunnat se en indikation på att kommunerna och Wijkmans 

utredning har sett problem med tröskelvärdet för direktupphandling. 

Transaktionskostnaderna överstiger besparingarna för mindre upphandlingar som 

överstiger 287 000 och därmed måste genomgå en formell upphandling. En ny 

upphandlingsgräns efterfrågas på mellan 500 000 och 1 miljon. Problem med 

överprövningar har sammanfattningsvis uppdagats. Upphandlingar kan komma att 

skjutas upp ett år och leda till att kommunen akut måste lösa problemet genom att 

göra direktupphandlingar med ett flertal leverantörer istället, vilket kan vara 

kostsamt för kommunen.  

 

Det kan dras en koppling mellan rädslan för överprövning och kommuners vana att 

upphandla efter lägsta pris. Rädslan kan göra att kommuner förbiser möjligheten att 

upphandla det mest ekonomiskt fördelaktiga vilket även stöttas av Växjö 

kommun116 som anser att 50 % av beslutet är beroende av priset. Den lagreglerade 

förhandlingsfriheten försvårar än mer arbetet med att ta fram det mest ekonomiskt 

fördelaktiga anbudet och anta det.  

 

                                                
116 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 

Fig. 4.9 Problemsammanfattning av 
kommunernas upphandlingsprocess 
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Vidare kopplat från ovan så är det från leverantörernas sida svårt att göra 

kompletteringar. Det är möjligt att göra kompletteringar men dessa får inte påverka 

affären, priset eller ändra tidigare lämnade uppgifter. Då upphandlingar kan sträcka 

sig över en längre tid kan detta medföra att leverantörer som arbetar i 

prisfluktuerande branscher kan vara utsatta. Stora förändringar kan göra att anbuden 

måste korrigeras vilket medför att en ny upphandlingsprocess måste genomföras 

från början. Det är ett uttalat problem från fem av åtta kommuner som skulle vilja se 

en förenkling av kompletteringar då den för tillfället till viss del underminerar 

grundidén om konkurrens.  

 

I en utredning av Wijkman som presenterades tidigare i kapitlet, har det visat sig att 

majoriteten av tillfrågade offentliga verksamheter inte bedrev uppföljning i någon 

större utsträckning men en majoritet skulle även vilja utveckla den. Problemen som 

har visat sig, ligger i resursbrister. 
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5. Vilka förbättringsåtgärder för 
upphandlingsprocessen har kommuner genomfört samt 
vilka förslag för eventuella förbättringsåtgärder i 
upphandlingsprocessen finns i teorin? 
 

5.1 Teori 

___________________________________________________________________ 

Kapitlet inleds med en presentation av teoretiska förbättringsåtgärder som sedan 

efterföljs av kommunernas egna genomförda förbättringsåtgärder. Empiridelen 

kompletteras med att presentera kommunernas förslag till förbättringsåtgärder som 

kan göras i antingen LOU eller i upphandlingsprocessen. Författarna avslutar 

kapitlet med att analysera de teoretiska förbättringsåtgärderna med kommunens 

genomförda förbättringsåtgärder. 

___________________________________________________________________ 

 
 

Fig. 5.1 Översikt av kapitlets disposition 
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5.1.1 Förbättringsåtgärder i upphandlingsprocessen 

5.1.1.1 Förbättringsåtgärder i delprocessen förfrågningsunderlag 

Myndigheter i Sverige är, som tidigare nämnt i föregående kapitel, missnöjda med 

beloppsgränsen på 287 000 kr och skulle vilja se den höjd. Wijkman (2011) 

fastställer att kritiken mot att direktupphandling skulle motverka 

konkurrensutsättning är felaktig. Istället skulle en reducering av 

transaktionskostnader kunna genomföras då direktupphandlingsförfarandet är en 

betydligt kortare process, sett till antalet dagar, än vad upphandlingsförfarandet med 

annonsering är. Likaså förs en diskussion kring varierande rimliga fiktiva 

prisbesparingar med slutsatsen att de kritiska gränserna för direktupphandling kan 

variera mellan 2,1 miljoner kr till 423 000 kr. Därmed förespråkar Wijkman (2011) 

i utredningen att beloppsgränserna för direktupphandling bör höjas.  

 

Något som diskuteras allt mer i företagsvärlden är potentialen i partnerskap med 

leverantörer. Partnerskapen inleds oftast för att införa förbättringar i olika supply 

chain områden. (Van Weele 2010) 

 De olika områdena är: 

• Logistik, genom att ge leverantörer insikt i tillgångsbehoven, kan 

leverantörer bättre prognosticera framtida behov. Med bättre insikt kommer 

dessutom bättre service och lägre kostnader för berörda aktörer. 

• Kvalitetsmässigt, genom att tidigt komma överens om kvalitetskrav, som en 

konsekvens kan en reduktion av kvalitetskostnader komma att infalla.  

• Produkt och supply chain kostnader; genom att ha en god insikt i 

leverantörers och industrins struktur, kan gemensamma mål mot att reducera 

kostnader skapas.   

• Produktutveckling, genom att bjuda in leverantörer tidigt i 

produktutvecklingsprocessen, kan tiden för att få ut tjänst/produkt på 

marknaden reduceras samt minska uppstartskostnader. (Van Weele 2010; 

Monczka et. al. 2009) 

5.1.1.2 Förbättringsåtgärder i delprocessen uteslutning/kvalificering av leverantör 
Från föregående kapitel nämner Wijkman(2011) problem med kompletteringar. 

Skulle det ske stora prisförändringar eller varor slutar tillverkas kan priset inte 
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omförhandlas utan att en ny upphandling måste genomföras.  

Wijkman (2011), presenterar olika förbättringsåtgärder för tjänster som har stora 

variationer i pris eller där det är svårt att förutse hur marknaden kommer att 

utvecklas. En lösningsåtgärd är incitamentavtal, ett avtal som är baserat på en 

överenskommen riktkostnad, inklusive vinst- och förlustutdelning. En annan åtgärd 

är att ha en indexreglering av priserna i kontraktet. 

5.1.1.3 Förbättringsåtgärder i delprocessen tilldelning av kontrakt 
Problem som Wijkman(2011) belyser och som behandlades i föregående kapitel är: 

• Möjligt att anta anbud enligt ekonomiskt mest fördelaktigt men är 

svårbedömt. 

En förbättringsåtgärd som Wijkman (2011) nämner är att den upphandlande 

myndigheten använder sig av intervjuer för att säkerställa att anbudsgivaren lever 

upp till förfrågningsunderlagets kvalitékrav. Dock kan en eventuell nackdel vara att 

intervjuerna innebär stor tidsåtgång för upphandlande myndighet. Därför föreslås 

det att dela upp utvärderingen i två steg, där ett det sista utvärderingssteget, 

kvalitétsintervjuerna, endast gäller anbudsgivare som har en verklig chans att vinna 

kontraktet. Kontraktet kommer då att tilldelas den leverantör som bäst klarar de 

uppsatta kvalitetskraven. 

5.1.1.4 Förbättringsåtgärder i delprocessen avtalsspärr 
 
Wijkman (2011) nämner diskuterade förslag angående en lösning på de långa 

överprövningstiderna genom att upphandlingsmålen tas upp i t.ex. en 

förvaltningsmyndighet som första instans. Wijkman (2011) menar att en mer 

centraliserad prövning skulle kunna stärka kunskapen om LOU och tillhörande 

domstolspraxis hos leverantörer, upphandlare och domstolar samt leda till en mer 

enhetlig lagtolkning. Sannolikt kan handläggningstiderna kortas om 

upphandlingsärendena blir den dömande instansens kärnverksamhet. 

5.1.1.5 Förbättringsåtgärder i delprocessen uppföljning 
Det finns problem i offentliga verksamheter med deras uppföljning och utvärdering. 

Många verksamheter har en dåligt utvecklad process eller ingen alls. (Wijkman 

2011) 
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Förbättringsåtgärd: Olika system för att noggrannare kontrollera dröjsmål, felaktiga 

leveranser, underlåtenhet till att uppfylla villkor samtidigt är det viktigt att en 

utvärdering på hur väl leverantörerna uppfattat förfrågningsunderlaget genomförs. 

Även hur väl upphandlade tjänster/varor har fungerat och uppfyllt behov. Genom att 

implementera ett bra IT-system blir en sekundär effekt att offentliga verksamheter 

till viss del kommer till rätta med oseriösa leverantörer. (Wijkman 2011) 

 

Inköpsfunktionens prestationer bör mätas för att se om det utförs på rätt sätt. 

Utvärderingen ska ligga till grund för att förbättra beslutsfattandet då det 

förekommer variationer mellan planerade resultat och utfall. Mätningen ska också 

ligga till grund för att bättre kommunicera med andra avdelningar och skapa bättre 

förståelse för verksamheterna. (Van Weele 2010) 

 

Rent praktiskt underlättar mätning arbetet genom att se hur avdelningen och 

företaget presterar samt om uppsatta mål har blivit uppnådda. Det skapar en ökad 

motivation genom att avdelningen kan sätta upp mål för avdelningen men även för 

personalens personliga utveckling. (Van Weele 2010) 

 

Inköpsfunktionens prestationer mäts genom två huvudsakliga mått; inre effektivitet 

och yttre effektivitet.  Yttre effektivitet definieras hur ett tidigare uppsatt mål eller 

standard uppnås, dvs. utfall kontra planerad prestation. Inre effektivitet handlar om 

skillnaden mellan verklig och planerad uppoffring för att uppnå ett mål, dvs. 

skillnaden mellan planerade och verkliga kostnader. Inköpsfunktionens kärna är då i 

vilken omfattning som förutbestämda mål uppnåddes till minsta möjliga 

resursanvändning. (Van Weele 2010; Monczka, Handfield, Giunipero & Patterson 

2009) 

 

Van Weele (2010) nämner fyra stycken huvudområden; pris/kostnad, 

produkt/kvalitet, logistik och organisation. 

Pris/kostnadsmässigt; kostnadskontroll dvs. kontinuerlig övervakning samt 

utvärdering av priser från leverantörer. Kostnadsreducering dvs kontinuerlig 



              

 

 

  92 (125) 
 

övervakning och utvärdering av aktiviteter för att reducera kostnader. Budgetar är 

ett exempel på ett bra verktyg för övervakningen. (Van Weele 2010) 

 

Produkt/kvalitetsmässigt; kortfattat syftar det till inköpsfunktionens engagemang i 

produktutveckling. Handlar om att mäta antalet arbetstimmar som har lagts på 

projekten och projektets totala ledtid. Bör även mäta hur många gånger som något 

har omarbetats. Vidare bör en mätning av inköpsfunktionens bidrag till total den 

totala kvalitetshantering finnas och en kontroll av att rätt tjänst/produktlevereras 

efter vad som står specificerat. (Van Weele 2010) 

Logistiskt; kontroll och korrekt hantering av inköpsrekvisitioner. Medeltid i 

inköpet, backlog, antal lagda ordrar. Detta område effektiviseras lättast med hjälp 

av IT-system. Kontroll av att leveransen kom i tid från leverantör. Kontroll av att 

rätt kvantitet har levererats. (Van Weele 2010; Monczka et. al. 2009) 

Organisationellt; hur kompetent är inköpsavdelningens personal dvs har de 

utbildning, erfarenhet och/eller andra kompetenser. Hur leds avdelningen?  Existens 

av rutiner och andra dokument. Existens av välutvecklade informationssystem.(Van 

Weele 2010)  

 

5.1.1.6 Förbättringsåtgärder för hela upphandlingsprocessen 

Att sköta upphandlingen genom elektroniska IT-system, istället för det manuella 

pappersarbetet, är en växande trend men som kantas av svårigheter enligt Wijkman 

(2011). Fördelen med att använda ett elektroniskt system är att 

upphandlingsprocessen kan förenklas. Wijkman (2011) avser att elektronisk 

upphandling berör de delar av processen som inleds med skapandet av 

förfrågningsunderlaget och avslutas med kontraktsskrivningen. 

Majoriteten av de som använder sig av e-upphandling har systemet implementerat i 

annonseringsstadiet, vid öppning och registrering av anbuden samt utformningen 

och distributionen av tilldelningsbeslutet. Det är mindre implementerat vid 

kvalificering av anbudsgivare, utvärdering av anbud samt utformningen och 

tilldelningen av kontrakt. Att använda ett elektroniskt system istället för den 

manuella genererar automatiskt inte i kostnadsbesparingar. Däremot finns det en 

möjlighet för administrativa vinster i form av tid, minskad pappershantering och 
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bättre nyttjande av resurser och det är denna vinst som Wijkman (2011) vill belysa i 

rapporten. (Wijkman 2011)  

 

I många små- och medelstora organisationer finns det en låg andel elektroniska 

system för inköp. Genom att investera i ny teknik och hantera en större mängd av 

inköpen elektroniskt, minimeras den mänskliga faktorn, förbättrar inre effektivitet 

samt ökar professionaliteten. Om andelen elektroniska system ökar anser många 

konsulter att vinsten ökar pga. minskade administrativa kostnader och reducera, 

helst eliminera, impulsköp (maverick-buying). Kundnöjdheten kommer även att öka 

då alla kommer kunna att ta ansvar och ha auktoritet att direkt beställa materialet de 

behöver, med hjälp av bra och effektiva beställningsrutiner. (Van Weele 2010) 

För att få ett välfungerande inköpssystem bör följande delar ingå: Rekvirering och 

orderläggning, produkts-, kontrakts- och leverantörsdatabas, orderuppföljning, 

leveranskontroll, invoice-hantering och betalning. (Van Weele 2010)  

 

Inköpsfunktionen kan utformas på olika sätt och en relevant förbättringsåtgärd är att 

utnyttja en centraliserad inköpsfunktion. Att arbeta med en centraliserad 

inköpsfunktion medför positiva effekter som bättre koordination av inköpen, bättre 

priser, serviceavtal och kvalitet. Detta medför även att inköpen kommer att naturligt 

söka efter standardiserade tjänster och leverantörer. Nackdelarna är att andra i 

organisationen kan komma att tro att de gör ett bättre jobb än inköpsavdelningen 

och gör inköp utan att gå via dem. (Van Weele 2010) 

En annan positiv effekt av centralisering av inköpsfunktionen är att företaget 

kommer ifrån resursslöseri och reducera kostnader vid inköp. Genom att 

centralisera inköp och skapa rutiner för kontraktsuppfyllning kommer verksamheten 

ifrån impulsköp och genom att skapa en stor verksamhet för inköp, ökar köpkraften 

med bättre priser som följd, specialisering på förhandling och risken för att olika 

enheter köper samma tjänster och varor minskar. Ett sätt att underlätta arbetet och 

se till att alla enheter fogar sig efter inköpsavdelningens policyer är genom att ge 

inköpsavdelningen rätt till att neka betalningar av impulsinköp och tvinga den 

ansvarige för impulsinköpet att be ekonomichefen om ett godkännande. (Monczka 

et. al 2009)  
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Ett annat verktyg för att underlätta inköpsavdelningens legitimitet och underlätta en 

centralisering, är genom att införa olika elektroniska mätningssystem för att mäta 

leverantörers logistikprestation. Med fördel skapas en databas om alla avvikelser 

som har skett och hur leverantören presterar på områden som; kvalitet, kostnad, 

leverans eller helt enkelt hur samarbetsvillig leverantören är. (Monczka et. al 2009)  

Enligt Van Weele (2010) finns även decentraliserade inköpsfunktioner. Då är varje 

avdelning i företaget ansvarig för sina inköp. Detta passar ofta verksamheter som 

har unika tjänster och produkten. En stor nackdel är att olika avdelningar i samma 

organisation kan förhandla med samma leverantör och på så sätt konkurrera med 

varandra, vilket kan leda till ex. olika priser. (Van Weele 2010) 

 

5.1.1.7 Teorisammanfattning 

Teoriavsnittet i det femte kapitlet behandlar de förbättringsåtgärder som Wijkman 

(2011) presenterar i Statens offentliga utredning. Författarna har valt att strukturera 

förbättringsåtgärd efter den delprocess de kan appliceras i. 

• Behovsanalys/förfrågningsunderlag – kontraktsvärdesgränsen för 

direktupphandling anses vara för låg och den förbättringsåtgärd som 

presenterades handlade om att höja kontraktsvärdesgränsen till mellan 2,1 

miljoner kr till 423 000 kr. Eftersom den upphandlande myndigheten inte 

besitter expertis om det område som ska upphandlas, kan en 

förbättringsåtgärd vara att inleda partnerskap med en leverantör. 

• Uteslutning/kvalificering av leverantör – en lösning till problemet gällande 

kompletteringar, kan vara att prisförändringar kan regleras genom att 

använda indexpriser i avtalet. 

• Tilldelning av kontrakt – det är ett problem att definiera kvalitet i samband 

med tilldelning av kontraktet och en förbättringsåtgärd kan vara att utföra 

intervjuer med de leverantörer som har verklig chans att vinna kontraktet. 

• Avtalsspärr – Wijkman (2011) nämner diskuterade förslag angående en 

lösning på de långa överprövningstiderna genom att upphandlingsmålen tas 

upp i t.ex. en förvaltningsmyndighet som första instans. 

• Uppföljning – Många verksamheter har en dåligt utvecklad 

uppföljningsprocess eller ingen alls, en förbättringsåtgärd är att 

implementera ett IT-system samt utföra mätningar av leverantören. 
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Förbättringsåtgärder som behandlar hela upphandlingsprocessen är införandet av ett 

elektroniskt upphandlingssystem samt att centralisera inköpsfunktionen. 

 

5.2 Empiri  

5.2.1 Halmstad kommun 

5.2.1.1 Genomförda förbättringsåtgärder i Halmstad kommun 

Halmstad kommun117 har sedan en tid tillbaka en regelbunden 

leverantörsuppföljning vars omfattning ofta beror på vad avtalet avser. Ofta används 

kundundersökningar, stickprov på fakturor och dessa i mer eller mindre 

utsträckning beroende på hur avtalet har fungerat med valda leverantör.  

För att förbättra verksamheterna försöker kommunen aktivt att utveckla arbetet och 

avtalen under avtalstiden. I fallet med varudistribution så förs diskussioner ofta 

kring ruttoptimering och vilka system som används. Skulle det uppkomma idéer 

eller annat som båda parter tjänar på eller vill införa kan kommunen ge finansiellt 

stöd för att det ska genomföras.  

Halmstads respondent118 anger att de fungerar som ett stöd till förvaltningarna. 

Upphandlingsavdelningen är ansvarig för upphandlingen, men förvaltningarna är 

med som referensgrupp, avtalsperson och kravställare. 

 

5.2.1.2 Föreslagna förbättringsförslag från Halmstad kommun 

Förslag på förbättringsåtgärder för LOU och offentlig upphandling hänvisar 

respondenten119 till Anders Wijkmans delbetänkande i sin utredning om LOU. 

 

5.2.2 Huddinge kommun  

5.2.2.1 Genomförda förbättringsåtgärder i Huddinge kommun 

För tillfället använder sig Huddinge kommun av ett upphandlingssystem som heter 

E-avrop där samtliga anbud annonseras.  

Huddinge kommun har förbättrat sitt uppföljningsarbete och det är 

upphandlingsavdelningen som dömer ut vite efter dialog med aktuell verksamhet, 

                                                
117Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012  
118Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
119 Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
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om det visar sig att avtalet inte efterföljs ordentligt. Anseus120 påpekar dock att 

kommunen behöver bli bättre på denna punkt, kanske genom att öka den personliga 

kontakten med leverantörer.  

Respondenten121 i Huddinge kommun anger att majoriteten av upphandlingar sker 

från upphandlingsavdelningen. Däremot sköter en del av förvaltningarna som miljö- 

och samhällsbyggnad samt äldreomsorgsförvaltningen sina egna upphandlingar.   

 

5.2.2.2 Föreslagna förbättringsförslag från Huddinge kommun 

Komplettering vid offentlig upphandling är något som bör förbättras. T.ex. om en 

referens inte kan nås, får leverantören inte komplettera med en ny eftersom att 

kompletteringar inte får tillge anbudet något nytt, detta skulle Anseus122 vilja se en 

förenkling av.  

 

Gällande upphandlingsförfarandet skulle Anseus123 vilja se att det arbetet 

underlättas lite genom att upphandlingen inte på förhand måste definieras helt.  

Då leverantörer har en möjlighet att tvinga fram en ny upphandling av ex. IT-

system som gärna vill användas under några år anser Anseus124 att arbete för att 

främja en leverantörsrelation är svårt men bör underlättas för att vara möjligt.  

 

5.2.3 Nyköpings kommun 

5.2.3.1 Genomförda förbättringsåtgärder i Nyköpings kommun 

Kindeborg125 uppgav att de inte genomfört några omfattande förbättringsåtgärder.  

Kindeborg126 i Nyköpings kommun berättar att alla upphandlingar som inte är 

direktupphandlingar sköts av upphandlingsavdelningen. Som ett stöd för 

förvaltningarnas direktupphandlingar, har upphandlingsavdelningen tagit fram en 

blankett som kan användas vid tillfrågning mot leverantörer för att skapa 

konkurrens. Det finns också många förvaltningar som är osäkra kring upphandlingar 

och då får upphandlingsavdelningen hantera dessa.  

                                                
120 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
121Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
122Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
123Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
124 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
125 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
126Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
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5.2.3.2 Föreslagna förbättringsförslag från Nyköpings kommun 

Respondenten127 anser att LOU fungerar bra och att det inte finns några större 

behov av förbättringar. Respondenten128 påpekar dock att mindre kommuner har 

vissa problem att på ett bra sätt göra uppföljningar pga. bristande resurser.  

 

5.2.4 Sollentuna kommun 

5.2.4.1 Genomförda förbättringsåtgärder i Sollentuna kommun 

Sandberg129  berättar att Sollentuna kommun har infört ett upphandlingsverktyg vid 

namn Visma TendSign. Verktyget har medfört besparingar för upphandlingsenheten 

och anbudsgivarna då ofullständiga anbud inte längre kan skickas. Enligt 

respondenten130 sköter upphandlingsavdelningen de flesta upphandlingar, förutom 

byggentreprenader. Gränsen för upphandlingar som förvaltningarna kan sköta 

själva, går vid 134 000kr. Vid upphandlingar över gränsen sköter 

upphandlingsavdelningen upphandlingarna.  

 

5.2.4.2 Föreslagna förbättringsförslag från Sollentuna kommun 

Direktupphandlingsgränsen bör höjas enligt Sandberg131. En höjning av gränsen 

skulle minska transaktionskostnaderna och underlätta arbetet vid upphandlingar 

med ett lägre värde. Respondenten132 fortsätter vidare med att påpeka att en annan 

förbättringsåtgärd är att underlätta leverantörsrelationsuppbyggnad vilket för 

tillfället hindras utav LOU.  

 

5.2.5 Växjö kommun 
5.2.5.1 Genomförda förbättringsåtgärder i Växjö kommun 

Braic133 berättar att som ett led i förbättringsarbetet har upphandlingsenheten infört 

ett elektroniskt upphandlingssystem och infört krav på utbildning för att få utföra 

upphandlingar. IT-systemet har medfört en ökad grad av avtalstrohet och reducerat 

skadeståndsrisken, bättre styrning och kontroll på att rätt tjänster och produkter 
                                                
127 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
128 Stefan Kindeborg Upphandlingschef Nyköpings Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 
129 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
130Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
131 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
132 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
133David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012  
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köps in, ökat konkurrensen då det har blivit tydligare vad som ska upphandlas, 

minskat oönskad upphandling dvs. tilläggstjänster/-produkter köps inte längre in på 

impuls och minskat de administrativa kostnaderna då 40 % av 140 000 årliga 

fakturor numera är e-faktura och andelen ökar.  

 

Vid längre avtalstid försöker upphandlingsenheten att bygga en bra relation med 

sina leverantörer utan att förbise likabehandlingsprincipen. Pga. att LOU är strikt 

och styr upphandlingsförfarandet, är det svårt att skapa ett partnerskap med 

leverantörerna och göra gemensamma investeringar. Istället försöker Växjö 

kommun134 att jobba med incitament i vid avtalsskrivningen. Exempelvis om 

leverantören utvecklar fordon förbättrar tekniken och dylikt så kan det avtalas 

längre avtalstid som fyra år med möjlighet till förlängning med två år i taget. 

Växjö kommun har enligt Braic135, de senaste åren genomgått en större 

omstrukturering av upphandlingar. Numera sköts upphandlingarna centralt och det 

har blivit mer strukturerat och styrt. Det sker fortfarande en hel del upphandling 

från förvaltningarna men många av förvaltningarna hör av sig för att få rådgivning. 

Vid avtal som påverkar fler än en förvaltning så sköts upphandlingen centralt. I 

princip så är upphandlingsavdelningen delaktig i alla upphandlingar på varierande 

sätt, antingen som rådgivande eller som ansvarig upphandlare. 

Braic136 fortsätter med att berätta att han och upphandlingsavdelningen har skapat 

ett inköpsnätverk tillsammans med leverantörer och förvaltningar. Nätverket är till 

för att säkerställa olika kravspecifikationer och förfrågningsunderlag för att dessa 

ska vara rimliga.  

  

5.2.5.2 Föreslagna förbättringsförslag från Växjö kommun 

Braic137 listar ett antal förslag på förbättringsåtgärder som  han skulle vilja se 

genomfördes för att underlätta upphandlingsarbetet och göra det bättre dessa är; 

Tillåta anbudskompletteringar, underlätta utrymmet för förhandling, minska tiden i 

rätten vid överprövningar, höj tröskelvärdesgränsen för direktupphandling, öka 

kraven på uppföljning och införa en avtalscontroller.  

                                                
134David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
135David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
136 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
137 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
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Genom att tillåta anbudskompletteringar minskas risken för att bra anbud måste 

förkastas pga mänskliga fel. En utökning och underlättning av 

förhandlingsmöjligheterna, skulle underlätta upphandlingsavdelningens strävan 

efter att göra ”den goda affären”. 

Med minskad tid i rätten kan resurser lösgöras vilka kan fokuseras på arbetet med 

upphandling. Kort sagt minskar transaktionskostnaderna.  

Genom att höja direktupphandlingsgränsen till minst 600 000, skulle återigen 

transaktionskostnaderna minska och resurser kan nyttjas bättre.  

Ökade krav på uppföljning skulle medföra att avtalen blir bättre.  

Ett införande av avtalscontroller skulle underlätta uppföljningsarbetet och 

säkerställandet av kvalitet från leverantörer och att de utför sitt arbete avtalsmässigt. 

5.2.6 Kalmar kommun 

5.2.6.1 Genomförda förbättringsåtgärder i Kalmar kommun 

Fransson138 berättar att för att spara tid och för att undvika att skriva nya dokument 

vid varje upphandlingstillfälle har Kalmar kommun, sedan en tid tillbaka, infört 

inköpssystemet Visma Opic. Kommunen strävar efter en förbättring genom att 

stundtals utföra enkätundersökningar där olika parter får yttra sig angående hur väl 

leverantören och den levererade tjänsten har uppfyllt de ställda kraven.  

Respondenten139 fortsätter med att i de längre avtalen som sträcker sig upp mot sju- 

åtta år, strävar Kalmar kommun efter ett förbättrat partnerskap med leverantörerna 

genom att ständigt föra en dialog med dem. En bidragande orsak är att under en så 

lång tid förändras en rad faktorer, strukturen hos leverantören, strukturen hos 

kommunen etc.  

 

Enligt respondenten140 har Kalmar kommun en central upphandlingsavdelning som 

sköter all upphandling, om det inte rör sig om mindre upphandlingar som endast rör 

en förvaltning.  

 

                                                
138 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
139 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
140 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012  
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5.2.6.2 Föreslagna förbättringsförslag från Kalmar kommun 

Fransson141 skulle vilja se att mindre upphandlingar på mellan 500 000 – 1 miljon 

skulle gå som direktupphandling. En höjning av den nuvarande gränsen på 285 000 

skulle underlätta arbetet för upphandlarna och minska upphandlingstiden.  

 

5.2.7 Trelleborgs kommun 
5.2.7.1 Genomförda förbättringsåtgärder i Trelleborgs kommun 

I dagsläget använder Trelleborgs kommun Visma Opics avtalshanteringssystem och 

upphandlingssystem vid det inledande förfarandet när annonseringen sker. Likaså 

använder de sig inte av elektroniska anbud, men Adanko142 förklarar att det är 

någonting som kommer att introduceras under det pågående året. För att underlätta 

informationsflödet finns det en möjlighet i deras avtalssystem att meddela till 

upphandlingsavdelningen om de inte är nöjda med avtalet. Däremot försöker 

upphandlingsavdelningen att förbättra partnerskapet med leverantörer som är 

avtalsbundna längre än 3-4 år. Att träffa leverantörerna genom möten och olika 

mässor är viktigt enligt Adanko143 och det är något som utförs regelbundet. Hur ofta 

upphandlarna träffar leverantörerna varierar beroende på situation och 

avtalsutformning. 

 

Majoriteten av upphandlingar sköts från upphandlingsavdelningen förklarar 

respondenten. Förvaltningarna sköter direktupphandlingar själva så länge som 

direktupphandlingen endast påverkar de själva. Omfattar direktupphandlingen mer 

än en förvaltning sker upphandlingen från upphandlingsavdelningen. 

 

5.2.7.2 Föreslagna förbättringsförslag från Trelleborgs kommun 

Adanko144 anser att det som inte rör tjänsten, så som namnteckning och utdrag från 

bolagsverket, bör få kompletteras och att lagverket och reglerna kring detta bör 

ändras för att förbättra konkurrensen och affärsmässigheten. Respondenten vill då 

avreglera lagverket för att kunna använda skattemedlen bättre och få ut så mycket 

som möjligt av dem.   

                                                
141 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
142 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
143 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
144 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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5.2.8 Hässleholms kommun  
5.2.8.1 Genomförda förbättringsåtgärder i Hässleholms kommun 

Hässleholms kommuns respondent145 anger att de precis har infört ett nytt system 

som ska hjälpa de i upphandlingsprocessen. Istället för att använda det tidigare 

systemet e-Avrop används Kommers som levereras av Primona. Systemet är så pass 

nytt att det är endast en upphandling som har blivit upplagd i det nya systemet och 

kommunen inväntar en utvärdering när anbuden har inkommit och upphandlingen 

har genomförts.  

 

För att säkerställa att leverantörerna uppfyller de ställda kraven och avtalet brukar 

kommunala tjänstemän, i det fall det går, utföra oanmälda kontroller med jämna 

mellanrum. Vidare anger respondenten146 att om särskilda skäl föreligger kan 

kommunen hörsamma leverantören och lägga in en längre avtalstid som tar hänsyn 

till avskrivningar för nyinvesteringar. Anledningen är att förbättra partnerskapet på 

lång sikt och skapa en förståelse mellan parterna.  

 

Upphandlingarna sker från upphandlingsavdelningen då det är där all kompetens 

kring upphandlingar finns. De har två enheter på upphandlingsavdelningen, tekniska 

enheten och upphandlingsenheten. Med det sagt menar respondenten147 på att 

Hässleholms kommun sköter all upphandling centralt.  

 

5.2.8.2 Föreslagna förbättringsförslag från Hässleholms kommun 

I enstaka fall har Muth148 hört av vissa småföretagare att det är komplicerat med 

upphandlingsprocessen gällande överprövningar och skapande av anbud. Muth149 

anser att lagen bör skrivas om för att underlätta enklare kompletteringar och 

korrigeringar av anbudet som inte påverkar priset eller affärsuppgörelsen. Muth150 

poängterar att han vill se en förenkling och ökad möjlighet att följa upp och 

kontrollera avtal men nämner inget konkret förslag.  
                                                
145Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012  
146 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
147 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
148 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
149 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
150 Rikard Muth Chef Upphandlingsenheten Hässleholms Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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5.3 Analys  

 
5.3.1 Förbättringsåtgärder i delprocessen förfrågningsunderlag 

 
 
 

 

 

Enligt Wijkman (2011) efterfrågar många myndigheter en höjning av 

direktupphandlingsgränsen på nuvarande 287 000 kr. Wijkman (2011) lägger fram 

att sett till transaktionskostnaderna bör den nya direktupphandlingsgränsen ligga 

mellan 423 000 och 2,1 miljoner kr. Höjningen understöds utav Braic151 på Växjö 

kommun som skulle vilja höja den till ca 600 000kr och Fransson152 på Kalmar 

kommun förespråkar en höjning på mellan 500 000 till 1 miljon.  Bakgrunden till 

detta enligt Fransson153, Braic154, Wijkman (2011) samt Sandberg155 på Sollentuna 

kommun, är att transaktionskostnaderna är för omfattande vid en upphandling på ex. 

300 000 kr vilken skulle innebära att upphandlingen måste genomgå samma 

procedur som en upphandling på 50 miljoner. En höjning av 

direktupphandlingsgränsen skulle innebära omfattande tids- och resursbesparingar 

                                                
151 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
152 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
153 Per-Gunnar Fransson Upphandlingschef Kalmar Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
154 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
155 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 

Fig. 5.2 Förbättringsåtgärder i 
delprocessen ”Behovsanalys 
Förfrågningsunderlag” 
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enligt Wijkman(2011) vilket även stärks utav respondenterna i den empiriska 

undersökningen.   

 
Van Weele (2010) menar att en det finns god potential gällande partnerskap som 

förbättringsåtgärd, till sina leverantörer på flera områden. Ett område är det 

kvalitémässiga, vilket innefattar att uppdragsgivare och leverantör, tidigt i processen 

ska komma överens om kvalitetskrav. De tillfrågade kommunerna arbetar idag med 

den typen av partnerskap eftersom att de i förfrågningsunderlaget listar 

kvalitetskrav. Ett annat område som Van Weele (2010) nämner handlar om produkt- 

och tjänsteutveckling. Vilket innebär att leverantören bjuds in i utvecklingsfasen för 

att bidra med expertis. Detta skulle bli komplicerat utan att förbise 

likabehandlingsprincipen, då samtliga anbudsgivare skulle behöva bjudas in.  

 

Braic156 anser att LOU är strikt och styr upphandlingsförfarandet, vilket bidrar till 

att är det svårt att skapa ett partnerskap med sin leverantör. Istället försöker Växjö 

kommun att jobba med incitament i vid avtalsskrivningen. Exempelvis om 

leverantören utvecklar fordon och förbättrar tekniken, kan det avtalas fram en 

förlängning. Flera av de tillfrågade kommunerna menade att de kontinuerligt 

upprättar möten med leverantörer som är bundna av tjänsteavtal, för att främja 

leverantörsrelationer och partnerskap. 

 

                                                
156 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
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5.3.2 Förbättringsåtgärder i delprocessen uteslutning/kvalificering av leverantör 

 
 
 
 

 

Från föregående kapitel nämner Wijkman (2011) problem med kompletteringar. 

Skulle det ske stora prisförändringar eller varor slutar tillverkas kan priset inte 

omförhandlas utan att en ny upphandling måste genomföras.  

Wijkman (2011), presenterar olika förbättringsåtgärder för tjänster som har stora 

variationer i pris eller där det är svårt att förutse hur marknaden kommer att 

utvecklas. En förbättringsåtgärd är incitamentavtal, ett avtal som är baserat på en 

överenskommen riktkostnad, inklusive vinst- och förlustutdelning. En annan åtgärd 

är att ha en indexreglering av priserna i kontraktet. 

Det finns för tillfället vissa problem med att komplettera uppgifter vid ett anbud. 

Sker det stora prisförändringar måste det till en ny upphandling. (Wijkman, 2011) 

Det finns dessutom problem med kompletteringar av information från leverantörer, 

som för tillfället kan innebära att leverantörers anbud kan uteslutas enligt Anseus157, 

Braic158 och Adanko159. Respondenterna presenterar en förbättringsåtgärd med en 

                                                
157 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
158  David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 

Fig. 5.3 Förbättringsåtgärder i 
delprocessen ”Uteslutning och 
kvalificering av leverantörer” 



              

 

 

  105 (125) 
 

en mindre avreglering av LOU så att leverantörer inte måste uteslutas för ett mindre 

misstag, vilket enligt Braic160 inte är affärsmässigt. Adanko161 säger att ”det som 

inte påverkar affären, bör få kompletteras”.  

En förbättringsåtgärd på prisvariationer är att använda sig av incitamentsavtal och 

indexreglering av priser (Wijkman, 2011). 

 
5.3.3 Förbättringsåtgärder i delprocessen tilldelning av kontrakt 

 
 
 

 

 

I den föregående analysen om problemen med att välja ekonomiskt mest 

fördelaktigt anbud vid upphandling, framgår det att bedömningssvårigheterna 

(Wijkman 2011) och enligt Braic162, inskränkt förhandlingsfrihet är grund till 

problemen. Wijkman(2011) talar om kommunernas rädsla att anta ett ekonomiskt 

mest fördelaktigt anbud och rädslan kan kopplas till just inskränktheten och 

bedömningsvårigheterna. Wijkman(2011) föreslår vidare olika förbättringsåtgärder 

som att inledningsvis intervjua anbudsgivare för att säkerställa att de kan uppfylla 

kvalitetskrav och annat i förfrågningsunderlagen. En mindre resurskrävande åtgärd 
                                                                                                                                    
159  Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
160 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
161 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
162 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 

Fig. 5.4 Förbättringsåtgärder i 
delprocessen ”Tilldelning av 
kontrakt” 
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är att intervjua endast anbudsgivare som har chans att vinna kontraktet. Som stöd 

talar Braic163 om att de har startat upp ett inköpsnätverk där olika leverantörer 

medverkar. Inköpsnätverket är till för att skapa en dialog mellan leverantörer och 

upphandlare för att kontrollera vilka krav som är rimliga att ställa.  

 
5.3.4 Förbättringsåtgärder i delprocessen avtalsspärr 

 
 

 

 

 

 

Wijkman (2011) presenterar en förbättringsåtgärd, gällande de långa 

överprövningstiderna, som Johnson164 ställer sig bakom. Det innefattar att 

upphandlingsmålen tas upp i t.ex. en förvaltningsmyndighet som första instans. 

Enligt Wijkman (2011) skulle en centraliserad prövning stärka upphandlares, 

domstolars samt leverantörers kunskap om LOU. Det skulle även vara sannolikt att 

handläggningstiderna kortas om överprövning blir den dömande instansen 

kärnverksamhet. Det är något som Braic165 efterfrågar eftersom han anser att 

                                                
163 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
164 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
165 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 

Fig. 5.5 Förbättringsåtgärder i 
delprocessen ”Avtalsspärr” 
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minskad tid i rätten skulle lösgöra resurser för upphandlingsarbetet eftersom 

transaktionskostnaderna minskar. 

 

5.3.5 Förbättringsåtgärder i delprocessen uppföljning 

 
 
 

 

 

Wijkman (2011) menar att många myndigheter har en dåligt utvecklad 

uppföljningsprocess, eller ingen alls. Detta stärktes av vår empiriska undersökning 

som visade att de flesta kommuner arbetar med uppföljning (se fig. 4.2), men 

arbetet är begränsat och kan utvecklas på många plan. Wijkman (2011) presenterar 

olika förbättringsåtgärder, bl.a. att implementera olika system för att kontrollera 

upphandlade tjänster, dröjsmål, felaktiga leveranser samt hur anbudsgivarna har 

upplevt förfrågningsunderlaget. Detta stöds av Van Weele (2010) som menar 

inköpsfunktionens prestationer bör mätas och kontrolleras för att kunna förbättras. 

Utvärderingen ska ligga till grund för att förbättra beslutsfattandet då det 

förekommer variationer mellan planerade resultat och utfall. Kalmar och Halmstads 

kommun166 utför ofta leverantörsuppföljning för att kontrollera att den upphandlade 

tjänsten följer ställda krav. I flera tillfrågade kommuner menade de att 

                                                
166 Lisbeth Johnson Upphandlingschef Halmstad Kommun, telefonintervju den 9 maj 2012 

Fig. 5.6 Förbättringsåtgärder i 
delprocessen ”Uppföljning” 
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verksamheterna själva utförde uppföljningsarbetet och att upphandlingsavdelningen 

endast deltog om ett avtal inte följs. 

 

Växjö167 och Huddinge168 kommun efterfrågar en utveckling och förbättring av 

deras uppföljningsarbete. Både Monczka (2009) och Van Weele (2010), menar att 

en förbättring kan uppnås genom att mäta yttre och inre effektivitet. Eftersom att en 

upphandling har ett fast kontraktspris kan inte den inre effektiviteten mätas. Vad 

gäller den yttre effektiviteten arbetar som tidigare nämnts kommunerna med det i 

begränsad utsträckning. En utveckling av uppföljning är efterfrågad av 

kommunerna och kan enligt Van Weele (2010) appliceras på flera områden. 

 

Pris och kostnadsmässig kontroll är relevant eftersom en utvärdering av priser och 

aktiviteter kan ge underlag till budgetar för liknande upphandlingar i framtiden. 

Vidare menar Van Weele (2010) att kvalitetsmässig utvärdering är bra för att se hur 

upphandlingsenheten arbetat, t.ex. antalet arbetstimmar som lagts på projekten och 

projektets totala ledtid. Ett annat område är logistikmässigt uppföljning, vilket 

innefattar utvärdering av leverantören. Kommunerna utför arbete i detta område 

men det kan enligt Van Weele (2010) utvecklas genom t.ex. ett IT-system. 

 

                                                
167 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
168 Viktor Anseus Upphandlare Huddinge Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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5.3.6 Förbättringsåtgärder i hela upphandlingsprocessen 

 
 

 

 

 

Vår empiriska undersökning visade att nästan samtliga tillfrågade kommuner 

arbetar med ett elektroniskt upphandlingssystem i viss mån. Det fungerar som en 

förbättringsåtgärd för den traditionella pappershanteringen med t.ex. anbud. De 

tillfrågade kommunerna använde sig främst av ett elektroniskt system vid 

annonseringen av anbud, vilket även Wijkman (2011) poängterar. Eftersom att det 

elektroniska upphandlingssystemet inte är implementerat i hela 

upphandlingsprocessen, finns det bra potential i att införa elektroniska 

upphandlingssystem som en förbättringsåtgärd enligt Wijkman (2011) och Weele 

(2010). 

 

Både Van Weele (2010) och Wijkman (2011) menar att en implementering inte 

automatiskt leder till kostnadsreduceringar men det finns administrativa vinster att 

göra, t.ex. genom minskad pappershantering och bättre nyttjande av resurser. Van 

Fig. 5.7 Förbättringsåtgärder i hela 
upphandlingsprocessen 
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Weele (2010) fortsätter och hävdar att ett IT-system innebär effektiva 

beställningsrutiner, vilket resulterar i kundnöjdhet. Sandberg169 bekräftar detta 

eftersom deras införande av upphandlingsverktyget TendSign, har inneburit en 

förenkling för anbudsgivarna eftersom att ett inkomplett anbud inte skickas in.   

 

Majoriteten av kommunerna anger att de numera hanterar, framför allt större 

upphandlingar centralt på en upphandlingsavdelning. De positiva effekterna kan vi 

få från diskussioner i det teoretiska forumet.   

 

Enligt Monczka et al. (2009) kan en förbättringsåtgärd m.h.a en centraliserad 

inköpsfunktion, medföra positiva effekter som; eliminering av impulsköp, reducera 

resursslöseri och minska kostnader vid inköp. Andra positiva effekter enligt Van 

Weele(2010) är bättre koordination av inköpen, bättre priser, serviceavtal och 

kvalitet. Dessa positiva effekter understöds av Braic170 på Växjö kommun som har 

sett en ökad struktur och har ökat styrningen av upphandlingen. Efterföljande 

effekter har då varit stora besparingar, bättre priser, ökad kontroll, bättre avtal och i 

enlighet med Van Weele så innebär även centraliseringen att inga förvaltningar 

förhandlar med samma leverantör. De negativa effekterna enligt Van Weele (2010) 

kan vara att en centraliserad funktion inte fungerar lika bra när det gäller unika 

tjänster dock behöver inte detta påverka kommunerna då, enligt den empiriska 

undersökningen, så sköter majoriteten av förvaltningarna enskilda 

direktupphandlingar själv.  

 
 
5.3.7 Sammanfattning 

Den första förbättringsåtgärden som presenterades var gällande problemet med 

uppföljning och överprövning. Wijkman (2011) presenterar en förbättringsåtgärd, 

som innebär att upphandlingsmålen tas upp i t.ex. en förvaltningsmyndighet som 

första instans. Handläggningstiderna kortas om överprövning blir den dömande 

instansen kärnverksamhet, vilket är något som Braic171 efterfrågar. Enligt Wijkman 

(2011) efterfrågar många myndigheter en höjning av direktupphandlingsgränsen på 

                                                
169 Lill Sandberg Upphandlingschef Sollentuna Kommun, telefonintervju den 10 maj 2012 
170 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
171 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
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nuvarande 287 000 kr. En höjning av direktupphandlingsgränsen skulle innebära 

omfattande tids- och resursbesparingar enligt Wijkman vilket även stärks utav 

respondenterna i den empiriska undersökningen.   

 

Eftersom att den empiriska undersökningen visade att det elektroniska 

upphandlingssystemet inte är implementerat i hela upphandlingsprocessen, finns det 

förbättringsmöjligheter enligt Wijkman (2011) och Van Weele (2010). Båda menar 

att det finns administrativa vinster att göra, t.ex. genom minskad pappershantering 

och bättre nyttjande av resurser. Gällande problemet med kompletteringar är en 

förbättringsåtgärd användandet av incitamentavtal, ett avtal som är baserat på en 

överenskommen riktkostnad, inklusive vinst- och förlustutdelning. En annan åtgärd 

som Wijkman (2011) föreslår är att ha en indexreglering av priserna i kontraktet. 

Wijkman (2011) föreslår förbättringsåtgärder gällande kontraktsituationen, som 

t.ex. att intervjua anbudsgivare för att säkerställa att de kan uppfylla kvalitetskrav 

och annat i förfrågningsunderlagen. 

 

Vad gäller partnerskap och leverantörsrelationer, var det något som samtliga 

kommuner ville utveckla, dock kände sig några begränsade av LOUs regelverk. En 

förbättringsåtgärd som Van Weele (2010) presenterar är att låta leverantörer vara 

involverad i utvecklingsfasen för att ta del av expertisen som den besitter. 

Förbättringsåtgärden centralisering, var något som samtliga kommuner utnyttjade i 

stor utsträckning. Vilket både Van Weele (2010) och Braic172 menar medför stärkt 

kontroll samt bättre avtal. 

                                                
172 David Braic Upphandlingschef Växjö Kommun, personlig intervju den 10 maj 2012 
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6. Analyssammanfattning 
 
Undersökningen av de tillfrågade kommunernas upphandlingsprocess, visade att 

deras process följer och liknar varandras, även på den punkt där processen avviker 

från den teoretiska. LOUs teoretiska upphandlingsprocess innefattar 

undersökningen av anbudsgivarnas ekonomiska situation i delprocessen 

kvalificering av leverantör. Men författarnas empiriska undersökning visade att 

samtliga kommuner arbetar med den frågan i delprocessen innan, uteslutning av 

leverantör. Sveman (2009) menar att i uteslutningen av leverantör granskas först 

leverantören och därefter anbudet. Det är tillvägagångssättet kommunerna följer, 

eftersom en undersökning av leverantörens ekonomiska situation faller inom ramen 

för granskning av leverantör. Tillvägagångsättet medför att tid och resurser inte 

slösas på att granska anbud vars leverantörer inte kommer att klara kraven.  

 

Kommunernas tillvägagångsätt i upphandlingsprocessen har resulterat i att 

författarna utformat en ny illustration av upphandlingsprocessen, som bättre speglar 

kommunernas praktiska arbete. Den fetstilade texten illustrerar de olika faser som 

en upphandling genomgår enligt KKVs urspungsmodell. Därefter går det att urskilja 

de olika stegen, ej i box eller fetstil, som frågeformuläret är utformat efter. Slutligen 

illustrerar boxarna vad som faktiskt händer i de olika faserna. Att en annonserings 

skrev i slutet av planeringsfasen, att ett tilldelingsbeslut skrer efter att anbuden har 

utvärderats men innan avtalsspärren träder i kraft samt att i sista fasen skrer en 

kontraktsskrivning som följs av en uppföljning.  
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Undersökningen av kommunernas upphandlingsprocess visade att kommunerna har 

varierande tillvägagångsätt i olika delprocesser men de följer hela tiden LOUs 

regelverk. LOU medförde enligt respondenterna både för- och nackdelar. Den 

allmänna uppfattningen hos kommunerna var att regelverket tillförde ”ordning och 

reda” samt att konkurrensen gynnads genom anbudsgivning. Braic gav en bra 

förklaring till detta då han liknade LOU vid en spelplan som är förutbestämd, men 

att det är upp till var och en att agera på bästa möjliga sätt på planen. Dock är det 

värt att poängtera att samtliga kommuner framförde kritik mot regelverket på en 

eller flera punkter. 

 

De problem som respondenterna främst belyste var gällande tröskelvärde för 

direktupphandling, uppföljning samt kompletteringar i anbuden. 

Direktupphandlingsgränsen är enligt Wijkman (2011) och författarnas empiriska 

undersökning för låg. Ett resultat av detta är att transaktionskostnaderna överstiger 

de besparingar som upphandlingen erbjuder. En höjning av 

direktupphandlingsgränsen skulle innebära omfattande tids- och resursbesparingar 

enligt Wijkman vilket även stärks utav respondenterna i den empiriska 

undersökningen.  

 

Problemet angående uppföljning berör både överprövningar och uppföljning av 

leverantör. Flera respondenter ser problem med dagens hantering av överprövningar 

då dessa är resurs- och tidskrävande. Wijkman (2011) presenterar en 

förbättringsåtgärd, som innebär att upphandlingsmålen tas upp i t.ex. en 

förvaltningsmyndighet som första instans. Handläggningstiderna kortas om 

överprövning blir den dömande instansen kärnverksamhet, vilket är något som 

Fig. 6.1 Författarnas upphandlingsprocess 
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Braic173 efterfrågar. Dessa frigjorda resurser skulle kunna läggas på att 

implementera ett IT-system för hela upphandlingsprocessen eftersom att 

användningen av elektroniska upphandlingssystem i kommunerna idag är 

begränsad. Wijkman (2011) och Van Weele (2010) menar att det finns 

administrativa vinster att göra i och med implementeringen av ett IT-system i hela 

upphandlingsprocessen, t.ex. genom minskad pappershantering samt bättre 

nyttjande av resurser. De frigjorda resurserna skulle också kunna läggas på att 

utveckla uppföljningsarbetet av leverantörerna, vilket var något som de flesta 

kommunerna efterfrågade. 

 

Ett bättre utnyttjande av ett elektroniskt upphandlingssystem skulle även kunna lösa 

problemet med kompletteringar. Adanko174 anser att kompletteringar som inte berör 

eller ändrar sakinnehållet i själva upphandlingen bör få göras eftersom det gynnar 

konkurrensen med fler godkända anbudsgivare. Det problemet har Sollentuna 

kommun löst med hjälp av sitt IT-system, eftersom ett anbud inte kan skickas in om 

inte alla obligatoriska dokument är bifogade. Sammanfattningsvis kostar LOU på 

vissa plan mer än det smakar.

                                                
 
174 Peter Adanko Upphandlingschef Trelleborgs Kommun, telefonintervju den 8 maj 2012 
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7. Slutsats och reflektioner 
 

7.2 Slutsats 

7.2.1 Hur fungerar upphandlingsprocessen enligt LOU i kommuner? 

 

 
 
 

 

Ovanstående modell illustrerar upphandlingsprocessen för samtliga kommuner. 

Författarnas processmodell skiljer sig från modellen i den teoretiska referensramen 

genom att delprocesserna Uteslutning av leverantörer och Kvalificering av 

leverantörer är sammanslagna till en och samma delprocess, Uteslutning och 

kvalificering av leverantörer. Författarna anser att den framtagna modellen i större 

utsträckning överensstämmer bättre med de tillfrågade kommunernas 

upphandlingsprocess. 

 

Fig. 7.1 Författarnas 
upphandlingsprocess 
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7.2.2 Vilka problem medför upphandlingsprocessen hos kommuner? 

 
 

 

De kompletterande boxar som har tillkommit från föregående modell illustrerar de 

problem som respondenterna har påtalat under intervjuerna samt i vilka 

delprocesser dessa problem uppstår i. De röda strecken från delprocesserna till 

boxarna är en förenkling för att förstå vilket problem som tillhör till vilken 

delprocess. 

 

Studien har påvisat problem i samtliga delprocesser. De två stora problemområdena 

återfinns i de två första delprocesserna. Under uppsatsens gång har det framkommit 

att tröskelvärdesgränserna är för låga för direktupphandling eftersom att 

transaktionskostnaderna är för höga. Det andra stora problemområdet behandlar 

kompletteringar i anbuden, då LOU idag ger för dåligt utrymme. 

Andra mindre problemområden har framkommit ekonomiskt mest fördelaktigt 

anbud, överprövning och brist på uppföljning.  

Fig. 7.2 Problem i 
upphandlingsprocessen 
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7.2.3 Vilka förbättringsåtgärder för upphandlingsprocessen har kommuner 

genomfört samt vilka förslag för eventuella förbättringsåtgärder i 

upphandlingsprocessen finns i teorin? 

 

 
 

 

 

Likt förgående modell har det tillkommit sju stycken boxar. Dessa boxar illustrerar 

dock inte uppdagade problem utan istället vilka förbättringsåtgärder som teoretiskt 

kan införas i de olika delprocesserna för att eliminera problemen. De gröna strecken 

illustrerar då vilken förbättringsåtgärd som kan införas i respektive delprocess. 

Elektronisk upphandling och centralisering är de enda två förbättringsåtgärder som 

inte är begränsad till enbart en delprocess, utan de är implementerbara i hela 

upphandlingsprocessen. 

 

Förbättringsåtgärden gällande direktupphandlingar är en höjning av 

tröskelvärdesgränsen. Problem med kompletteringar kan lösas med hjälp av en 

mindre avreglering av LOU. En annan lösning är att implementera ett IT-system 

Fig. 7.3 Förbättringsåtgärder 
i upphandlingsprocessen 
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som inte tar emot ofullständiga anbud. Ekonomiskt mest fördelaktigt-

anbudsproblemet kan lösas genom att kontinuerligt föra diskussioner med 

leverantörer om rimliga krav samt genom att införa ett inköpsnätverk. För att 

komma till rätta med överprövningar och den tid det tar, bör en central 

överprövningsmyndighet införas. Genom att frigöra resurser i organisationen kan 

problemet med bristande uppföljning lösas. Det bör även implementeras mätningar 

och införa IT-system för att förbättra uppföljningen.   

 
 
7.2 Uppsatskritik 

Uppsatsen har baserats på intervjuer av upphandlingschefer som har lång 

arbetslivserfarenhet inom upphandling och inköp. I urvalsprocessen togs dock en 

upphandlare, med mycket mindre erfarenhet kring upphandling med. Urvalet var 

heller inte tillräckligt stort för att kunna medföra en optimal generalisering av 

resultaten. Vidare har ej anbudsgivares syn kring LOU och offentlig upphandling på 

kommunal nivå, behandlats i arbetet. Anbudsgivares synpunkter hade kunnat ställa 

LOU i ett annat perspektiv och möjligtvis kunnat medföra att fler 

förbättringsåtgärder hade kunnat behandlas. Uppsatsen baseras i stor utsträckning 

på Wijkmans (2011) förbättringsåtgärder. Valet att använda Wijkmans (2011) 

utredning grundar sig i den bristande teorin som finns kring den praktiska 

upphandlingsprocessen. Författarna fann det problematiskt att hitta 

förbättringsförslag för offentlig upphandling varpå sagda utredning blev det 

självklara valet av förbättringsåtgärdsteorier.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Beroende på Wijkmans (2011) utredningsresultat så kan vidare forskning baseras på 

denna. Utredningen kommer troligtvis att ligga till grund för en lagförändring av 

LOU och beroende på förslagna lagförändringar kan forskning kring dessa 

genomföras.  

 

Vidare forskning kring författarnas uppsats bör vara kring uppföljning och 

utvärdering. Just den delen av upphandlingsprocessen är för tillfället undermålig 

och är i behov av en djupare utredning. Författarna tror även att det kan bidra till att 
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den teoretiska referensramen utökas vilket är ett område där författarna har stött på 

problem.   
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjumall 

 

Problemfråga: Hur fungerar upphandlingsprocessen enligt LOU i kommuner? 
 

• Hur lång yrkeserfarenhet har ni inom upphandling för kommuner? 

• Beskriv kort hur er upphandlingsprocess fungerar? 

• Beskriv de olika delprocesserna: 

Behovsanalys och förfrågningsunderlag  

• Granskar ni anbuden efterhand som de kommer in eller granskar ni de när 

samtliga har inkommit? 

• Vilka granskar anbuden?  

Uteslutning av leverantör  

• Undersöker ni leverantörerna för att utesluta vissa? 

• Isåfall hur undersöker ni leverantörerna? 

• Vilka utesluts? 

Kvalificering av leverantör  

• Vilken typ av upphandlingsförfarande brukar nyttjas? Selektivt förfarande, 

förhandlat förfarande, konkurrensprägladdialog eller öppen förhandling? 

• Kräver ni att leverantörerna ska vara registrerade i ett företagsregister?  

• Finns det någon annan typ av intyg som leverantörer kan visa upp? 

• Begär ni in uppgifter på ekonomisk situation? 

• Om ja, vad för typ av bevisning? 

• Finns det någon annan typ av bevisning som ni godkänner? 

• Vilka krav vid upphandlande av tjänster ställer ni? Ex. 
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specifikationsuppfyllelse och pålitlighet, tekniska utrustning, forskning och 

utveckling samt metoder. 

• Kräver ni in referenser från leverantörens tidigare uppdrag? 

• Brukar leverantörer som utför merparten av upphandlingen själv föredras 

framför leverantörer som använder många externa aktörer? 

• Kräver ni in olika ISO-certifikat? För miljö och kvalitet. 

Tilldelning av kontrakt  

• Hur väljer ni kontraktet? Det med lägst pris eller det som är mest ekonomiskt 

fördelaktigt?(Med mest ekonomiskt fördelaktigt menas pris, leverans- eller 

genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, 

kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt 

stöd.) 

Avtalsspärr  

• Tillämpar ni en avtalsspärr som lämnar möjlighet för överprövning? Isåfall 

hur många dagar är den avtalsspärren? 

• Har det hänt att tilldelade anbudsgivare har dragit tillbaka sina anbud? 

Uppföljning  

• Har överklagande av en tilldelning någonsin gjorts av en ej vald leverantör? 

 

Problemfråga: Vilka problem medför upphandlingsprocessen hos kommuner? 
 

• Anser ni att offentlig upphandling enligt LOU kan medföra problem? 

Om ja, vilka och varför? 
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Problemfråga: Vilka förbättringsåtgärder för upphandlingsprocessen har 
kommuner genomfört samt vilka förslag för eventuella förbättringsåtgärder i 
upphandlingsprocessen finns i teorin? 
 
 

• Vilka åtgärder har ni genomfört för att eventuellt förbättra kommunens 

upphandlingsprocess? 

• För att förbättra upphandlingsarbetet, har ni infört någon typ av affärssystem 

för upphandling/inköp? Om ja, vilket och hur fungerar det?  

• Har kommunen infört en central upphandlingsavdelning i ett försök att 

genomföra förbättringar genom specialiseringar? Om ja, har centraliseringen 

bidragit till förbättringar? Om nej, varför inte?   

• Vid eventuella längre avtal (ca. 5-10 år), för ni tillsammans med 

leverantörerna ett aktivt förbättringsarbete med åtgärder för att stärka 

samarbetet? Om ja, hur och hur har det fungerat? Om nej, varför inte?  

• I uppföljningsfasen har ni genomfört några åtgärder för att förbättra 

uppföljningen och på ett bättre sätt säkerställa kvaliteten? Om ja, vad och hur? 

Om nej, varför inte?  

• Finns det några andra eventuella förbättringsåtgärder som ni kan komma att 

tänka på att ni skulle vilja genomföra? Hur hade dessa kunnat påverka 

upphandlingsarbetet? 

 

 

 


