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Sammanfattning 
 
Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE02E, VT 2015-05-15 

Författare: Hanna Altsäter, Tobias Lindberg och Klas Lundvall 

Handledare: Veronica Svensson- Ülgen 

Titel: Offentlig upphandling av måltidstransporter- en fallstudie på Lerums kommun 

Bakgrund: Lagen om offentlig upphandling, LOU, berör alla kommuner och statliga 

myndigheter. Lagen reglerar hur en upphandling ska gå till; processen och vad kommunerna 

får göra, vad de måste göra och vad de inte får göra. Lerums kommun omfattas av LOU och 

vid en kommande upphandling av en transporttjänst för måltidsleveranser vill kommunen 

författa ett förfrågningsunderlag som går i linje med kommunens miljövision, utan att bryta 

mot reglerna som LOU innefattar. Miljövisionen innebär att vara Sveriges ledande 

miljökommun 2025 och för att kunna uppnå målet är det viktigt att alla parter i kommunen 

hjälps åt och bidrar på sitt sätt. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta fram förslag på hur en offentlig verksamhet kan 

integrera sin miljövision i förfrågningsunderlaget för upphandling utav en viss transporttjänst.  

Metod: Forskningsdesignen för studien är en fallstudie med en kvalitativ forskningsmetod. 

Personal på serviceenheten på Lerums kommun har intervjuats i ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Urvalet har gjorts genom snöbollsurval med 

en första kontakt med servicechefen på kommunen.  

Slutsats: Lerums kommun bör låta anbudsgivarna göra ruttplaneringen. De bör införa 

kontraktsvillkor angående fossilfria drivmedel samt specificera ett krav på decibelnivå 

gällande buller. För att förenkla uppföljning av kraven som ställs i förfrågningsunderlaget kan 

kommunen använda sig av prestationsmått som exempelvis ledtid och leveransprecision. Det 

bör i kommande förfrågningsunderlag tydliggöras vilka kostnadseffekter som bortfall och 

tillkomst av stopp innebär. Det bör även specificeras vilka uppsägningstider och 

förvarningstider som skall gälla för detta. Slutligen bör kommunen använda 

kvalitetsvärderingmodellen för utvärderingen av anbud.   

Nyckelord: Offentlig upphandling, LOU, förfrågningsunderlag, miljövision. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer det först ges en bakgrund om Lerums kommun och den 

berörda serviceenheten, följt av en grundläggande beskrivning av offentlig upphandling för 

att skapa förståelse för läsaren. Vidare presenteras en problemdiskussion som leder fram till 

studiens frågeställningar och syfte. Därefter beskrivs de begränsningar som författarna tagit 

hänsyn till, följt av studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Författarna av denna studie har fått i uppdrag av Lerums kommun att se över 

förfrågningsunderlaget för den upphandling av måltidstransporter som gjordes 2012. Detta då 

Lerums kommun vill veta hur tjänsten kan effektiviseras och för att hjälpa dem implementera 

sin miljövision i kommande förfrågningsunderlag för samma tjänst som går ut för 

upphandling 2016-08. 

1.1.1 Lerums kommun 

I Lerums kommun bor det knappt 40 000 invånare. Ungefär hälften av invånarna bor i 

kommunens centralort Lerum, men även Gråbo och Floda anses vara tätorter i kommunen 

med 9 000-10 000 invånare vardera. Kommunen har en strategisk placering med närhet till 

både internationell flygplats, Göteborgs hamn samt Europaväg 6 och 20 (Lerum u.å. ab) 
 

 

 

Skala: 1:330 000 

Figur 1 - Karta Lerums Kommun (Google maps 2015) 
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Lerums kommun har satt upp en vision att vara Sveriges ledande miljökommun 2025 och för 

att nå dit har tre ledord satts upp: hållbarhet, kreativitet och inflytande. Ledorden fungerar 

som hörnpelare i visionen och de har valts ut eftersom de anses vara viktiga för ett hållbart 

samhälle. Med hållbarhet menas det att för att kunna utveckla samhället är det viktigt att 

tillgodose varje invånares grundläggande behov, utan att frånta kommande generationer 

samma möjlighet. För att uppnå visionen krävs det kreativitet och här krävs det både kunskap 

och kompetens inom flera områden och en plattform där människor kan mötas och lära sig av 

varandra. För att kunna uppfylla visionen är det viktigt att alla medverkar och har möjlighet 

till inflytande (Lerum u.å. a). 

1.1.2 Serviceenheten 

Serviceenheten på Lerums kommun har hand om städ- och måltidstjänster inom kommunen. 

Denna uppsats behandlar måltidsdelen, även kallad måltidsservice. På måltidsservice jobbar 

det en servicechef, fyra enhetschefer, en administratör samt en person som har hand om 

transporterna av maten från de olika enheterna i kommunen. När det kommer till måltiderna 

och i hur dessa serveras har Lerum valt att ha fyra produktionskök där mat lagas för att sedan 

köras ut till olika enheter. Det finns även 24 tillagningskök där maten lagas och serveras på 

plats, detta skapar en högre kvalitet på maten och inga transporter krävs. De som jobbar på 

måltidsservice har som mål att så många kök som möjligt i framtiden ska laga sin egen mat, 

allt i linje med att vara Sveriges ledande miljökommun 2025 (Servicechef, 150406). 
 

Det finns två olika typer av mottagningskök som får mat levererad till sig från 

produktionsköken, serverings- och mottagningskök. Ett serveringskök fungerar på så sätt att 

köken inte lagar någon mat där utan allt tas emot via transporter, detta gäller främst mindre 

enheter exempelvis små förskolor med en till två avdelningar. Ett mottagningskök tar endast 

emot huvudkomponenten, det som lagas på plats är alla tillbehör såsom sallad, potatis 

osv.(Ibid). 
 

Transporten av mat har sedan tre år tillbaka skötts av Rontax AB, det nuvarande kontraktet 

går ut 2016-08 och Lerums kommun har för avsikt att lägga ut tjänsten för offentlig 

upphandling. Varje dag lagas cirka 9 000 luncher som antingen äts på plats eller skickas ut till 

andra enheter, detta kräver planering av rutter och transporter då mat endast får hållas varmt i 

två timmar från det att den är färdiglagad. Måltidsserviceenheten har som mål att minska 

matsvinnet och att jobba med ekologiska råvaror i större utsträckning än vad de gör i 
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dagsläget, detta i linje med Lerums vision om att vara Sveriges ledande miljökommun 2025 

(Ibid). 

1.1.3 Bakgrund om offentlig upphandling 

Offentlig upphandling påverkar hela samhällsekonomin då det inom Sverige görs 

upphandlingar för ca 600-700 miljarder kronor per år. Lagen om offentlig upphandling 

omfattar alla statliga och kommunala myndigheter samt vissa offentligt styrda organ inom 

kommuner och landsting.  Dessa instanser är enligt lag tvingade att följa reglerna gällande 

offentlig upphandling då det är skatter som finansierar deras inköp av varor och tjänster. 

Genom offentlig upphandling ska alla leverantörer få samma förutsättningar att lämna anbud. 

Gemensamt för de aktörer som kan bli tilldelade kontrakt är att de måste uppfylla de krav som 

myndigheten satt vid annonseringen av upphandlingen (Konkurrensverket u.å. a). 
 

Då myndigheter ska tilldela kontrakt kan de antingen anta anbudet med lägsta pris eller det 

anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Många myndigheter har idag högt satta miljömål 

som de bör ha med i beräkningarna vid en offentlig upphandling. Genom att använda sig av 

det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet vid tilldelning kan den upphandlande 

myndigheten ta hänsyn och koppla hållbarhetskrav till kontraktet. Detta gör att 

tilldelningskriterierna inte enbart behöver innebära lägsta pris för kommunen utan att även 

andra kriterier kan påverka tilldelning av kontrakt (Ibid). 
 

Som ett steg för att nå Lerum kommuns vision om att vara Sveriges ledande miljökommun 

2025 läggs det vikt vid att göra upphandlingar som ska leda dem mot detta mål, med ett 

hållbart samhälle, både socialt och miljömässigt. Inom kommunen har Lerum en central 

upphandlingsfunktion där det arbetas efter en upphandlingspolicy. Avdelningen jobbar med 

upphandling av varor och tjänster men också med att förnya konkurrensutsättningen på 

ramavtal, alltså kontinuerliga uppdateringar om vad som händer på konkurrensmarknaden. 

Enligt denna policy kan kommunen bland annat ställa krav på leverantörer att de ska kunna 

visa upp ett miljöplan inom ett år efter ingånget avtal (Lerum u.å. c). 
 

Det är Konkurrensverkets uppgift att bedriva tillsyn och se till att kommuner och landsting 

följer Lagen om upphandling, LOU. Om en myndighet bryter mot LOU kan de tvingas att 

betala en sanktionsavgift, som tillfaller staten (Konkurrensverket, u.å.). 

 



	  

	  
10	  

1.2 Problemdiskussion 

Miljöanpassad offentlig upphandling har av både EU och FN lyfts fram som ett sätt att 

minska påverkan på miljön. Hållbarhetskrav används men ställs inte i den utsträckning som är 

möjlig (Naturvårdsverket, 2010). Vid en offentlig upphandling kan det uppstå problem vid 

formulering av kravspecifikation. Det finns dels rättsliga problem vid utformandet av 

förfrågningsunderlag, är det allt för vagt formulerat bryter detta mot lagen om transparens 

(Bergman, Indén, Lundberg, och Madell, 2011). Vidare kan en allt för detaljerad 

kravspecifikation leda till svårigheter för leverantörer att uppfylla kraven och även minska 

möjligheten för anbudsgivarna att komma med innovativa lösningar (Konkurrensverket, u.å.). 

I en rapport från Naturvårdsverket (2010) dras slutsatsen att många myndigheter tycker det är 

svårt att ställa hållbarhetskrav i sina upphandlingar. Detta på grund av att de känner sig osäkra 

på hur kraven bör ställas inom ramen för LOU. I samma rapport skriver de också att ett 

problem är att hållbarhetskraven ofta läggs till i slutet av utformningen av 

förfrågningsunderlaget. Istället rekommenderas det att redan från behovsidentifieringen 

inkludera hållbarhetskrav för att få en bättre helhetssyn och ett bättre processtänk. Många 

gånger saknas det också uppföljning på effekten av hållbarhetskraven (Ibid). 
 

Lerums kommun har i nuläget ett avtal med transportföretaget Rontax AB för distribution av 

luncher till skolor och äldreomsorg. Avtalet är ett resultat av den offentliga upphandling som 

gjordes år 2012 med förlängning 2014. Förfrågningsunderlaget från denna upphandling är inte 

anpassat för att möta de förändringar som skett inom verksamheten de senaste åren. Då 

Lerums kommun aktivt jobbar med sin vision om att bli Sveriges ledande miljökommun 

2025, krävs det att alla enheter inom kommunen gör sitt för att uppfylla visionen 

(Servicechef, 150406). Miljöanpassade offentliga upphandlingar är också ett sätt för 

offentliga sektorn att föregå med gott exempel när det kommer till arbete för en bättre miljö 

(Naturvårdsverket, 2010). 
 

Enligt servicechefen (150406) har serviceenheten klara miljömål som innefattar ekologisk 

mat, minskat matsvinn samt färre och mer miljövänliga transporter. Detta innebär att arbetet 

med att minska utsläppen vid transporterna blir en viktig del för att uppnå kommunens 

miljövision. Dock är dessa krav svåra att identifiera i nuvarande avtalets 

förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget som utformades 2012 specificerade inte de 

miljökriterier och den kostnadsflexibilitet som nu har blivit av allt större vikt för 
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serviceenheten och kommunen. Det visar sig att när serviceenheten vill ta bort ett stopp 

bortfaller ingen kostnad men däremot om ett stopp tillkommer ökar kostnaden. 

Serviceenheten menar att kostnaden borde vara rörlig både vid minskning och ökning av antal 

stopp (Servicechefen, 150406). Det går att anta att det inte bara är Rontax AB som bär 

ansvaret i detta utan ansvar bör även ligga på serviceenheten och på vilket sätt 

förfrågningsunderlaget var utformat. Rönnbäck (2012) menar på att när ett kontrakt väl är 

signerat är det svårt för upphandlaren att göra justeringar och att myndighetens möjligheter att 

lägga till kvalitetskriterier främst är i förfrågningsunderlaget. Detta är något serviceenheten 

bör ta i beaktande till kommande upphandling. 
 

Som det ser ut i dagsläget har leverantören en större kunskap om vilka aktiviteter som krävs 

vid distributionen av luncherna än vad Lerums kommun har. Inför kommande upphandling 

bör Lerums kommun skapa sig en insikt om vilka flöden som är viktiga för att få en 

fungerande distribution. Med tanke på att det nuvarande avtalet upphandlades för tre år sedan, 

finns det en risk för att kunskapen är daterad eller att kompetensen lämnat verksamheten 

p.g.a. pension, ny tjänst eller liknande. Om kommunen inte lyckas skaffa nödvändig 

information och kunskap om hur tjänsten ska specificeras i förfrågningsunderlaget till 

kommande upphandling finns det en risk att Lerums kommun hamnar i en situation lik den 

nuvarande där de godkänner ett bristfälligt kontrakt. 
 

Genom att sätta sig in i och förstå hur verksamheten fungerar idag skapas det förutsättningar 

för att kunna utföra lyckade förändringar (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006). 

Kommunen kan genom en flödeskartläggning skapa förståelse för hur tjänsten fungerar och 

identifiera hur tjänsten bör specificeras i ett förfrågningsunderlag. För att få fram det 

ekonomisk mest fördelaktiga anbudet krävs det att kommunen vet vilka kvalitetskrav som är 

kopplade till tjänsten. Här är det viktigt att kommunen vet vad de värdesätter i form av 

kvalitet eftersom kontraktet ofta tecknas över en längre tid och de inte har möjlighet att ändra 

villkoren under avtalets gång. 
 

Kan en granskning av föregående förfrågningsunderlag identifiera utvecklingsmöjligheter för 

hållbarhetskrav i kommande förfrågningsunderlag. När en upphandlande myndighet ska 

överföra sin miljövision till ett förfrågningsunderlag bör de som alltid vid offentlig 

upphandling ha LOUs grundläggande principer i åtanke (Naturvårdsverket, 2010). Enligt 

Hans-Erik Arvidsson, upphandlare på Lerums kommun, är svårigheten med överföringen till 



	  

	  
12	  

förfrågningsunderlaget att ställa hållbarhetskrav som är tillräckligt specificerade samtidigt 

som det hålls inom ramen för LOU. Detta för att anbudsgivarna inte ska kunna tolka kraven 

allt för fritt men ändå ge anbudsgivarna möjlighet att konkurrera med mer än bara lägsta pris.  

1.3 Frågeställning 

• Hur kan en transporttjänst specificeras i förfrågningsunderlaget för att få fram det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet? 

• Hur kan hållbarhet inkluderas i förfrågningsunderlaget inom ramarna för LOU?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att exemplifiera hur en offentlig verksamhet kan integrera sin 

miljövision i förfrågningsunderlaget för upphandling utav en transporttjänst.  

1.5 Begränsningar 

Denna uppsats kommer enbart beröra inkludering av Lerums kommuns miljövision i 

förfrågningsunderlaget för kommande upphandling av transporttjänsten, rörande 

lunchmåltider för skolor inom kommunen.  
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1.6 Arbetets disposition 

 
Figur 2 - Studiens disposition   

 

Inledning	  
• Bakgrund	  information	  om	  studien	  samt	  problemdiskussion	  som	  
mynnar	  ut	  i	  ett	  syfte	  och	  problemformuleringar	  	  

Metod	  
• Här	  beskrivs	  de	  tillvägagångsätt	  och	  synsätt	  som	  forskarna	  använt	  
sig	  av	  under	  studien.	  	  

Teori	  
•  I	  teorikapitlet	  samlas	  och	  beskrivs	  den	  teori	  som	  forskarna	  valt	  att	  
bygga	  sin	  studie	  på.	  	  

Empiri	  
• Här	  presenteras	  och	  sammanställs	  den	  empiriska	  data	  som	  samlats	  
in	  under	  studiens	  gång.	  	  

Analys	  	  

• Här	  ställs	  den	  empiriska	  data	  och	  den	  teorin	  som	  stuiden	  bygger	  på	  
mot	  varandra	  för	  att	  ge	  svar	  på	  de	  problemformuleringar	  som	  
ställts.	  

Slutsats	  	  

• Med	  hjälp	  av	  analysen	  som	  gjorts	  i	  föregående	  kapitel	  presenterar	  
forskarna	  de	  slutsatser	  som	  gjort	  kopplat	  till	  studiens	  syfte.	  Här	  
presenteras	  även	  förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  	  
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1.7 Begreppsdefinition 

Förfrågningsunderlag- Ett underlag där de flesta uppgifter om upphandlingen ska finnas. 

Där kan det också gå att finna avtalsförslag och nödvändiga bilagor (Sundstand, 2010). 

Kontraktsvillkor- Krav på hur kontraktet ska fullföljas. Krav som ställs som kontraktsvillkor 

behöver inte uppfyllas förrän kontraktet skall utföras (Naturvårdsverket, 2010).  

Kravspecifikation- Anger de krav och kvalifikationer som upphandlaren kommer att tillämpa 

vid val av leverantör (Bergman et al, 2011) 

Miljöledningssystem- Gör det lättare att kontrollera och följa upp de miljökrav som ställs på 

myndigheter och organisationer. Det är också ett sätt att organisera miljöarbetet och en hjälp 

att prioritera, fördela ansvar och kommunicera (Naturvårdsverket, 2014). 

Tilldelningskriterier- Den kvalitet, pris och den service som ställs som kriterier i 

upphandlingen. Utifrån dessa tar den upphandlande myndigheten beslut om vilken leverantör 

som ska få kontraktet (Sundstand, 2010). 

Upphandling- Köp, hyra eller leasing av varor, tjänster eller entreprenader (Ibid).  
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2. Metod 
I metodkapitlet behandlar forskarna det tillvägagångssätt som används under studien. Vidare 

kommer forskarna argumentera och presentera hur dataurval gjorts och behandlats. För att 

säkra kvaliteten i studien har olika kvalitetskriterier presenteras och diskuterats. Slutligen 

presenteras en metodsammanfattning för att få en tydlig översikt av studiens 

tillvägagångssätt. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Inom den kunskapsteoretiska frågeställningen finns två olika synsätt på vad som anses vara 

tillfredsställande kunskap inom ett visst ämne, positivism och hermeneutik. Positivism är en 

kunskapsteoretisk uppfattning som menar att den sociala verkligheten ska studeras genom 

metoder som följer naturvetenskapliga riktlinjer och som tillämpas inom naturvetenskapen 

(Bryman och Bell, 2005). Enligt Björklund och Paulsson (2012) anser en positivist att tillväxt 

av kunskap fungerar enligt en växande process där nya lärdomar läggs till äldre kunskap. 

Forskaren fungerar som en observatör som är helt neutral för undersökningsobjektet, på grund 

av detta bör samma resultat uppnås oberoende av vem som gör undersökningen (Ibid). 

Hermeneutik kan förklaras som en kunskapsteoretisk uppfattning där det fokuseras mer på att 

skapa en förståelse av människors handlande. I hermeneutiken fokuseras det alltså mer på en 

förståelse av människors beteende medan det inom positivism ligger mer fokus på en 

förklaring av detsamma (Bryman och Bell, 2005). 
 

Studien har antagit ett positivistiskt synsätt då den har varit objektiv vid granskningen av 

undersökningsobjektet. Forskarnas intresse för studien har varit inriktat på hur saker har 

fungerat i Lerums kommun kring upphandling av tjänster, detta är något som är typiskt för 

positivism. Hermeneutiken lägger istället vikt vid förståelse och subjektiva värderingar vilket 

forskarna inte valt att lägga fokus på under denna studie. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Enligt Bryman och Bell (2013) används angreppssätten deduktion och induktion för att 

beskriva förhållandet mellan teori och praktik. Det vanligaste sättet, deduktion, innebär att 

forskaren härleder en hypotes baserad på teori inom området. Efter skapandet av hypotesen 

utförs en datainsamling, vilket leder till ett resultat som gör att hypotesen kan förkastas eller 

accepteras. Den andra formen att angripa vetenskapen, induktion, innebär att forskaren istället 
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utgår från att forskningen kommer att resultera i teori. De observationer som görs och de 

resultat som framkommer av forskningen ligger sedan som grund för generaliserbara 

slutsatser. Dock finns det tendenser som påvisar att det finns tendenser inom deduktionen av 

induktion och tvärtom (Ibid). 
 

I studien har en deduktiv metodstrategi använts då den utgår från befintliga teorier vid 

insamling av data. Forskarna har använt sig av befintlig lagtext och teori vid analys av den 

insamlade empirin. En induktiv metodstrategi är icke lämplig för denna studie då forskarna 

inte har ämnat skapa ny teori. 

2.3 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två olika typer av forskningsstrategier vid 

företagsekonomisk forskning, kvalitativ och kvantitativ metod. Vid användandet av en 

kvalitativ forskningsmetod läggs fokus på ord och inte kvantitet vid insamling och analys av 

data. Ett induktivt synsätt är det som i huvudsak används vid en kvalitativ metod, där tyngden 

läggs på relationen mellan teori och forskning. En viktig del i den kvalitativa metoden är att 

se på saker ur de studerade personernas perspektiv (Ibid). 
 

Kvalitativ forskning innehåller olika metoder, varav fyra anses vara av större vikt (Ibid). De 

fyra metoderna är etnografi och deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper 

och kvalitativ dataanalys. Med etnografi och deltagande observation menas att forskaren 

ägnar sig åt att iaktta en grupps beteende och lyssna på de samtal som förs inom gruppen. 

Kvalitativa intervjuer är ett begrepp som infattar både semi-strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer, tanken är att dessa intervjuer skall vara flexibla och skapa en bild av den svarandes 

syn på omgivningen. Fokusgrupper är en typ av gruppintervju, men till skillnad från en 

intervju har fokusgruppen friare tyglar att diskutera sinsemellan (Ibid). 
 

Vid en kvantitativ dataanalys är det vanligt att en stor mängd sekundärdata samlas in för 

analys, detta resulterar även i stora mängder information. En kvantitativ metod innebär att stor 

vikt läggs på mängden insamlad data och analysen av den. Kvantitativ metod använder sig av 

ett deduktivt synsätt vid analys av relationer mellan teori och forskning där prövning av 

teorier är det väsentliga. Enligt Bryman och Bell (2005) går det att urskilja fyra olika områden 

inom kvantitativ metod, mätning, kausalitet, generalisering och replikation. Mätning anses 

vara den viktigaste delen för att det genom mätning går att upptäcka och beskriva skillnader 
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mellan olika individer i undersökningen. Med kausalitet menas att kvantitativa forskare ofta 

fokuserar på att förklara varför det hela är på ett visst sätt. När en kvantitativ studie 

genomförs är det viktigt för forskarna att studien ska kunna generaliseras på populationen, att 

studien är överförbar. Att uppnå samma resultat genom replikation av en studie är en viktig 

del av den kvantitativa verksamheten (Ibid). 
 

Den forskningsstrategi som har använts i denna studie är en kvalitativ metod där forskarna 

använt sig av kvalitativa intervjuer. Detta för att få respondentens perspektiv på den 

omgivning som har studerats. 

2.4 Forskningsdesign 

En mycket populär och ofta använd forskningsdesign inom företagsekonomisk forskning är 

fallstudier (Bryman och Bell, 2013). Andra alternativa forskningsdesigner är tvärsnittsdesign, 

experimentell design, longitudinella undersökningar samt komparativa undersökningar (Ibid). 

I Yin (2006) diskuteras fallstudiedesign som en undersökning med empirisk grund, som 

studerar en aktuell och verklig företeelse i dess kontext. I Bryman och Bell (2013) ges det 

exempel på fallstudier där det tittas närmare på en organisation eller en person för att göra en 

mer detaljerad studie, det är också detta som kallas för ”fall”.  Anledningen till att fallstudier 

skiljer sig från andra forskningsdesigner är att forskaren specifikt studerar ett eller flera fall. 

Insamlandet av empiri görs oftast av forskaren genom direkta observationer och/eller 

semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer med kvalificerad personal inom området. 

Fallstudier går att använda både inom kvalitativ och kvantitativ metod men är oftast 

förknippade med den kvalitativa. Beroende på studien kan forskaren välja att använda studera 

endast ett fall men även flera olika. Det går också att använda fallstudier som en enda 

forskningsdesign i studien, eller kombinerat med en eller flera andra (Yin, 2006). En nackdel 

med fallstudier är att de lätt kan blandas ihop eller förväxlas med tvärsnittsstudier, speciellt då 

det är situationer som helt grundas i kvalitativ eller kvantitativ metod (Bryman och Bell, 

2013). 
 

Då forskarna har studerat Lerums kommun och gjort en mer detaljerad studie av deras 

offentliga upphandling gällande transport av måltider inom kommunen lämpar sig en 

enfallsstudie som forskningsdesign. Det är också lämpligt då forskarna har gjort semi-

strukturerade och ostrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Intervjuerna har gjorts med 
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personal på kommunen som arbetar på serviceenheten och därmed får anses vara 

kvalificerade. 

2.5 Datainsamling 

När Bryman och Bell (2005) resonerar kring analys och insamling av data är det framförallt 

primär- och sekundärdata som nämns. Sekundärdata kan handla både om kvantitativ och 

kvalitativ data och innebär oftast att materialet inte är insamlat av forskaren. Detta kan 

innebära att material som samlats in av andra forskare kan få ett annat syfte för 

nästkommande studie. Exempel på sekundärdata är exempelvis litteratur eller offentlig 

statistik. Primärdata är istället data som samlats in av forskaren själv och inte har analyserats. 

Enligt Björklund och Paulsson (2012) är det bra att använda sig av primärdata om forskarna 

vill skapa förståelse inom en speciell studie. 

Enligt Yin (2006) finns det en otalig mängd användbara datakällor och en komplett lista över 

dessa kan bli lång. De viktigaste och mest använda inom fallstudier är dock; formella 

skriftliga källor, informella dokument och intervjuer. 

Informella dokument förekommer i de flesta fallstudierna och kan vara av vitt skilda slag. 

Exempel på informella dokument kan vara dagordningar, presentationsmaterial och 

utvärderingar. Vid fallstudier används dokumenten mestadels för att bekräfta data och belägg 

från övriga källor. En forskare bör använda sig av informella dokument med försiktighet då 

de kan ha skapats med ett annat syfte som inte speglar fallstudiens syfte (Ibid). 

 

Arkivmaterial och formella källor är vanligt förekommande informationskällor inom 

fallstudier. Arkivmaterial kan exempelvis vara olika register, kartor eller förteckningar över 

namn. Även vid användande av formella skriftliga källor bör forskaren ställa sig kritisk till 

källornas tillförlitlighet (Ibid). 
 

Intervjuer är förmodligen den mest använda metoden inom kvalitativa forskningsmetoder, 

även inom fallstudier är den vanligt förekommande. Bryman och Bell (2005) redogör främst 

för tre olika intervjumetoder: strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. Vid 

strukturerade intervjuer är målet att ge respondenterna identiska frågor i en specifik ordning, 

ibland även med fasta svarsalternativ. Det medför att det blir enklare att sammanställa och 

jämföra respondenternas svar. Ostrukturerade intervjuer är en mer informell metod, där det 

ofta skiljer sig mycket mellan olika intervjuer inom samma ämne. Ofta väljs ett mer 
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övergripande tema som sedan intervjun följer, på så sätt liknar en ostrukturerad intervju mer 

ett vanligt samtal. En semi-strukturerad intervju är den form som inbegriper störst variation på 

strukturen. Forskaren använder ofta ett kluster av standardiserade frågor men med en 

ordningsföljd av frågorna som kan ändras. Respondenten har även i större utsträckning 

möjlighet att svara fritt på frågorna än vid en strukturerad intervju. Vid kvalitativa intervjuer 

kan forskare använda sig av olika intervjusätt exempelvis via telefon, mejl eller interaktiva 

möten (Ibid). 

Via intervjuer med personal på Lerums kommun har forskarna kunnat samla in ny data och 

den kan därför klassas som primär. Både semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer har 

genomförts. Sekundär data som information från hemsidor, informella dokument samt 

arkivmaterial har granskats noga innan den använts. Intervjuerna har främst skett via telefon 

men även till viss del per mejlkontakt.  

2.6 Urval 

Vid bestämmande av urval finns det i huvudsak två metoder för detta, icke-sannolikhetsurval 

eller sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval fungerar på så sätt att urvalet väljs ut på en 

slumpmässig grund, alltså alla i populationen har samma chans att bli utvalda. Bryman och 

Bell (2005) nämner tre typer av sannolikhetsurval. Obundet slumpmässigt urval är den 

grundläggande typen av sannolikhetsurval och innebär att alla enheter inom populationen har 

lika stor chans att bli utvalda. Ett systematiskt urval är en variant av obundet slumpmässigt 

urval, här väljs till exempel var tjugonde person ut från en urvalsram. I stratifierat 

slumpmässigt urval går forskaren efter en viss egenskap som ska känneteckna urvalet (Ibid). 
 

Ett icke-sannolikhetsurval är ett urval som bestämts på andra sätt än genom slumpmässigt 

urval. Detta innebär att det finns individer inom populationen som har större chans att väljas 

än andra. Vid ett icke-sannolikhetsurval är det ofta forskaren själv som bestämmer och väljer 

vilka individer som skall delta i undersökningen. Det finns tre typer av icke-sannolikhetsurval 

som är bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. Bekvämlighetsurval är när forskaren 

har använt personer som råkar finnas tillgängliga i dennes närhet för studien. Snöbollsurval är 

en typ av bekvämlighetsurval, där forskaren tar kontakt med ett mindre antal relevanta 

personer för att sedan genom dessa få kontakt med ytterligare personer som är lämpade för 

studien. Ett kvoturval görs genom att dela in individerna i olika kategorier och därmed får 
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forskaren en bild av populationen, vilket används främst vid marknadsundersökningar eller 

liknade (Ibid). 
 

Urvalet för studien har gjorts genom ett icke-sannolikhetsurval då detta lämpar sig vid en 

studie av enskilt fall. Den typ av icke-sannolikhetsurval som använts i studien är 

snöbollsurval, där kontakt har tagits med servicechefen på serviceenheten inom Lerums 

kommun och sedan har andra intervjupersoner kontaktats i dennes närhet. 
 

Intervjuperson  Datum 
Maria Lindberg, Servicechef, Lerums Kommun 150406, 

150514 
Birgitta Svensson, Kostekonom, Lerums Kommun 150428, 

150506 
Hans-Erik Arvidsson, Upphandlare, Lerums Kommun 150506 
Tabell 1 - Intervjupersoner  

 

2.7 Kvalitetskriterier 

För att kunna beskriva och bedöma kvaliteten på en undersökning används vanligtvis fyra 

kriterier, särskilt lämpliga på en empirisk undersökning såsom fallstudier. Dessa kriterier är: 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin, 2006)  

2.7.1 Begreppsvaliditet 
Yin (2006) beskriver begreppsvaliditet genom att ställa upp två kriterier som forskare bör 

säkerställa att de uppfyller för att vara säkra på att de klarar de krav som begreppsvaliditeten 

innebär: 

·       “Välja ut de specifika slag av förändringar som ska studeras och koppla dessa till 

undersökningens ursprungliga målsättning, 

·       Visa att de valda måtten på dessa förändringar verkligen speglar de specifika slag av 

förändring som har valts ut.“ (Yin, 2006:56) 

Vid fallstudier finns det tre olika sätt att gå till väga på för att öka sin begreppsvaliditet. Det 

första är att forskaren under datainsamlingsfasen samlar in och använder sig av flera 

empiriska källor och ser till att få ett samband eller en samstämmig undersökningsform. Det 

andra är en taktik som används även den under datainsamlingsfasen och går ut på att upprätta 

en beläggskedja. Det sista är att under sammanställningen av rapporten låter 

nyckelinformanter granska fallstudierapporten innan den helt färdigställs (Ibid). 
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2.7.2 Intern validitet 
Intern validitet är enligt Yin (2006) bara ett intressant kvalitetskriterium vid kausala eller 

förklarande studier, där undersökaren vill veta ifall betingelse X leder till betingelse Y. Efter 

en dragen slutsats bör forskaren ifrågasätta ifall det är andra faktorer som kan ha påverkat 

resultatet. Om forskaren kan utesluta att andra faktorer har påverkat resultatet, då antas 

kriteriet om intern validitet råda. Det finns flera olika tillvägagångssätt för att öka den interna 

validiteten såsom formuleringar av förklaringar, rivaliserande förklaringar, logiska modeller 

och mönsterjämförelser. Ett användbart tillvägagångssätt vid fallstudier är 

mönsterjämförelser, som innebär en jämförelse mellan empiriskt grundat mönster och ett 

förutsagt mönster (Ibid).  

2.7.3 Extern validitet 
Det tredje kvalitetskriteriet, extern validitet, beskriver huruvida studieresultatet går att 

generalisera och överföra på populationen eller andra fallstudier (Bailey, 2007). Vanligtvis 

anses en fallstudie inte vara underlag nog för att kunna generalisera resultatet till andra 

situationer, men genom att använda sig av en jämförelse mellan en fallstudie och en 

surveyundersökning underlättas generalisering av resultatet. Förutsatt att urvalet speglar 

populationen. Generalisering är inget som uppstår på egen hand utan är något som måste 

testas. Detta görs genom en replikation av resultatet där teorin prövas mot ett andra eller ett 

tredje fall, för att undersöka om resultaten överensstämmer med den teorin som studien utgår 

ifrån. Detta kallas också analytisk generaliserbarhet och lämpar sig bäst för fallstudier (Yin, 

2006). En annan form av generalisering är naturalistisk generaliserbarhet, vilket innebär att 

det är upp till läsaren att avgöra studiens externa validitet (Bailey, 2007). 

2.7.4 Reliabilitet 
För att reliabilietkriteriumet ska råda krävs det att en annan forskare skall kunna utföra samma 

fallstudie och uppnå samma resultat och slutsats. Detta är möjligt i de fall ursprungsforskaren 

detaljerat har beskrivit de steg och de tillvägagångssätt som fallstudien bygger på. Utan en 

detaljerad dokumentation kan det till och med vara problematiskt för ursprungsforskaren att 

replikera studien. Något som bör tas i beaktning för att uppnå reliabilitet för en fallstudie, är 

att studien vid replikation görs på samma fall som tidigare studie bygger på (Yin, 2006). 

2.7.5 Studiens kvalitetskriterier 
Genom att använda flera empiriska källor samt låta nyckelinformanter granska rapporten 

innan färdigställning styrks begreppsvaliditeten. För att uppnå intern validitet har forskarna 



	  

	  
22	  

inhämtat teori från flera olika källor samt valt att intervjua flera av personalen på Lerums 

kommuns serviceenhet. Då forskarna gjort en fallstudie är det mest passande med en analytisk 

generalisering. Detta styrker också den externa validiteten då forskarna använt sig av befintlig 

teori och ett deduktivt angreppssätt. Reliabilitet har uppnåtts genom en noggrann och 

detaljerad dokumentation genom hela studien. Genom detta säkerställs möjlighet att replikera 

studien.  

2.8 Etiska överväganden 

Bryman och Bell (2005) tar upp fem etiska regler/principer som gäller för svensk forskning. 

Dessa principer bör uppfyllas för att säkerställa de etiska aspekterna i en vetenskaplig rapport.  

·       Informationskravet – de som är berörda av studien skall vara informerade om syftet 

och momenten för studien.   

·       Samtyckeskravet – deltagarna har rätt att få reda på att deras deltagande är frivilligt och 

att de kan avbryta studien om de önskar. 

·       Konfidentialitets- och anonymitetskravet – de uppgifter som lämnas om deltagarna 

skall hanteras med största möjliga konfidentialitet och inga obehöriga skall kunna få 

tillgång till dessa uppgifter. 

·       Nyttjandekravet – den information som samlas in om deltagarna i samband med 

studien skall enbart användas för undersökningens ändamål. 

·       Falska förespeglingar – forskaren får inte ge felaktig information till deltagarna om 

studien (Ibid). 

 

Informationskravet har uppfyllts genom ett nära samarbete och en kontinuerlig dialog med 

kontaktpersoner på Lerums kommun. De har även blivit informerade vid studiens början att 

den är frivillig och att de när som helst under studiens gång kan välja att avbryta. Vid 

intervjuerna har forskarna informerat och försäkrat intervjupersonerna att deras uppgifter inte 

kommer att lämnas ut till någon obehörig. All information som samlats in under studiens gång 

har enbart används för studiens syfte och deltagarna har fått validera uppgifterna under 

studieperioden. 
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2.9 Metodsammanfattning 

2.1 Vetenskapligt 

synsätt 

Positivism 

2.2 Vetenskapligt 

angreppssätt 

Deduktion 

2.3 Forskningsstrategi Kvalitativ 

2.4 Forskningsdesign Fallstudie 

2.5 Datainsamling Primär- och sekundärdata, kvalitativa intervjuer via telefon och 

mail 

2.6 Urval Icke-sannolikhetsurval - Snöbollsurval 

2.7 Kvalitetskriterier Begreppsvaliditet: Nyckelinformanter har granskat rapporten innan 

färdigställning. 

Intern validitet: Information har hämtats från flera personer på 

avdelningen. 

Extern validitet: Uppnås genom då befintlig teori använts och 

forskarna analytiskt generaliserat fallstudien. 

Reliabilitet: Noggrann och detaljerad dokumentation, säkerställer 

möjlighet att replikera studien. 

2.9 Etiska övervägande Informationskravet: Respondenterna har fått relevant information 

Samtyckeskravet: Deltagandet är frivilligt och respondenterna har 

rätt att hoppa av studien när helst de önskar.  

Konfidentialites- och anonymitetskravet: Obehöriga har ej tillgång 

till materialet. 

Nyttjandekravet: Material som samlats in används enbart i denna 

studie. 

Falska förespeglingar: Ingen felaktig information har getts till 

deltagarna. 

Tabell 2 – Metodsammanfattning  
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3. Teori 
I följande kapitel presenteras de teorier som forskarna använt sig av för att besvara de 

problemformuleringar som studien bygger på. Först görs en presentation av 

flödeskartläggning, följt av en beskrivning av prestationsmått kopplade till flödet. Därefter 

beskrivs offentlig upphandling mer ingående för att ge läsaren en inblick i vad det innebär, 

här presenteras också LOU (lagen om offentlig upphandling). Vidare kommer en presentation 

av hållbar utveckling och hur kommunen kan arbeta med detta. Till sist visas olika 

utvärderingsmodeller för anbud.  

3.1 Flödeskartläggning 
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2006) menar att en förutsättning för att kunna utföra 

lyckade förändringar av en verksamhet är att det finns kunskap om hur det fungerar inom 

verksamheten idag. Vid en nulägesbeskrivning är första steget att undersöka de material- och 

informationsflöden som finns. Genom detta går det sedan att kategorisera aktiviteter, 

avdelningar och personer som är direkt inblandade i flödet. En flödeskartläggning kan väljas 

att göra mer eller mindre detaljerad men vanligtvis räcker det med en enkel beskrivning med 

extra fokus på flödets nyckelaktiviteter (Ibid). 

 

Genom att skapa sig en bild av hur material flödar mellan producent och kund är det möjligt 

att identifiera olika förbättringsmöjligheter och inom vilka områden dessa finns. Olhager 

(2013) beskriver flödeskartläggning som en metod för att detaljerat kartlägga aktiviteter på ett 

grafiskt sätt genom exempelvis ett schema. Genom detta skapas ett underlag vilket gör det 

lättare att förstå flöden och upptäcka eventuella förbättringsmöjligheter. Olhager (2013) 

beskriver genom fem punkter de grundläggande stegen i en flödesanalys:  

• Identifikation och gruppering av aktiviteter 

• Dokumentation av processen som helhet 

• Processen analyseras och eventuella förbättringsmöjligheter identifieras 

• Rekommendation av förändringar 

• Beslut om förändringar i processen (Ibid) 

 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2006) diskuterar flöden såsom material-, information- och 

returflöden.  
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Materialflödet har under lång tid ansetts vara logistikens viktigaste flöde eftersom det ofta 

handlar om stora värden och att det har en direkt påverkan på miljön. Materialet förflyttas i 

regel från leverantör till kund, det förekommer dock även förflyttningar i motsatt riktning via 

exempelvis returer. Jonsson och Mattson (2011) beskriver fyra olika delar som kopplas till 

förflyttningen av material mellan anläggningar eller inom en anläggning. Leveranser kan till 

exempel avse en förflyttning av material mellan det tillverkande företaget och kunden. Det 

förekommer även förflyttningar mellan olika lager inom en anläggning. Vid in- och 

utlastning sker en förflyttning av material till och från lastbilar. Även designen av själva 

transportförpackningen som materialet transporteras i, inom och mellan anläggningar, kan 

anses vara av vikt i logistiksystemet (Ibid).  
 

Ett fungerande informationsflöde är en förutsättning för att kunna skapa effektiva 

materialflöden (Jonsson och Mattson, 2011). Informationsflödet talar bland annat om, för 

varje processteg, vad som ska tillverkas och vad som kommer att hända därefter (Rother och 

Shook, 2004). Även ett smidigt flöde av den nuvarande efterfrågan samt eventuella 

förändringar i framtida efterfrågan är av vikt för ett fungerande materialflöde. Information 

angående leverantörens förmåga att kunna leverera eller eventuell försening ska gå från 

leverantör till kund (Jonsson och Mattson, 2011). 

 

Enligt Dekker, Fleischman, Inderfurth, och Wassenhove (2004) finns det tre anledningar till 

att ha returflöden: ekonomiska, legala och organisationers samhällsansvar. Returflöden kan ge 

direkta eller indirekta ekonomiska fördelar genom exempelvis minskade avfallskostnader. Det 

kan även vara reglerat av lag eller användas då organisationen vill minska sin miljöpåverkan 

som en del av sitt ansvar gentemot samhället (Ibid). Govindan, K, Soleimani, H, och Kannan, 

D (2015) menar att ett returflöde kan ses som ett slutet kretslopp som används för att 

maximera värdeskapandet för produkten genom hela flödet.  
 

Genom att ha ett effektivt returflöde kan en organisation minska sin miljöpåverkan samtidigt 

som kostnadsbesparingar kan göras. En metod för att ta hand om förbrukade produkter är att 

återvinna produkten helt eller delvis. Detta kan göras genom att emballage eller förpackningar 

återanvänds (Oskarsson et al., 2006). Enligt Jonsson och Mattson (2011) skiljer sig 

distributionen av traditionella materialflöden och returflöden på flera sätt. Ett returflöde har 

sällan samma tidspress som ett materialflöde då exempelvis hållbarhetstiden på en retur är 

längre. Ett långsamt returflöde gör dock att produktionen riskerar hamna i brist. En 
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förutsättning för att använda ett retursystem är att de miljövinster som uppstår genom 

returflödet är högre än de miljöförluster som skapas av den ökade belastningen (Ibid). Vid 

utvärdering av returflöden är kostnaden den parameter som främst undersöks. En av orsakerna 

till detta är att ett returflöde är nästan dubbelt så dyrt som ett vanligt materialflöde. En 

effektivisering av returflödet kan med andra ord ge kostnadsminskningar. Ett sätt att 

effektivisera returflödet är genom samordning av transporter eller att använda sig av andra 

leverantörer som redan kör liknande rutter. Detta kan resultera i både minskad miljöpåverkan 

och lägre transportkostnader (Oskarsson et al., 2006).  

3.2 Prestationsmått 

Prestationsmått används enligt Lumsden (2012) för att kunna beskriva effektiviteten hos 

organisationer och företag. Ofta används måtten också för att få indikationer på utfallet av en 

process eller en viss aktivitet, detta som ett komplement då det kan vara svårt att endast mäta i 

kronor. Det är upp till företaget eller organisationen vilket/vilka prestationsmått som är 

lämpliga (Lumsden, 2012). Vid valet av mått är det dock viktigt att organisationen väljer 

utifrån vad som är viktigt ur deras synvinkel samt är användbart i ett längre tidsperspektiv 

(Braic, Josephson, Stavenow och Wenström, 2012). 

3.2.1 Leveransprecision 
Jonsson och Mattsson (2011) skriver att det genom mätningar av leveransprecision går att 

säkerställa att leveranser sker vid de tidpunkter som två parter har avtalat om. Vidare förklarar 

de att både för tidiga och för sena leveranser innebär en lägre leveransprecision. Ett vanligt 

sätt att mäta leveransprecisionen är att jämföra verkligt utfall med överenskommen mängd 

och tid. Beroende på bransch är det mer eller mindre viktigt med en exakt leverans. Är 

produkten betydelsefull för en montering tillsammans med andra komponenter blir 

precisionen viktig. Likaså för företag som vill undvika för tidiga leveranser av värdefulla och 

skrymmande produkter (Ibid). 

3.2.2 Ledtid 
Ledtiden innefattar tiden från beställning till dess att ordern är levererad. Ledtid är också känt 

som leveranstid och utgår oftast från kunden. Det viktigaste är hur lång ledtiden är och inte 

vad den består av. Aktiviteter som sker under ledtiden är ordermottagning, orderbehandling, 

planering, tillverkning och distribution (Lumsden, 2012). Enligt Lida (2015) kan 

ledtidsinformation, om den utnyttjas på rätt sätt, användas till verksamhetsförbättringar.  
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3.2.3 Fyllnadsgrad 
Genom att bättre utnyttja transport- och lastutrymme går det att vinna både miljömässiga och 

ekonomiska fördelar, därför har det blivit ett viktigt hållbarhetsmått. Mckinnon, Browne och 

Whiteing (2012) diskuterar huruvida fyllnadsgraden kan komma att bli än viktigare i takt med 

att priset för fossilt bränsle stiger. De skriver också att om fyllnadsgraden redan nu 

maximerades i varje transport kan miljövinsterna bli stora. Dock kan det påverka de 

leveransservicekrav som finns, då leveranserna riskerar att bli större och färre (Jonsson och 

Mattsson, 2012). Det råder delade meningar om hur fyllnadsgraden ska mätas. Några exempel 

är viktbaserad, volymbaserad och arealbaserad beräkning. En annan viktig del är att beräkna 

antalet tomma transporter (Björklund, 2012). 

3.3 Offentlig upphandling 
Offentlig upphandling är myndigheters och statliga organisationers motsvarighet till privata 

sektorns inköp. Upphandlingsprocessen regleras via lagen om offentlig upphandling, LOU.  

3.3.1 Processen vid offentlig upphandling 
Efter att en behovsidentifiering av en tjänst eller vara är gjord startar en process benämnd som 

upphandlingsprocessen. En upphandling innebär en komplicerad process som kan beskrivas 

enligt följande elva steg.   

 

 
Figur 3 - Process vid upphandling (Bergman och Lundberg 2011, s17) 
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Processen för offentlig upphandling tar sin början när en myndighet identifierar ett behov av 

en tjänst eller en vara, alternativt att ett tidigare avtal är på väg att löpa ut. Därefter utformas 

en annons för att nå ut till leverantörer inom EU. Annonsen publiceras sedan i den 

elektroniska databasen TED, Tenders Electronic Daily. Efter det utformas ett 

förfrågningsunderlag som ska innehålla de krav och kriterier som kommer ställas på 

leverantören. Förfrågningsunderlaget innehåller vanligtvis tre delar: kravspecifikation, 

kommersiella villkor och administrativa villkor. I kravspecifikationen beskrivs de grunder för 

hur urvalet av leverantörer sker samt hur bedömning för tilldelning av kontraktet görs. I de 

kommersiella villkoren behandlas främst myndighetens leverans- och betalningsvillkor. I de 

administrativa villkoren redogörs det för de bestämmelser angående anbudsgivning och 

antagande av anbud som finns (Bergman, et al. 2011). Vid en upphandling kan en myndighet 

välja att specificera krav på olika sätt, exempelvis genom funktionell eller teknisk 

specificering. En funktionell specifikation ska visa vad som ska utföras och vad som behövs 

för myndigheten. Fördelar med att använda sig av funktionella specifikationer är att 

anbudsgivare ges möjlighet att använda sig av sin expertis inom området. Dessutom kan det 

innebära möjligheten för nya tekniker som inte är kända för beställaren kan introduceras. En 

teknisk specifikation beskriver istället detaljerat tjänstens tekniska egenskaper och de 

aktiviteter som ska utföras av leverantören. Användandet av en teknisk specifikation riskerar 

dock att leda till att beställaren överspecificerar med tekniska krav på både tjänst och 

leverantör (Van Weele, 2014). 

 

Hur leverantörerna får tillgång till förfrågningsunderlaget skiljer sig beroende på vilket 

upphandlingsförfarande som används men generellt får alla leverantörer som kräver det 

tillgång till förfrågningsunderlaget. Leverantör ska uteslutas från upphandlingen om denne 

har dömts för exempelvis penninghäleri eller bedrägeri mot EU. En myndighet kan också 

välja att utesluta en leverantör om leverantören exempelvis är försatt i konkurs eller gjort sig 

skyldig till ett allvarligt fel i sin yrkesutövning. Efter att tidsfristen för läggande av anbud har 

gått ut, öppnas anbuden av myndigheten. Sedan görs en bedömning om vilka anbud som 

uppfyller de krav och kriterier som är ställda, även kallade tilldelningskriterier. Dessa anbud 

går sedan vidare till nästa fas som är utvärdering. Genom valt tilldelningskriterium avgörs 

vilken leverantör som lagt det vinnande anbudet. Beslutet om val av leverantör tillkännages 

sedan till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärren, som vanligtvis är tio dagar, hindrar 

myndigheten från att skriva ett avtal med leverantören innan andra potentiella leverantörer 
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getts möjlighet att göra en överprövning. Efter denna tidsperiod kan parterna teckna ett avtal 

och först därefter anses en upphandling vara avslutad (Bergman, et al. 2011). 

 

Om värdet av produkten eller tjänsten som ska upphandlas inte uppnår 505 800 kronor kan 

kommuner och myndigheter istället göra en direktupphandling. De behöver då inte följa 

någon specifik form vid upphandlandet, så länge de följer de grundläggande principerna i 

LOU (Konkurrensverket, 2014 e) 

3.3.2 Lagen om offentlig upphandling, LOU 
Reglerna och principerna i LOU finns till för att säkerställa en rättvis och öppen process vid 

offentliga upphandlingar. Sedan 1920 har det funnits förordningar som reglerat offentlig 

upphandling men det senaste direktivet inom svensk lag införlivades 2007. Det grundades på 

direktiv som förhandlats fram mellan EU:s medlemsstater under en långvarig process. En 

orsak till att EU intresserar sig för lagen är att de vill underlätta för företag inom unionen att 

vara med och delta i offentliga upphandlingar, även i andra länder (Sundstrand, 2010). Lagen 

hindrar att leverantörer väljs ut slumpmässigt, gynnas på något sätt i upphandlingen samt 

motverkar korruption. Upphandlingslagen finns till för att säkerställa att syftet att 

åstadkomma maximal ekonomisk effektivitet uppfylls. Detta då det är skattepengar som 

betalar för tjänster och varor och myndigheter ska värna om allmänhetens välbefinnande. 

Vinstmaximering är inget huvudsakligt mål för myndigheter och det innebär att de inte blir 

konkurrensutsatta på samma sätt som en privat aktör blir (Bergman, et al. 2011). 
 

Lagen innehåller ett antal grundprinciper som grundas på EU-domstolens rättspraxis men som 

nu skrivits in i LOU. Därför omfattar principerna alla offentliga upphandlingar av kommuner, 

landsting och enheter och måste följas vid varje upphandling (Ibid). 

• Icke-diskriminering: Den första principen handlar om att ställa krav som alla kan 

uppfylla, oavsett nationalitet och oavsett om det förväntas komma in anbud från 

internationella aktörer. Grundtanken i icke-diskrimineringsprincipen är att 

anbudsgivare från andra orter och länder än det egna ska behandlas lika.  

• Likabehandling: Går ut på att alla leverantörer ska få samma förutsättningar så att 

ingen anbudsgivare får fördel. Exempelvis ska alla aktörer få del av all information 

samtidigt och det är förbjudet att särbehandla leverantörer beroende på storlek eller 

typ av företag. 
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• Proportionalitet: Denna princip handlar om att de krav som upphandlaren ställer inte 

får vara orimliga i förhållande till den tjänst eller vara som ska upphandlas. Kraven får 

inte heller överskrida vad som behövs för att syftet med upphandlingen ska uppnås. 

• Transparens: Allt i upphandlingarna ska vara offentligt och alla aktörer som 

medverkat i upphandlingen ska delges resultatet. Ingen information får hemlighållas, 

allt ska vara lättillgängligt och upphandlingen ska annonseras offentligt.  

• Ömsesidigt erkännande: Då LOU bygger på EU-direktiv gäller intyg och certifikat 

som utfärdats i andra EU- länder även vid upphandlingar i Sverige (Konkurrensverket, 

u.å., b). 
 

Dessa principer är grunden i lagen om offentlig upphandling och ska därför alltid hänvisas till 

vid en tolkning av lagen. Principerna ska alltid beaktas då en myndighet har för avsikt att 

anlita en extern aktör, oavsett om det handlar om en tjänst eller vara (Konkurrensverket, u.å., 

c). Vid utformandet av förfrågningsunderlag är det viktigt att vara tydlig och därmed minska 

alternativa tolkningsmöjligheter. Bristfällig information kan anses strida mot 

transparensprincipen och kan leda till att hela upphandlingen måste göras om. Det är inte 

tillåtet att ändra, lägga till eller ta bort krav i ett förfrågningsunderlag som redan gått ut för 

upphandling. Vill den upphandlande myndigheten ställa andra krav måste upphandlingen 

avbrytas och göras om (Sundstrand, 2010). Enligt Bergman et al. (2011) kan det vara svårt att 

ställa miljökrav i förfrågningsunderlaget som inte riskerar att klassas som diskriminerande. 

Det kan bland annat handla om krav på lokal aktör eller ett visst transportsätt. Dock kan 

myndigheter värdera leverantörer som använder miljövänligare alternativ högre än andra 

leverantörer vid utvärderingen av anbud (Ibid). 

 

Enligt LOU ska tekniska specifikationer ingå i annonsen, förfrågningsunderlaget eller det 

kompletterade material som bifogas. Myndigheten kan välja att uppge de tekniska 

specifikationerna genom funktionskrav eller prestandakrav. I dessa krav kan även 

hållbarhetsegenskaper inkluderas. Dock måste de vara utformade på sådant sätt att objektet 

för upphandlingen tydligt framgår (SFS 2007-1091).  

 

Utan uppföljning finns det en risk att den upphandlande myndigheten kan bli anklagad för att 

bryta mot likabehandlingsprincipen och leda till att tilldelning sker på felaktiga grunder. Det 

finns dock inga bestämmelser i LOU som säger att krav som ställts i förfrågningsunderlaget 

måste följas upp men enligt Konkurrensverket bör uppföljning ske för att leverantören ska ta 
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kraven på allvar. Uppföljning kan exempelvis ske genom dokumentation från leverantören 

(Konkurrensverket, u.å., c).  

3.3.3 Obligatoriska krav och bör-krav 
För att kunna avgöra huruvida en leverantör är kvalificerad nog för att utföra kontraktet kan 

upphandlaren ställa krav eller kriterier. Gemensamt gäller att inga krav eller kriterier som 

ställs får gå emot några regelverk eller EU:s rättsliga principer. Kraven får inte heller vara 

utformade på ett sådant sätt att de kan tolkas som diskriminerande mot utländska leverantörer 

(Sundstrand, 2012). 
 

Obligatoriska krav är de krav som ställs på anbudslämnare för att ens få delta i 

upphandlingen. Uppfylls inte dessa krav förkastas anbudet direkt. Exempel på krav kan vara 

att ha ordning på ekonomin men också krav relaterade till den produkt eller tjänst som ska 

upphandlas. Leveransgarantier, miljö och sociala rättigheter är också exempel på 

obligatoriska krav som kan ställas (Josephsson och Wenström, 2012). 
 

Bör-krav är istället krav som inte måste uppfyllas av anbudsgivaren men som uppskattas extra 

av upphandlaren. Genom att anamma bör-krav visar anbudslämnaren att de är flexibla och 

kan tillgodose mer än bara de obligatoriska kraven (Ibid). 

3.3.4 Implementering av miljökrav 
När miljökrav ska ställas i en offentlig upphandling kan de ställas i upphandlingens olika 

faser. Hur dessa miljökrav kan formuleras regleras i bestämmelserna för offentlig 

upphandling (Naturvårdsverket, 2010). 
 

I förfrågningsunderlaget anger myndigheten vilka krav på tjänsten/varan som måste uppfyllas 

av leverantören. Den upphandlande myndigheten kan själva bestämma vilka krav som ska 

finnas med i förfrågningsunderlaget. Bland annat kan dessa krav vara miljökrav. En viktig 

aspekt att ta hänsyn till när miljökrav ställs, detta gäller alla krav som ställs, är att kraven 

måste vara relevanta för den aktuella upphandlingen. Hur ett miljökrav ställs kan få olika 

utfall i upphandlingen. Ett miljökrav kan både gälla funktionen och prestandan på en vara 

eller en tjänst, ett exempel kan vara högsta tillåtna nivån utsläpp av koldioxid vid transporter. 

Det går även att ställa miljökrav gällande leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet. 

Exempel på sådana krav kan vara; reducering av bränsleförbrukning, grad av utbildning, 

korrekt utrustning och kompetens och erfarenhet. Myndigheten kan också ställa krav gällande 
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olika miljöledningssystem såsom ISO 14001 eller liknande, detta kan vara ett sätt för 

leverantören att bevisa att de kan uppfylla de ställda kraven (Ibid). 

 

När tilldelning av kontrakt skall ske används antingen lägsta pris eller det mest ekonomiskt 

fördelaktiga anbudet. Vid användning av de senare skall de kriterier som utvärderas tydligt 

framgå i förfrågningsunderlaget. Det är dessa kriterier som de olika anbuden konkurrerar om, 

även kallade bör-krav. Här kan den upphandlande myndigheten få in olika typer av miljökrav 

som värderas och viktas sinsemellan. Hur pass viktigt ett miljökrav är bestäms av den 

upphandlande myndigheten. Här finns det möjlighet att ställa avancerande miljökrav utan att 

det strider mot någon av de fem grundprinciperna, allt beror på hur stor vikt som läggs vid det 

kravet jämfört med de andra kvalitetskraven (Ibid). 
 

En annan möjlighet att ställa miljökrav som den upphandlande myndigheten har är att 

använda sig av kontraktsvillkor. Detta är sådana krav som inte måste vara uppfylla förrän 

tjänsten skall utföras. Dessa villkor ska tydligt framgå i förfrågningsunderlaget. Uppfylls inte 

kontraktsvillkoren har myndigheten rätt att säga upp kontraktet. Använder sig myndigheten av 

kontraktsvillkor har de även en skyldighet att följa upp för att se att kraven efterföljs. Detta 

gäller inte bara kontraktsvillkor utan alla krav som ställs i en offentlig upphandling ska vara 

kontrollerbara. Allt för att inte strida mot likabehandlingsprincipen och ett öppet och objektivt 

upphandlingsförfarande. En ökad användning av särskilda kontraktsvillkor möjliggör att fler 

företag har möjlighet att lämna anbud.  För att miljökraven och de andra kraven som ställs i 

en offentlig upphandling ska efterföljas krävs det en kontinuerlig uppföljning av myndigheten 

(Ibid).  
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3.4 Hållbar utveckling 
Bergman och Klefsjö (2012) väljer att definiera hållbar utveckling genom att använda sig av 

tre dimensioner. De tre dimensionerna benämns ofta som tre delvis överlappande cirklar 

innehållandes miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. 
 

 
Figur 4 - Hållbarhetsdimensioner (Tillväxtverket, 2014) 

 

Miljömässig hållbarhet innebär att företag och organisationer har ett långsiktigt perspektiv vid 

användning av vår miljö och dess naturtillgångar. Samhället ska i så stor utsträckning som 

möjligt efterlikna ett slutet kretslopp som bildar en balans mellan skapande och nedbrytning 

av naturens tillgångar (Ibid).  
 

Ekonomisk hållbarhet är ett komplext begrepp men kan möjligtvis förklaras som att en 

organisation eller ett företag hushåller med dess resurser. Framgång inom ekonomisk 

hållbarhet nås genom framtagande av produkter och tjänster som är attraktiva på marknaden 

och på så sätt ger en hög kundtillfredsställelse. Ekonomisk hållbarhet handlar också om att 

hushålla med våra naturresurser, där priset på varan eller tjänsten ska speglas av det pris 

naturen får betala i form av förbrukning av naturresurser (Ibid). 
 

Social hållbarhet är svårdefinierat men kan sägas handla om hur fördelning av resurser, makt 

och inflytande ska ske på ett rättvist sätt. För den enskilda människan kan detta handla om att 

denne ska uppleva arbetsmiljön som stabil, trygg och stimulerande (Ibid). 



	  

	  
34	  

 

Dessa tre dimensioner kan sedan kombineras för att skapa en hållbar utveckling. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) är ekonomisk hållbarhet en av de största anledningarna till 

tillväxt. Det blir dock en omöjlighet att uppnå ekonomisk hållbarhet om miljön försämras 

samtidigt som välståndet är ojämnt fördelat i området (Ibid). Genom de tre delvis 

överlappande cirklarna demonstreras att dimensionerna har ett starkt beroendeförhållande till 

varandra. Om en dimension förändras påverkar det vanligtvis även någon av de andra 

dimensionerna. Exempelvis om en organisation för att minska utsläppen gör logistiska 

förändringar i sina transportrutter kan det även leda till minskade kostnader. Richardsson och 

Henriques (2004) argumenterar för att ekonomiska fördelar skapade genom miljömässiga och 

sociala prestationer är det bästa tillvägagångssättet för att uppnå hållbar utveckling. 

Relationen mellan dimensionerna kan också vara motverkande till varandra, då exempelvis en 

miljöförbättring kräver ekonomiska medel. De tre dimensionernas inverkan på varandra 

bevisar vikten av att ha ett helhetsperspektiv vid en studie. Det kan vara svårt att motivera 

miljömässiga insatser utan att de renderar i en ekonomisk eller social vinst (Björklund, 2012).  
 

Miljöledning är ett av verktygen som Björklund (2012) menar är användbart vid hållbar 

utveckling. Målen med att ha ett miljöledningssystem är en kontinuerlig förbättring av arbetet 

med miljömål samt att arbetet genomförs effektivt. Det finns så kallade internationella 

miljöstandarder, t.ex. ISO 14001, som är en standard som används av många företag och 

organisationer i Sverige. Att ett företag har en miljöstandard innebär att företag systematiskt 

och kontinuerligt arbetar för att förbättra det miljömässiga inom verksamheten. Det ska dock 

inte ses som någon garanti att ett företag är miljövänligt bara för att den har en viss 

miljöstandard (Ibid).  

3.4.1 Hållbarhetskrav 
Den offentliga sektorn har stor köpkraft på marknaden på grund av sin storlek. Den offentliga 

sektorn kan utnyttja detta för att påverka marknadens incitament att utveckla och producera 

mer miljöanpassade produkter och tjänster (Naturvårdsverket, 2014). Offentlig upphandling 

är en viktig faktor för att uppnå låga bullernivåer och god luftkvalitet genom användning av 

alternativa drivmedel. Det finns stora möjligheter att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av 

transporter som kan leda till stora förbättringar på den sociala, miljömässiga och även den 

ekonomiska hållbarheten (Konkurrensverket u.å.).  
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3.4.1.1 Koldioxidutsläpp per kilometer 
Oavsett vilken form av transportmedel som används påverkas miljön på ett eller annat sätt. 

Genom att mäta och jämföra olika transportenheters relativa miljöpåverkan mätt i 

koldioxidutsläpp går det utläsa att flygfrakt står för den klart största delen, därefter lastbil 

(både lätt och tung). För att minska miljöpåverkan vid användandet av lastbilar som 

transportfordon finns bland annat val av alternativa drivmedel och val av däck. Gemensamt 

för åtgärderna är att de minskar utsläppet av koldioxid, som bildas vid förbränning av fossila 

källor såsom bensin och diesel (Lumsden, 2012). 

3.4.1.2 Byte av drivmedel 
Genom att använda fordon drivna av alternativa bränslen går det att minska transporters 

miljöpåverkan. Vid jämförandet med fossila bränslen är det dock viktigt att ha 

framställningen av alternativa drivmedlet i åtanke, då det i sin tur kan ha sin påverkan, 

samtidigt som det vanligtvis kostar mer att framställa. De vanligaste alternativa drivmedlen är 

etanol, naturgas och el (Björklund, 2012). 
 

Enligt statistik från Trafikverket (2014) minskar koldioxidutsläppen varje år. Detta beror till 

större del på att fler och fler får upp ögonen för alternativa drivmedel men också 

energieffektivare fordon. Det genomsnittliga koldioxidutsläppet för lätta lastbilar uppgick 

2014 till 176 gram per kilometer (Ibid).  

3.4.1.3 Buller  

I en rapport som Statens väg- och transportforskningsinstitut, har tagit fram på uppdrag av 

regeringen (VTI a, 2015) beskrivs de olika effekter som buller från trafiken har på samhället 

och människor. Det tas upp effekter på natur och djurliv men också hälsoeffekter för boende i 

närheten av de trafikerade vägarna. Bland annat presenteras det hur ljudnivån har ett negativt 

bidrag till invånarnas sömn och därmed även hälsoeffekter på längre sikt. Störst exponering 

hittas i tätorter och det är lastbilar som är den största bidragsfaktorn. Bullernivån är olika 

beroende på fordonets storlek, däcktyp och hastighet. Enligt Andersson och Ögren (2011) är 

det mest effektiva sättet att minska bullret att påverka bullerkällan (typ av fordon, däck mm) 

istället för reducering genom exempelvis bullerplank. Genom sänkta hastigheter går det också 

att sänka ljudnivåerna. Lägre hastigheter är mer effektivt än exempelvis farthinder då effekten 

efter hindret ofta blir en högre acceleration och hastighet (VTI b, 1999). 
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3.5 Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling 

När ett anbud har lämnats krävs det att en kvalitetsbedömning görs för att kunna avgöra 

anbudets konkurrenskraft. För att göra en sådan bedömning kan anbudet prövas mot de 

obligatoriska krav och/eller mot de kvalitetskriterier i det förfrågningsunderlag som den 

aktuella upphandlingen rör. En myndighet kan antingen välja det anbud som erbjuder lägst 

pris eller det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktigt. Väljs anbud efter lägsta pris-

principen konkurrerar leverantörerna med vararandra enbart angående priset (Bergman och 

Lundberg, 2009). Om den upphandlande myndigheten använder sig av det mest ekonomiskt 

fördelaktiga innebär det att anbuden bedöms enligt fler kriterier än enbart priset. Andra 

kriterier som används för tjänsten eller varan kan vara kvalitet, miljöhänsyn och social 

hänsyn, dessa kriterier viktas mot varandra (Uttam och Le Lann Roos, 2015). Viktning 

innebär att upphandlaren tydligt redogör i förfrågningsunderlaget vilka kriterier som är av 

större vikt för dem, detta kan göras genom att fördela ut procentsatser till varje kriterium. 

Exempelvis om det handlar om kvalitet och pris kan det göras en viktning till att kvalitet är 

viktigare och tilldelas 60 % och pris får 40 % (Bergman och Lundberg, 2009).  
 

Bergman och Lundberg (2009) har identifierat fyra olika värderingsmodeller där det görs en 

sammanvägning av pris och kvalitet: ren priskonkurrens, ren kvalitetskonkurrens, 

poängvärderingsmodeller och kvalitetsvärderingsmodeller.  
 

Den första är ren priskonkurrens och här sker en kvalitetsbedömning genom att anbuden 

prövas mot de obligatoriska kraven. De anbudsgivare som klarar att möta kraven konkurrerar 

sedan med varandra genom pris. Detta kan lätt tolkas som att fokus ligger på priset och inte på 

kvaliteten men det stämmer inte. Upphandlaren kan genom att prioritera kvalitet i de 

obligatoriska kraven uppnå en hög kvalitet till lägsta pris. Här behövs inte någon matematisk 

sammanvägning mellan kvalitet och pris. Denna typ av värderingsmodell är bra att använda 

om tjänsten eller varan är lätt att beskriva och de obligatoriska kraven är välformulerade. Det 

krävs dock att den upphandlande enheten har kunskaper om vad som förväntas av användarna 

(Ibid). 
 

Den andra värderingsmodellen som kallas ren kvalitetskonkurrens innebär att upphandlaren 

sätter ett fast pris och att anbudsgivarna konkurrerar genom att erbjuda så hög kvalitet som 

möjligt. Här kan det tvärtemot ren priskonkurrens lätt göras tolkningen att allt fokus ligger på 

kvalitet, detta stämmer inte heller. För att kunna sätta ett fast pris på en upphandling måste 
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upphandlaren ha stor kunskap om vad tjänsten eller varan verkligen kostar. När upphandlaren 

sätter ett pris bestämmer detta vilken kvalitet som kommer kunna erbjudas. Ren 

kvalitetskonkurrens lämpar sig bäst då tjänsten eller varan är svårbeskriven vilket gör det 

svårt att beskriva vilka kvalitetskriterier som bör uppfyllas. Precis som vid ren priskonkurrens 

krävs det ingen matematisk sammanvägning mellan pris och kvalitet (Ibid). 
 

Poängvägningsmodellen är den tredje metoden som nämns. Här vägs pris och kvalitet ihop till 

en total poäng och det anbud som får högst poäng vinner. Det finns flera olika sätt att 

fastställa en totalpoäng, normalt är att priset görs om till en poängskala likt den som används 

för att mäta kvaliteten, exempelvis en skala på ett till fem. Det finns problem med att använda 

en modell som gör om pris till poäng, till att börja med genom svårigheter med tillämpning av 

den upphandlande myndighetens preferenser. Det finns även en låg grad av förutsägbarhet vid 

användandet av denna modell, vidare rekommenderar inte Bergman och Lundberg (2009) att 

modellen används. 
 

Den fjärde modellen som beskrivs kallas kvalitetsvärderingsmodellen. Den innebär att de 

olika kvalitetsnivåerna värderas i pengar som sedan dras bort eller läggs till på respektive 

anbud. Det spelar ingen roll om det är avdrag eller påslag som används eller om påslagen är 

absoluta eller procentuella. Vid tillämpning av påslag på priset ändras anbudet efter hur 

mycket budet skiljer sig rent kvalitetsmässigt från vad den upphandlande myndigheten tänkt 

sig. Avdrag innebär att anbudet har en högre kvalitet än vad som efterfrågats av myndigheten 

och därför görs avdrag på priset. Det anbud som efter utvärdering har det lägsta priset är det 

vinnande anbudet, dock är det pris som sedan betalas det pris som angetts innan justeringarna. 

Denna modell är användbar när myndigheten vet vad de vill ha men inte besitter tillräcklig 

kunskap inom området som upphandlingen rör eller vet vad kostnaden kommer att uppgå till. 

Myndigheten är flexibel och kan tänka sig att acceptera lägre kvalitet till ett lägre pris, men 

även högre kvalitet till ett högre pris (Ibid).   
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Sammanfattning Värderingsmodeller  

Namn Innebörd Fördel Nackdel 

Ren Priskonkurrens Tilldelning sker till den 
anbudsgivare som 
uppfyller kvalitetskraven 
till lägsta pris. Lägsta 
pris-principen. 

Lämpar sig när 
varan/tjänsten är lätt att 
beskriva och kraven är 
välformulerade. Kan 
kombineras med högt 
ställda obligatoriska krav 
på kvaliteten. Hög grad av 
förutsägbarhet. 

Kräver att den 
upphandlande enheten vet 
vilka obligatoriska 
kvalitetskrav som måste 
uppfyllas. 

Ren Kvalitetskonkurrens Tilldelning sker till den 
anbudsgivare som 
levererar högsta möjliga 
kvalitet utefter 
förutbestämt pris från 
upphandlaren. Mest 
ekonomiskt fördelaktiga 
principen. 

Användbar när det inte är 
helt avgörande om en viss 
lägsta kvalitetsnivå 
uppnås eller överstigs. 
Lämplig även när 
kvalitetskraven är svår 
definierade. Hög grad av 
förutsägbarhet. 

Upphandlaren måste 
kunna sätta ett rimligt pris 
för att uppnå önskad 
kvalitet. 

Poängvärderingsmodell Priset omvandlas till 
poäng av upphandlaren 
som sedan slås ihop med 
kvalitetspoängen för att 
få en totalpoäng. Det 
anbudet med högst 
totalpoäng vinner. Mest 
ekonomiskt fördelaktiga 
principen. 

Bergman och Lundberg 
rekommenderar inte 
denna metod. 

Svårt att göra en modell 
som på ett bra sätt 
omvandlar pris till poäng 
enligt upphandlarens 
preferenser. 
Upphandlingen riskerar 
att bli utsatt för strategisk 
manipulation. Låg grad 
av förutsägbarhet. 

Kvalitetsvärderingsmodell Anbudet kvalitetsnivå 
räknas om och värderas i 
pengar. Priset justeras 
sedan med hjälp av 
avdrag eller påslag, det 
anbud med lägst justerat 
pris vinner. Mest 
ekonomiskt fördelaktiga 
principen. 

Lämplig när myndigheten 
vet vad de vill ha och inte 
besitter tillräcklig 
kunskap inom området 
som upphandlingen rör. 
Myndigheten är flexibel 
och kan tänka sig att 
acceptera lägre kvalitet till 
ett lägre pris, men även 
högre kvalitet till ett 
högre pris. 
 

Det finns svårigheter för 
den upphandlande 
myndigheten att avgöra 
betalningsviljan för 
kvalitetshöjning eller 
kvalitetssänkning. 

Tabell 3 - Sammanfattning värderingsmodeller (Bergman och Lundberg, 2009) 
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3.6 Analysmodell 

I analysmodellen visas hur teori och empiri kommer att analyseras kopplat till 

frågeställningarna.  

 
Figur 5 - Analysmodell 
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4. Empiri 
Detta kapitel börjar med en nulägesbeskrivning av måltidstjänsten, de turer som finns och en 

beskrivning över existerande flöden. Vidare presenteras serviceenhetens syn på arbetet med 

prestationsmått, följt av kommunens process vid upphandlingar, formulering av 

förfrågningsunderlag samt kravspecificering. Därefter beskrivs hur kommunens 

hållbarhetsarbete är tänkt att användas i utformningen av transporttjänsten. Slutligen 

presenteras utvärderingsmodeller som Lerums kommun använder sig av vid offentlig 

upphandling. 

4.1 Nulägesbeskrivning 

I nuläget består transporttjänsten av sex olika turer där mat levereras till skolor och förskolor 

inom Lerums kommun. I dagsläget utförs tjänsten av Rontax AB som använder sig av fyra 

lätta lastbilar vid utkörningen. Essentiell information för att kunna planera transporterna och 

tillagning av maten är uppgifter från skolor angående tid för servering av lunch. Uppdraget 

innebär transport av färdiga måltider från centralkök till mottagningskök i Lerums kommun. 

Även transport av returgods såsom kärl och värmeskåp räknas till uppdraget. Det finns två 

huvudsakliga centralkök och två mindre centralkök (Lerums kommun ffu, 2012).  

4.1.1 Turer 
Tjänsten består av följande sex turer, dessa körs och levereras i nedanstående ordning. För 

varje tur skickas det upp till 13 värmeskåp i transporterna varje vardag, det kan också 

förekomma andra varor och grönsaker (Ibid). 

 

Tur 1 Hämtas 10.00 
Centralkök 1, Rydsbergsskolan (Ekollonvägen 14).  
1.  Almekärrskolan (Almekärrsvägen 189)   
2.  Knappekullaskolan (Pomonavägen 6) 
3.  Aspenässkolan (Frödings Allé 12) 
4.  Hulanskolan (Hulans Torg).  
Lämnas senast 10.50 
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Tur 2 Hämtas 10.40 
Centralkök 1, Rydsbergsskolan, (Ekollonvägen 114) 
1.  Ekollonsvägens förskola 
2.  Åtorps förskola 
 
Tur 3 Hämtas 10.00 
Centralkök 2, Alléskolan (Floda Allé 8) 
1.  Centralskolan (Rurik Holms väg) 
2.  Berghultsskolan (Södra vägen 7), lämnar och hämtar varor för vidare transport 

till 
3.  BerghultsPaviljongen 
4.  Berghultsflygel (Södra vägen 2) 
5.  Tolleredsskolan (Tollereds Ströms väg) 
Lämnas senast klockan 10.45. 
 
Tur 4 Hämtas 10.00 
Centralkök 2, Alléskolan (Floda Allé 8) 
1.  Uddaredsskolans kök (Uddaredsvägen 73), lämnar och hämtar varor för vidare  
transport till Uddaredskolans matsal och 
2.  Hästhagenskolan (Humlevägen 12), lämnar och hämtar varor för vidare transport till 
3.         Hästhagens förskola (Humlevägen 12) 
4.         Vitsippans förskola (Kornvägen 4) 
 Lämnas senast 10.40 
 
Tur 5 Hämtas 10.30 
Centralkök 3, Stenkulan (Grönstensvägen)   
1.  Tigeröga förskola (Gråbovägen 17) 
2.  Lindenska Villans förskola (Gråbovägen 11) 
3.  Ölslanda förskola (Ölslanda gärde) 
 Lämnas senast 10.50  
 
Tur 6 Hämtas 11.00 
Centralkök 4, Östads skola (Östadsvägen 387, Sjövik) 
1.  Björkhyddans förskola (Hovgårdsvägen 1, Sjövik) 
2.  Björnens förskola (Sjöviksvägen 31)   
 Lämnas senast 11.20 
(Transportturer, 2014) 
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4.1.2 Flödeskartläggning 
I en flödeskartläggning av måltidstjänsten räknas transporterna som en stor del av 

materialflödet. Inom materialflödet finns det ett flertal aktiviteter som utförs dagligen inom 

ramen för tjänsten. Vad gäller tillagningsenheterna är deras huvudsakliga uppgift att följa de 

tidsramar som finns för färdigställning av mat för deras turer. Centralkök 1 som tillgodoser tur 

1-2 behöver exempelvis ha cirka 1340 portioner färdiglagade och redo för transport inom 

första turen kl. 10:00 och ytterligare 70 portioner redo kl. 10:40 för tur två. Liknande 

scenarion finns för centralkök 2-4. Vid uppsatta tider hämtar sedan leverantören värmeskåpen 

för transport enligt tidigare nämnda turer. För att behålla hög kvalitet på maten är det viktigt 

att leveranserna sker enligt de tider som serviceenheten ställt upp i förfrågningsunderlaget. 

Aktiviteter gällande transporterna är in- och utlastning av värmeskåp på lastbil, själva 

transporten mellan skolorna och returnering av värmeskåp mm. Samtliga rutter ser ut på 

samma sätt varje dag vilket underlättar för en kartläggning (Kostekonom, 

150428).  Värmeskåpen som den varma maten transporters har en volym på 180 liter och 

måtten 47x68x129 cm (Lerums kommun ffu, 2012). 

 

De informationsflöden som finns mellan leverantör och kund går främst igenom kommunens 

kostekonom. Vid förseningar eller eventuell oförmåga att leverera går informationen från 

chaufförerna till skolorna. Är det istället förseningar pga. centralköken är det kostekonomen 

som sköter kommunikationen till skolorna då detta inte beror på transporten.  Information 

angående avbeställning av tjänsten vid exempelvis studiedagar går via kostekonomen till 

Rontax AB. En annan viktig del av informationsflödet är vid förändringar av turer, 

exempelvis genom att stopp försvinner eller tillkommer. Denna kommunikation och 

förhandling går som många andra informationsflöden via kostekonomen genom mejl och 

telefon (Kostekonom, 150428).   

 

I förfrågningsunderlaget vid föregående upphandling ställde Lerums kommun upp två olika 

scenarion som exempel där det dels tillkom ett stopp längs befintlig rutt samt scenario på en 

helt ny tur. Dock fanns inget exempel på scenario med bortfall av stopp eller tur (Lerums 

kommun ffu, 2012). Detta är något som kommunen vill förbättra och förtydliga till 

kommande förfrågningsunderlag (Kostekonom, 150428). Avtalsvillkoren i gällande avtal 

säger att ”när beställning av extra stopp eller turer sker ska pris offereras i förhållande till i 
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anbudet angivet pris med hänsyn tagen till beställningens förutsättningar” (Lerums kommun 

ffu, 2012). 

 

Serviceenhetens returflöde fungerar genom att leverantören vid varje stopp ska hämta upp 

returgods från gårdagen. Detta innebär att leverantören i samband med tisdagens leverans 

hämtar upp de värmeskåp som användes under måndagen och dessa skåp återanvänds sedan 

igen för leverans under onsdagen. I returflödet ingår allt som transporteras från centralköken 

till mottagningsköken exklusive maten vilket främst innebär värmeskåp och kantiner. Efter 

avslutad tur ska sedan transportören omgående transportera returgodset tillbaka till den körda 

turens centralkök (Kostekonom, 150428). 

4.1.3 Serviceenhetens framtidsvision för tjänsten 

Lerums kommun har som tidigare nämnt en miljövision med mål för hållbara transporter som 

de arbetar för att kunna uppfylla. Serviceenheten har översatt dessa till transporttjänsten för 

måltider på sådant sätt att de i framtiden efterfrågar den transportlösning som är bäst för 

miljön. Enligt servicechefen (150514) är det inför kommande upphandling aktuellt att ta hjälp 

av leverantören för att kunna uppnå detta. Något som också är viktigt för det kommande 

förfrågningsunderlaget är att inte ställa krav som sedan inte följs upp. I tidigare 

förfrågningsunderlaget har kommunen bland annat ställt krav på att transportörernas bilar 

endast får släppa ut 120g/km men att bilarna enligt transportstyrelsens register släpper ut ca 

50 % mer.  Detta menar servicechefen (150514) beror på att de ställt ett krav som sedan inte 

följdes upp. Det viktigaste steget i Lerums kommuns miljövision är att alla bilar som 

kommunen äger och kör ska vara fossilfria till 2018. Servicechefen (150514) menar att om 

det ska göras på rätt sätt ska detta även omfatta de transporttjänster som köps in. För denna 

tjänst, som kräver relativt stora fordon, anses gas vara det bästa alternativet. Detta bör enligt 

servicechefen (150514) formuleras som ett obligatoriskt krav för att anbudsläggare ska 

tvingas uppfylla kravet. Rent ekonomiskt vill kommunen att det ska bli tydligare i kommande 

förfrågningsunderlag vad som sker vid tillägg och bortfall av stopp. Om ett stopp försvinner 

ska turens pris räknas om och bör leda till ett lägre pris. En uppsägningstid för uppsägning av 

ett stopp bör även tydligare framgå i kommande förfrågningsunderlag (Ibid).  
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4.2 Prestationsmått 

I nuläget arbetar serviceenheten inte med att mäta leverantörens prestationer. Anledningen till 

detta menar kostekonomen är att enheten har för dålig insikt om hur prestationsmått fungerar. 

Hög kvalitet på maten är en viktig parameter för serviceenheten och något som de strävar 

efter att hålla. Kvaliteten på maten styrs till stor del av de rekommendationer som finns 

angående varmhållningstider, till exempel bör pasta, ris och potatis inte hållas varm mer än en 

timme (Kostekonom, 150428). 

4.2.1 Leveransprecision 
Leveransprecision används för att säkerställa att leveranser sker vid de tidpunkter som 

parterna har kommit överens om. På grund av de rekommendationer som finns gällande 

varmhållningstiderna för maten är det viktigt att leveransprecisionen är hög. I det nuvarande 

avtalet ger kommunen leverantören upp till 20 minuters flexibilitet vid leveranserna. Vid en 

försening orsakad av leverantören med 20 minuter upp till en timme ska kommunen ersättas 

med 500 kronor.  Vid mer än en timmes försening anses leveransen inte vara utförd. Detta ger 

kommunen rätt till ersättning för eventuella merkostnader samt ett vite om 1000 kronor per 

dag. Transportören har dessutom inte rätt till någon betalning för den aktuella transporten 

(Lerums kommun ffu, 2012). 

 

Kostekonomen (150506) anser att det inte i någon större utsträckning förekommer förseningar 

över gränsen för vite.  Det förs inte heller någon statistik över de förseningar som förekommer 

oavsett om det är över eller under gränsen för vite (Ibid).   

4.2.2 Ledtid 
Serviceenheten utför i dagsläget inga mätningar på ledtider. Istället fokuserar enheten mycket 

på att leverantören kör turerna i den ordning som är överenskommen samt håller de tider för 

upphämtning och avlämning som är avtalade. Serviceenheten har försökt vara noggranna vid 

formuleringen av uppdraget i förfrågningsunderlaget med exempelvis förutbestämd 

turordning för när skolorna äter. Detta beror på att det inte är möjligt att få en effektiv 

transport om alla skolor ska ha maten samtidigt. Rutterna som körs ser likadana ut varje dag 

vilket gör att en förutbestämd turordning fungerar. De geografiskt stora avstånden inom 

kommunen försvårar en effektiv transport då transportören i vissa fall måste använda sig av 

två fordon för att kunna uppfylla rekommendationerna gällande varmhållningstiderna (Ibid).  
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4.2.3 Fyllnadsgrad 
I tidigare förfrågningsunderlag (2012) går det att utläsa att upp till 13 värmeskåp transporteras 

inom tur 1-6. Enligt de mått på nuvarande fordons lastutrymmen som beskrivs i 

transportstyrelsen (2015) och de mått som anges på värmeskåpen finns det utrymme för fler 

än 13 värmeskåp i en lastbil (Lerums kommun ffu, 2012). Enligt kostekonomen är det dock 

vikten som avgör hur många skåp som kan transporteras, för nuvarande fordon innebär det 9-

10 fullastade skåp (Kostekonom, 150506).  

4.3 Offentlig upphandling 

4.3.1 Processen vid offentlig upphandling 
Lerums kommun använder sig av en processkarta för att få en översiktlig bild av hur en 

offentlig upphandling går till, vilka aktörer som är involverade och vilka aktiviteter som 

utförs. Som figur 6 visar använder sig Lerums kommun av simbanor1 för att visa vilka aktörer 

som gör vad i upphandlingsprocessen. Vilka aktörer och aktiviteter som finns med i en 

offentlig upphandling skiljer sig beroende på vilken typ av upphandling det är. Är det en 

direktupphandling, en upphandlings vars kostnad inte överstiger 505 800 sek, sköts enbart av 

beställaren ifråga. Skulle upphandlingens kostnad vara mer än 505 800 sek är processen mer 

komplicerad (Hans-Erik Arvidsson, 150505). 
 

Processen börjar med att beställaren, en enhet inom kommunen, identifierar ett behov eller att 

en gammal upphandling ska gå ut för en ny upphandling. Beställaren meddelar 

upphandlingsenheten om sitt behov av en upphandling. Upphandlaren återkopplar till 

beställaren som sedan kan börja utforma en kravspecifikation. Under tiden som 

kravspecifikationen tas fram schemalägger upphandlaren upphandlingen och registrerar 

ärendet i Lerums interna databas. Nästa steg är att skapa ett förfrågningsunderlag där 

beställarens kravspecifikation sammanställs med de obligatoriska kraven från kommunens 

sida. Förfrågningsunderlaget godkänns av sektorchefen eller kommundirektören och 

förfrågningsunderlaget går ut till annonsering på upphandlingar.nu (Ibid).  

 

Anbud från leverantörer kommer in och samlas ihop på upphandlingsenheten. Anbuden 

kvalificeras sedan utifrån en i förfrågningsunderlaget angiven utvärderingsmodell. När 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Varje simbana representerar en enhet i en process och visar vilken enhet som utför vilken aktivitet i processen 
(Ljungberg och Larsson, 2012) 
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anbuden är värderade och rangordnade skall det fattas ett tilldelningsbeslut som sker hos 

sektorchefen eller kommundirektören. Det anbud som har antagits meddelas ut till 

anbudsgivarna. Om någon av de övriga anbudsgivarna är missnöjda med hur tilldelningen 

skett kan de kräva en överprövning av beslutet, överprövningen sker i en domstol. Efter att 

tilldelning skett och eventuella överprövningar är avklarade tecknas avtalet med leverantören 

och ärendet avslutas. Varan eller tjänsten är nu upphandlad (Ibid).  
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Figur 6 - Upphandlingsprocess (Lerums kommun u.å.) 
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4.3.2 Obligatoriska krav och bör-krav 
Då den beställande enheten, i detta fall måltidsserviceenheten, kommer till 

upphandlingsenheten med en upphandling som ska göras har de ett antal krav som de vill ha 

med. Det innebär obligatoriska krav som de vill ställa på produkten eller tjänsten. 

Upphandlingsenheten kommer sedan att lägga till formella krav på leverantören, exempelvis 

ska de ha betalat sina skatter för att kunna lämna anbud, även dessa är alltså obligatoriska. Det 

finns också en del miljökrav som politikerna i kommunen har bestämt ska finnas med. 

Vanligtvis vill enheterna inom kommunen ha så hög kvalitet som möjligt. Därför måste 

beställaren diskutera hur mycket de är beredda att betala för en högre kvalitet, därefter 

bestäms hur hårt kraven ska ställas. Kraven formuleras på sådant sätt att det inte ska finnas 

möjlighet till olika tolkningar, även om det är svårt menar Hans-Erik (150506). 

 

I föregående förfrågningsunderlag ställde Lerums kommun bland annat krav på att 

leveranserna skulle ske i tid, att fordonen skulle klara av en viss kapacitet, ha en viss 

miljöstandard och underlätta för personal genom att vara utrustade med lift. Dessa krav var 

ställda av serviceenheten och var obligatoriska. Rutterna som skulle köras var på förhand 

bestämda av måltidsservice för att säkerställa att rätt mängd mat kommer i rätt tid, till rätt 

skola. Detta för att uppfylla rekommendationer för varmhållning och serveringstider för 

maten. Utöver detta ställde upphandlingsenheten krav på leverantören såsom att de skulle ha 

ledningssystem inom både säkerhet och miljö (Lerums kommun ffu, 2012). 

4.3.3 Miljökrav 
I det föregående förfrågningsunderlaget fanns det krav på att leverantören skulle ha ett 

miljöledningssystem eller vara miljödiplomerat. I Lerums kommun har det tidigare beslutats 

om att alla leverantörer skulle ha en miljöcertifiering utfärdad av en tredje part. Detta är ett 

krav som kommunen har fått minska ner till ett krav på miljöledningssystem enligt Hans-Erik 

Arvidsson (150506). Anledningen var att för hårt ställda krav gjorde det svårare för lokala 

aktörer att vara med och kunna lämna anbud. Då transporttjänsten upphandlades 2012 

använde kommunen sig av lägsta pris som värderingsmodell. Detta berodde på att det i 

förfrågningsunderlaget ställdes hårda krav på leverantören i form av miljökrav och att tjänsten 

utfördes enligt de rutter som måltidserviceenheten redan bestämt. Då var priset det enda som 

anbudsgivarna kunde konkurrera med (Ibid).   
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4.4 Hållbar utveckling 

Kommunen har som krav från styrande parti att exempelvis upphandling endast ska ske med 

företag som har tillräcklig miljö och säkerhetsskydd för sina anställda. Det är dock svårt att 

bestämma nivån på den hänsyn som ska tas till arbetarna på de företag som handlas med. 

Genom att arbeta med ett lägsta accepterat pris på sina tjänster försöker kommunen undvika 

att företagen drivs i konkurs men också för att undvika att bli lurade på annat vis.  Det finns 

vissa svårigheter med vilken nivå detta pris ska läggas på då de riskerar att hamna i en 

överprövning. Kommunen vill inte heller betala för mycket då det är skattebetalarnas pengar 

de finansierar sina köp med. Enligt Hans-Erik (150506) är det därför viktigt med en tydlig 

gränsdragning för detta. 

 

Sociala hållbarhetskrav formulerade serviceenheten i den föregående upphandlingen främst i 

form utav säkerhetskrav dels på fordonen men också på chaufförerna. En säkerhetstillsyn utav 

fordonen ska göras regelbundet, dessutom ska en extra bromskontroll utöver den som utförs 

vid en besiktning göras. I föregående förfrågningsunderlag har kommunen formulerat krav på 

att leverantören ska jobba med åtgärder för att förarna ska hålla rätt hastighet. Om 

leverantören genom tekniskt stöd kan påvisa att rätt hastighet håll läggs 1 % påslag per 

kilometer som har körts (Lerums kommun ffu, 2012).   

4.4.1 Lerums miljövision 
Inom Lerums kommun arbetas det mot en övergripande vision om att vara Sveriges ledande 

miljökommun 2025. Visionen arbetades fram av politiker i samarbete med medborgarna. Det 

var viktigt för politikerna att medborgarna fick vara med och säga sitt då det gör det mer 

tilltalande för invånarna att bidra till att visionen uppfylls.  Kommunen har valt hållbarhet, 

kreativitet och inflytande som grundpelare i visionen och dessa används också som ledord i 

arbetet mot att nå visionen. Framförallt fokuseras det på hållbarhet inom den aktuella 

upphandlingen. Ett miljömässigt hållbart samhälle enligt Lerums kommun innebär effektivare 

användning samt återanvändning av material och varor. Detta skapar förutsättningar för en 

växande ekonomi (Lerum, u.å. d).  

 

I och med kommunens vision finns ett långsiktigt perspektiv på miljömässig hållbarhet. Ett 

delmål i visionen är att uppnå ett fossilfritt samhälle. Ett steg mot detta är att se över både 

kommunens egna fordon samt de transportleverantörer som kommunen samarbetar med 
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(Lerum, u.å. e). Serviceenheten arbetar med detta genom att i sitt förfrågningsunderlag ställa 

krav på de fordon som används. I föregående upphandling ställdes exempelvis kravet att lätta 

lastbilar ska tillhöra miljöklass 2005, miljöklass El eller miljöklass Hybrid. De får inte heller 

släppa ut mer än 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. (Lerums kommun 

ffu, 2012). Dock är det enligt kommunens kostekonom (150428) svårt att följa upp och 

kontrollera att det är de bilar som leverantören angett ska köra sträckorna, som faktiskt körs. 

Det är både tidskrävande och skulle kosta för mycket. 

 

Att minska buller från trafiken är ett av kommunens mål inom både social och miljömässig 

hållbarhet. Enligt ett styrdokument (Lerum, 2011) som har tagits fram för att underlätta 

arbetet mot visionen Sveriges ledande miljökommun 2025 arbetas det för att “Lerum ska vara 

en ren och attraktiv kommun” och som ett led i detta är minskandet av bullernivå från både 

väg och järnväg. Genom att minska bullernivåerna kan den sociala hållbarheten förbättras då 

buller från vägar, som framförallt trafikeras av lastbilar, kan ha en negativ hälsoeffekt genom 

att påverka invånarnas sömn, orsaka koncentrationssvårigheter och förhöjt blodtryck (VTI, 

2015). 

4.4.2 Hållbarhetskrav 
Utöver de krav som kommunens politiker bestämt om exempelvis miljöledningssystem kan 

också den beställande enheten ställa krav på företaget och tjänsten. Dessa hållbarhetskrav kan 

stödjas med hjälp av Miljöstyrningsrådets rekommendationer som de tagit fram och kommit 

överens om tillsammans med marknaden (Hans- Erik Arvidsson, 150506).  

4.4.2.1 Koldioxidutsläpp per km 

I förfrågningsunderlaget från 2012 finns det ett obligatoriskt krav gällande högsta tillåtna 

utsläpp av koldioxid per km. Detta krav är på 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad 

körning för lätta lastbilar. Vid en kontroll mot transportstyrelsens fordonsuppgifter (2015) 

släpper dock fordonen ut upp till 213 g/km vilket innebär att dessa fordon inte uppfyller 

kommunens krav. 

4.4.2.2 Byte av drivmedel 

Lerums kommun hade redan under föregående upphandling en positiv syn på användande av 

alternativa bränslen av leverantören. Därför valde kommunen att i det föregående 

förfrågningsunderlaget premiera användande av alternativa bränslen genom en bonus. Denna 

bonus innebär ett 5 % påslag på ersättningen för varje kilometer som leverantören kan påvisa 
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att denne kört med ett alternativt bränsle. Enligt underlaget räknas etanol, biogas och naturgas 

som alternativa bränslen (Lerums kommun ffu, 2012).  

 

Enligt avtalet, för måltidstransporter med den nuvarande leverantören, varierar prissättningen 

mellan 495-895 kr per tur.  Det totala priset för tur 1-6 är 3560 kr per dag, ett 5 % pålägg 

renderar då i 178 kr per dag i bonus för leverantören om denne kan uppfylla kravet med 

alternativa bränslen (Lerums kommun Avtal, 2012). Minimikrav gällande bränsle under 

föregående upphandling är användande av bästa miljöklassade bensin eller diesel av 

miljöklass 1 (Ibid). Enligt transportstyrelsen (2015) använder sig nuvarande leverantör enbart 

av dieseldrivna bilar vilket gör att de inte får ta del av någon bonus. Därmed fick kommunen 

inte ut något av den premieringen av alternativa bränslen som gjordes i 

förfrågningsunderlaget vid senaste upphandlingen. 

4.4.2.3 Buller 

I den upphandling som Lerums kommun utförde under 2012 fanns ett krav om att buller från 

transporterna skulle minimeras. Hur arbetet med minimeringen ska ske framgår dock inte utan 

är upp till leverantören själv (Lerums kommun ffu, 2012). Uppgifter kring de olika fordonens 

decibelnivå finns att hämta på transportstyrelsens hemsida (transportstyrelsen, u.å.) 
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4.5 Utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling  

När Lerums kommun lägger ut tjänster eller varor för upphandling kan de använda sig av 

flera olika modeller vid utvärdering. Vilken modell som används skiljer lite beroende på 

vilken typ av upphandling som berörs och dess komplexitet. Lerums kommun använde sig 

2012 av både lägsta prismodellen och poängvärderingsmodell. På poängvärderingsmodellen 

räknades alla parametrar som t.ex. kvalitet, pris osv. om till poäng och sedan antogs det anbud 

med högsta sammanlagda poäng. När upphandlingen av transporttjänsten för skol- och 

omsorgsmåltider gjordes använde sig Lerums kommun av lägsta prismodellen eftersom de 

hade ställt många kvalitetskrav samt att turernas utseende redan var förutbestämt. Detta ledde 

till att det inte fanns utrymme att skilja anbuden åt annat än på vilket pris som erbjöds (Hans-

Erik Arvidsson, 150506). 
 

I dagsläget använder sig Lerums kommun till stor del av en modell som de kallar för monetär 

utvärderingsmodell, även kallad kvalitetsvärderingsmodell. I många upphandlingar har 

kommunen olika typer av krav; kvalitetskrav, kvalitetsönskemål eller bör-krav. Alla olika 

kvaliteter och krav som efterfrågas prissätts och sedan dras detta av från anbudspriset. Det 

anbudet med lägsta utvärderingspris antas, utvärderingspriset har sedan inget att göra med 

anbudspriset. ”Normalt sett så vill vi ha en hög kvalitet, vi vill inte ha billigast möjliga utan vi 

vill räkna in kvalitet och normalt sett så är det kanske 40-50% som är då kvalitetspengar 

ungefär” (Ibid). 
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5. Analys 
I analysen kommer teori ställas mot empiri i två olika avsnitt kopplat till frågeställningarna. I 

det första avsnittet behandlas frågeställningen: Hur kan en transporttjänst specificeras i 

förfrågningsunderlaget för att få ut högsta ekonomiska värde. I det andra avsnittet behandlas 

frågeställningen: Hur kan hållbarhet inkluderas i förfrågningsunderlaget inom ramarna för 

LOU. 

5.1 Specificering av transporttjänsten 

Denna del av analysen är det den första fasen i upphandlingsprocessen, behovsidentifiering, 

som avhandlas. 

 
Figur 7 - Analysmodell FS1 

 

Vid utformning av rutterna kan kommunen välja två olika tillvägagångsätt. Ett alternativ är att 

kommunen specificerar en ruttplanering som är obligatorisk att följa för anbudsgivarna. Detta 

alternativ användes av kommunen vid föregående upphandling. Enligt Van Weele (2014) kan 

en köpare välja specificera kraven på ett funktionellt sätt för att kunna utnyttja leverantörens 

expertis och möjliggöra introducering av nya tekniker. Genom att Lerums kommun istället 

punktar upp leveransadresser och serveringstider blir det en mer funktionell specifikation av 

turerna. Anbudsgivarna får sedan komma med egna förslag på rutter som uppfyller de 

funktionella kraven. Viktigt är att leverantören tar hänsyn till rekommendationerna för 

varmhållning av mat. Oavsett vem som gör ruttplaneringen kommer de att stöta på liknande 

problem. Framförallt geografiska avstånd och fordonens lastkapacitet kan ge begränsningar 

vid utformning av rutterna. Fördelen med att låta leverantörerna själva komma med förslag på 

rutter är att de både har kunskap och erfarenhet av den sortens planering. Det kan finnas 

alternativa sätt som inte är uppenbara för kommunen då det finns en risk att de är färgade av 

tidigare planering av rutterna. Om kommunen istället fortsätter på samma linje som i 

föregående förfrågningsunderlag och tydligt specificerar hur rutterna ska köras är fördelarna 

att de behåller kontrollen samt att anbudsgivarna vet vad som förväntas av dem. Det mest 
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fördelaktiga är dock om leverantören involveras genom att då komma med förslag på 

ruttplaneringen i sitt anbud.  

 

I figur 8 kan vi se en kartläggning över serviceenhetens nuvarande flöden. Materialflödet går 

från produktionsköken till mottagningsköken via olika turer, där aktiviteter som av- och 

pålastning ingår. Returflödet följer materialflödet men skiljer sig i ett avslutade steg då 

returgodset körs tillbaka till produktionsköket. Informationsflödet går via serviceenheten till 

och från produktion- och mottagningskök. 

 
Figur 8 - Flödeskarta 

 

 

 
Figur 9 - Symbolbeskrivning 
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Enligt Olhagers (2013) grundläggande steg innebär det tredje steget att analysera flöden och 

identifiera eventuella förbättringsåtgärder. I Lerums kommuns fall är det främst tre flöden 

som har behandlats: informations-, material- och returflöden. Det är i dessa flöden som 

möjliga förbättringar kan identifieras.   

 

En alternativ ruttplanering ger ett alternativt materialflöde. Detta kan leda till att ledtiderna 

förkortas, vilket främst är till fördel för kvaliteten på maten. Detta kan också innebära att den 

totala transportsträckan förkortas och därmed minskas miljöpåverkan. Dock kan krav på ett 

allt för pressat tidsschema ge negativa effekter på arbetsmiljön. Det gäller att göra en 

avvägning mellan den tidsvinning som kan göras gentemot en försämrad arbetsmiljö. Till 

exempel kan tidspress vid av- och pålastning bidra till stress för chaufförerna. Detta kan i sin 

tur leda till att chaufförerna försöker vinna tid och därmed inte prioriterar rätt hastighet och 

säkerhet.  

 

Returgodsflödet fungerar i dagens läge relativt effektivt och det är svårt att identifiera några 

förbättringsmöjligheter. De stora geografiska avstånden mellan mottagningsköken samt att 

uppdraget endast berör leveranser mellan kl. 10-12 gör det svårt att motivera alternativa 

lösningar för returflödet. Centralköken tillhandahåller ett begränsat antal värmeskåp vilket gör 

att en arbetsdags förskjutning av returgodset är den maximala tiden innan returgodset måste 

vara tillbaka hos centralköken. Enligt Jonsson och Mattson (2011) riskerar ett för långsamt 

returflöde att orsaka brist på resurser, i detta fall innebär det en brist på värmeskåp och 

kantiner. Detta skulle i sin tur försena leveranserna av mat till skolor och förskolor. Som 

Oskarsson et al. (2006) nämner är samordning av transporter ett sätt som kan användas för att 

effektivisera returflöden. Detta skulle kunna vara ett alternativ om leverantören exempelvis 

har andra uppdrag i området. Detta är inget kommunen kan styra utan det är upp till den 

leverantör som sköter uppdraget. Ett annat möjligt alternativ skulle vara om en av kommunen 

redan anlitad leverantör skulle anlitas för att enbart ansvara för returer. Genom att den nya 

leverantören redan kör sträckan mellan sista skolan på rutten och tillbaka till centralköken kan 

kostnaden för transporten delas med anbudsgivaren. Detta är något som skulle kunna 

diskuteras i teorin men svårt att implementera i praktiken, då det skulle krävas att den nya 

leverantören håller samma rutter och tider varje dag. Det skulle också innebära att kommunen 

får fler kontakter och kontrakt att hålla koll på.  
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Då det idag saknas ett kontinuerligt informationsutbyte mellan kommunen och leverantören 

finns det potential för förbättringar. Genom att införa tydliga rutiner för informationsutbyte 

skulle det bli lättare för kommunen att följa upp de mål och krav de ställt i 

förfrågningsunderlaget. Med hjälp av förbättringar i informationsflödet kan även 

materialflödet effektiviseras enligt Jonsson och Mattson (2011). En regelbunden kontakt 

mellan parterna skulle kunna underlätta en diskussion om eventuella förbättringar. 

Förändringar till följd av förbättringar får dock inte innebära att avtalet ändras då det skulle 

bryta mot LOU. Idag sitter kostekonomen, Birgitta Svensson, som kontaktperson mellan kök 

och leverantör. Viss information går direkt från chaufför till kök, kostekonomen får då 

informationen vid ett senare tillfälle. Om all förseningsinformation hade skötts via mejl hade 

kostekonomen enkelt kunnat inkluderas i den kommunikation som sker mellan kök och 

chaufför. Detta är dock inte möjligt då denna kommunikation sköts via telefon.   

 

En viktig del av informationsflödet som Lerums kommun vill förbättra till kommande 

förfrågningsunderlag är att då stopp tillkommer eller bortfaller. I föregående 

förfrågningsunderlag presenterade kommunen två scenarion som båda handlande om 

tillkomst av stopp. Dock presenterades inget scenario för bortfall av stopp vilket försvårar och 

skapar tolkningsmöjligheter, vilket kommunen enligt Hans-Erik Arvidsson (150506) vill 

undvika. En kontinuerlig dialog mellan parterna skulle förmodligen underlätta denna 

diskussion. Enligt de avtalsvillkor som finns angående extra stopp eller turer ska pris offereras 

i förhållande till angivet pris med hänsyn tagen till förändringens storlek. Här nämns inte 

heller vad som sker ifall ett stopp bortfaller. Om kommunen har för avsikt att inom nästa 

avtalsperiod göra förändringar som innebär att stopp kommer falla bort bör det specificeras i 

kommande förfrågningsunderlag.   

 

Lerums kommun använder idag ingen form av prestationsmått. Det gör det svårt för 

kommunen att följa upp de krav som tidigare ställts i förfrågningsunderlaget. Enligt Lumsden 

(2012) är det fördel att använda prestationsmått då det är av intresse att följa utfallet av en 

viss process eller aktivitet. Uppföljning av prestationsmått gör det också enklare att identifiera 

brister och förbättringsmöjligheter. Lerums kommun bör införa användning av 

prestationsmått kopplade till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget för att underlätta 

uppföljning och kontroll av att kraven följs. De bör välja prestationsmått utifrån vad 

serviceenheten anser är relevant och som går att mäta under en längre tid (Braic et al, 2012). 
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Genom att redan i förfrågningsunderlaget tydliggöra vilka prestationsmått kommunen ämnar 

använda kan de också förtydliga för anbudsgivarna vad kommunen anser är viktigt. 

 

Även om det inte finns någon dokumenterad uppföljning av leveransprecision är det något 

som kommunen arbetar med genom avgift vid förseningar på över 20 minuter. Arbetet med 

detta prestationsmått kan förbättras genom kontinuerliga mätningar och inte bara vid större 

förseningar. Genom att personalen vid köken dagligen, under en viss tidsperiod, gör 

noteringar på ankomst och avgångstid för leverantören går det att få fram både ledtider och 

leveransprecision. Detta är ett enkelt sätt för att göra en uppföljning av flera prestationsmått 

samtidigt som det inte kräver någon större arbetsinsats från personalen. Det finns här även 

möjlighet att lägga över ansvaret för mätningarna på leverantören genom att de exempelvis 

via en handscanner meddelar när de hämtar och lämnar maten. Om mätningarna läggs ut på 

leverantören kan kommunen lätt verifiera om dessa tider stämmer genom att kommunen med 

jämna mellanrum genomför kontroller av detta. Till en början bör mätningarna ske ofta och 

under en längre tid för att få in tillräckligt mycket data för att sedan kunna göra jämförelser. 

Genom att arbeta på detta sätt är det lätt att få en översikt på både transporttider och lasttider.  

 

Eftersom det är viktigt att maten kommer fram i tid är leveransprecision ett relevant mått att 

ha uppföljning på. Ju längre tid maten spenderar i transporter desto mer sjunker kvaliteten på 

maten. Enligt kostekonomen (150428) är hög kvalitet på maten en av de viktigaste 

parametrarna för serviceenheten. Genom att mäta ledtider kan kommunen enklare se var 

tidsavvikelser uppstår, för att sedan undersöka varför dessa uppstår. Med kunskap om detta 

blir det också lättare att sätta in eventuella åtgärder och på så sätt öka leveransprecisionen. En 

förutsättning för att denna uppföljning ska kunna göras och ha någon verkan är att 

informationsflödet fungerar. Detta informationsutbyte kan förslagsvis ske veckovis genom en 

standardiserad rapport från köken till ansvarig på serviceenheten. Det bör också ske en 

återkoppling till leverantören på mätningarna av detta.  

 

Genom att utnyttja fordonets fulla lastkapacitet finns möjlighet att minska antalet transporter 

(Mckinnon et al. 2012). Enligt kostekonomen på Lerums kommun (150506) är det idag vikten 

på värmeskåpen och fordonens max tillåtna lastvikt som styr möjlig fyllnadsgrad. Då olika 

maträtter väger olika mycket kräver det en större flexibilitet i lastmöjligheten och det blir 

svårt att ständigt ligga på en minimal lastnivå. Genom att låta anbudsgivaren själv ge förslag 

på rutter kan det även ge positiva effekter för fyllnadsgraden, detta eftersom leverantören då 
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kan anpassa rutterna efter sin lastkapacitet. I nuläget är det inte aktuellt att arbeta med just 

fyllnadsgraden då dagens rutter inte är utformade med hänsyn till fyllnadsgrad. I framtiden 

kan det dock finnas möjlighet till att arbeta med fyllnadsgrad i transporterna förutsatt att 

rutterna är mer anpassade till de fordon som används.   
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5.2 Hållbarhetskrav med hänsyn till LOU  

I denna del av analysen är det fasen utformning av förfrågningsunderlaget som kommer 

avhandlas. 

 
Figur 10 - Analysmodell FS2 

 

I frågeställning 1 behandlas steget rörande behovsidentifikationen, i detta fall är det en 

tidigare upphandlad tjänst som ska gå ut för ny upphandling. Kommunen har identifierat ett 

behov av förändring av tjänsten i och med kommunens vision att bli Sveriges ledande 

miljökommun 2025. Detta innebär att utformning av kravspecifikationen kommer riktas mer 

mot hållbarhetskrav kopplade till tjänsten. Problemet med att omvandla kommunens 

miljövision till relevanta krav för den specifika tjänsten är kraven kan bli för hårt ställda och 

därmed strida mot LOUs grundläggande principer. Däremot kan för löst ställda krav öppna 

för tolkningsmöjligheter från anbudsgivarnas sida. Det är en balansgång och enligt Hans-Erik 

är detta en svår uppgift (150506).  

 

I ett led mot att nå Lerums miljövision har kommunen satt upp ett mål att alla transporter och 

bilar som kommunen ansvarar för ska drivas med fossilfria drivmedel. Inför kommande 

förfrågningsunderlag är detta något som serviceenheten vill fokusera på, då det är inom 

transporter det finns stora möjligheter att minska miljöpåverkan. Nuvarande leverantör 

använder bilar som drivs på diesel och detta skulle innebära ett byte av drivmedel för tjänsten. 

Enligt Björklund (2012) är de vanligaste alternativa drivmedlen el och naturgas. Det finns en 

risk för att kommunen kommer behöva betala mer än tidigare för tjänsten om transporten ska 

drivas med fossilfria drivmedel vilket är något som kommunen kan antas ha vetskap om vid 

uppförande av detta mål. Från serviceenhetens sida har de funderat på om detta ska 

formuleras som ett obligatoriskt krav i kommande förfrågningsunderlag. Här bör 

serviceenheten tänka om då de riskerar bryta mot LOUs principer. Det är icke-

diskrimineringsprincipen som de i första hand kan tänkas bryta mot. Anledning till att 

kommunen riskerar att bryta mot denna princip är att många potentiella anbudsgivare kan 
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komma att uteslutas. Många transportörer använder sig i dagsläget inte av bilar som körs på 

fossilfria drivmedel och de skulle därmed inte kunna delta i upphandlingen. De har inte heller 

något incitament till att byta drivmedel om de inte får delta i upphandlingen. Här föreslås 

istället kommunen använda sig av kontraktsvillkor i förfrågningsunderlaget. Detta ger även 

anbudsgivare som inte uppfyller kravet på fossilfria drivmedel vid upphandlingens start chans 

att lägga anbud. Enligt Naturverkets rapport (2010) kan detta leda till att även små och lokala 

företag har möjlighet att konkurrera. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det också bli gynnsamt 

att använda sig av kontraktsvillkor då konkurrensen mellan anbudsgivarna ökar. Dessutom 

minskar risken att bryta mot icke-diskrimineringsprincipen. Om detta krav på fossilfria 

drivmedel skrivs som ett kontraktsvillkor innebär det att kommunen inte längre behöver 

erbjuda den bonus på 5 % som fanns i föregående förfrågningsunderlag. Istället skulle dessa 

medel kunna användas för att finansiera ökade kostnader vid krav på fossilfria drivmedel. 

 

Lumsden (2012) menar att åtgärder för att minska koldioxidutsläpp är alternativa drivmedel 

och val av däck. Genom att serviceenheten väljer att införa målet om fossilfria drivmedel i 

förfrågningsunderlaget påverkas även koldioxidutsläppen. I föregående förfrågningsunderlag 

ställdes krav på maximalt koldioxidutsläpp per kilometer. Vid formulering av sådana krav 

krävs det uppföljning, detta var något som inte gjordes av serviceenheten. Genom att arbeta 

med kontraktsvillkor gällande fossilfira drivmedel kommer detta även medföra reducerade 

koldioxidutsläpp, vilket innebär att krav på detta inte längre är lika viktigt. Detta krav föreslås 

därför inte specificeras vidare i kommande förfrågningsunderlag förutsatt att kommunen 

ställer krav på användning av fossilfria drivmedel. Så länge kommunen kan säkerställa att de 

bilar som avtalats om verkligen är de som används krävs ingen omfattande uppföljning på 

koldioxidutsläppen. Denna säkerställning kan förslagsvis göras i samband med mätning av 

ledtider och leveransprecision genom registrering av registreringsnummer.  

 

I det föregående förfrågningsunderlaget har kommunen krav på bullerreducering men otydligt 

specificerat hur mycket det ska reduceras och vilket mål de har. Kravet blir därmed 

verkningslöst och svåruppföljt då anbudsgivaren får göra en tolkning av vad kravet innebär. 

Om kravet formuleras på rätt sätt är det relevant för miljövisionen och kommunens fortsatta 

arbete med hållbar utveckling. VTI (2015) beskriver att det genom bullerreducering går att 

uppnå positiva effekter både på miljömässiga hållbarheten och den sociala hållbarheten. Då 

Lerum räknas som tätort påverkas både invånare och arbetande i området kring skolor av 

buller genererat från lastbilstransporter. Genom att utnyttja transportstyrelsens register på 
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fordon kan kommunen få fram decibelnivåer vid körning och stillastående. Dessa kan sedan 

användas för att jämföra ett formulerat krav i förfrågningsunderlaget med decibelnivån på 

anbudsgivarens fordon. Andersson och Ögren (2011) menar att de effektivaste sätten för att 

minska bullernivåer är genom sänkta hastigheter och rätt typ av däck.  

 

I tidigare förfrågningsunderlag har kommunen krav på att anbudsgivaren ska arbeta med 

åtgärder för att deras förare ska hålla rätt hastighet. Om leverantören med tekniskt stöd kan 

påvisa att de hållit rätt hastighet kan de erhålla en bonus där kommunen gör påslag med 1 % 

på ersättningen per kilometer. Att fordonen körs med rätt hastighet kan ha positiva effekter 

både på säkerheten kring skolor och bullernivåerna. Detta leder till en ökad social hållbarhet 

och är i linje med vad Lerums kommun arbetar med genom sin vision. Denna bonus är något 

som serviceenheten rekommenderas ha kvar i kommande förfrågningsunderlag. I och med att 

denna bonus fanns i föregående förfrågningsunderlag minskar risken att den strider mot 

LOU.   

 

När det kommer till myndigheter och offentliga verksamheter är det skattebetalarnas pengar 

som används för att finansiera inköp av varor och tjänster. Myndigheter har skyldighet att 

värna om allmänhetens välbefinnande och detta leder till att de genom offentlig upphandling 

förväntas eftersträva ekonomisk effektivitet. Lerums kommun har genom sin miljövision valt 

att prioritera en hög kvalitet även om det innebär ett högre pris. Det är inte bara det 

miljömässiga och det sociala som påverkar hållbar utveckling utan även den ekonomiska 

delen. Ekonomisk hållbarhet är enligt Bergman och Klefsjö (2012) att hushålla med sina 

resurser. Till kommande förfrågningsunderlag finns störst möjlighet att påverka den 

ekonomiska hållbarheten genom att låta anbudsgivarna ge förslag på rutter och på så sätt 

optimera antalet transporter som kommer att krävas.  

 

I föregående förfrågningsunderlag hade Lerums kommun med att om ett eller flera stopp 

tillkommer skall anbudsgivarna i sina anbud ange vilken kostnad som skulle tillkomma. Det 

finns dock inget som specificerar vad som gäller när ett stopp försvinner. Detta är något som 

serviceenheten vill få med i kommande förfrågningsunderlag och även vilken uppsägningstid 

de ska förhålla sig till. I föregående förfrågningsunderlag uppgavs det ingen förvarningstid 

vid tillkomst av nya stopp, detta öppnade upp för tolkningsmöjligheter från anbudsgivarnas 

sida och skapade meningsskiljaktigheter efter ingånget kontrakt. Sandstrand (2010) menar att 

det är viktigt att vara tydlig vid utformandet av förfrågningsunderlag och att bristfällig 
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information kan bryta mot transparensprincipen. Det är viktigt att vid kommande 

förfrågningsunderlag var tydlig med vilken förvarningstid vid tillkomst av stopp och 

uppsägningstid vid bortfall av stopp.  

 

Miljöledningssystem eller miljödiplomering är något Lerums kommun använde sig av vid 

föregående upphandling, där det var ett obligatoriskt krav att anbudslämnaren skulle inneha 

någon form av miljöcertifiering. Kommunen var tvungen att ta bort kravet på att 

miljöcertifieringen skulle vara granskad av en tredje part då det skulle innebära för hårt ställda 

krav och att det skulle medföra färre anbud (Hans-Erik, 150506). För hårt ställda krav som 

riskerar att utesluta ett antal anbudsgivare pga. att det inte tydligt framgår i kravet att liknade 

EU-miljöcertifieringar är godtagbara strider mot ömsesidigt erkännande- principen. Björklund 

(2012) menar miljöledningssystem kan vara ett användbart verktyg vid hållbar utveckling. Att 

inneha en miljöcertifiering innebär inte att företaget automatiskt klassas som miljövänligt utan 

snarare att företaget arbetar aktivt med att förbättra det miljömässiga inom sin verksamhet. 

Detta ligger i linje med det arbete som Lerums kommun utför för att nå miljövisionen. Till 

kommande förfrågningsunderlag bör detta krav finnas med för att säkerställa att även 

leverantören arbetar med miljöförbättringar inom sin verksamhet.  

 

För att anbudsgivarna ska veta hur de ska formulera sina anbud behöver de information om 

vilken värderingsmodell den upphandlande myndigheten kommer att använda. Detta ska 

framgå av förfrågningsunderlaget. I det föregående förfrågningsunderlaget valde kommunen 

att använda sig av lägsta pris som utvärderingsmodell. Detta för att många av kraven var 

obligatoriska och därför konkurrerade anbudsgivarna enbart genom priset. Enligt Bergman 

och Lundberg (2009) är denna värderingsmodell, även benämnd som ren priskonkurrens, 

användbar när tjänsten är lätt att beskriva och att de obligatoriska kraven är välformulerade. 

Vissa av de obligatoriska kraven som ställdes i det föregående förfrågningsunderlaget var 

dock vagt formulerade vilket resulterade i tolkningsmöjligheter, exempelvis vid kravet på 

bullerreducering. Lerums kommuns upphandlingsenhet använde sig av 

poängvärderingsmodellen på vissa upphandlingar under 2012 men det är något de har valt att 

sluta använda sig av. Valet att sluta använda sig av poängvärderingsmodellen är något som 

stöds av teorin framtagen av Bergman och Lundberg (2009) som menar på att denna 

värderingsmodell inte bör användas.  
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I dagsläget använder sig Lerums kommun av en monetär utvärderingsmodell i de flesta 

upphandlingar. Bergman och Lundberg (2009) kallar denna värderingsmodell för 

kvalitetsvärderingsmodell och menar att fördelarna med denna modell är applicerbara när 

beställaren inte har vetskap om vad tjänsten kommer att kosta och inte tillräcklig kunskap 

inom området. Detta kan kopplas till att om anbudsgivarna med sin kunskap kan komma med 

förslag på nya rutter för tjänsten, leder det till att kostnaden förändras. Då serviceenhetens 

främsta kunskap inte ligger inom området för transporter är detta en positiv faktor som talar 

för användningen av kvalitetsvärderingsmodellen. Ytterligare en positiv aspekt vid 

användning av modellen är att kommunen är villig att betala ett högre pris för att kunna få ut 

en högre kvalitet (Bergman och Lundberg, 2009). Viljan att betala mer för att få ut en högre 

kvalitet ligger i linje med vad som vill uppnås med Lerums miljövision. Något Lerums 

kommun bör ha i åtanke vid användning av denna modell är att det kan finnas svårigheter vid 

avgörandet av det monetära värdet för en kvalitetshöjning eller kvalitetssänkning. Lerums 

kommun bör använda sig av kvalitetsvärderingsmodellen vid kommande upphandling av 

transporttjänsten för lunchmåltider.    
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6. Slutsats 
Detta avsnitt innehåller studies resultat. Kapitlet består av avsnitt gällande studies 

användbarhet, kritik till eget arbete och förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultat 

För att utnyttja leverantörens erfarenhet och kunskap bör Lerums kommun låta leverantören 

själv komma med förslag på rutter, utifrån tider och adresser som kommunen bestämt. Genom 

att göra förändringar i rutterna kan det också innebära att den totala körsträckan förkortas, 

vilket skulle kunna bidra till mindre utsläpp och därmed mindre miljöpåverkan. Dock bör 

kommunen akta sig för att fokusera för mycket på att pressa tidsschemat då det kan påverka 

personalens arbetsmiljö och leda till att chaufförerna tappar hastighets- och säkerhetstänk i sin 

körning. Då returflödet följer materialflödet är det svårt att identifiera förändringar utan att det 

skulle kräva merarbete och fler transporter. Informationsflödet bör förbättras för att underlätta 

uppföljning av de krav som Lerums kommun ställer på leverantören i förfrågningsunderlaget 

till upphandlingen. Det skulle också göra det lättare att identifiera förbättringsmöjligheter 

under kontraktstiden. Genom en regelbunden kontakt blir det lättare att göra uppföljningar av 

krav, såsom LOU rekommenderar. Om kommunen skulle använda sig av prestationsmått 

underlättar det för dem att följa upp de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Då 

kommunen i nuläget inte arbetar med prestationsmått skulle det efter införandet bli lättare att 

veta vad som ska följas upp och hur. Författarna rekommenderar användning av 

prestationsmått såsom ledtid och leveransprecision. Dessa mått är enkla att följa upp och 

kräver ingen större insats från varken kökspersonal eller chaufförer.  

 

Genom att följa upp vilka fordon som kör de olika rutterna kan Lerums kommun få en bild av 

om leverantören efterföljer de krav som ställts, speciellt då de efterfrågar fossilfria drivmedel. 

Angående kravet på fossilfria drivmedel bör Lerums kommun använda sig av kontraktsvillkor 

i förfrågningsunderlaget då detta öppnar upp för fler anbudsgivare. Skulle Lerums kommun 

ställa kravet på fossilfria drivmedel som ett obligatoriskt krav riskerar de att bryta mot LOUs 

grundläggande principer. Genom att ställa ett kontraktsvillkor angående fossilfria drivmedel 

behöver inte Lerums kommun ställa krav angående koldioxidutsläpp då utsläppen kommer 

minska efter ett byte till gas som drivmedel för transporterna. Den bonus gällande alternativa 

drivmedel som fanns i föregående förfrågningsunderlag kommer i och med ett 

kontraktsvillkor på fossilfria drivmedel att utgå. Vid utformning av kravet angående buller 
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bör Lerums kommun specificera en maximal tillåten decibelnivå för att inte skapa 

tolkningsmöjligheter och inte strida mot LOU. Den bonus som fanns med i föregående 

förfrågningsunderlag som gällde när transportören höll hastighetsbegränsningarna bör finnas 

kvar då det har positiva effekter på både miljömässig hållbarhet och social hållbarhet. Det 

krav som kommunen har gällande miljöledningssystem bör behållas i samma omfattning som 

i föregående förfrågningsunderlag. 

 

Lerums kommun rekommenderas till kommande förfrågningsunderlag införa en 

kostnadseffekt vid bortfall av stopp. Dessutom bör en tydlig specificering av uppsägningstid 

och förvarningstid göras i koppling till detta. Genom att göra en tydlig specificering av kraven 

samt formulera ytterligare scenario i förfrågningsunderlaget som denna gång innefattar 

bortfall av stopp, minskar risken att kommunen bryter mot transparensprincipen. Då 

kommunen förmodligen kommer göra förändringar i kommande förfrågningsunderlag och 

ställa färre obligatoriska krav är det lämpligt att de använder sig av 

kvalitetsvärderingmodellen för kommande upphandling.  

 

Sammanfattningsvis rekommenderar författarna att Lerums kommun ställer följande krav: 

• Anbudsgivarna lämnar förslag på ruttplanering 

• Specifikation av uppföljningsarbete samt vad som kommer att följas upp 

• Förslagsvis: ledtid, leveransprecision, fordon 

• Kontraktsvillkor gällande fossilfria drivmedel 

• En maximal decibelnivå gällande buller 

• Tydliggörande av kostnadseffekt vid bortfall och tillkomst av stopp samt 

uppsägningstid och förvarningstid. 

• Förslagsvis genom användning av scenarion. 

• Miljöledningssystem 

 

För bedömning av anbud bör kvalitetsvärderingmodellen användas. Detta är 

rekommendationer till Lerums kommun, det är sedan upp till dem att vikta och utvärdera 

dessa. 
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6.2 Användbarhet  
Studien bidrar till att belysa ett aktuellt ämne, hållbarhet, och hur det kan implementeras i ett 

förfrågningsunderlag för en offentlig upphandling av transporttjänst inom ramen för LOU. 

Tanken är också att fler myndigheter ska kunna använda sig av det som diskuterats då de vill 

arbeta mot en miljövision i offentlig upphandling. Studien belyser även hur olika typer av 

kravformuleringar i förfrågningsunderlaget kan ge olika typer av utfall av upphandlingen 

även om det är specificerat från samma grundkrav. Exempelvis implementeringen av 

hållbarhetskrav genom kontraktsvillkor kontra obligatoriska krav. Ett praktiskt bidrag ges 

genom att författarna presenterar tjänstens viktigaste flöden. Detta ger kommunen möjlighet 

att förbättra sin kunskap om tjänsten och identifiera förbättringar.   

6.3 Kritik till eget arbete  
Då studien utgår från Lerums kommun och deras miljövision kan det bli svårare att överföra 

resultatet till andra kommuners offentliga upphandlingar. Hade författarna använt data från 

fler kommuner hade det kunnat bli enklare för andra myndigheter att ta del av råden och 

överföra till egna förfrågningsunderlag. En jämförelse med en annan kommuns 

implementering av miljömål i offentlig upphandling hade kunnat ge extra tyngd i studien. Då 

författarnas kunskap inom juridik är begränsade hade det varit till fördel att ta hjälp av en 

juridiskt kunnig person för att få större insikt om hur LOU ska tolkas.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom denna studie enbart fokuserar på de första stegen i upphandlingsprocessen hade det 

varit intressant att göra en uppföljande studie för att ser om implementeringen av 

miljövisionen har fungerat. Har Lerums kommun lyckats få in hållbarhetsmål i 

förfrågningsunderlaget för att bidra till miljövisionen. Det skulle även vara intressant att se 

om det går att utforma en lathund för Lerums kommuns kommande upphandlingar där 

miljövisionen styr hur kraven skall utformas. Detta hade gjort att alla kommunens 

upphandlingar haft samma konkreta mål för att bidra till miljövisionen. Ett annat förslag hade 

varit att göra en komparativ studie mellan olika kommuner för att se om arbetet med 

miljövisioner kopplat till offentlig upphandling skiljer sig.  
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8. Bilagor 

8.1 Teorisammanfattning 

 

8.2 Intervju Birgitta Svensson 150428 

Kostekonom på Lerums kommun sedan 1996 
 

-‐ Hur går tjänsten/transporterna till från att dem hämtar upp, lämnar av, 
returflödet till?  

Det handlar om att idag är det två stora tillagningsenheter vad det gäller skola och en mindre 
tillagningsenhet för skola, egentligen tre tillagningsenheter som då skickar vidare mat vad det 
gäller skola. Hur det går det till är att det vi måste göra som tillagningsenhet är att ta reda på 
när ska maten vara framme för att den ska tas fram till kunden. Om vi tänker oss Lerum nu, är 
ett typexempel, Rydbergsskolan. Då har vi fyra stora skolor att leverera till i första turen, vårt 
uppdrag är då att ta reda på när äter våra kunder. Detta är bara ett typexempel då det inte är 
någon idé att prata om exakta tider. Vi tar reda på när våra elever äter och då har vi ju enheter 
som är 10:30 och 10:40, de börjar så tidigt för att skolrestaurangerna är så små att måste äta i 
många omgångar för att få plats med eleverna. Då måste vi ut efter det planera 
tillagningsenheterna för att nå fram med maten och det ska kunna placeras i serveringsvagnar. 
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Då behöver transporterna i dagsläget gå ifrån tillagningsenheterna kl. 10:00, åt det hållet eller 
rutten att de som ska äta först får maten först.  

-‐ Det här med varmhållningstiderna där, är det två timmar maten får hållas 
varm? 

Ja, rekommendationerna ligger på det, man bör inte hålla maten varm längre än så. Vi klarar 
det mestadels men beror lite på när de sista gästerna kommer in i matsalen. Vi tillreder ju då 
på denna enhet exempelvis bara varmrätten och den har ju en rekommendation på två timmar 
men om man däremot tänker på potatis, ris och pasta de tillreder de enheter som får 
varmrätten från oss själva för det bör inte varmhållas mer än timme.  

-‐ Ser rutterna likadant ut varje dag? 
Rutterna är samma varje dag från tillagningsenheterna ja. Det är också såhär att från enhet där 
jag har mitt kontor idag där går det två turer, bilen kommer tillbaka med tomgodset precis 
som du säger. Sedan hämtar den till två förskolor som ska ha komplett måltid, som ska ha ris, 
pasta och grönsaker och allting egentligen då de inte har något eget inköp alls. De förskolorna 
äter kl. 11 och 11:15 och då klarar vi värmehållningstiderna där utan tvekan för de äter direkt 
när maten kommer. 

-‐ Finns det några dokument för rutter och det du beskriver för alla skolor? 
Hade inte Maria skickat något sådant underlag, förfrågningsunderlag, till dig? Det är ju det 
gamla förfrågningsunderlag, det ska kunna gå att få fram på något sätt. I gammal pärm här 
står det krav på tjänsten och uppdraget, tur 1-7 och tur 3 ska gå det sätt osv. Sådana saker 
finns här. Jag ska skicka allt jag kan komma åt.  

-‐ Vi har tänkt att vi ska identifierat ett materialflöde (mattransporterna) hur går 
informationen mellan leverantör och er, hur går informationen mellan er, sker 
det dagligen vad gällande uppföljning och liknade?  

Du tänker på transporten?  
-‐ Ja och de är försenade eller om ni är försenade till exempel hur fungerar den 

informationen till exempel?  
De hör av sig om de skulle vara försenade om det händer något med bilar eller liknande. Är vi 
försenade och har lite på grund av omständigheter med tillagning eller dylikt eller något annat 
som har hänt under produktionen där. Det är klart skulle det skilja sig väldigt mycket tar vi 
kontakt med transporten men oftast på större enheter skall man släppa att man kommit en bit 
på vägen i produktionen så att man kan släppa ett par stycken enheter och så kommer de 
tillbaka sen, de brukar vänta in den lilla stunden. Det är sällan vi tar kontakt med dem om inte 
skulle ha hänt något allvarligt men på något sätt måste mottagande enheter få mat. Det är 
sådan kontakt vi har, chaufförerna har ju våra telefonnummer och vi har telefonregister till 
chaufförer och ansvariga för köken också. 

-‐ Sker den kommunikationen till er då eller till köken om de skulle vara försenade 
till exempel?  

Om det handlar om att vi är sena och ska skicka till fyra enheter här i Lerum exempelvis då 
ringer vi och talar om att idag har vi inte hunnit fram vår mat. Då är det ju vi som 
kommunicerar med köken och att det inte beror på transporten.  

-‐ Information i övrigt som rör tjänsten i helhet är det något som sker automatisk 
eller har ni någon avstämning exempelvis månadsvis?  
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Nej, det har vi inte utan det är jag som sitter i mellan Rontax och enheterna/kommunerna om 
det är något särskilt. De enheterna som jobbar med transporten eller har den tjänsten tar 
kontakt med mig. Det är även jag som avbeställer vid studiedagar eller när det är hela 
stängningsdagar i kommunen eller liknande, och då mailar jag ut i god tid att vi stänger tre 
dagar under vårtermin 2015 osv. Även vid förändringar på turer då några stopp som upphör 
då det byggts nya enheter eller pga. andra omständigheter är det jag som sköter den 
kommunikationen.  

-‐ Jobbar ni på något sätt med nyckeltal för att mäta prestation i dagsläget och då 
tänker vi främst för transporttjänsten då till exempel via ledtider eller 
leveransprecision?  

Nej vi jobbar inte med något sådant alls, utan det gick ut ett förfrågningsunderlag och vi la 
turerna så som vi tänker efter det behovet som vi har då, så la vi turerna. De får köra som vi 
som kund säger att de ska köra för då når maten fram och då kan de ta alla samtidigt. Istället 
för att om nu alla skulle haft maten 10:30 så hade vi inte klarat med en bil utan de hade fått 
komma med flera bilar annars hade vi fått göra maten till 9:30 och det hade vi inte gått med 
på, det är ju också ett dilemma. Skulle alla dessa enheter som vi har, fyra stora enheter plus 
förskolor, ha maten samtidigt hade det inte kunnat gå med en bil. Så det har vi ju varit 
noggranna med när vi lägger underlaget att det funkar ju liksom inte försöka tro att de ska 
hinna med det och vi vill ju inte tillaga en produkt som inte är okej i slutändan där. Så vi 
jobbar inte med något sådant, vi har för dålig koll på det, jag har ingen koll kan hända att 
någon annan har koll på det.  

-‐ Hade ni något Krav på CO2 i den föregående upphandlingen? 
Miljökrav, fordon och transporter står det med om här i det lilla underlag jag har framme. Nu 
står det att krav gällande lätt lastbil ju enligt vägtrafikregistret eller motsvarande utländska 
register släpper ut maximalt 120 g koldioxid jag läser innantill här och det står ju i 
förfrågningsunderlaget så det är klart att det finns.  

-‐ Hur känner ni att krav utvecklas utifrån er miljövision? Har ni några krav på er 
enhet för att hjälpa till att nå visionen? 

Ja, vi jobbar så klart med miljökrav hela tiden. Transportmässigt sett så är det de krav som 
står i underlaget som vi har jobbat fram. På själva enheten jobbar vi på ett helt annat sätt, där 
jobbar vi ju med miljökrav hela tiden. Men de har ju inte med transporten att göra utan det är 
mer med återvinning, från topp till tå. De krav som ställs på transportören har vi tillsammans 
med våra jurister utformat och det har juristerna mer kunskap om, just de miljökraven. 
Speciellt när det kommer till bilar.  

-‐ Har du någon koll på om miljökraven har förändrats sedan den föregående 
upphandlingen eller ligger de på samma nivå? Det är ju inte så längesen som 
tjänsten upphandlades senast.  

Det vågar jag inte svara på. Det är ju om de har lagt till någonting, sen gäller det ju också att 
målen kan (följas upp). T.ex. så vet vi registreringsnumret på bilarna, men vi har ingen 
möjlighet att kolla varje gång att det verkligen är de bilarna som används. Utan det är den 
informationen som jag har fått ifrån transportören och det är vad vi får lita på.  

-‐ Det här med fyllnadsgrad. Som vi har förstått så skickas maten i värmeskåp/ 
värmeboxar. Hur många boxar skickas i genomsnitt varje dag, till alla skolor? 
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Till hela kommunen är det väldigt svårt att räkna ut ett genomsnitt. Exempelvs idag skickas 3 
skåp till varje enhet, men idag var det också en rätt där centralköken lagade all mat. Är det 
dock en dag där centralköken bara lagar ”grytan” så är det nog 2 skåp per enhet, iaf till de 
större köken. Men det är något som vi har med i underlaget, på ett ungefär hur många skåp 
som skickas och då försöker vi typa upp skåpen också 

-‐ Så det står med i förfrågningsunderlaget? 
Ja, det står med att det är 180 liter, att skåpen har måttet 68*129 cm. Så det skriver vi med på 
ett ungefär, för det handlar också om hur stor vikt bilarna har tillåtelse att köra. Storlek på 
värmeskåpen och hur många portioner som får plats står med i förfrågningsunderlaget, men 
det beror ju väldigt mycket på vad det är för rätter. Ska det vara pannbiff så kanske det får 
plats 60 st på ett bläck och det får plats ungefär 12 bläck per skåp. Om då eleverna ska ha 3 
biffar var så går det räkna på hur många portioner som får plats. Ska det till tillbehör till de så 
får det plats ungefär 180 liter i skåpen.  

-‐ Den förra upphandlingen, hur gick den till? Var det juristerna som skötte den 
eller var det ni på serviceenheten? 

Vi har en avdelning som sitter som upphandlare, där jobbar bland annat Hans-Erik Arvidsson. 
Han har vi jobbat mycket tillsammans med och det är han som tar fram underlaget och sen är 
det vi som tar fram hur vår tjänst ska vara, lägger turordningen och våra tankar, hur skåpen 
ser ut och sen lämnar vi över så sköter han resten.  

-‐ Så ni skriver det praktiska och sedan sköter de allt det formella? 
Ja, allt sådant sköter dem. De sköter det som de är bäst på så sköter vi det vi är bäst på. Vi 
måste utnyttja de kvalitéer och de anställda som finns inom kommunen och fixar dem detta så 
kan vi på serviceenheten sköta något annat.  

-‐ Vet du om det finns någon rutin som gäller för hela kommunen när det kommer 
till upphandlingar? Det görs väl ändå ett par per år. 

Ja, det finns det. Men Hans-Erik vet mer om dessa rutiner och kan förklara mer. Vi har jobbat 
tillsammans med i stort sett alla upphandlingar som gjorts sen jag började här.  Jag skickar 
hans nummer till er och ger honom en liten förvarning och de frågor som ni förberett. Han var 
också med i den senaste upphandlingen vi gjorde, som handlade om frukt och grönt.  

-‐ Han kanske också har bättre koll på om och hur det jobbas med 
utvärderingsmodeller?  

Ja, det har jag inte så bra koll på utan där är Hans-Erik bättre lämpad att svara. Jag vet bara att 
när upphandlingstiden har gått ut så måste vi vara två personer närvarande när breven med 
anbuden öppnas samt det formella med att alla sidor ska skrivas på, med våra initialer.  

-‐ Tack så mycket, det var alla frågor vi hade för tillfället.  
Varsågoda, jag ska skicka senaste förfrågningsunderlaget till er samt Hans-Eriks nummer för 
vidare kontakt. Hör av er om ni har några frågor! 
 
Övrig info från Birgitta: 
Det svåra med planeringen av rutterna är att kommunen är geografiskt stor, med långa 
avstånd. Därför måste vi vissa sträckor använda oss av två bilar för att kunna leverera inom 
varmhållningstiden på två timmar. Andra sträckor inom Lerums stad, där är det samma bil 
som kör fyra vändor. Allt för att hålla i kvaliteten, det är den som gör att vår logistik är 
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ganska komplicerad. Annars hade vi kunnat ställa andra krav, på att bilarna ska ha värme i 
bilarna tex. Men då hade vi inte kunnat hålla den kvaliteten.  
 

8.3 Intervju Hans-Erik Arvidsson 150506 

Upphandlare på Lerums kommun 
 

-‐ Vad finns det för rutiner kring upphandling inom kommunen? Har ni någon 
rutin som ni alltid utgår från?  

Ja, vi har en processkarta som all upphandling utgår ifrån. Den kan jag skicka till er om ni 
vill.  

-‐ Är det alltid samma typ av värderingsmodell som ni använder när ni värderar 
anbuden?  

Nej det är lite olika. Vi har ändrat oss från den utvärderingen som ni har fått, den gamla 
upphandlingen. Där ställde vi så mycket krav och det är lite beroende på vilka krav som ställs 
vi kan välja. I många upphandlingar har vi kvalitetskrav, kvalitetsönskemål eller börkrav. 
Dessa börkrav sätter vi numera pengar på så att nu tex när vi ska upphandla ett IT-system så 
kan systemet uppfylla dessa krav också, och då kan det bli ett annat utvärderingsumma. Vi 
kallar det för monetär utvärderingsmodell då vi prissätter alla dessa kvaliteter.  

-‐ Men sedan efter avdrag, så är det lägsta ”justerade” pris som vinner?  
Ja, det blir det lägsta utvärderingspris och det har ju ingenting med anbudspriset att göra.  

-‐ Då 2012, vid senaste upphandlingen, så använde ni ju lägsta pris. Användes det 
då generellt inom hela kommunen, för alla upphandlingar? 

Nej, inte för alla upphandlingar. Då använde vi oss också av en poängskala, där vi räknade 
om allting till poäng. Men det var ett annat system. Just för måltidstransporterna så hade vi så 
mycket kvalitetskrav och vi hade bestämt precis hur de skulle köra, därför fanns det inte 
mycket utrymme för annat utan det var bara priset som skiljde anbuden åt. Allt annat var lika. 
Så innan hade vi också kvalitetsvärderingar, men då i poäng och nu uttryckt i pengar.  

-‐ När ni formulerar miljökrav, hur gör ni då?  
Dels har vi miljökrav som våra politiker som har bestämt att vi ska ställa. Dels ska vi ställa 
krav på företaget, att de har ett så kallat miljöledningssystem och sen ställer vi miljökrav på 
produkten. Produktens miljökrav stödjer vi med hjälp av Konkurrensverket, som har övertagit 
Miljöstyrningsrådets uppgifter så där tar vi fram krav som vi bestämmer eller framförallt som 
leverantörerna kan uppfylla. Deras kravlista använder vi i de flesta fall. Men ibland har de ju 
inte hittat krav som alla är överens om, de publicerar inte sin lista förrän de har hittat krav 
som alla är överens om. Ibland kan det ta lite tid och då får vi hitta på lite egna krav, men 
normalt sett så går vi på deras. De har lite olika nivåer på kraven och våra politiker har 
bestämt att vi ska gå på spetskraven, det är alltså de hårdaste som de har kommit överens om.  

-‐ När man sätter upp ett förfrågningsunderlag, hur jobbar ni med balansen mellan 
att sätta upp för hårda krav och för ospecificerade? 

Där är det intressanta hur mycket man är beredd att betala för en högre kvalitet. Då är det 
beställaren, exempelvis måltidsservice, som beställer en upphandling av måltidsstransporter. 
Då får vi diskutera med beställaren hur mycket de är beredda att betala för en högre kvalitet. 
Och det är det bara beställaren som vet. Normalt sett så vill vi ha en hög kvalitet, vi vill inte 
ha billigast möjliga utan vi vill räkna in kvalité och normalt sett så är det kanske 40-50% som 
är då kvalitetspengar ungefär.  

-‐ För ju hårdare krav ju fler anbudsgivare kan försvinna? Är det något som ni 
reflekterar över? Är det så att ni vill ha en hög konkurrens? 
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Ja, det vill vi. Men det beror lite på vad vi har för marknad. Kollar vi på lokal marknad, så vet 
vi lite vad de har. Exempelvis kan vi ta miljöledningssystem, då hade vi krav tidigare att 
leverantören måste vara tredjeparts- certifierad. Då kunde vi att våra lokala leverantörer hade 
lite bekymmer att få denna certifiering, kanske för att de inte hinner göra jobbet som det krävs 
för en tredje parts-certifiering. Då sa vi att vi nöjer oss med att ha miljöledningssystem som 
krav. Sedan får vi bedöma om det är ett vettigt miljöledningssystem som vi kan godkänna, 
eller är det bara en pappersprodukt. Hade vi haft tredje parts-certifiering hade vi haft en tredje 
part som kollar och godkänner, det hade ju varit det enklaste för oss. Men där har vi fått 
anpassa oss. Vid transporter har vi ganska höga miljökrav, men där får ju alla anpassa sig till 
detta.  

-‐ Ni jobbar väl med dessa miljökrav, och det ligger väl i linje med, visionen om att 
vara Sveriges ledande miljökommun 2025? Går det att säga att det ligger lite som 
ett paraply över kommunens arbete? 

Ja precis, så är det. 
-‐ När man kollar på hållbarhet så kollar man ju på miljö, men också social och 

ekonomiska aspekten på hållbarhet. Är detta något som man tar hänsyn till?  
Ja, det är det. Vi har som krav, också från politikerna, att vi inte ska handla med företag som 
exempelvis har barnarbete och ha vettiga miljöskydd för sina anställda. Det som är svårare är 
vilken hänsyn man ska ta till arbetare, om man tänker den i priset. Där var det nyligen en 
debatt att vi har för stora krav på samhällsbetalda resor, så att taxichaufförer drabbas och har 
så dåliga villkor. Där har vi börjat med att sätta priser som inte är lägre än en nivå att driva en 
verksamhet på. Det är ju dels för att inte driva företag i konkurs och dels fattar vi själva att om 
vi tar timpris för en konsult där vi har fått in anbud med ett lågt pris, så vet vi att vi blir lurade 
på annat sätt. Antingen kanske de inte levererar eller så sätter de upp en massa extratimmar. 
Så vi försöker jobba med att ha ett lägsta accepterat pris.  

-‐ Så att ni vet att ni betalar en vettig levnadslön?  
Ja, och så att leverantörerna inte blir inspirerade att lura oss på annat vis. Istället har vi vettiga 
nivåer på våra priser. Men det är inte så enkelt. Exempelvis så upphandlade Sveriges 
kommuner och landsting IT-konsulter där de fick in ett anbud där de skulle få betalt för att 
anlita dem som konsult, tror det var 5kr i timmen. Det anbudets antogs inte och då begärde 
leverantören överprövning och då så fick man rätten att godkänna leverantörernas argument 
om att man tog detta som en utbildningskostnad. Därför var Sveriges kommuner och landsting 
tvungna att anta detta anbud med detta låga ”pris”. Så det är debatter om vad man ska lägga 
sig på för nivå. 

-‐ Ja, man vill väl skydda både sig själv och även dem som man anställer?  
Precis, och vi vill ju inte betala för mycket eftersom vi hanterar skattepengar. Så det måste 
finnas en vettig gränsdragning där.  

-‐ När ni jobbar med och skiljer på obligatoriska, skakrav och börkrav, är det då 
den beställande enheten som arbetar med dem? 

Ja, de bestämmer kraven och vi formulerar kraven åt dem. Sen finns det en del krav som vi 
alla måste ha, att de ska ha betalat sina skatter exempelvis. Så vi formulerar mycket av kraven 
på leverantören, formella krav, och sen formulerar beställaren kraven på sin produkt eller 
tjänsten som de vill ha.  

-‐ Minns du den upphandling som var 2012, var du med då? 
Jag kommer inte ihåg den, så antagligen var jag det inte.  

-‐ Finns det möjlighet att vi tag i de anbuden som kom in på den förfrågningen?  
Anbud ska sparas i tre eller fem år, så de går säkert att få tag i. Skicka ett mail till Birgitta så 
kan hon ta reda på dem. Vinnande anbud går alltid att få fram.  

-‐ Men då vet du inte om det bara var Rontax som hade lämnat anbud?  
Jag tror att det var flera, men jag är osäker. 
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-‐ Vi skulle vilja ha lite anbud att kolla på, för att se hur de har tolkat kraven… 
Vi försöker ju formulera kraven så att det inte ska finnas utrymme för tolkning. Men det är 
svårt! 

-‐ Visst är det så att när ett anbud väl har kommit in och accepteras så går det inte 
att ändra?  

När förfrågningsunderlaget är klart så annonserar vi och då kan de preventiva anbudsgivarna 
komma och säga att ”det här är oklart/ hur menar ni med detta kravet?”. Då kan vi gå ut med 
ett ändringsmeddelande, som når alla. Vi publicerar allt i en databas och om man hämtat 
underlaget i databasen så får man automatiskt alla ändringar vi gjort. Så vi kan ändra oss till 
ungefär sex dagar innan sista anbudsdagen, men sen är det kört. Är det så att man har skrivit 
något heltokigt eller ser att det kan tolkas på olika sätt, så kan man avbryta upphandlingen. 
Det kan man alltid göra.  

-‐ Men då blir det väl en kostnads och tidsfråga?  
Ja, då kan det bli tidsproblem. 

-‐ Tack för din hjälp! 

8.4 Intervju Maria Lindberg 150514 

Servicechef på Lerums kommun 
 

-‐ Vi har lite frågor rörande om hur ni vill att tjänsten ska se ut i framtiden? Hur 
tänker ni med turer? Miljömässigt? 

Vi vill givetvis ha den lösningen som är bäst för miljön. Så som det är nu har vi lagt ner 
massa tid på att planera hur det ser ut idag, kanske är det bäst att vända på det för att ut bästa 
möjliga av tjänsten.  Vad vi kan ställa för krav på bra bilar som klarar av miljökraven och hur 
vi kan följa upp det. 

-‐ Vi har ju kollat på vad ni hade för miljökrav och krav på utsläpp i 
förfrågningsunderlaget och sedan jämfört det med transportstyrelsens siffror för 
just de bilarna som kör dessa sträckor. Då ligger de ca 60 g co2 per kilometer 
över det krav som ni ställt? Och hur tänker ni med uppföljning? 

Ja, vi hade ett krav att det skulle vara lägre utsläpp och det var ju ett krav som vi ställt och 
som vi inte följt upp. Och det är ju dumt att ställa krav om man inte kan följa upp dem. Då 
kanske det finns elbilar istället, som kan klara av denna rutten och finns det något 
transportföretag som jobbar med sådana bilar? Och hur dyrt blir det? Kanske blir hur dyrt som 
helst. 

-‐ Då vi har kollat på rutterna verkar det som att några av stoppen ligger i 
anslutning till varandra. Tex en skola och en förskola bredvid. Går det där att 
överväga att ha bara en avlämningsplats? 

Problemet där är att det blir dålig arbetsmiljö för vår personal om de ska köra vagnarna om 
det inte finns något sammanhängande på byggnaden. Då får de transportera dem med 
handkraft på utsidan och det är ingen bra lösning. Vi har haft det problemet på hästhagen där 
de bara har kört till hästhagens skola och sen bara backat ner för en backe och det klarar man 
inte själv, det är för tungt.  Om vi ska vårda vår personal så är det ingen bra lösning. 

-‐ Det blir inte bra ur ett social mässigt perspektiv? 
Det blir inte bra på ett arbetsmiljömässigt och socialt för vår personal och därför har vi fler 
avlämningsställen. Vi har redan platser idag som vi inte har transporter till och där man då får 
gå över med saker själva från ett vanligt kök och det är jobbigt, speciellt på vintern och på 
sommaren är det massa grus och sånt. 



	  

	  
78	  

-‐ Sen tänkte vi på Lerums miljövision och hur jobbar med den, förutom då 
minskat matsvinn, och mer kopplat till transporter? Och då tänker vi på det här 
med utsläppen.. 

Alla bilarna i Lerums kommun, som vi äger och som körs, allt ska vara fossilfritt till 2018.  
-‐ Då borde det omfatta även dessa transporter?  

Ja, om vi ska göra det rätt så borde det även omfatta de transporttjänster som vi köper också 
drivas med fossilfritt, gas är ju fossilfritt och man vill inte ha diesel eller bensindrivna eller 
hybridbilar. Så det är ju gas eller el då i så fall.  För så stora transporter som vi har så är det 
gas som är det bästa. Så det hade jag gärna haft med för det är ju ett steg i rätt riktning, om vi 
köper in fossilfritt. För då behöver de ju bara garantera det och byta ut om de inte har de.  

-‐ Det behöver inte vara ställt som ett ska-krav? tänker du? 
det är ju bättre att ha det som ett ska-krav annars kommer de ju inte uppfylla det? 

-‐ Det går ju att ha det som ett kontraktsvillkor-krav? Det betyder att de inte är 
skyldiga att just vid upphandlingen men om det inte är fixat till kontraktets 
början så har ni rätten att bryta det.  

Det skulle jag tycka vore bra att ha med.  
-‐ Är det något mer som ni känner att ni vill ha med i upphandlingen? 

I stora drag vill vi ha med att det ska märkas om vi minskar ett stopp eller lägger till ett stopp.  
-‐ Den rent ekonomiska biten? Ni hade ju med två scenarion i förra upphandlingen 

vid tillägg av stopp, men enbart tillägg? 
Precis, det var ju bara vid tillägg. Men om det blir ett avdrag med ett stopp.  

-‐ Då kanske man ska ha något liknande? 
Det ska ju märkas på priset om man får ett stopp mindre, och det gör det inte idag. 

-‐ Det har ju att göra med att det inte är formulerat i förfrågningsunderlaget? 
Precis, så det är ju bra om vi har det formulerat. Sen vill vi också veta vad som är brukligt när 
man gör en uppsägning av ett stopp, är det en månad? Eller två månader? 

-‐ Alltså uppsägningstid? 
Ja, jag tycker att en månad innan räcker men han tycker att det är för lite. 

-‐ Tack så mycket för din hjälp! 
 


