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Abstract 
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Abstract 

Purpose: The problem is that small building entreprenuers generally don’t participate 

in public procurement since they are experiencing the process to be time-consuming, 

expensive and complicated. The main objective is to produce a proposal for how 

small municipalities can work to make the participation of small building 

entreprenuers in public procurement easier. 

Method: The main objective has been achieved with qualitative enquiries such as 

interviews. These interviews have been made with three small municipalities and one 

small building entrepreneur. 

Findings: To make it easier for small building entreprenurs to participate in public 

procurement small municipalities can work with simplifying the administrative 

regulations with the help of frequently asked questions from the entreprenurs. They 

can procure total contracts, partnering-projects or split contracts which afterward is 

combined to a coordinated generalcontract. They can also try to keep a good contact 

with their local entreprenuers. They can identify which documents that are necessary 

to demand at the tendering and which they can submit afterwards. Another initiative 

to increase the entreprenuers interest is to organize a gathering where the municipality 

can inform and answer questions about public procurement. 

Implications: The problem is not demarcated just in Sweden but throughout the 

European Union. The proposal can be used in other member states but needs further 

development to make a greater difference during a longer perspective. Svenskt 

Näringsliv (2014) earlier warned that an increase of the direct procurement limit 

would affect the competition badly. The essay clarify that the increase did not bring 

any difference to the competition since the municipalities uses internal guide-lines. 

The internal guidelines involves internal monetary limits for the municipalities. This 

is to ensure a good competition when procuring direct awards. Hopefully the proposal 

will help to solve the overall problem that small building entrepreneurs generally 

don’t participate in public procurement. 

Limitations: The essay only covers municipalities with a population of 

approximately 30.000 people, but the problem is most likely present in big 

municipalities as well. It was a suitable boundary that was made because 

municipalities with approximately 10 000 people often cooperate with big 

municipalities. Such a small municipality would not contribute to the empirics that 

were necessary to fulfill the main objective. 

Keywords: Public procurement, Act (2007:1091) on public procurement, 

Municipality, Contract, Building entrepreneur.
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Sammanfattning 

Syfte: Problemet är att små byggentreprenörer generellt inte deltar i offentlig 

upphandling då de upplever processen som tidskrävande, kostsam och komplicerad. 

Målet med arbetet är att ta fram ett förslag på hur mindre kommuner kan arbeta för att 

underlätta deltagandet för små byggentreprenörer i offentlig upphandling. 

Metod: För att uppnå målet har kvalitativa undersökningar i form av intervjuer 

genomförts med tre mindre kommuner samt en mindre byggentreprenör. 

Resultat: För att underlätta deltagandet för de små entreprenörerna kan mindre 

kommuner arbeta med att förtydliga och förenkla AF-delen med hjälp av vanligt 

förekommande frågor från entreprenörer. De kan upphandla totalentreprenader, 

partnering-projekt eller delade entreprenader som sedan sammanförs till en 

samordnad generalentreprenad. De kan också försöka hålla en god kontakt med sina 

lokala entreprenörer. De kan identifiera vilka dokument som verkligen är nödvändiga 

att kräva in vid anbudsgivning och vilka som kan lämnas i efterhand. Ett ytterligare 

initiativ för att öka intresset hos entreprenörerna är att anordna en tillställning där 

kommunen kan informera och svara på frågor om upphandling.  

Konsekvenser: Problemet är inte till avgränsat till Sverige utan finns i hela EU. 

Förslaget är tillämpbart i alla medlemsländer men bör utvecklas för att bidra med en 

större skillnad under ett längre perspektiv. Svenskt Näringsliv (2014) varnade tidigare 

för att en höjning av direktupphandlingsgränsen skulle ha skadlig inverkan på 

konkurrensen. Arbetet klargör dock att höjningen inte medför någon skillnad då 

kommunerna använder sig av interna riktlinjer. De interna riktlinjerna innebär att 

kommunerna har interna beloppsgränser. Detta för att säkerställa en god konkurrens 

vid direktupphandling. Arbetets övergripande problem att små entreprenörer generellt 

inte deltar i den offentliga upphandlingen kan med förhoppning lösas med hjälp av det 

framarbetade förslaget.  

Begränsningar: Arbetet har endast behandlat kommuner med cirka 30 000 invånare, 

men troligtvis är problemet aktuellt även i större kommuner. Det var en lämplig 

avgränsning som gjordes då kommuner med cirka 10 000 invånare ofta samarbetar 

och får hjälp av en större kommun. En sådan liten kommun skulle inte kunna bidra till 

den empiri som behövts för att uppfylla arbetets mål. 

Nyckelord: Offentlig upphandling, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 

Kommun, Byggentreprenad, Byggentreprenör. 
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Förkortningar och begrepp 

 

LOU:  Lagen om offentlig upphandling. 

AF-del: Administrativa föreskrifter, del av förfrågningsunderlag. 

ÄTA:  Ändring- och tilläggsarbeten. 

AB:  Allmänna bestämmelser. 

ABT:  Allmänna bestämmelser för totalentreprenader. 

Ramavtal: Avtal som ligger till grund för en entreprenörs framtida 

uppdrag. Avtalet anger ramar och villkor som gäller under 

avtalsperioden.  

Avrop: Ett avrop innebär att myndigheten tilldelar kontrakt med 

hänvisning till ett tidigare upphandlat ramavtal.  

AMA: Allmän material- och arbetsbeskrivning, ett referensverk 

för att upprätta tekniska beskrivningar och 

upphandlingsunderlag.  

 

Byggherre:  Beställare av projekt. 

Delad entreprenad: Projekt där byggherren upphandlar samtliga entreprenörer 

och ansvarar för samordning av dessa.  

Generalentreprenad:  Projekt där byggherren upphandlar samtliga entreprenörer 

och lämnar över samordningsansvaret till, vanligtvis, 

byggentreprenören.  

Totalentreprenad:  Projekt där byggherren upphandlar en entreprenör som 

sköter både projektering och utförande.  

Partnering: Projekt där kunskap från beställare, entreprenör och 

konsulter utnyttjas under alla skeden av byggprocessen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling härefter kallat LOU reglerar den 

upphandling som myndigheter genomför. Summan av de upphandlingar som sker 

under ett år uppskattas till ett värde av 600 miljarder kronor (Konkurrensverket, 

2016). Detta gör offentliga myndigheter till en betydande aktör på marknaden 

(Bergman, Indén, Lundberg & Madell, 2011). LOU infördes för att främja konkurrens 

och erbjuda invånarna det bästa möjliga av offentliga medel. Enligt 12 kap §1 skall 

den upphandlande myndigheten anta det anbud som antingen är mest ekonomiskt 

fördelaktiga eller det anbud som innehåller det lägsta priset. Detta gör att myndigheter 

ofta väljer det lägsta priset eftersom de inte har resurser till att ta reda på vilket anbud 

som är det mest ekonomiskt fördelaktiga (Sporrong, Bröchner & Kadefors, 2005). 

1.2 Problembeskrivning 
Problemet med att små byggentreprenörer inte deltar i offentlig upphandling är inget 

som är avgränsat till Sverige. Reglerna för upphandling bygger på direktiv som är 

likvärdiga för hela EU. En utredning från England visade att utifrån feedback 

upplevde mindre entreprenörer att det fanns många hinder som påverkade deras 

möjlighet att erhålla arbeten inom den offentliga sektorn. Bland annat uppfattade de 

upphandlingsprocessen som tidskrävande vilket utgjorde en stor frustration (Loader, 

2015).  

Ännu en studie som genomförts i England beskriver ett behov av specialister. Behovet 

riktar sig mot den upphandlande myndighetens kunskaper gällande framtagande av 

förfrågningsunderlag. Detta för att underlätta anbudsframställning samt förståelse för 

byggentreprenörer. Nu råder uppfattningen hos mindre entreprenörer att den 

offentliga sektorn endast väljer de kontrakt med lägsta pris hellre än det ekonomiskt 

mest fördelaktiga (Loader & Norton, 2015).  

Ett ytterligare problem som förvärrar situationen för små byggentreprenörer är 

tröskelvärdet för direktupphandling. År 2015 låg tröskelvärdet för direktupphandling 

på 270 964 kronor medan det nu, år 2016 har höjts till 534 890 kronor 

(Konkurrensverket, 2016). Svenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation som 

arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar för expansion 

och tillväxt. Efter 20 års erfarenhet av offentlig upphandling argumenterar de i ett 

remissvar till socialdepartementet för att sänka direktupphandlingsgränsen. De är 

övertygade om att en höjning kommer att medföra skadliga inverkningar på 

konkurrensen. Om direktupphandlingsgränsen höjs ytterligare riskerar andelen 

direktupphandlingar att öka vilket hotar den öppna konkurrensen och små företags 

möjligheter att verka och växa på marknaden (Svenskt näringsliv, 2014).   

Redan år 2014 antydde upphandlande enheter att det undre tröskelvärdet var för lågt 

för att täcka de administrativa kostnaderna. En studie genomfördes av Inspektionen 

för Socialförsäkringen och denna visade på motsatsen. Studien jämförde möjliga 

vinster mot den administrativa kostnaden av att genomföra offentliga upphandlingar 

och fastslog att ett tröskelvärde på 300 000 var fullt tillräckligt för att täcka 

kostnaderna. Det visade sig att redan vid mycket låga kontraktssummor är vinsterna 

större än kostnaderna (Molander, 2014). 
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Det övergripande problemet är att små byggentreprenörer generellt väljer att inte delta 

i offentlig upphandling då de uppfattar lagen som både tidskrävande, kostsam och 

komplicerad. Avslutningsvis kan det sammanfattas att det råder ett markant missnöje 

kring lagen och att den inte levt upp till dess förväntningar (Lyckhage, 2012). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att ta fram ett förslag på hur mindre kommuner kan arbeta för att 

underlätta deltagandet för små byggföretag i offentlig upphandling, genom att besvara 

följande frågeställningar nedan:   

1. Hur arbetar mindre kommuner för att underlätta deltagandet för små bygg-

entreprenörer i offentlig upphandling idag?  

2. Vilka konsekvenser har höjningen av direktupphandlingsgränsen medfört i mindre 

kommuner? 

3. Hur hanteras behovet av specialister vid framtagande av ett korrekt förfrågnings-

underlag i enlighet med LOU, i mindre kommuner?  

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen inriktar sig främst på myndighetens arbete för att underlätta offentlig 

upphandling för de små entreprenörerna. För att få en balanserad uppfattning om 

upphandling kommer även en mindre entreprenör att intervjuas. Arbetet behandlar 

endast upphandling som avser byggentreprenader och därmed inte varor och andra 

tjänster. Detta eftersom varor och tjänster inte tillhör byggnadsteknik. Små 

byggentreprenörer definieras i rapporten som ett företag med mindre än 50 anställda 

(2003/361/EG). 

De kommuner som studien grundar sig på har ett invånarantal på omkring 30 000 

invånare, vilket i rapporten härefter definieras som en mindre kommun. Anledningen 

till denna avgränsning är att mindre kommuner erhåller begränsade resurser och 

därmed anses problemet vara störst hos dessa.  

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en bakgrund och beskrivning av det aktuella problemet. Mål 

och frågeställningar presenteras. Dessa utgör grunden för den fortsatta rapporten. För 

att kunna besvara frågeställningar motiveras sedan vald metod för datainsamling. 

Trovärdighet i metodvalet analyseras.  

Därefter presenteras den teori som är aktuell under kapitlet “Teoretiskt ramverk”. Här 

beskrivs LOU men även tidigare forskning inom upphandling och upplevda problem 

hos myndigheter och entreprenörer. Under kapitlet “Empiri” redovisas de intervjuer 

som genomförts med de mindre kommunerna och en mindre entreprenör. Empirin 

analyseras med hänsyn till teorin och målet med arbetet presenteras. 

Under “Diskussion och slutsatser” diskuteras resultatet och metodvalet. Resultatet 

återkopplas till problembeskrivningen och från detta dras slutsatserna. I rapportens 

sista delar presenteras förslag på fortsatt forskning, referenser och bilagor. 



Metod och genomförande 

9 

2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att besvara rådande frågeställningar behöver verkliga förhållanden studeras. För 

att samla in värdefull data går en kvalitativ undersökning före en kvantitativ. En 

kvalitativ analys kan avslöja företeelser, egenskaper och innebörder. Målet med en 

kvalitativ analys är därmed att upptäcka variationer, strukturer och/eller processer hos 

dessa företeelser (Starrin & Svensson, 1994).  

Valet av datainsamlingsmetod grundar sig på vilken typ av forskningsfråga som ställs. 

Vid frågor som “Vad innebär..?”, “Vad handlar X om?” leds analysen i en kvalitativ 

inriktning. Till skillnad om man ställer frågor som “Finns det ett samband mellan X 

och Y?” “Till vilken grad tillämpas X…?” då leds analysen in på ett kvantitativt spår. 

Frågetyp och val av analysmetod hör ihop (Starrin & Svensson, 1994). 

Målet med arbetet är att få en djupare förståelse, studera verkliga förhållanden, åsikter 

och rum där arbetet med upphandling sker. Därför är kvalitativa undersökningar av 

större värde än kvantitativa undersökningar. I kvalitativa undersökningar kan 

respondenterna bidra med oväntad och ny information som stängda enkätsfrågor inte 

ger möjlighet till. Intervjuerna kommer alltså även att fungera som samtal där det ges 

möjlighet att genom inlevelse och förtroende få fram nya och oanade aspekter på 

ämnesområdet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013).  

Den insamlade empirin som skall analyseras utgörs inte av mätbara resultat, statistik 

eller beräkningar utan grundas endast på svar och diskussioner från intervjuer med de 

mindre kommunerna samt den mindre entreprenören (Patel & Davidson, 2011).  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Här följer de val av metoder som gjorts för att besvara frågeställningarna.  

2.2.1 Hur arbetar mindre kommuner för att underlätta deltagandet för 
små byggentreprenörer i offentlig upphandling idag?  
För att besvara frågeställningen kommer intervjuer och samtal att genomföras med tre 

mindre kommuner. Frågan generar inte svar i form av mätbar data, utan det krävs en 

kvalitativ metod i form av intervjuer, som studerar verkliga förhållanden där aktuell 

företeelse utspelar sig (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). 

2.2.2 Vilka konsekvenser har höjningen av direktupphandlingsgränsen 
medfört i mindre kommuner? 
För att besvara frågeställningen kommer intervjuer och samtal att genomföras med de 

mindre kommunerna. Intervjuerna ger möjlighet för ett rikt material då följdfrågor 

kan ställas som bidrar till mer omfattande svar (Bell, 2005).  
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2.2.3 Hur hanteras behovet av specialister vid framtagande av ett 
korrekt förfrågningsunderlag i enlighet med LOU, i mindre kommuner?   
För att besvara frågeställningen kommer intervjuer och samtal att genomföras med de 

mindre kommunerna. För att få möjlighet till omfattande svar är en kvalitativ metod 

mer lämpad än en kvantitativ metod eftersom en sådan endast ger slutna svar 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Den metod som kommer att utgöra underlag för datainsamlingen är halvstrukturerade 

intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer har öppna frågor i en viss ordnings-följd och 

kräver genomtänkta svar av intervjupersonen ifråga (Alvesson, 2011). Kvalitativa 

intervjuer som undersökningsmetod utmärks av att intervjuaren ställer enkla, raka 

frågor och får tillbaka innehållsrika komplexa svar (Trost, 2010). Det finns ett flertal 

olika tekniker och strategier för denna metod. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2013) 

beskriver att det viktigaste inför en intervju är att precisera exakt vad man vill veta, se 

till att träffa de mest lämpade personerna samt att säkerställa att inga missförstånd har 

skett.  

Fördelen med besöksintervjuer jämfört med exempelvis enkätsundersökningar är att 

de kan anpassas för komplicerade frågor och respondenten kan utveckla sitt svar. 

Kroppsspråk och tonläge kan även utnyttjas för en trovärdig tolkning av 

respondentens svar. En ytterligare metod som kommer att användas är samtal. Ett 

samtal innebär att intervjuaren inte alltid har initiativet och ställer frågor, utan det sker 

ett balanserat utbyte av kunskaper och erfarenheter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2013). 

2.4 Arbetsgång 
Litteraturstudier utgör ett hjälpmedel för arbetets vetenskapliga bakgrund i 

problembeskrivning och teoriavsnitt. Efter resonemang om vilka teorier som är nöd-

vändiga för att nå arbetets mål har forskning inom området insamlats med hjälp av 

databaserna “scopus” och “science direct”. Sökandet har genomförts på engelska för 

att även ta del av internationell forskning. De sökord som använts är “public 

procurement”, “SME” och “Sweden”. För att ta del av nationell forskning har sökning 

även gjorts via SOU (Statens offentliga utredningar). En stor del av litteraturstudierna 

har omfattat upphandling då det är av stort värde att ha möjlighet att utnyttja befintlig 

kunskap då man ställer frågor under intervjun (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013).  

För att få mer utvecklande svar under intervjun skickades intervjufrågorna till de 

mindre kommunerna samt den mindre entreprenören en vecka i förväg. Intervjuerna 

genomfördes på vardera respondents arbetsplats under inspelning. Intervjuerna 

sammanfattades och mejlades tillbaka till varje respondent för ett godkännande. I 

empiriavsnittet hölls respondenterna anonyma för att skydda deras integritet samt 

skapa en ökad trygghet under intervjun. Under analysen fördes en diskussion om vilka 

frågor som var relevanta att analysera djupare för att uppnå målet. Utifrån analysen 

framställdes ett förslag på hur mindre kommuner kan arbeta för att underlätta 

deltagandet av små entreprenörer, i enlighet med målet.  
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2.5 Trovärdighet 
För att få en hög trovärdighet och minska felkällor tar man hjälp av begreppen 

validitet och reliabilitet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Validitet definieras som 

ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2013). Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett 

instrument ger samma resultat vid olika tillfällen men under liknande omständigheter 

(Bell, 2005). Dessa två begrepp om trovärdighet samarbetar. En undersökning som 

uppfyller en hög validitet uppfyller även en hög reliabiltet. En hög reliabilitet betyder 

dock inte alltid att undersökningen är validativ. En fråga kan ge samma svar vid olika 

tillfällen men ändå inte mäta det den avser att mäta (Bell, 2005).  

2.5.1 Validitet  
För att säkerställa validiteten i rapporten var intervjufrågorna välformulerade och 

kunde därför inte missuppfattas. Yttre validitet avser i vilken grad man kan 

generalisera sitt resultat till andra grupper eller situationer (Mälardalens Högskola, 

2014). Eftersom rapporten grundar sig på intervjuer med tre mindre kommuner med 

samma invånarantal erhålls en hög yttre validitet och resultatet kan generaliseras till 

andra mindre kommuner med samma invånarantal.  

Inre validitet avser hurvida de slutsatser som dras i den aktuella situationen är 

trovärdiga eller inte. Den inre validiteten är alltså bunden till tillfället då studien 

genomförd (Mälardalens Högskola, 2014). Den inre validiteten anses vara hög då 

respondenterna intervjuades på deras arbetsplats och därmed kände en trygghet och 

förtroende att tala öppet om ämnet. 

2.5.2 Reliabilitet 
Intervjuerna har genomförts med två intervjuare för att undvika att åsikter blir 

subjektiva. För att ytterligare uppfatta allt korrekt “lagrades” verkligheten genom en 

ljudinspelning (Patel & Davidson, 2011). Detta för att kunna lyssna om och försäkra 

sig om att inget har misstolkats. När intervjuerna transkriberats och tolkats, har dessa 

sedan skickats tillbaka till respondenterna för ett godkännande. Detta görs för att att 

öka trovärdigheten, då det alltid finns en risk att snedvrida och feltolka resultat vid 

intervjuer (Bell, 2005).  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Teorikapitlet behandlar aktuell vetenskap inom området, detta är ett stöd för att nå 

uppsatt mål. I figur 1 nedan redovisas en schematisk bild över hur teori och fråge-

ställningar hör ihop. 

 

Figur 1. En schematisk bild över vilka teorier som är tänkta att besvara vilka 

frågeställningar. 

3.2 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 
LOU trädde i kraft den 1 januari 2008, lagen reglerar upphandlingar av 

byggentreprenader som genomförs av offentliga myndigheter. Lagen ger möjlighet för 

myndigheter att på bästa sätt använda de offentliga medel som finansierar 

upphandlingar genom att dra nytta av den konkurrens som finns på marknaden 

(Söderberg, 2011). Lagen bygger på direktiv från EU vilket gör att upphandlingen i 

princip ser likadan ut i alla medlemsländer. Syftet med att ha en likvärdig lag i alla 

länder gör det möjligt för alla företag oavsett förutsättningar att delta på lika villkor 

(Bergman, Indén, Lundberg & Madell, 2011). Dessa villkor regleras enligt fem 

grundprinciper: icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och 

ömsesidigt erkännande (Konkurrensverket, 2016). 
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3.3 Förfrågningsunderlag 
Beställaren skapar ett förfrågningsunderlag som ligger till grund för anbudsgivarnas 

framtagande av anbud (Pedersen, 2011). I det här avsnittet behandlas endast 

förfrågningsunderlag som avser upphandling av byggentreprenader. För att alla 

anbudsgivare ska tolka informationen på samma sätt finns det krav på ett för-

frågningsunderlag. Det måste vara utformat på ett sätt som underlättar 

kalkyleringsarbete samt vara fullständigt komplett så att entreprenörerna inte behöver 

ta några risker på grund av missuppfattning (Nordstrand, 2011).   

Nedan presenteras de mest förekommande delarna i ett förfrågningsunderlag:  

 Allmän orientering. Detta innehåller en övergripande beskrivning av 

projektet. (Upphandlingsmyndigheten, 2016). 

 Administrativa föreskrifter (AF). De administrativa föreskrifterna utformas 

med hjälp av AF AMA. I denna del av AMA preciseras administrativa och 

juridiska krav och hänvisningar som görs med hjälp av kod och rubrik till de 

krav som ställs (Hansson, Olander & Christiansson, 2009). De administrativa 

föreskrifterna beskriver formella delar som hur anbud ska lämnas in, sista 

anbudsdag, anbudets giltlighetstid, tidpunkt för tilldelningsbeslut med mera 

(Pedersen, 2011). Här beskrivs även hur myndigheten kommer att besvara 

eventuella frågor från anbudsgivarna (Upphandlingsmyndigheten, 2016). 

Föreskrifterna anger även vad anbudsgivarna måste känna till när de ska lämna 

anbud och vad som gäller för den upphandlande entreprenören som senare ska 

genomföra byggandet. De utgör då en del av entreprenadens 

kontraktshandlingar och kompletterar därmed AB:s generella bestämmelser 

(Nordstrand, 2011) (Hansson, Olander & Christansson, 2009).  

 Kvalificeringskrav. Myndigheten redovisar vilka krav som ställs på 

entreprenören. Anbudsgivare som inte uppfyller dessa krav får sitt anbud 

förkastat (Pedersen, 2011). Myndigheten kan till exempel ställa krav på 

särskild kompetens och kräva ett intyg från entreprenören för att säkerställa 

detta (Upphandlingsmyndigheten, 2016). 

 Kravspecifikation. Kravspecifikationen innehåller normalt en teknisk 

beskrivning och/eller en uppdragsbeskrivning för det upphandlade föremålet 

(Pedersen, 2011).  

 Anbudsutvärdering. Myndigheten redovisar vilken utvärderingsgrund som 

gäller. Antingen tilldelas anbudet med  “lägsta pris” eller det “ekonomiskt 

mest fördelaktiga”. Vid lägsta pris tilldelas det anbud som erbjuder lägsta 

anbudssumma och uppfyller kvalificeringskraven. Om myndigheten väljer 

utvärderingsgrunden det “ekonomiskt mest fördelaktiga”, måste även alla 

utvärderingskriterier redovisas i förfrågningsunderlaget (Pedersen, 2011). 

 Kontraktsvillkor. Myndigheten redovisar alla avtalsvillkor som kommer att 

gälla under avtalstiden. Dessa villkor beskriver också vilka möjligheter som 

finns för att säga upp avtalet och vad som händer vid ett avtalsbrott (Pedersen, 

2011). 

 Särskilda kontraktsvillkor. Myndigheten redovisar de villkor som gäller för 

miljö- och social hänsyn (Konkurrensverket, 2016). 

 Kontraktsuppföljning. Myndigheten redovisar hur kraven i förfrågnings-

underlaget kommer att följas upp. Normalt skickas en checklista med över 

efterfrågade dokument (Upphandlingsmyndigheten, 2016). 
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3.4 Upphandlingsförfaranden 
När den upphandlande myndigheten bestämmer vilket upphandlingsförfarande som 

gäller måste projektets summa beräknas. Det finns två tröskelvärden att beakta när 

myndigheten väljer förfarande för upphandlingen. Upphandlingens värde beräknas 

utifrån hela projektets löptid, en upphandlande myndighet får alltså inte dela upp en 

upphandling i flera separata upphandlingar för att komma under tröskelvärdet 

(Bergman, Indén, Lundberg & Madell, 2011). Det tröskelvärde som gäller för 2016 

för byggentreprenader som skall annonseras i hela EU har en summa på 47 758 068 kr 

och tröskelvärdet för direktupphandling är 534 890 kr (Konkurrensverket, 2016). 

Nedan presenteras en schematisk bild över tröskelvärdena och dess förfaranden. 

 
Figur 2. Illustration över upphandlingsförfaranden för respektive tröskelvärde.  
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3.4.1 Upphandling under tröskelvärdet 47 758 068 kr 

Förenklat förfarande 

Den upphandlande myndigheten annonserar sitt förfrågningsunderlag och alla 

intresserade entreprenörer får möjlighet att lämna anbud. Alla inlämnade anbud 

utvärderas efter kvalificeringskraven. Därefter kan myndigheten förhandla om pris 

med de kvarstående anbudsgivarna (Pedersen, 2011).  

Urvalsförfarande 

Den upphandlande myndigheten annonserar sitt förfrågningsunderlag och alla 

intresserade entreprenörer får anmäla sitt intresse om att få lämna anbud. Alla 

ansökningar utvärderas efter kvalificeringskraven. Myndigheten väljer ut vilka 

entreprenörer som får lämna anbud. Anbuden utvärderas och sedan förhandlar 

myndigheten med en eller flera av dem (Pedersen, 2011).  

Direktupphandling under tröskelvärdet 534 890 kr 

Den avgörande summan motsvarar alla köp av samma slags upphandling under 

samma räknesår. För direktupphandling finns inga formkrav och inget krav för 

skriftliga anbud (Pedersen, 2011). Det enda krav som finns är att det krävs 

dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor 

(Konkurrensverket, 2016).  

3.4.2 Upphandling över tröskelvärdet 47 758 068 kr 

Öppet förfarande  

Myndighetens förfrågningsunderlag annonseras i databasen TED (Tenders Electronic 

Daily) och alla intresserade entreprenörer får lämna anbud (2 kap. 22 § LOU). 

Entreprenörernas lämplighet utvärderas efter att alla anbud inkommit. I detta 

förfarande antas entreprenörens anbud utan förhandling av pris (Upphandlings-

myndigheten, 2016). 

Selektivt förfarande  

Ett selektivt förfarande genomförs i två etapper. Den upphandlande myndigheten 

annonserar sitt förfrågningsunderlag i TED och alla intresserade entreprenörer får 

anmäla sitt intresse för att ansöka om att få lämna anbud (2 kap. 16 § LOU). 

Myndigheten utser sedan de mest lämpade anbudsgivarna, de får framställa anbud och 

sedan tilldelas en kontraktet. (Upphandlingsmyndigheten, 2016).  

Förhandlat förfarande  

För detta förfarande bjuder den upphandlande myndigheten in utvalda entreprenörer 

och förhandlar ett kontraktspris med en eller flera av dem (2 kap. 9 § LOU) 

(Upphandlingsmyndigheten, 2015). Denna typ av förfarande kan användas om det vid 

ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats in några lämpliga anbud och de 

ursprungliga villkoren kvarstår (Bergman, Indén, Lundberg & Madell, 2011).  
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3.5 Entreprenadsidans upplevda problematik 
En studie som genomförts i England beskriver ett behov av specialister. Behovet 

riktar sig mot den upphandlande myndighetens kunskaper gällande framtagande av 

förfrågningsunderlag. Detta för att underlätta anbudsframställning samt förståelse för 

byggentreprenörer. (Loader & Norton, 2015). En bidragande orsak till att 

förfrågningsunderlagen saknar information beror på att den upphandlande 

myndigheten brister när det gäller själva kravställandet. För att förbättra 

kravställandet krävs resursförstärkningar, åtgärder för att höja upphandlarnas 

kompetens och särskilda insatser inom upphandlingsstödet (SOU 2013:12). 

En utredning av SOU visar att de små byggentreprenörerna upplever samma problem 

i flera medlemsstater. Utredningens syfte var att analysera behovet av åtgärder för att 

öka konkurrensen på marknaden. Den offentliga marknaden skall vara öppen för alla 

oavsett storlek. Flera remissinstanser som SOU har varit i kontakt med beskriver att 

åtgärder som främjar deltagandet av små byggföretag är viktigt(SOU 2013:12). “Ett 

breddat upphandlingsstöd, mer vägledning och satsning på dialog samt på uppföljning 

och utvärdering nämndes som exempel på åtgärder som kan ha positiva effekter på de 

små företagens deltagande” (SOU 2013:12).  

Med uppdrag från SOI (Sveriges Offentliga Inköpare) har Länsstyrelsen i Dalarna 

gjort en utredning över de små företagens låga deltagande inom länets offentliga 

upphandlingar. I intervjuer påpekar företagen att de upplever förfrågningsunderlagen 

som svårtolkade, att det är komplicerat och tar lång tid att framställa anbud samt att de 

inte har alla certifikat och dokument som myndigheterna kräver. Avslutningsvis 

sammanfattar Lyckhage att LOU snarare har blivit en lag mot korruption än för ökad 

konkurrens. För att de små företagen skall kunna delta i offentlig upphandling krävs 

det mer kunskap och utbildning för dem (Lyckhage, 2012). 

3.6 Myndighetens upplevda problematik 
I en utredning av SOU belyser regeringen ett behov av att öka konkurrensen inom 

offentliga upphandlingar. Problemet som beskrivs yttrar sig även i andra europeiska 

länder. Det är betydelsefullt med en stor variation på anbudsgivare då det stimulerar 

konkurrensen, bidrar till en sund prisbildning och en effektiv användning av de 

offentliga medlen. En god anbudskonkurrens kan säkerställa att upphandlade 

produkter och tjänster erhåller god kvalitet till bästa möjliga pris (SOU 2015:105). 

En dålig anbudskonkurrens är ett hot mot upphandlingarnas kvalité och prissättning. I 

utredningen av SOU beskrivs åtgärder som skulle kunna förbättra konkurrensen. Ett 

sätt för myndigheten att öka anbudskonkurrensen är att skapa tillräckligt stora 

volymer av byggprojekt, som ger möjlighet och lönsamhet för entreprenörer i annan 

kommun att ge anbud. Ett annat sätt är att förenkla förfrågningsunderlag och/eller att 

dela upp upphandlingen. Att upphandla en delad entreprenad är ett bra sätt att etablera 

små entreprenörer och för att öka konkurrens och transparens (SOU 2015:105). 
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3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Grunden i teoriavsnittet byggs upp av LOU. Utifrån denna lag kopplas teorier som 

behandlar förfrågningsunderlag samt tillvägagångssätt vid upphandlingsförfaranden. 

Ytterligare en teori som kopplas till LOU är de problem som entreprenadsidan 

upplever. Problemen grundar sig främst i förfrågningsunderlag som är svårtolkade 

vilket gör att små byggentreprenörer föredrar privat upphandling. För att skapa en 

balans och inte vara allt för ensidiga mot entreprenadsidan beskrivs även de problem 

som myndigheten upplever. Denna teori kopplas till problematiken som de små 

entreprenörerna upplever samt förfrågnings-underlag.  

 

 

Figur 3. Illustration över teoriernas samband.
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4 Empiri 

4.1 Intervju med kommun A 
 

4.1.1 Er arbetsplats 
I kommun A intervjuades en manlig byggchef. På hans avdelning arbetar sju personer 

med upphandling och byggledning. Av de sju projektledarna är det två stycken som 

arbetar helt med installationsupphandling. I kommunen finns även en 

upphandlingsenhet, där arbetar fyra upphandlare. Dessa upphandlare genomför dock 

inga upphandlingar av byggentreprenader. Byggchefen började som snickare och 

utbildade sig sedan till byggnadsingenjör. Han arbetade lite i privat sektor men 

började sedan på kommunen som projektledare och arbetar numer som byggchef för 

byggnadsavdelningen sedan ett år tillbaka.  

Byggnadsavdelningen projekterar handlingar fram till ett färdigt förfrågningsunderlag 

tills det annonseras ut och sedan byggleder de även projektet. De upphandlar flertalet 

generalentreprenader där de levererar färdiga handlingar. Beroende på storlek och hur 

mycket det är att göra på avdelningen så försöker de göra så mycket som möjligt 

själva. Det genomförs ca 60 projekt per år varav 40 upphandlingar per år inom bygg. I 

denna summa räknas även avrop på ramavtal med. Av dessa 40 upphandlingar är 10 

% över 47 miljoner och 20 % är under direktupphandlingsgränsen. Av de ca 60 

projekt som kommunen har per år blir cirka 10 % överprövat. Det är ofta de större 

projekten som blir överprövade eftersom då är det mer pengar inblandat.  

För att minska antalet överprövningar har de blivit tvungna att bli noggrannare i 

upphandlingsfasen. De har börjat arbeta med att ha mallar med färdiga texter. 

Kommunen upplever att de behöver anställa fler då de har många projekt på gång. 

Detta leder till en något ansträngd arbetssituation. De upplever dock inga svårigheter 

med att rekrytera arbetstagare med särskild kunskap inom upphandling. Vid 

rekrytering har det funnits ett bra urval och detta tros bero på att det kommer 

nyutbildade som har en viss kunskap om upphandling och att det finns ett stort 

intresse av att ha kommunen som arbetsgivare.  

4.1.2 Allmänt om upphandling 
Fördelen med att vara en mindre kommun är ett nära samarbete med entreprenörerna 

och därmed bildas en god dialog. Med ett nära samarbete har entreprenörerna god 

uppfattning av vad som förväntas av dem. Nackdelen med att vara en mindre kommun 

är det låga urvalet av anbudsgivare. Det skulle vara bra för priset om fler lämnade 

anbud.  

4.1.3 Förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlagen skrivs av en projektledare som även ansvarar för budget och 

tidplan. Ofta hjälps projektledarna åt med att utforma och kontrollera varandras 

förfrågningsunderlag. Mallarna som finns för AF-delen underlättar eftersom det går 

att återanvända vissa texter och detta minskar risken för fel. Det görs inte mycket 

ändringar i AF-mallen förutom uppdateringar vid eventuella lagändringar som kan 

påverka beskrivningen.  
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Kommunen använder sig främst av utvärderingsgrunden “ekonomiskt mest 

fördelaktiga”, detta eftersom man skall kunna utvärdera ÄTA, á-priser och 

timpenning för vissa ÄTA-jobb enligt ABT. Dessa utvärderingskriterier är mest 

förekommande, men de använder även optioner som kriterie. Det kan finnas vissa 

saker som inte får plats i budget men som de ändå borde göra när de bygger, då läggs 

detta till som ett optionspris. Genom att göra detta kan kommunen värdera detta pris. 

Läggs dessa önskemål in som skall-krav utan utvärdering istället för optioner kan 

byggnationen bli väldigt dyr. 

Vid förfrågningsunderlag då speciell sakkunskap krävs används konsulter. Detta görs 

vid de flesta upphandlingar om det inte är väldigt små upphandlingar. Upphandlings-

enheten sköter upphandling av ramavtal för konsulter. Ramavtalen hålls i max fyra år. 

På byggavdelningen hade de önskat längre ramavtal eftersom att de ofta fått in ett bra 

samarbete med konsulterna och då inte vill tvingas att byta.  

4.1.4 Anbudsgivare 
I kommunen finns inget stort utbud på entreprenörer, det är i princip fem företag som 

brukar lämna anbud på byggentreprenader. Dessa anbudsgivare är mellanstora, lokala 

företag som har mellan 30-60 anställda. Detta gör att tidigare upphandlad entreprenör 

ofta blir upphandlad på nytt. Kommunen hade önskat en högre variation än nuvarande 

och tror att det skulle skärpa både dem själva men även de entreprenörer som brukar 

lämna anbud. För att få till en högre variation av entreprenörer kan kommunen 

försöka att locka med attraktiva entreprenader med en lång byggtid. De skall även se 

över om det går att lösa en bättre annonsering som når ut till fler, nuvarande 

annonsering sköts via e-avrop och kommunens egna hemsida. De arbetar löpande med 

att förbättra variationen av anbudsgivare. 

Enligt kommun A borde egentligen inte LOU vara något problem för mindre 

entreprenörer då det är någorlunda tydligt i AF-mallen och skall-kraven vad som skall 

göras och vad som skall lämnas in. Om man inte läst en AF-text tidigare kan den 

uppfattas som rörig, har man sedan läst den ett antal gånger är det inga problem. 

Byggchefen tror att det är många mindre entreprenörer som är rädda för att gå in i ett 

samarbete med kommunen. Det är ett stort steg att ta då det ställs krav på viss 

utbildning, arbetsmiljö och annat. Utbildning inom ABT och AMA är även 

nödvändigt för att kunna förstå alla lagar och standarder som gäller.  

4.1.5 Direktupphandling 
Höjningen av direktupphandlingsgränsen har inte påverkat byggavdelningens arbete 

alls. Eftersom hela kommunen ses som en upphandlande enhet blir de totala års-

summorna snabbt högre än direktupphandlingsgränsen. Vilket medför att 

byggavdelningen inte märkt av höjningen, utan de ser gärna en ytterligare höjning. 

Det finns inte några interna riktlinjer för direktupphandling på byggavdelningen. 

4.1.6 Slutliga åsikter 
Förbättringar av lagen vore att förvaltningsrätten skulle ha en kortare process vid 

hantering av en överprövning eftersom det blir en fördröjning av kommunens arbete. 

Byggchefen skulle även vilja se möjlighet till förlängning av ramavtal med konsulter 

på en längre tidsperiod än fyra år. Ett önskemål hade varit att öka denna längden till 

10 år. Kommunen har vad som behövs för att göra ett bra arbete. De går på 

vidareutbildningar inom upphandling när tillfälle ges och intresse finns. 
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4.2 Intervju med kommun B 

4.2.1 Er arbetsplats 
I kommun B intervjuades en kvinnlig upphandlingschef och en manlig fastighetschef. 

Kvinnan började arbeta inom kommunens personalenhet för 30 år sedan och har i de 

tidiga åren fått rollen som upphandlingschef för kommunens upphandlingsenhet. 

Mannen började arbeta i kommunen med fastighetsförvaltning för 38 år sedan och 

blev fastighetschef för 26 år sedan. På upphandlingsenheten är de totalt fyra 

medarbetare som arbetar med upphandling. Där sköter de alla upphandlingar förutom 

de som avser byggentreprenader, de sköts av fastighetskontoret. På fastighetskontoret 

är de totalt sju medarbetare som arbetar med upphandling och projektering. I kommun 

B arbetar de mycket med att försöka få en enhetlig AF-del i förfrågningsunderlagen 

då detta utgör grunden för hela upphandlingen. Kommun B har har tagit fram en egen 

mall som de försöker använda i varje upphandling.  

Upphandlingsenheten och fastighetskontoret har olika syn på arbetsbelastningen. 

Upphandlingsenheten anser att arbetsbelastningen har minskat de senaste åren då allt 

mer sker elektroniskt medan fastighetskontoret upplever att den ökar. Upphandlings-

chefen har upplevt svårigheter med att rekrytera nya arbetstagare som behåller sin 

anställning under en längre period. Ofta har nyanställda arbetat på kommunen i ett år 

och sedan flyttat. Fastighetschefen har inte märkt av det lika tydligt.  

4.2.2 Allmänt om upphandling 
I kommun B har de flesta upphandlingarna ett värde över direktupphandlingsgränsen. 

Ramavtal avseende byggentreprenader går genom kommunens centrala upphandlings-

enhet. Det görs väldigt få direktupphandlingar i kommun B, allt fler upphandlingar 

utgörs av ramavtal. Ramavtalen gäller som längst i 4 år. Det vanligaste är att upp-

handla 3+1 år. Dessa regler för ramavtal gäller även på konsultsidan. Konsulter 

används vid upphandlingar där speciell sakkunskap krävs. Fördelen med att vara en 

mindre kommun är att det är en nära kontakt mellan kommunens upphandlingsenhet 

och fastighetskontor. Kommun B upplever endast en nackdel med att vara en mindre 

kommun och det är att de inte får lika mycket anbud som en större kommun får.  

4.2.3 Förfrågningsunderlag 
Sammanfattningvis uppstår ett behov i kommunen som rapporteras till upphandlings-

enheten som assisterar med hjälp och rådgivning under processen. Förfrågnings-

underlag skall framtas och annonseras ut på e-avrop samt i deras lokaltidning. Det 

bildas 2-3 referensgrupper som skall representera den utomstående verksamheten med 

synpunkter och åsikter inför framtagande av ett lokalprogram. Lokalprogrammet ger 

en bild av vad beställaren önskar. Upphandlingsenheten sköter till slut utvärdering 

och tilldelningsbeslut till utnämnd entreprenör. Kommun B använder sig nästan alltid 

av utvärderingsgrunden “lägsta pris”, vid upphandling av utförandeentreprenader. 

Kommun B anser att detta är ett bra system, då företagen inte kommer vidare om de 

inte uppfyller alla kvalificeringskrav. När entreprenörerna passerat kvalificerings-

kraven genomförs sedan utvärderingen.  

Det vanligaste är att kommunen upphandlar samordnade generalentreprenader så att 

byggfirma, elektriker, rörläggare och ventilationare med mera upphandlas var för sig. 

Detta görs för att gynna de små entreprenörerna och involvera dem i den offentliga 



Empiri 

21 

upphandlingen. Efter att entreprenörerna upphandlats förs de samman till en 

samordnad generalentreprenad som oftast byggentreprenören får ansvara för. 

4.2.4 Anbudsgivarna 
Anbudsgivarnas storlek varierar allt från 40 - 200 anställda. Kommun B medger att de 

skulle vara tacksamma om de fick fler anbud, men om entreprenörerna är stora eller 

små spelar inte så stor roll. Eftersom det är ett litet samhälle händer det lätt att tidigare 

upphandlade entreprenörer upphandlas på nytt.  

 

Kommun B tror att de små entreprenörerna som kanske inte har en byggingenjörs-

utbildning, kan uppleva att språket i ett förfrågningsunderlag är komplicerat och 

svårförståeligt. Samtidigt är det mycket onödig negativitet riktad mot kommunen då 

de gör mycket för att underlätta och hjälpa till. Upphandlingschefen berättar om en 

allmän tillställning där kommunen skulle informera om offentlig upphandling, dock 

var det knappt någon som närvarade. Kommun B klarlägger att intresset måste ligga 

hos båda parter.  

Kommun B har vidtagit ett flertal åtgärder för att gynna små entreprenörer på den 

offentliga marknaden. Fastighetschefen försöker upphandla delade entreprenader så 

mycket som möjligt, det är gratis att lämna anbud samt att de försöker förenkla 

förfrågningsunderlagen. De försöker även att minska ner mängden efterfrågade 

dokument och kräver inte in mer dokument än nödvändigt. De försöker sortera bort 

allt som ändå inte kommer att utvärderas vid anbudsutvärderingen. Resterande viktiga 

dokument kan lämnas in efter tilldelat kontrakt istället.  

4.2.5 Direktupphandling 
Höjningen av direktupphandlingsgränsen har inte påverkat kommunens arbete 

speciellt mycket. Kommun B har interna riktlinjer för direktupphandling som säger att 

allt över 100 000 kr skall upphandlas med avtalade ramavtal (rangordning/förnyad 

konkurrensutsättning). Fördelen med direktupphandling upp till 534 890 kr är att de 

inte behöver annonsera offentligt i form av förenklat förfarande. Fördelen är också att 

det inte går att överpröva. Fastighetschefen klargör att det knappt sker någon direkt-

upphandling för byggentreprenader. Variationen på anbudsgivare är inte så stor 

eftersom de redan upphandlat ett antal rangordnade entreprenörer samt tre 

entreprenörer som de konkurrensutsätter. Kommun B vänder sig inte till tidigare 

upphandlade entreprenörer men när de lägger ut annonserna publikt så är det lätt hänt 

att tidigare upphandlade entreprenörer blir upphandlade på nytt.  

4.2.6 Slutliga åsikter 
Kommun B skulle sammanfattningsvis vilja göra LOU förenklad med färre 

paragrafer. Om kommun B fick ändra något med lagen skulle det vara formaliasaker, 

som att ett anbud som kommer in för sent inte behöver förkastas eller att möjlighet att 

komplettera ett anbud som saknar en liten detalj ges. Kommunen upplever inget 

särskilt som de saknar i sitt arbete. Ändamålet är att de ska säkerställa konkurrens och 

förebygga korruption. 
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4.3 Intervju med kommun C 

4.3.1 Er arbetsplats 
För kommun C intervjuades en kvinnlig upphandlingschef, en manlig driftsansvarig 

och en manlig upphandlare. Upphandlingschefen började arbeta med upphandling i 

kommunen år 2013 och två år senare blev hon upphandlingschef. Den driftansvarige 

arbetar med projektering av driftupphandlingar sedan ett år tillbaka. Den manliga 

upphandlaren började arbeta med upphandling inom landstinget för sju år sedan. Han 

började arbeta som upphandlare i kommunen för drygt ett år sedan. 

I kommun C är de fyra medarbetare på upphandlingsenheten som sköter alla 

upphandlingar för varor, tjänster och byggentreprenader. Dagens upphandlingsenhet 

startades år 2013. Innan detta fanns ingen upphandlingsfunktion utan de kontaktade 

entreprenörer utan någon speciell konkurrensfördelning. Fastighetsavdelningen är tre 

medarbetare som arbetar med att projektera och framställa förfrågningsunderlag inom 

byggentreprenader. Kommun C upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste 

åren. Behovet av hjälp och stöd från de kommunala verksamheterna ökar. Då 

kommun C är en liten kommun har de ett gott samarbete med verksamheten vilket är 

en fördel. Kommun C upplever svårigheter med att rekrytera nya arbetstagare som 

erhåller rätt kompetenskrav. Då organisationen är så pass nyetablerad finns det ingen 

erfarenhet av hur länge nyanställda behåller sin anställning. Sammanfattningsvis är 

entreprenadupphandlare i Sverige en bristvara.  

4.3.2 Allmänt om upphandling 
De flesta entreprenadupphandlingar har ett värde på 1-10 miljoner. Det genomförs 

ungefär 10 st upphandlingar per år, där upphandlingar för byggentreprenader, el, VVS 

och rivning är inräknat. Kommunen upphandlar inte ramavtal varje år utan i intervall 

om 4 år.  I dagsläget har de ramavtal med ungefär 20 st entreprenörer. Kommun C 

anser att den främsta fördelen med att vara en mindre kommun är närheten mellan 

upphandlingsenheten och fastighetsavdelningen. Arbetet går enklare och snabbare 

med en bra närkontakt. En nackdel med att vara en mindre kommun är att inte så 

mycket blir överprövat. Kommun C menar att om de hade blivit överprövade mer 

frekvent hade de tvingats förfina och granska sina förfrågnings-underlag.   

4.3.3 Förfrågningsunderlag 
På fastighetsavdelningen arbetar de med att framställa AF-delar och tekniska 

beskrivningar för förfrågningsunderlag. Vid komplexa upphandlingar tar de dock 

hjälp av externa konsulter. Upphandlingsenheten ansvarar sedan för det administrativa 

arbetet som att annonsera ut förfrågningsunderlag, ta hand om utvärdering och 

tilldelningsbeslut av anbuden.  

Kommun C använder oftast utvärderingsgrunden “lägsta pris”. Fördelen med detta är 

att det är lätt att utvärdera förutsatt att de har ställt en bra kravspecifikation i 

förfrågningsunderlaget. Nackdelen med att använda “lägsta pris” är om 

kravspecifikation är svag och otydlig. Det vanligaste är att kommunen upphandlar 

utförandeentreprenader. Vid framtagande av förfrågningsunderlag används referens-

grupper som representerar upphandlingsområdets berörda parter. Det är oftast en 

grupp med ca 15-20 personer. Kommun C blir sällan överprövad, de uppskattar att 10 

% av upphandlingarna blir överprövade. Det är viktigt att vara tydlig i förfrågnings-

underlaget för att undvika överprövning.  
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4.3.4 Anbudsgivarna 
Överlag tycker kommunen att det är en bra variation på anbudsgivarna. De tror att 

variationen beror på att kommunen är trevlig att arbeta med och de har ett fördelaktigt 

geografiskt läge som lockar fler anbudsgivare. De är positiva till att få mycket anbud 

och detta arbetar de för genom att hålla en god kontakt med leverantörer. Kommunen 

har märkt att vissa entreprenörer prioriterar den kommunala marknaden medan andra 

tar mer jobb på den privata marknaden. Kommunen kan förbättra variationen genom 

att själva vara aktiva och att vara ute i god tid. Ibland låter de upphandlingen 

annonseras längre än vad som är minimum för att entreprenörerna ska ha god tid att 

lämna anbud. Kommun C har ett upphandlingsverktyg som heter “TendSign” där de 

annonserar alla upphandlingar, tar emot anbud och gör utvärderingar. Alla upp-

handlingar annonseras via kommunens upphandlingsverktyg och sen annonserar de 

även på kommunens hemsida. Ibland tar de kontakt med de entreprenörer de tror kan 

vara intresserade.  

Kommun C tror att de flesta små entreprenörer upplever lagen som krånglig. 

Kommunen är noga med att förbättra och förtydliga texter i förfrågningsunderlagen så 

att dessa ska vara lätta att förstå. De arbetar med mallar för AF-delen. Kommun C 

hjälper gärna till när entreprenörer ringer och ber om hjälp med det administrativa 

arbetet. I upphandlingsverktyget finns även ett “frågor & svar -verktyg” där 

entreprenörer kan ställa frågor under anbudstiden. Detta verktyget används även för 

att förbättra kommande upphandlingar då de kan ta hjälp av de frågor som uppkommit 

tidigare. I upphandlingssystemet finns även en support dit de kan hänvisa 

entreprenörer som vill lämna anbud för första gången. Kommunen har även 

medverkat i en näringslivsträff där de fått träffa lokala entreprenörer och informera 

om upphandling. Kommun C upplevde att leverantörerna var intresserade. 

4.3.5 Direktupphandling 
Höjningen av direktupphandlingsgränsen har påverkat kommunen genom att det har 

blivit fler direktupphandlingar. En fördel kommunen upplever med höjningen är att de 

idag kan direktupphandla ramavtal enklare och snabbare. I kommunen finns interna 

riktlinjer som säger att alla direktupphandlingar över 100 000 kr skall dokumenteras 

och behandlas av upphandlingsenheten. För att få en stor variation av entreprenörer 

som direktupphandlas försöker kommun C att använda sig av en bred och engagerad 

annonsering. När det endast finns ett fåtal entreprenörer inom ett visst område händer 

det att de vänder sig till samma entreprenör. De försöker att variera sig vem de tar 

kontakt med. 

4.3.6 Slutliga åsikter 
Kommunen tycker att det är för lätt att överpröva och skulle gärna se en kostnad för 

den som överprövar om denne förlorar i förvaltningsrätten. De skulle också vilja att 

alla förvaltningsrätter bedömer lika över hela landet. Ett förslag på detta vore att det 

endast fanns en förvaltningsrätt för upphandlingstvister. De skulle även önska en 

kortare handläggningstid för ärenden hos förvaltningsrätten.  
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4.4 Intervju med en mindre entreprenör 
Intervjun genomfördes med en kvinnlig VD på ett mindre byggföretag. Företaget har 

40 stycken anställda och en omsättning på cirka 140 miljoner. I företagets affärsplan 

har de bestämt att de ska försöka få minst ett offentligt projekt per år trots att dessa 

projekt genererar mindre vinst än de privata projekten. Fördelar med offentliga 

projekt är möjligheten att mäta sig mot konkurrensen, se hur man ligger till 

prismässigt samt att det är tydliga direktiv för entreprenaden. Nackdelar är dock en 

stor konkurrens, små marginaler och olika entreprenadformer som oftast är väldigt 

styrda. 

Det krävs ett stort engagemang för att räkna på offentliga projekt och det är väldigt 

kostsamt. Om företaget inte får projektet har de lagt ner enorma resurser, både i tid 

och pengar. Beroende på hur stort projektet är kan det röra sig om en till två månaders 

arbete. Samarbetet med kommunen upplevs som bristfälligt. Tiden för anbuds-

inlämning har ofta skett precis efter nyår eller i början av augusti vilket har gjort att 

företaget varit tvungna att arbeta på semestertid. Kommunen är dock duktiga på att 

svara på frågor angående handlingarna eftersom de inte vill riskera att det uppstår 

missuppfattningar.  

4.4.1 Synpunkter på förslaget 
Företaget tyckte att det var en bra idé att mindre kommuner försöker att förenkla och 

förtydliga AF-delen. Likaså att de identifierar vilka dokument som måste lämnas in 

vid anbudsinlämning och vilka som kan inlämnas senare. Företaget hade önskat att det 

räckte att kvalificera sig för offentlig upphandling en gång, och att det genomförs en 

revision per år då de skickar in samtliga dokument.  

 

Företaget anser att kommuner inte bör upphandla delade entreprenader utan föredrar 

totalentreprenader. Genom en totalentreprenad har de en bättre möjlighet att ta fram 

den bästa lösningen både i projektering och utförande. Företaget samarbetar med olika 

underentreprenörer vid varje projekt och därmed missgynnas inte små under-

entreprenörer vid en totalentreprenad. Därför ser kvinnan ingen fördel med delade 

entreprenader. Som ett mindre företag förespråkar kvinnan även partnering som 

entreprenadform. Fördelen är en gemytligare stämning och team-känsla samtidigt som 

företaget lättare får fler återkommande jobb om de tidigare levererat en bra 

slutprodukt. Nackdelen är att det kan uppstå svårigheter angående kommunens strävan 

för en konkurrenskraftig marknad.  

Det ses som en god idé att kommuner har bra kontakt med lokala entreprenörer och 

erbjuder hjälp och stöd vid anbudsgivning. Detta eftersom mindre företag ofta inte har 

den juridiska kompetens som krävs för att delta i offentlig upphandling. Kvinnan tror 

att det är bra att utnyttja frågor som ställts vid tidigare förfrågningsunderlag för att 

förbättra kommande. Företaget har inte använt sig av någon teknisk support som 

upphandlingsverktygen tillhandahåller utan de ringer istället till den som står ansvarig 

för upphandlingen.  

Kvinnan uppskattar att kommunen kontaktar företag som kan tänkas vara intresserade 

av kommande upphandlingar. Kommuner kan bjuda in företag och hålla en power-

pointpresentation om kommande projekt samt hålla en tillställning där de informerar 

om upphandling. Då byggentreprenör ofta har fullt upp föreslår hon att detta skulle 

kunna hållas under frukost eller lunch och att kommunen samtidigt bjuder på mat. 
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Att locka med entreprenader med lång byggtid innebär både för- och nackdelar. Det 

beror på om upphandlingen tar hänsyn till prisindex eller inte. En lång byggtid utan 

hänsyn till prisindex innebär många ekonomiska risker då marknaden varierar. 

Företaget tror därför inte att långa byggprojekt är lösningen på att locka fler små 

entreprenörer. Kvinnan önskar däremot att kommunen skulle lägga ut sin års-

almanacka av projekt, helst en 5-årsperiod för att få en god överblick. Att erbjuda en 

längre tid för anbudsframtagning anses inte vara effektivt för att få fler små 

entreprenörer att delta i offentlig upphandling. Generellt prioriteras andra saker som 

bidrar till att anbudsframtagningen skjuts upp tills deadline närmar sig.  

 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Grunden i empiriavsnittet utgörs av intervjuer med de mindre kommunerna eftersom 

arbetets frågeställningar och mål behandlar deras arbete. Utifrån myndigheternas 

intervjuer har sedan ett förslag framarbetats. För att skapa en balans i arbetet och inte 

bli allt för färgade av myndigheternas tankesätt har den mindre entreprenören fått 

möjlighet att ge sina åsikter på förslaget. Den mindre entreprenörens empiri får på 

detta vis en tydlig koppling till empiri från de samtliga mindre kommunerna.  

 

Figur 4. Illustration över empiriernas samband.
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 
Med hjälp av insamlad empiri konstateras snabbt att samtliga kommuner idag arbetar 

på olika sätt för att underlätta deltagandet av små entreprenörer i offentlig upp-

handling. En gemensam nämnare är dock stor fokusering och engagemang för att få 

tydliga och enhetliga mallar för AF-delen. Enligt Nordstrand (2011) är det krav på att 

ett förfrågningsunderlag skall vara fullständigt komplett så att entreprenörerna inte 

behöver ta några risker på grund av missuppfattning. En resurseffektiv åtgärd skulle 

vara om Sveriges samtliga kommuner använde en gemensam mall för AF-delen. En 

sådan enhetlig mall hade underlättat för de små entreprenörerna då upphandlingarna 

får samma utseende oavsett kommun. För att underlätta för små entreprenörer 

försöker kommun B att minska antalet dokument som krävs vid anbudsinlämnande. 

Detta är ingen åtgärd som resterande kommuner vidtar. Orsaken till detta tros bero på 

fastighetschefens långa erfarenhet av upphandling inom kommun, i jämförelse med 

respondenterna i kommun A och C som endast arbetat i en ledande upphandlingsroll i 

ett par år.  

Det fanns märkbara skillnader i kommunernas syn på hur de mindre entreprenörerna 

behärskar och förstår ett förfrågningsunderlag. Trots att kommunernas syn på 

entreprenörernas kunskap skiljer sig så försöker de alla förtydliga förfrågnings-

underlagen så gott det går. I en utredning av Lyckhage (2012) beskrivs förfrågnings-

underlagen som svårtolkade av de små företagen. Även den mindre entreprenören 

uppgav att en förenkling av AF-delen skulle uppskattas. Detta visar att myndighetens 

uppfattning överrensstämmer med entreprenörernas egna intryck av förfrågnings-

underlaget. Det råder även delade meningar om upphandlingsform då kommunen 

försöker upphandla delade entreprenader för att involvera flera små entreprenörer 

medan den mindre entreprenören istället föredrog totalentreprenader. Den mindre 

entreprenören förklarade att de samarbetar med olika underentreprenörer vid varje 

projekt och därmed missgynnas inte små underentreprenörer vid en totalentreprenad. 

Dessa delade meningar beror troligtvis på att kommunen vill ha kontroll över 

projekteringen medan entreprenören i sin tur känner sig låst då de inte kan påverka 

projekteringen till deras fördel.  

Alla kommuner upplevde en hög arbetsbelastning som ökat under de senaste åren. En 

ökad arbetsbelastning kan troligtvis göra att utvecklingsarbeten blir lidande. 

Paralleller dras även till kommun A som jämfört med de andra kommunerna genom-

förde flest upphandlingar per år och upplevdes arbeta minst för att gynna de små 

entreprenörernas situation. Samtliga kommuner skulle önska fler anbudsgivare. 

Möjligheten som ges av en ökad variation anbudsgivare är en bättre kvalité på anbud, 

vilket även kan ge ett bättre pris och detta blir mer lönsamt för kommunen. 

Problematiken kring bristande konkurrens i offentlig upphandling beskrivs i en 

utredning av SOU (2015:105).  

Alla kommuner beskrev en god kontakt med deras lokala entreprenörer. Kommun C 

använde sig av de vanligaste frågorna på deras upphandlingsverktyg “TendSign” för 

att förbättra och förtydliga sina förfrågningsunderlag. Enligt SOU (2013:12) fungerar 

en satsning på dialog samt uppföljning som åtgärder som kan öka de små företagens 

deltagande. Även den mindre entreprenören ansåg att en god dialog och uppföljning 

var att eftersträva. Något som noterades under intervjuerna var att upphandlingen 
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utgjorde en mer allvarlig och betydande roll hos den mindre entreprenören. Medan 

kommunerna hade en mer lättsam inställning och upplevdes inte ha en realistisk 

uppfattning av de konsekvenser som drabbar de företag som inte blir tilldelade 

projektet. En bättre dialog skulle kunna medföra en större förståelse för båda parters 

arbete.  

Kommun A och B upplevde ingen skillnad efter höjningen av direktupphandlings-

gränsen, medan kommun C såg en positiv förändring då arbetet går snabbare och 

enklare. Svenskt Näringsliv (2014) anser att en höjning av direktupphandlingsgränsen 

skulle medföra skadliga inverkningar på konkurrensen. Av empiri framgår det tydligt 

att kommunen inte upplever höjningen på samma sätt. Näringslivets uppfattning av 

höjningen kan grundas av ovetskapen om kommunernas interna riktlinjer, som bidrar 

till ett oförändrat arbete. Kommunernas syn på höjningen överensstämmer alltså inte 

med näringslivets.  

En bidragande orsak till att höjningen inte har påverkat de mindre kommunerna 

särskilt mycket är dess aktiva upphandling av ramavtal för underhållsarbeten. 

Nackdelen med ramavtal är att de upphandlas för en fyraårsperiod och under denna tid 

sker ingen konkurrensutsättning. Resterande konkurrerande firmor får under denna 

period vända sig till den privata sektorn, för att göra ett nytt försök om fyra år. Ännu 

en orsak som missgynnar konkurrensen är upphandling av tidigare upphandlad 

entreprenör vid direktupphandling av byggentreprenader. Alla kommunerna uppger 

att de inte har som avsikt att upphandla samma entreprenör. Om en entreprenör 

tidigare har gjort ett bra arbete har de såklart en fördel. Ytterligare en orsak till att 

samma entreprenör väljes tros vara att vissa företag endast vill ha jobb inom 

kommunal marknad, medan vissa fokuserar på den privata marknaden. Vilket gör att 

kommunen inte har en så pass stor valmöjlighet.  

Alla kommuner uppgav att de använder sig av konsulter vid framtagande av 

förfrågningsunderlag. Gemensamt för kommunerna var att de upplevde svårigheter 

med att rekrytera upphandlare som stannar på arbetsplatsen en längre tidsperiod. 

Enligt (SOU 2013:12) beror saknad information i förfrågningsunderlaget på den 

upphandlande myndighetens brister vid framtagande av kravspecifikation. För att 

förbättra dessa problem krävs resursförstärkningar och åtgärder för att höja 

upphandlarnas kompetens och särskilda insatser inom upphandlingsstödet. Samtliga 

kommuner uppger att det finns möjlighet att utbilda sig ytterligare inom upphandling, 

om intresse finns och budget tillåter. Då kommunerna samtidigt upplever arbets-

belastningen som hög, finns risken att utbildningstillfällena prioriteras bort.  
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5.2 Hur arbetar mindre kommuner för att underlätta 
deltagandet för små byggentreprenörer i offentlig upp-
handling idag? 

Det finns inget gemensamt arbetssätt mellan kommunerna, men något som de gör är 

att de arbetar med enhetliga mallar för AF-delen. I mallen försöker de vara så tydliga 

som möjligt så att inga missuppfattningar görs. De är också noga med att upphandla 

delade entreprenader som sedan sammanförs till en samordnad generalentreprenad. 

Detta görs för att tvinga generalentreprenören att arbeta med nya underentreprenörer. 

Dock uppskattas tydligen inte detta av den mindre entreprenören. En annan åtgärd är 

att försöka minska antalet dokument som krävs vid anbudsinlämnande. För att få ett 

ökat deltagande av små entreprenörer försöker de också locka med attraktiva 

entreprenader med lång byggtid. Kommunerna erbjöd även stöd och vägledning för 

små entreprenörer vid anbudsgivning. 

5.3 Vilka konsekvenser har höjningen av direkt-
upphandlingsgränsen medfört i mindre kommuner? 

Kommunerna har delade uppfattningar angående höjningen av direktupphandlings-

gränsen men majoriteten upplever ingen skillnad i sitt arbete. En av konsekvenserna 

som höjningen medfört är att fler ramavtal upphandlas vilket minskar chanserna för 

entreprenörerna att delta i den offentliga upphandlingen. Samtidigt upplever 

kommunerna en fördel med höjningen då allt färre upphandlingar kräver publik 

annonsering. Orsaken till det oförändrade läget är att kommunerna använder sig av 

interna riktlinjer för direktupphandling och detta i kombination med de årliga 

upphandlingsummorna som överstiger tröskelvärdet gör att höjningen inte fått utslag. 

5.4 Hur hanteras behovet av specialister vid framtagande 
av ett korrekt förfrågningsunderlag i enlighet med LOU, i 
mindre kommuner? 

Gemensamt för de mindre kommunerna är att de främst använder sig av konsulter vid 

framtagande av förfrågningsunderlag, då de oftast upphandlar utförandeentreprenader. 

Mindre kommuner använder sig generellt av referensgrupper som representerar 

verksamhetens synpunkter och önskemål. Majoriteten av kommunerna upplever 

svårigheter med att rekrytera arbetstagare med särskild sakkunskap inom 

upphandling. En av kommunerna nämner att entreprenadupphandlare överlag är en 

bristvara. De flesta upphandlare och projektledare försöker dock att gå på 

vidareutbildningar för att utvecklas inom sitt område. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att ta fram ett förslag på hur mindre kommuner kan arbeta för att 

underlätta deltagandet för små byggföretag i offentlig upphandling. Med hjälp av 

ovanstående svar på arbetets frågeställningar har ett förslag kunnat framställas. Syftet 

med förslaget är att det skall vara tillämpbart för andra kommuner i liknande storlek 

och under en längre sikt öka konkurrensen mellan små och stora entreprenörer i 

offentlig upphandling.  
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5.5.1 Förslaget 
För att underlätta deltagandet för små entreprenörer i offentlig upphandling bör 

mindre kommuner arbeta med att förenkla och förtydliga AF-delen. Texten bör vara 

enkelt formulerad så att en utomstående kan förstå innebörden. Utnyttja och ta hjälp 

av de vanligaste förekommande frågorna angående förfrågningsunderlaget för att 

förbättra detta inför kommande upphandlingar. Under anbudsinlämning kan mindre 

kommuner identifiera vilka dokument som är av störst relevans och även fundera på 

om några kan lämnas i efterhand. Ett övergripande förslag från entreprenadsidan 

skulle vara att det räckte att kvalificera sig för offentlig upphandling en gång, och att 

det genomförs en revision per år då de skickar in samtliga dokument. Denna 

kvalificering skulle vara godkänd i Sveriges alla kommuner. 

För att involvera och gynna små entreprenörer kan mindre kommuner arbeta med att 

upphandla delade entreprenader så gott det går och och låta dessa bilda en samordnad 

generalentreprenad. En annan upphandlingsform som uppskattas av den mindre 

entreprenören är partnering. I partnering-projekt utnyttjas kunskap från beställare, 

entreprenör och konsulter under alla skeden av byggprocessen. 

Mindre kommuner bör hålla en god kontakt med deras lokala entreprenörer för att 

skapa ett engagemang och större intresse av att delta i den offentliga upphandlingen. 

En ytterligare åtgärd för att skapa ett ökat engagemang är att anordna en tillställning 

där kommunen kan informera och svara på frågor om upphandling. Tänk på att skicka 

ut en personlig inbjudan i god tid till entreprenörerna och säkerställ att de har 

möjlighet att komma. Entreprenadsidan föreslår att hålla denna tillställning under 

frukost eller lunch då de har ett hektiskt schema.  

Erbjud hjälp och stöd vid anbudsgivning och var tydliga i förfrågningsunderlaget hur 

ni kan nås. Gärna genom telefon, besök samt mejl. En form av stöd vid anbudsgivning 

bör vara att det i upphandlingsverktyget finns tillgänglig support att ringa.  

För att få en större variation av anbudsgivare kan mindre kommuner arbeta med att 

annonsera mot en bredare marknad. Försök att annonsera på fler ställen än endast 

upphandlingsverktyget och er egna hemsida. Låt även annonsen vara tillgänglig under 

en längre tid än vad som krävs, speciellt vid storhelger. Bjud in de entreprenörer som 

kan tänkas vara intresserade, till ett möte där ni informerar om kommande 

upphandlingar. Entreprenadsidan skulle önska att att ta del av kommunens års-

almanacka av projekt, helst en 5-årsperiod för att få en god överblick. 

En ytterligare åtgärd för att locka till sig fler entreprenörer kan vara att erbjuda 

attraktiva entreprenader med en lång byggtid. Tänk då på att ta hänsyn till prisindex så 

att entreprenörerna inte behöver ta några ekonomiska risker. Avslutningsvis bör 

mindre kommuner eftersträva ett visat engagemang för de små entreprenörerna, då 

detta i sin tur förhoppningsvis medför ett större intresse tillbaka.  
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Rapportens yttre validitet, att kunna generalisera resultatet är hög då tre kommuner 

med liknande invånarantal intervjuades. Den yttre validiteten hade dock kunnat bli 

högre om det genomförts fler intervjuer med kommuner i liknande storlek. 

Rapportens inre valididet stärks av att empirin tolkats av två personer vilket minskar 

risken för subjektiva tolkningar. Intervjuerna spelades in och sammanfattningar 

skickades tillbaka för ett godkännande vilket stärker reliabiliteten. Tack vare tydliga 

intervjufrågor kan reliabiliteten säkerställas då samma resultat även hade kunnat fås 

vid andra tillfällen. För att att uppnå ett ännu mer trovärdigt resultat borde en 

provintervju ha gjorts med en person som är verksam inom upphandling. Detta för att 

kunna få en inblick i vilka svar som kan förväntas under de kommande intervjuerna 

och därmed kunna ställa relevanta följdfrågor.  

Något som troligtvis påverkat validiteten är skillnaden mellan respondenternas 

personliga arbetslivserfarenhet och de respektive upphandlingsorganisationernas 

varaktighet i kommunen. För att öka validiteten borde respondenter valts som erhållit 

liknande arbetslivserfarenhet och arbetat i upphandlingsorganisationer som varit 

verksamma i lika många år. Fördelen med skillnaden är dock att olika synpunkter 

gavs på samma problem, vilket bidrog till ett bredare resultat.  

En bristande faktor vid en av intervjuerna var avsaknaden av upphandlingschef, vilket 

bidrog till att vissa intervjufrågor inte kunde besvaras. Vid en annan intervju saknades 

projektledaren för byggentreprenader som erhöll störst erfarenhet inom upphandling. 

Han ersattes av en driftsansvarig som endast arbetat med upphandling i ett år. Detta 

påverkar validiteten eftersom vissa av frågorna inte ställdes till rätt person.  

En ytterligare faktor som påverkade intervjuerna var skillnaden på antalet närvarande 

respondenter. Vid ett tillfälle var det endast en respondent närvarande vilket medförde 

att denne endast gav svar på frågorna och inte samtalade fritt. Vid de andra 

intervjuerna närvarade fler respondenter vilket gjorde att de kunde kunde föra en 

dialog med varandra.  

Nästan alla intervjufrågor kring direktupphandling gav dåligt utslag, då förkunskapen 

inte fanns om hur vanligt förekommande ramavtal är. För att göra intervjuerna mer 

givande för resultatet borde mer litteraturstudier gjorts med hänsyn till ramavtal och 

dess principer angående rangordning och förnyad konkurrensutsättning. 

För att uppnå målet för arbetet anses frågeställningarna 1 och 2 vara av hög relevans, 

medan frågeställning 3 skulle kunna ställas annorlunda. Detta eftersom den inte 

bidrog till att uppnå målet utan fokuserade mest på kommunens interna arbete.  

Empirin som insamlats har inte erhållit tillräckligt stöd av teorin som önskvärt för ett 

trovärdigt resultat. För att enklare kunna besvara frågeställningarna borde teori-

avsnittet utökats med fler centrala teoretiska begrepp istället för majoriteten 

faktabaserad teori. Trovärdigheten stärks dock genom att majoriteten av referenser är 

högst fem år gamla. En ytterligare faktor som stärker trovärdigheten för rapporten är 

att en mindre entreprenör intervjuats och lämnat sina synpunkter på förslaget. 
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6.2 Metoddiskussion 
Att intervjua mindre kommuner var en väl vald metod för given problembeskrivning 

och avsatt mål för arbetet. Tack vare intervjuernas halvstrukturerade upplägg gavs 

omfattande svar på frågorna samt nya och oväntade aspekter som tidigare inte var 

kända. En alternativ metod för arbetet skulle kunna vara att genomföra en 

enkätsundersökning i mindre kommuner över hela Sverige. Detta hade dock inte varit 

lämpligt i detta arbete då intervjufrågorna krävde välarbetade och djupa svar, vilket 

inte enkäter ger förutsättningar för. Det finns även en risk att enkätsrespondenter 

glömmer av att svara i tid eller rent av ignorerar enkäten.  

Ett annat alternativ hade varit att fördjupa sig kring problemet med svårlästa 

förfrågningsunderlag och utföra dokumentanalyser av AF-delar från olika kommuner i 

Sverige. Detta hade dock varit svårt att genomföra och trovärdigheten hade varit 

bristfällig då kunskap saknas om vilka komponenter i en AF-del som är absolut 

nödvändiga och vilka som kan tas bort. Det hade varit problematiskt att nå arbetets 

mål då en sådan metod inte ger svar på hur kommunerna arbetar. Därför hade det varit 

av ett större värde att observera och vara närvarande i de rum där upphandling sker. 

Fördelen med denna metod är att det finns en chans att upptäcka saker som 

respondenterna inte hade berättat på en intervju. 

6.3 Begränsningar 
I avgränsningen definierades små entreprenörer som mindre än 50 anställda, detta har 

dock endast varit aktuellt vid val av entreprenör att intervjua. Arbetet avgränsades 

också till att endast behandla upphandling av byggentreprenader. Detta anses som en 

lämplig avgränsning då varor och tjänster inte tillhör Byggnadsteknik. Arbetet har 

endast behandlat kommuner med cirka 30 000 invånare, men troligtvis är problemet 

aktuellt även i större kommuner. Det var en lämplig avgränsning som gjordes 

kommuner med cirka 10 000 invånare ofta samarbetar och får hjälp av en större 

kommun. En sådan liten kommun skulle inte kunna bidra till den empiri som behövts 

för att uppfylla arbetets mål. Det framarbetade förslaget anses vara generellt 

tillämpbart för andra typer av upphandlingar samt för kommuner med högre 

invånarantal. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Det övergripande problem som behandlas i rapporten avser det missnöje som små 

entreprenörer upplever med offentlig upphandling. Problematiken handlar om att 

entreprenörerna uppfattar upphandlingsprocessen som tidskrävande, kostsam och 

komplicerad. Dessa hinder bidrar till deras låga deltagande inom offentlig 

upphandling. Entreprenörernas låga deltagande resulterar i en dålig konkurrens och en 

sämre kvalité på anbud. Dock beror inte situationen endast på entreprenörerna, utan 

myndigheterna måste även engagera sig och arbeta för att få en ökad variation 

anbudsgivare.  

 Missnöjet hos små entreprenörer finns i hela EU. Rapportens framarbetade 

förslag skulle även kunna tillämpas i andra medlemsländer, dock kan förslaget 

behövas utvecklas till ett mer praktiskt material för att medföra en större 

skillnad för de små entreprenörerna på längre sikt. 

 I problembeskrivningen beskrivs att myndigheters kunskap vid framtagande 

av förfrågningsunderlag är bristfällig. Rapportens framarbetade förslag bidrar 
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inte till någon lösning på problemet. Kommunerna arbetar dock aktivt med att 

utveckla sin kunskap inom upphandling genom flera utbildningar som erbjuds.  

 Svenskt Näringsliv (2014) menar att en höjning av direktupphandlingsgränsen 

skulle medföra skadliga inverkningar på konkurrensen. Arbetets undersökning 

visar att höjningen inte har medfört någon skillnad för konkurrensen då de 

mindre kommunerna arbetar efter interna riktlinjer. De interna riktlinjerna 

innebär att kommunerna har interna beloppsgränser. Detta för att säkerställa en 

god konkurrens vid direktupphandling. Rapportens framarbetade förslag bidrar 

till en ökad konkurrens oavsett värdet på direktupphandlings-gränsen.  

 Upphandlande enheter antydde år 2014 att det undre tröskelvärdet var för lågt 

för att täcka de administrativa kostnaderna. Arbetet visar dock att tröskelvärdet 

inte spelar någon roll för det administrativa arbetet eftersom kommunerna 

arbetar efter interna riktlinjer.  

 Små entreprenörer väljer generellt att inte delta i offentlig upphandling. Detta 

problem är grunden till hela arbetet och det framarbetade förslaget kan med 

förhoppning underlätta deltagandet av små entreprenörer i offentlig 

upphandling. För att lösa problemet mer markant i ett större perspektiv skulle 

förslaget att behöva fördjupas och göras till ett mer praktiskt material. 

För att underlätta deltagandet för små byggentreprenörer i offentlig upphandling 

rekommenderas samtliga kommuner i Sverige att begrunda det framarbetade förslaget 

och överväga om det är något som de kan tillämpa i sitt dagliga arbete.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det finns många intressanta aspekter inom upphandling att undersöka ytterligare. Ett 

förslag på detta är att studera hur man kan minska tidsperioden för överprövning samt 

om det är möjligt att införa en avgift för entreprenörer som får fel i förvaltningsrätten. 

Det vore även tänkvärt att studera om det bedrivs utveckling och uppföljning mellan 

förvaltningsrätt och felande kommuner. Med hjälp av förvaltningsrätten kan mindre 

kommuner förfina förfrågningsunderlagen för att minska risken för överprövning i 

kommande upphandlingar.  

Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna vara att utveckla förslaget ytter-

ligare och göra det mer praktiskt tillämpbart. Det handlar till exempel om att fördjupa 

sig i förfrågningsunderlaget för att identifiera vad som är svårtolkat och komma fram 

till en lösning på problemet.  

Ett annat exempel är att undersöka kommunikationen mellan entreprenörer och 

kommun för att utveckla denna. En dålig kommunikation kan bidra till ett lågt 

intresse, lågt deltagande av entreprenörer och detta kan bidra till en sämre slutprodukt 

för kommunen. Av arbetet framgår tydligt att det krävs ett engagemang från båda 

sidor för en lyckad upphandling.  
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Bilagor 
Bilaga 1     Frågor som användes vid intervju med kommun A, B och C. 

Bilaga 2     Hela sammanfattningar av intervju med kommun A, B och C. 

Bilaga 3 Frågor som användes vid intervju med en mindre entreprenör 

Bilaga 4 Hela sammanfattningen av intervju med mindre entreprenören. 

Bilaga 5 De grundläggande upphandlingsprinciperna  

Bilaga 6 Om offentlig upphandling.  

Bilaga 7  Tröskelvärden från och med 1 januari 2016. 

Bilaga 8 Inre och yttre validitet. 

Bilaga 9  Upphandlingförfaranden under tröskelvärdena - förenklat förfarande.  

Bilaga 10 Upphandlingförfaranden under tröskelvärdena - urvalsförfarande.  

Bilaga 11 Upphandlingförfaranden under tröskelvärdena - direktupphandling. 

Bilaga 12 Upphandlingförfaranden över tröskelvärdena.  

Bilaga 13 Utforma ett förfrågningsunderlag - Allmän orientering.  

Bilaga 14 Utforma ett förfrågningsunderlag - Administrativa villkor. 

Bilaga 15 Utforma ett förfrågningsunderlag - Krav på varan eller tjänsten.  

Bilaga 16 Utforma ett förfrågningsunderlag - Kontraktsuppföljning. 

Bilaga 17  Utforma ett förfrågningsunderlag - Särskilda kontraktsvillkor.  



Er arbetsplats: 

1. Berätta om din arbetssituation.  
2. Hur arbetar ni med offentlig upphandling i er kommun?  
3. Hur många i er kommun arbetar med upphandlingsprocessen? 
4. Hur har arbetsbelastningen förändrats för er de senaste åren?  
5. Hur upplever ni arbetsbelastningen idag? 
6. Upplever ni svårigheter som mindre kommun att rekrytera arbetstagare med 

särskild kunskap inom upphandling? 

Allmänt om upphandling: 

7. Ungefär hur många upphandlingar av byggentreprenader sker totalt per år och 
hur många av dessa är under 534 890 kr respektive över 47 miljoner? 

8. Ungefär hur många ramavtal för byggservice etc. upphandlas per år? 
9. Ungefär hur lång tid tar en upphandlingsprocess?  
10. Vilka fördelar upplever ni med att vara en mindre kommun vid upphandling? 
11. Vilka nackdelar upplever ni med att vara en mindre kommun vid upphandling? 

Förfrågningsunderlag:  
 

12. Hur sker framtagandet av förfrågningsunderlag hos er? 
13. Vilken utvärderingsgrund är mest förekommande? 
14. Vad finns det för fördelar med att välja lägsta pris som utvärderingsgrund?  
15. Vad finns det för nackdelar med att välja lägsta pris som utvärderingsgrund?  
16. Hur hanterar ni eventuella upphandlingar där speciell sakkunskap krävs?  
17. Hur många är normalt inblandade vid framtagandet av förfrågningsunderlaget? 
18. Brukar ni ställa särskilda kontraktsvillkor (miljö- och social hänsyn) och/eller villkor 

på särskild kompetens i förfrågningsunderlagen?  
19. Hur formuleras ovanstående villkor?  
20. Vilka är de vanligaste utvärderingskriterierna vid utvärderingsgrunden 

“ekonomiskt mest fördelaktiga”? 

Anbudsgivare: 

21. Har ni en stor variation på anbudsgivarna? (Små/ stora/ lokala/ regionala m.m) 
- Varför tror ni att ni har det?  

22. Finns det behov att förbättra variationen av anbudsgivare? 
- Hur skulle en sådan förbättring kunna genomföras? 

23. Händer det att tidigare upphandlade entreprenörer upphandlas på nytt? Om ja, 
vad är orsaken till detta?  

24. Hur annonserar ni era upphandlingar för att nå ut till en bredare marknad?  
25. Hur tror ni att små entreprenörer upplever LOU? 
26. Hur ofta används förenklat förfarande? 

- Hur vanligt förekommande är förhandling av anbudssumman vid 
detta förfarande? 

27. Pågår det något utvecklingsarbete hos er för att öka variationen av små- och 
stora anbudsgivare?  
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Direktupphandling: 

28. Har höjningen av direktupphandlingsgränsen (534 890 kr) påverkat ert arbete? 
- I så fall hur?  
- Vilka fördelar ser ni med höjningen?  
- Vilka nackdelar ser ni med höjningen? 

29. Hur stor är variationen av entreprenörer som direktupphandlas? 
30. Har ni interna riktlinjer för direktupphandling i er kommun och vilka i så fall är 

dessa?  
31. Hur ser en normal upphandlingsprocess ut i er kommun när det gäller 

direktupphandling?  
32. Kontaktar ni ofta samma entreprenörer? 
33. Ser ni ett behov av fler offentliga upphandlingar? 

 

Slutliga åsikter: 

34. Vad skulle ni vilja förändra med lagen om ni fick möjlighet?  
35. Är det något ni saknar som skulle kunna förbättra ert arbete?  
36. Övriga åsikter?  

 

 



Intervju med kommun A 
 

Er arbetsplats 
I kommun A intervjuades en manlig byggchef. På hans avdelning arbetar sju personer med 

upphandling och byggledning. Även byggchefen arbetar en del med upphandling men inte alls 

i samma utsträckning. Av de sju projektledarna är det två stycken som arbetar helt med 

installationer. I kommunen finns även en upphandlingsenhet, där arbetar fyra upphandlare. 

Dessa upphandlare genomför dock inga upphandlingar av byggentreprenader. Byggchefen 

började som snickare och utbildade sig sedan till byggnadsingenjör. Efter detta arbetade han 

lite i privat sektor innan han startade eget som entreprenör med fyra anställda. Han försökte då 

att slå sig in på kommunmarknaden men blev utkonkurrerad av att det var svårt att leverera låga 

anbudssummor. Det var alldeles för liten marginal att räkna på samt att han upplevde en viss 

oerfarenhet som gjorde att han inte låg rätt i pris. Han började sedan på kommunen som 

projektledare och arbetar numer som byggchef för byggnadsavdelningen sedan ett år tillbaka.  

 

Byggnadsavdelningen hjälper till med att ta fram kalkyler för de verksamheter i kommunen 

som har planer på att bygga. De hjälper till i utredningsfasen att ta fram ett förslag och en 

prislapp på vad det kommer att kosta. Efter detta ansöks det om finansiering av projektet hos 

kommunfullmäktige som sedan ger en summa som de får bygga för. Redan när de fått pengar 

från politikerna börjar deras upphandlingsförfarande. På byggnadsavdelningen håller de både i 

projektledningen och fungerar lite som arkitekter vid mindre projekt. Vid större projekt tar de 

hjälp av en utomstående konsult. Byggnadsavdelningen är med tills förfrågningsunderlaget 

annonseras ut och sedan byggleder de även projektet. De gör en del generalentreprenader där 

de levererar färdiga handlingar men även en del totalentreprenader där de arbetar med 

förprojekteringen innan de lämnar över till totalentreprenören. Förutom projekteringen så gör 

de även en del byggbeskrivningar själva och detta fungerar bra till en viss storlek. Beroende på 

storlek och hur mycket det är att göra på avdelningen så försöker de göra så mycket som möjligt 

själva. Det genomförs ett 60-tal projekt per år varav 40 upphandlingar per år inom bygg. I denna 

summa räknas även avrop på ramavtal med. Av dessa 40 upphandlingar är 10 % över 47 

miljoner och 20 % är under direktupphandlingsgränsen.  

 

När byggchefen började på avdelningen var det enkelt att upphandla. Det var inte så mycket 

som blev överprövat. Nu ser han en vändning där man istället överprövar för minsta lilla 

felstavning. Orsaken till detta tror han beror på att entreprenörerna vill skada varandra. Dessa 

överprövningar drabbar kommunen mycket eftersom tiderna blir väldigt förskjutna. Det kan ta 

allt från en månad till ett halvår/ett år i förvaltningsrätten för att bestämma vem som hade rätt, 

vilket han tycker är en alldeles för lång process. 

 

För att minska antalet överprövningar har de blivit tvungna att bli noggrannare i 

upphandlingsfasen. De har börjat jobba mer med att ha mallar med färdiga texter. Det går att 

ha mycket färdiga texter men inte allt, eftersom mycket är objektspecifikt. Tyvärr kan det bli 

fel trots mallarna och det blir ändå överprövat. Under de åren som byggchefen varit anställd har 

de inte fått fel i förvaltningsrätten än, vilket är positivt. Av de cirka 60 projekt som kommunen 

har per år blir cirka 10 % överprövat. Det är ofta de större projekten som blir överprövade 

eftersom då är det mer pengar inblandat. Byggchefen ser att de behöver bli bättre på att ta med 

en förväntad överprövning i tidsramen för att kunna hålla tidsförskjutningen. Efter att kommun 

A har pratat med andra upphandlare från större städer verkar det vara mer regel än undantag att 

man överprövar.  
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I kommunen finns det investeringsprojekt på allt mellan 500 000 och 82 miljoner. Kommunen 

står för rätt mycket som byggs just nu, de känner en del press och behöver egentligen anställa 

fler för att klara av alla projekt. Detta leder till en något ansträngd arbetssituation. De upplever 

dock inga svårigheter med att rekrytera arbetstagare med särskild kunskap inom upphandling. 

Vid rekrytering har det funnits ett bra urval och detta tros bero på att det kommer nyutbildade 

som har en viss kunskap om upphandling och att det finns ett stort intresse av att ha kommunen 

som arbetsgivare.  

 

Allmänt om upphandling 
Hur lång tid en upphandling tar beror på vilken typ av projekt det är. Det kan vara upphandling 

av ett fönsterbyte eller en fasadförändring där förfrågningsunderlaget görs på en vecka. En 

sådan upphandling tar en till två månader med annonsering inräknat. Ett stort projekt som en 

skola kan ta två år att genomföra från det att projekteringen börjar tills de färdiga handlingarna 

är klara. De flesta projekten brukar ta cirka några månader att genomföra. Fördelen med att vara 

en mindre kommun är att entreprenörerna känner kommunen och kommunen känner 

entreprenörerna. Det ges möjlighet till en god dialog då alla känner alla. Entreprenörerna kanske 

inte helt förstår vad som är skrivet i förfrågningsunderlaget men har ändå en uppfattning om 

vad kommunen vill ha.  

 

Nackdelen med att vara en mindre kommun är det lilla urvalet av anbudsgivare. Det skulle vara 

bra för priset om fler lämnade anbud. I kommun A är nuvarande prisbild låg vilket är bra för 

beställaren. Det finns även en viss oro med att det är så få entreprenörer. Ett exempel på detta 

är när en byggentreprenör tar på sig väldigt många jobb och sedan inte hinner med allt. I 

byggbranschen krävs det inte så mycket för att det ska gå dåligt för en entreprenör och då finns 

risken att det sedan drabbar kommunen. Entreprenörerna kanske inte heller vågar rekrytera fler 

eftersom det är ett stort steg att växa.  

 

Förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlagen skrivs av en projektledare, där denne ansvarar för budget och tidplan 

men får hjälp av de andra projektledarna. Varje projekt är objektspecifikt. Mallarna som finns 

för AF-delen underlättar eftersom det går att återanvända vissa texter. Det finns annars risk att 

det blir fel när det skrivs en ny text varje gång. AMA används för att göra alla 

byggbeskrivningar. Det administrativa arbetet förändras inte så mycket från projekt till projekt 

utan det gäller främst att genomföra ett förbättringsarbete för att justera eventuella lagändringar 

som kan påverka beskrivningen.  

 

Kommunen använder sig främst av utvärderingsgrunden “ekonomiskt mest fördelaktiga”, detta 

eftersom man skall kunna utvärdera ÄTA, á-priser och timpenning för vissa ÄTA-jobb enligt 

ABT.  Dessa utvärderingskriterier är mest förekommande, men de använder även optioner som 

kriterie. Det kan finnas vissa saker som inte får plats i budget men som de ändå borde göra när 

de bygger, då läggs detta till som ett optionspris. Genom att göra detta kan kommunen värdera 

detta pris. Läggs dessa önskemål in som skall-krav utan värdering istället för optioner kan 

byggnationen bli väldigt dyr. Kommunen använder sig aldrig av “lägsta pris” som 

utvärderingsgrund. Byggchefen ser endast en fördel med “lägsta pris” och det är att det är lätt 

att utvärdera. Nackdelen är att det behövs ett färdigt tänk om man ska använda referenstagning 

och sedan poängsätta det. Det är svårt att sätta ett betyg på någon utan att ta med personliga 

åsikter och det finns en större risk för överprövning. Sedan kan det finnas en viss risk att 

entreprenören tullar på viss kvalitet men det hoppas han inte att de gör. Kommun A är väldigt 

måna om att få den kvalitet som efterfrågas och det ligger hos dem som projektledare att följa 

upp slutresultatet. 



 

Vid förfrågningsunderlag då speciell sakkunskap krävs används konsulter. Detta görs vid de 

flesta upphandlingar om det inte är väldigt små upphandlingar. Upphandlingsenheten sköter 

upphandling av ramavtal för konsulter. Ramavtalen hålls i fyra år som max. På 

byggavdelningen hade de önskat längre ramavtal eftersom att de ofta fått in ett bra samarbete 

med konsulterna och då inte vill tvingas att byta. Kommunen ställer vissa krav på den 

upphandlande entreprenören, i de särskilda kontraktsvillkoren står det skrivet att det ska finnas 

en byggarbetsmiljösamordnare både för projektering och utförande. De ställer även krav på 

utbildning när det gäller utförandet utav arbetet men de följer inte upp detta när projektet är 

slut. Kommunen ställer även krav på att entreprenören ska ha erfarenhet av tidigare projekt 

samt vissa behörigheter. Byggchefen anser att de kan arbeta mer med särskilda kontraktsvillkor 

och sedan följa upp dessa. 

 

Anbudsgivare 
I kommunen finns inget stort utbud på entreprenörer, det är i princip fem företag som brukar 

lämna anbud på byggentreprenader. Dessa anbudsgivare är mellanstora, lokala företag som har 

mellan 30-60 anställda. Detta gör att tidigare upphandlad entreprenör ofta blir upphandlad på 

nytt. Kommunen hade önskat en högre variation än nuvarande och tror att det skulle skärpa 

både dem själva men även de entreprenörer som brukar lämna anbud. Önskemålet hade varit 

att få in erfarna entreprenörer från närliggande orter. För att få till en högre variation av 

entreprenörer kan kommunen försöka att locka med attraktiva entreprenader. Entreprenader där 

det är lång byggtid med en rimlig tidplan. De skall även se över om det går att lösa en bättre 

annonsering som når ut till fler, nuvarande annonsering sköts via e-avrop och kommunens egna 

hemsida. De arbetar löpande med att förbättra variationen av anbudsgivare. 

 

Byggchefen tror att det tidigare funnits vissa företag som tagit mycket jobb från kommunen 

med väldigt lågt pris och på så vis skrämt bort andra företag. Företag som tänkt att det då inte 

är lönt att räkna på projektet. Han berättar att det är svårt att styra marknaden som upphandlande 

enhet, det går inte att säga till företagen att inte ligga så lågt i pris.  

 

Egentligen borde inte LOU vara något problem för mindre entreprenörer då det är rätt tydligt i 

AF-mallen och skall-kraven vad som skall göras och vad som skall lämnas in. Om man inte läst 

en AF-text tidigare kan den uppfattas som rörig, har man sedan läst den ett antal gånger är det 

inga problem. Byggchefen tror att det är många mindre entreprenörer som är lite rädda för att 

gå in i ett samarbete med kommunen. Det är ett stort steg att ta då det ställs krav på viss 

utbildning, arbetsmiljö och annat. Utbildning inom ABT och AMA är även nödvändigt för att 

kunna förstå alla lagar och standarder som gäller. Förenklat förfarande används varje gång 

anbudssumman understiger 47 miljoner. De förhandlar endast om priset om de har en ensam 

anbudsgivare eller om det inte hamnar inom budgeten. Förenklat förfarande känns naturligt då 

alla får vara med och lämna anbud.  

 

Direktupphandling 
Höjningen av direktupphandlingsgränsen har inte påverkat byggavdelningens arbete alls.  

Eftersom hela kommunen ses som en upphandlande enhet blir de totala årssummorna snabbt 

högre än direktupphandlingsgränsen. Vilket medför att byggavdelningen inte märkt av 

höjningen, utan de ser gärna en ytterligare höjning. Det finns inte heller några interna riktlinjer 

för direktupphandling på byggavdelningen. 

 

 

 



Slutliga åsikter 
Förbättringar av lagen vore att förvaltningsrätten skulle ha en kortare process vid hantering av 

en överprövning eftersom det blir en fördröjning av kommunens arbete. Byggchefen skulle 

även vilja se möjlighet till förlängning av ramavtal med konsulter på en längre tidsperiod än 

fyra år. Ett önskemål hade varit att öka denna längden till 10 år. 

 

Kommunen har vad som behövs för att göra ett bra arbete. De går på vidareutbildningar inom 

upphandling när tillfälle ges och intresse finns.  Slutligen ses arbetet inom upphandling hos 

kommunen som lärorikt med mycket problemlösning. Byggchefen ser även en viss skillnad att 

arbeta med upphandling i en liten kommun jämfört med att arbeta med det i en stor kommun. I 

en mindre kommun fås en helhetsbild medan i en stor kommun erhålls specialistkunskap.  

  



Intervju med kommun B 
 
Er arbetsplats 
I kommun B intervjuades en kvinnlig upphandlingschef och en manlig fastighetschef. Kvinnan 

började arbeta inom kommunens personalenhet för 30 år sedan och har i de tidiga åren fått 

rollen som upphandlingschef för kommunens centrala upphandlingsenhet. Mannen började 

arbeta i kommunen med fastighetsförvaltning för 38 år sedan och blev fastighetschef för 26 år 

sedan. 

 

På upphandlingsenheten är de totalt fyra medarbetare som arbetar med upphandling. Kommun 

B servar även en mindre närliggande kommun som inte har en egen upphandlingsfunktion. På 

kommunens centrala upphandlingsenhet sköter de alla upphandlingar förutom de som avser 

byggentreprenader, de sköts av fastighetskontoret. På fastighetskontoret är de totalt sju 

medarbetare som arbetar med upphandling och projektering. Arbetet i fastighetskontoret och 

kommunens centrala upphandlingsenhet bedrivs i två separata byggnader.  

I kommun B försöker de arbeta effektivt med offentlig upphandling. De arbetar mycket med att 

försöka få en enhetlig AF-del i förfrågningsunderlagen då detta utgör grunden för hela 

upphandlingen. AF-delen utgår ifrån AMA-systemet och behandlar garantitider, försäkringar, 

sociala villkor osv. Kommun B har tagit fram en egen mall som de försöker använda i varje 

upphandling. För att framställa fullständiga förfrågningsunderlag på upphandlingsenheten 

samarbetar de ofta med referensgrupper från verksamheten som representerar behov och 

synpunkter.  

Upphandlingsenheten anser att arbetsbelastningen har minskat de senaste åren då allt mer sker 

elektroniskt. Förut var det mycket telefonsamtal och pappersarbete. På fastighetskontoret 

varierar det mycket mellan åren, men känslan är att arbetsbelastningen ökar. Idag har de har 

flera slags ramavtal, avtal med kommunförbundet “konsumentus” och avtal med HBV 

(Husbyggnadsvaror). HBV är en medlemsförening som från grunden kommer från 

“kommunens allmännyttiga bostadsföretag”. De gick med där för 1 år sen för att komma in i 

nya upphandlade avtal. Upphandlingschefen har upplevt svårigheter med att rekrytera nya 

arbetstagare som behåller sin anställning under en längre period. Ofta har nyanställda arbetat 

på kommunen i ett år och sedan flyttat. Fastighetschefen har inte märkt av det lika tydligt. Idag 

är det dock en stabil arbetsstyrka både på fastighetskontoret och för upphandlingsenheten.  

Allmänt om upphandling 
I kommun B ligger de flesta upphandlingarna över direktupphandlingsgränsen (534 890 kr). 

Upphandlingar över 47 miljoner sker ungefär en gång varannat år. Ramavtal avseende 

byggentreprenader går genom kommunens centrala upphandlingsenhet (trots att inga 

upphandlingar för byggentreprenader går där igenom). Det görs väldigt få direktupphandlingar 

i kommun B, allt fler upphandlingar utgörs av ramavtal. Nyligen upphandlade kommunen 

ramavtal för 11 varugrupper (rör, el, vent, mark, plåt, glas, tak, bygg, målning, mattor och larm). 

Ramavtalen gäller som längst i 4 år. Det vanligaste är att upphandla 3+1 år. Dessa regler för 

ramavtal gäller även på konsultsidan. Alltså är det väldigt få ramavtal som upphandlas per år, 

tack vare dessa 11 varugrupper.  

 

Projekteringen från att ta fram ett lokalprogram, upphandla konsulter och annonsera 

förfrågningsunderlag tar ca 3-6 månader. Under annonseringen får anbudsgivarna ca 5-6 veckor 

att kalkylera projektet och utforma ett anbud. När anbuden skickats in återstår utvärderingen. 

Prissatta reservationer accepteras ej. Efter tilldelningsbeslutet börjar etableringsprocessen av 



byggarbetsplatsen och själva byggandet tar ca 1- 4,5 år. Sammanlagt tar det ca 2-3 år från idé 

till färdig byggnad om allt går enligt planerat. Vid otydliga förfrågningsunderlag blir det tyvärr 

lätt överprövningar som kan förlänga tiden.  

 

Fördelen med att vara en liten kommun är att det är en nära kontakt mellan kommunens 

upphandlingsenhet och fastighetskontor. De har lätt att samarbeta även om de inte sitter i 

samma byggnad. Kommun B upplever inga särskilda nackdelar med att vara en mindre 

kommun. En nackdel är dock att de inte får lika mycket anbud som en större kommun får.  

Förfrågningsunderlag 
Sammanfattningsvis uppstår ett behov i kommunen som rapporteras till upphandlingsenheten 

som assisterar med hjälp och rådgivning under processen. Förfrågningsunderlag skall framtas 

och annonseras ut på e- avrop. Det bildas 2-3 referensgrupper som skall representera den 

utomstående verksamheten med synpunkter och åsikter inför framtagande av lokalprogrammet. 

Upphandlingsenheten sköter till slut utvärdering och tilldelningsbeslut till utnämnd 

entreprenör. Besluten sker sällan på politisk nivå utan tas i regel av en tjänsteman. Kommun B 

har politiska krav som samlats i interna riktlinjer och principer som de bär med sig inför varje 

upphandling.  

 

Kommun B använder sig nästan alltid av utvärderingsgrunden “lägsta pris”, vid upphandling 

av utförandeentreprenader. Vid upphandling av totalentreprenader är det mer vanligt att det 

“ekonomiskt mest fördelaktiga” används. I de fall “lägsta pris” väljes utvärderas ändå varje 

anbud innan det lägsta anbudet kan utses. Vid “lägsta pris” behandlas först alla 

kvalificeringskrav. Kommun B anser att detta är ett bra system, då företagen inte kommer vidare 

om de inte uppfyller alla kvalificeringskrav. Kvalificeringskraven kan vara att anbudet skall 

vara komplett med alla handlingar, företag skall vara ekonomiskt stabilt, de är godkända för F-

skatt och att de betalar arbetsgivaravgifter. När entreprenörerna passerat kvalificeringskraven 

genomförs sedan utvärderingen. För att utvärdera lägsta anbud används en modell där de 

utvärderar tillägg på timkostnader för yrkesarbetarna och arvoden för ÄTA-arbeten. Detta utgör 

en procentsats som tillsammans med anbudssumman avgör vilken entreprenör som blir tilldelad 

kontraktet. Kommun B anlitar extra konsulter vid upphandlingar där speciell sakkunskap krävs. 

Idag samarbetar de mycket med kommunstyresförvaltningen som hjälper till med miljöfrågor i 

varje upphandling. 

Det vanligaste är att kommunen upphandlar samordnade generalentreprenader (utförande- 

entreprenader) så att byggfirma, elektriker, rörläggare och ventilationare m.m. upphandlas var 

för sig. Detta görs för att gynna de små entreprenörerna och involvera dem i den offentliga 

upphandlingen. Efter att entreprenörerna upphandlats förs de samman till en samordnad 

generalentreprenad som oftast byggentreprenören får ansvara för. Vid upphandling av 

utförandeentreprenader innehåller förfrågningsunderlaget redan färdiga bygghandlingar. Då 

gäller oftast “lägsta pris” som utvärderingsgrund, eftersom varje anbudsgivare räknar på samma 

förutsättningar. Det är skillnad mot upphandling av totalentreprenad då anbudsgivarna även står 

för projektering av byggnaden.  

 

Vid upphandling av arkitekter använder kommunen sig av “parallella uppdrag”. Kommunen 

framtar först ett lokalprogram där de beskriver krav och önskemål tillsammans med en 

referensgrupp och annonserar ut ett förfrågningsunderlag. Kommunen väljer sedan ut tre 

arkitektfirmor utav 10-15 anmälda intressenter som får börja skissa på förslag. Kommunen 

erbjuder 30 000 kr till dessa utvalda arkitekter. Ofta anser arkitekterna att den erbjudna summan 

inte motsvarar nerlagt arbete, men belöningen är att få chansen att fortsätta uppdraget och 

projektera handlingar för en utförandeentreprenad. När arkitekterna framtar sina skisser skall 



de också ge en preliminär summa som de vill ha för en fullständig, fortsatt projektering. När 

den mest lämpade gestaltningen är utnämnd är nästa steg att kommunen upphandlar konsulter 

för fortsatt projektering av installationer och markarbeten. Detta blir sedan ett 

förfrågningsunderlag som tillsammans med en AF-del annonseras ut till entreprenörerna.  

 

Kommun B försöker att ställa en del särskilda kontraktsvillkor på miljö och social hänsyn. Då 

en god miljö är högst aktuellt försöker de involvera miljökrav så gott det går i varje 

upphandling. Det kan vara krav på material för en giftfri förskola som till exempel inte får 

innehålla hormonstörande gifter. När det kommer till social hänsyn ställs endast krav på 

kollektivavtalsliknande villkor för yrkesarbetarna. 

Anbudsgivarna 
Nästan alla entreprenörer som är upphandlade i de 11 varugrupperna är lokala från kommunen. 

Kommun B gör mycket för att öka variationen på anbudsgivarna, en av åtgärderna är att det är 

helt gratis för entreprenörerna att lämna in anbud. Normalt varierar antalet anbudsgivare mellan 

de olika varugrupperna, men ca 3-10 anbud är standard. Anbudsgivarnas storlek varierar allt 

från 40 - 200 anställda. Kommun B medger att de skulle vara tacksamma om de fick fler anbud, 

men om entreprenörerna är stora eller små spelar inte så stor roll. Eftersom det är ett litet 

samhälle händer det lätt att tidigare upphandlade entreprenörer upphandlas på nytt. Kommun B 

annonserar alla upphandlingar i deras lokaltidning och på e-avrop, där många prenumererar på 

CPV-koder. De hävdar också att så fort en upphandling är offentlig på e-avrop så sprider andra 

databaser och lokala tidningar ut detta ytterligare.  

 

Kommun B tror att de små entreprenörerna som kanske inte har en byggingenjörsutbildning, 

kan uppleva att språket i ett förfrågningsunderlag är komplicerat och svårförståeligt. Samtidigt 

är det mycket onödig negativitet riktad mot kommunen då de gör mycket för att underlätta och 

hjälpa till. Upphandlingschefen berättar om en allmän tillställning där kommunen skulle 

informera om offentlig upphandling, dock var det knappt någon som närvarade. Kommun B 

klarlägger att intresset måste ligga hos båda parter.  

Upphandlingsförfarandet “förenklat förfarande” används alltid före “urvalsförfarande” i 

kommun B, för att ge så många anbudsgivare som möjligt chansen att delta. Det är inte ofta 

upphandlingar överstiger 47 miljoner och “öppet förfarande” används. Kommunen förhandlar 

sällan om priset vid förenklat förfarande. Om två anbud är lika höga kan de dock gå över till 

förhandling, för att försöka få ett lägre pris.  

Kommun B har vidtagit ett flertal åtgärder för att gynna små entreprenörer på den offentliga 

marknaden. Fastighetschefen försöker upphandla delade entreprenader så mycket som möjligt, 

det är gratis att lämna anbud samt att de försöker förenkla förfrågningsunderlagen. De försöker 

även att minska ner mängden efterfrågade dokument och kräver inte in mer dokument än 

nödvändigt. De försöker sortera bort allt som ändå inte kommer att utvärderas vid 

anbudsutvärderingen. Resterande viktiga dokument kan lämnas in efter tilldelat kontrakt 

istället.  

Direktupphandling 
Höjningen av direktupphandlingsgränsen har inte påverkat kommunens arbete speciellt mycket. 

Kommun B har interna riktlinjer för direktupphandling som säger att allt över 100 000 kr skall 

upphandlas med avtalade ramavtal (rangordning/förnyad konkurrensutsättning). Vilket gör att 

höjningen från 270 000 kr till 534 890 kr inte har medfört någon skillnad. Kommun B klargör 

att svårigheten är att förutspå vad upphandlingarna under samma år kommer att uppgå till. 

Fördelen med direktupphandling upp till 534 890 kr är att de inte behöver annonsera till 



offentligt genom förenklat förfarande. Fördelen är också att det inte går att överpröva, precis 

som med ramavtal. Fastighetschefen klargör att det knappt sker någon direktupphandling för 

byggentreprenader. Nackdelen med dagens nivå på direktupphandlingsgränsen är att det inte 

medför någon direkt skillnad, därför anser fastighetschefen att gränsen skulle kunna höjas.  

 

Upphandlingar mellan 0 kr - 44 400 kr (ett prisbasbelopp) direktupphandlas utan krav på 

dokumentation. Upphandlingar mellan 44 400 kr - 222 000 kr (5 prisbasbelopp) avropas direkt 

med hjälp av rangordnade ramavtal, där kommun B rangordnat entreprenörerna själva och varje 

entreprenör är medveten om sin plats i listan. Upphandlingar mellan 222 000 kr - 534 890 kr 

görs genom en förnyad konkurrensutsättning av tre redan upphandlade ramavtal med 

entreprenörer. Alla direktupphandlingar över 100 000 kr måste dokumenteras. Variationen på 

anbudsgivare inte så stor eftersom de redan upphandlat ett antal rangordnade entreprenörer samt 

tre entreprenörer som de konkurrensutsätter. Kommun B vänder sig inte till tidigare 

upphandlade entreprenörer men när de lägger ut annonserna publikt så är det lätt hänt att tidigare 

upphandlade entreprenörer blir upphandlade på nytt.  

 

Slutliga åsikter 
Kommun B skulle sammanfattningsvis vilja göra LOU förenklad med färre paragrafer. Under 

våren 2016 kom det nya direktiv, men dessa har inte blivit godkända ännu. De nya direktiven 

omfattade en förenkling av LOU, men det blev istället motsatsen med ett ökat antal paragrafer. 

Om kommun B fick ändra något med lagen skulle det vara formaliasaker, som att ett anbud som 

kommer in för sent inte behöver förkastas eller möjlighet för att komplettera ett anbud som 

saknar en liten detalj. Kommunen upplever inget särskilt som de saknar i sitt arbete. De medger 

att lagen kan kännas fyrkantig ibland men de har lärt sig att leva med det. Ändamålet är att de 

ska säkerställa konkurrens och förebygga korruption.  

 

  



Intervju med kommun C 
 

Er arbetsplats 
För kommun C intervjuades en kvinnlig upphandlingschef, en manlig driftsansvarig och en 

manlig upphandlare. En praktikant för upphandlingsenheten medverkade även. 

Upphandlingschefen har arbetat med olika slags upphandlingar i 15 år främst inom livsmedel. 

År 2013 började hon arbeta i kommunen och två år senare blev hon upphandlingschef. Tidigare 

har hon även arbetat som konsult och då hjälpt andra kommuner vid upphandlingar. 

Driftsansvarige har tidigare arbetat i kommunen som drifttekniker, men fick förfrågan att bli 

driftsansvarig för ett år sedan. Han har ett fakturaansvar men arbetar även med projektering av 

driftupphandlingar. Den manliga upphandlaren började arbeta med upphandling inom 

landstinget år 2009 där hans huvudområde mestadels var varor och en del tjänster. Han började 

arbeta som upphandlare i kommunen för drygt ett år sedan. Tidigare har han arbetat med logistik 

och i grunden är han textilingenjör.  

I kommun C är de fyra medarbetare som arbetar för upphandlingsenheten som sköter alla 

upphandlingar för varor, tjänster och byggentreprenader. Upphandlingsenheten är organiserad 

som ett utskott under ekonomienheten. Dagens upphandlingsenhet startades år 2013. Innan 

detta fanns ingen upphandlingsfunktion utan de kontaktade entreprenörer utan någon speciell 

konkurrensfördelning. Upphandlingsenheten sköter även kommunens interna inköpsdatabas. I 

denna databas kan verksamheten följa aktuella upphandlingar och kommunen kan lätt hålla en 

bra uppsikt över egna avtal som skall förlängas eller uppdateras. I samma byggnad sitter 

fastighetsavdelningen som är tre medarbetare, de arbetar med att projektera och framställa 

förfrågningsunderlag inom byggentreprenader. Fastighetsavdelningen försöker sköta så mycket 

som möjligt själva, men vid behov assisterar upphandlingsenheten även vid byggentreprenader. 

Kommun C upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren. Verksamheternas behov 

av hjälp och stöd vid upphandling ökar tydligt, avseende alla slags upphandlingar. Kommun C 

menar att de gör fler upphandlingar än andra kommuner i samma storlek. Det finns bland annat 

statistik i deras databas på hur många ramavtal de gjort, jämfört med andra kommuner i samma 

storlek. Därmed krävs det mer av kommun C, de måste ha god uppsikt på ramavtal och 

upphandlingar när de löper ut, så att de inte får en avtalslös period. De medger att de borde göra 

fler uppföljningar på avtalen men att tiden inte finns till. Kommun C arbetar nära verksamheten, 

vilket till största del är en fördel. Det är ofta personer från verksamheten kommer till 

upphandlingsenheten och ber om hjälp.  

Kommun C upplever svårigheter med att rekrytera nya arbetstagare som erhåller rätt 

kompetenskrav. De efterfrågar erfarenhet av tidigare arbete inom upphandling och kunskap 

inom LOU. Då organisationen är så pass nyetablerad finns det ingen erfarenhet av hur länge 

nyanställda behåller sin anställning. Sammanfattningsvis är entreprenadupphandlare i Sverige 

en bristvara.  

Allmänt om upphandling 
Upphandlingar över tröskelvärdet (47 miljoner) sker ungefär var tredje år. För dessa 

upphandlingar sker annonsering i TED automatiskt med hjälp av deras upphandlingsverktyg 

“TendSign”. De flesta entreprenadupphandlingar har ett värde på 1-10 miljoner, de hamnar 

alltså i spannet mellan direktupphandlingsgränsen (534 890 kr) och 47 miljoner. Inom detta 

spann genomförs ungefär 10 st upphandlingar per år, där både upphandlingar för 

byggentreprenader, el, VVS och rivning är inräknade.  

 



De genomför inte ramavtal varje år utan de upphandlas i intervall om 4 år.  I dagsläget har de 

ramavtal med ungefär 20 st entreprenörer. Dessa ramavtal avser service och underhåll inom 

olika grupper som bygg, kyla, ventilation, luftfilter, glas, el, rör, sopor, målning, golvmattor, 

solskydd m.m. Tiden från att ett behov dyker upp, förfrågningsunderlag skrivs, det annonseras 

och avtal skrivs tar ungefär 4-10 månader, beroende på upphandlingens storlek. Tid för 

annonsering skiljer sig om det är över eller under tröskelvärdet. Vid upphandling över 47 

miljoner är det 40 dagar som gäller och under 47 miljoner ska annonsen ligga ute i ”skälig tid”.   

 

Kommun C anser att den främsta fördelen med att vara en mindre kommun är närheten mellan 

upphandlingsenheten och fastighetsavdelningen. Arbetet går enklare och snabbare med en bra 

närkontakt. Den manlige upphandlaren drar paralleller till arbetet i landstinget, då det ofta tog 

minst en månad i beslutsvägar. Idag kan de bara gå ner en våning och få svar på frågor eller en 

underteckning på ett papper. Kommun C har en delegationsordning som innebär att 

upphandlingschefen får teckna kommunövergripande avtal. Om det gäller ett 

verksamhetsspecifikt avtal är det just den verksamhetschefen som ska underteckna det avtalet. 

Då är det enkelt för de på upphandlingsenheten att gå ner till fastighetsavdelningen och få det 

undertecknat. Inga upphandlingsbeslut tas av nämnden utan allt är löst av delegationsordningen.  

 

En nackdel med att vara en mindre kommun är att inte så mycket blir överprövat, man granskas 

inte på samma sätt. En större kommun är mer utsatt för sådana saker. Utöver detta ser de inga 

särskilda nackdelar med att vara en mindre kommun, de är alla överraskade över att de faktiskt 

får så mycket anbud som de får. När de jämfört sina anbudspriser med statistik från andra 

kommuner stämmer de bra överens.  

Förfrågningsunderlag 
Driftsansvarige arbetar med att framställa AF-del och tekniska beskrivningar för 

förfrågningsunderlag avseende el, ventilation, värme, sanitet osv. Vid komplexa upphandlingar 

tar han hjälp av externa konsulter. Konsulterna skriver en teknisk beskrivning, gör ritningar och 

detta granskas sedan av driftansvarige som sedan tar med ett färdigt förfrågningsunderlag till 

den manliga upphandlaren som annonserar ut det. Den manliga upphandlaren ansvarar sedan 

för det administrativa arbetet som att annonsera ut förfrågningsunderlag, ta hand om 

utvärdering och tilldelningsbeslut av anbuden. Sammanfattningsvis utför han en 

kvalitetssäkring mot LOU på driftsansvariges förfrågningsunderlag.  

Kommun C använder oftast utvärderingsgrunden “lägsta pris”. Fördelen med detta är att det är 

lätt att utvärdera förutsatt att de har ställt en bra kravspecifikation i förfrågningsunderlaget. 

Nackdelen med att använda “lägsta pris” kan vara om de osäkra på vad de vill ha, alltså en svag 

kravspecifikation. Kommun C använder sig av en förenklad utvärdering enligt kap 11 LOU 

§17, “begränsad kontroll” för de sparar mycket tid på det. De väljer ut de anbud som de tror har 

en chans och gör en simulering, de börjar alltså med att nollställa anbuden. De sätter betyg på 

olika delar i anbuden och därefter väljs det anbud med lägsta pris. Om de har fått fler anbud så 

kontrolleras inte dem.  

Det vanligaste är att kommunen upphandlar utförandeentreprenader, alltså 

förfrågningsunderlag som innehåller färdiga bygghandlingar. Vid utvärdering av anbud tar de 

även hänsyn till referenser. Det är då viktigt att de är tydliga i sina förfrågningsunderlag och 

redogör vilka frågor de kommer att ställa till referenserna, vid personliga möten. Vid 

upphandlingar där speciell sakkunskap krävs så använder de sig av specialister inom sin 

verksamhet och/eller konsulter.  



Vid framtagande av förfrågningsunderlag används referensgrupper som representerar 

upphandlingsområdets berörda parter. Det är ofta en grupp med ca 15-20 personer. Vid 

framställning av en ny skola kan referensgruppen till exempel innehålla representanter för kök, 

lärare, skyddsombud, brandansvariga m.fl. 

Miljökrav ställs både för upphandlingar av varor och tjänster men även för byggentreprenader. 

Kommun C ställer särskilda kontraktsvillkor inom social hänsyn så som minimilöner och 

sjukförsäkring. Normalt ställer de inget krav på kollektivavtal. Kommun C är medvetna om att 

det det finns möjligheter till att ställa krav på att låta arbetssökande få chansen att arbeta på 

byggarbetsplatsen, dock är det en ganska stor process och då behövs vetskap om projektet i god 

tid. Detta eftersom det krävs ett samarbete med arbetsförmedlingen och fackorganisationer. 

Kommun C ställer ofta särskilda kontraktsvillkor på att platschefen skall ha gått en viss 

utbildning eller ha ett visst antal års erfarenhet i branschen. De ställer även krav på erfarenhet 

inom liknande projekt. Byggarbetsmiljösamordnare skall finnas med i både projektering(Bas-

P) och utförande(Bas-U). 

Vid utvärderingsgrunden “ekonomiskt mest fördelaktiga” används en mervärdesmodell. 

Modellen innebär att man sätter ett värde på kriterier som kommunen vill att entreprenören skall 

uppfylla och om de uppfyller dessa får de antingen ett plus eller ett avdrag på totalpriset. Ofta 

är det avdrag som de får på totalsumman som då blir utvärderingssumman. Modellen fungerar 

som ett betygssystem och är väldigt affärsmässig. Det är viktigt som upphandlare att ha 

kännedom om vart anbudssumman kan hamna. Det gäller att sätta mervärdessumman i relation 

till det som upphandlas så att den gör inverkan. Grunden för kommunen är att göra en bra analys 

innan så att mervärdesmodellen ger utslag. Upphandlingsverktyget hjälper dem med 

utvärderingen och det hjälper dem även med simuleringen av anbud innan de annonserar ut 

upphandlingen. Kommun C blir sällan överprövad, de uppskattar att 10 % av upphandlingarna 

blir överprövade. Det är viktigt att vara tydlig i förfrågningsunderlaget för att undvika 

överprövning.  

Anbudsgivarna 
Kommunen har mycket lokala anbudsgivare inom ventilation, värme och sanitet. Det är en stor 

variation av anbudsgivare inom byggentreprenader. Upphandlade konsulter är inte lika lokala 

utan ofta spridda över Sveriges södra delar. Överlag tycker kommunen att det är en bra 

variation. De tror att variationen beror på att de är en trevlig kommun att arbeta med. Sedan har 

de även ett fördelaktigt geografiskt läge som lockar fler anbudsgivare. Det är även en expansiv 

kommun som är väldigt aktiv. De är positiva till att få mycket anbud och detta arbetar de för 

genom att hålla en god kontakt med leverantörer. 

 

Kommunen har märkt att byggandet ökar och detta avspeglas i variationen av anbudsgivare. 

Driftansvarige har märkt att en del entreprenörer inte lämnar anbud på grund av en för hög 

arbetsbelastning. Vissa entreprenörer prioriterar den kommunala marknaden medan andra tar 

mer jobb på den privata marknaden. Kommunen kan förbättra variationen genom att själva vara 

aktiva och att vara ute i god tid. Ibland låter de upphandlingen annonseras längre än vad som är 

minimum för att entreprenörerna ska ha god tid att lämna anbud.  

 

Den entreprenör som lämnar bäst anbud är ju även den som blir upphandlad, då finns risken att 

det blir en som upphandlats tidigare. En orsak till detta kan vara att de etablerat sig på 

kommunmarknaden och känner att de vill fortsätta där. Kommun C har ett upphandlingsverktyg 

som heter “TendSign” där de annonserar alla upphandlingar, tar emot anbud och gör 

utvärderingar. Detta verktyg fungerar även som ett arkiv där alla anbud sparas. Alla 

upphandlingar annonseras via kommunens annonsdatabaser och sen annonserar de även på 



kommunens hemsida. Ibland tar de kontakt med de entreprenörer de tror kan vara intresserade. 

Vid ny ramavtalsupphandling av konsulter skickas alltid information till den nuvarande 

konsulten att avtalet kommer att upphandlas på nytt.  

Kommun C tror att de flesta små entreprenörer upplever lagen som krånglig. Kommunen är 

noga med att förtydliga texter i förfrågningsunderlag så att dessa ska vara lätta att förstå. De 

arbetar med mallar för AF-delen, detta för att en upphandling från upphandlingsenheten skall 

se ungefär likadan ut så att entreprenören känner igen sig. Kravspecifikationen kan skilja sig 

eftersom denna är anpassad till uppdraget i sig. Kommun C hjälper gärna till när entreprenörer 

ringer och ber om hjälp med det administrativa arbetet. I upphandlingsverktyget finns även ett 

“Frågor & Svar”-verktyg, där entreprenörer kan ställa frågor under anbudstiden. Detta 

verktyget används även för att förbättra kommande upphandlingar då de kan ta hjälp av de 

frågor som uppkommit tidigare. I upphandlingssystemet finns även en support dit de kan 

hänvisa entreprenörer som vill lämna anbud för första gången. 

Förenklat förfarande används frekvent vid byggentreprenader. Vid förenklat förfarande kan de 

förhandla med en eller flera anbudsgivare. När anbudssumman inte hamnar inom budget måste 

de agera. Antingen kan de välja att avbryta upphandlingen eller så kan de välja att förhandla 

om summan. Det har visat sig att det lönar sig att förhandla då entreprenörerna normalt hittar 

andra lösningar och därmed kunnat sänka priset. Dock får man inte förhandla för ofta eftersom 

detta kan leda till att entreprenörerna lägger sig högre än nödvändigt då de vet att kommunen 

alltid förhandlar om priset ändå.  

Det finns ett pågående utvecklingsarbete där de förbättrar och förtydligar sina 

förfrågningsunderlag. Kommunen har även medverkat i en näringslivsträff där de fått träffa 

lokala entreprenörer och informera om upphandling. Kommun C upplevde att leverantörerna 

var intresserade och efter detta tillfället har kommunen gjort ytterligare leverantörsbesök. 

Direktupphandling 
Höjningen av direktupphandlingsgränsen har påverkat kommunen genom att det har blivit fler 

direktupphandlingar. Kommunen kan idag direktupphandla ramavtal enklare och snabbare. I 

kommunen finns interna riktlinjer som säger att alla direktupphandlingar över 100 000 kr skall 

dokumenteras och behandlas av upphandlingsenheten. Upphandlingar mellan 10 000 och 100 

000 kr behöver inte annonseras enligt kommunens riktlinjer. I detta spann kan de vända sig till 

minst tre leverantörer (om utbudet finns) och om det endast finns en relevant entreprenör så 

vänder de sig till denne. 

Fördelen med höjningen av direktupphandlingsgränsen är att det är enkelt att upphandla 

ramavtal. Nackdelen med höjningen är att en del verksamheter tror att de kan upphandla på 

egen hand men när de görs på fel sätt blir det problem för hela kommunen. De flesta 

verksamheter är dock engagerade och vill att upphandlingen ska gå rätt till. I kommunens 

riktlinjer är det är förutbestämt att upphandlingar som överstiger 300 000 kr kräver stöd och 

assistans av upphandlingsenheten.  

För att få en stor variation av entreprenörer som direktupphandlas försöker kommun C att 

använda sig av en bred och engagerad annonsering. När det endast finns ett fåtal entreprenörer 

inom ett visst område händer det att de vänder sig till samma entreprenör. De försöker att variera 

sig vem de tar kontakt med och inte ha förutfattade meningar från början eftersom detta inte 

alltid stämmer. En normal direktupphandling genomförs tar cirka fyra dagar för att skriva 

förfrågningsunderlag och teckna avtal. Kommunen hävdar att direktupphandlingar av konsulter 

ökar, då det genomförs allt fler utredningar.  



Slutliga åsikter 
Lagen kommer att förändras från och med år 2017 om den blir godkänd. Denna förändring av 

lagen kommer att ge möjlighet att förhandla om anbudssumman även i öppet förfarande. I 

nuläget är det svårt att övergå från öppet förfarande till förenklat förfarande. Om man skall göra 

detta måste man ha starka argument.  

 

Om kommunen fick förändra något med lagen skulle de vilja minska användandet av 

rangordning av entreprenörer. De ser dock en förhoppning om att detta kommer att ändras snart. 

Kommunen tycker även att det är för lätt att överpröva och skulle gärna se en kostnad för den 

som överprövar om denne förlorar i förvaltningsrätten.  

Utöver förändringar med lagen skulle de också vilja att alla förvaltningsrätter bedömer lika över 

hela landet. Ett förslag på detta vore att det endast fanns en förvaltningsrätt för 

upphandlingstvister. De skulle även önska en kortare handläggningstid för ärenden hos 

förvaltningsrätten.  

 

Kommun C upplever att de har mycket stöd för sina upphandlingar. De har juridiskt stöd, 

digitalt stöd samt god egen erfarenhet inom upphandling. De har allt de behöver för att göra ett 

gott arbete men om de vill utöka sitt arbete med avtal har de ett behov av mer tid och resurser. 

Sammanfattningsvis ser kommunen upphandling som utmanande och det är svårt att bli fullärd 

som upphandlare. Varje upphandling är spännande och man lär sig väldigt mycket.  

 



 
1. Berätta om din arbetssituation.  2. Hur ofta deltar ni i offentlig upphandling jämfört med privat? 
3. Vad ser ni för för- och nackdelar med att delta i den offentliga upphandlingen? 4. Hur påverkas ni om ni räknar på ett projekt och inte får det?  5. Hur skiljer sig vinsterna i projekt mellan privat och offentlig sektor? 
6. Hur ofta kontaktas ni av kommunen för direktupphandling/ramavtal? 7. Hur upplever ni kontakten med kommunen? 
8. Vilken upphandlingssupport som kommunen erbjuder är mest hjälpsam för er vid eventuella frågeställningar? 9. Vilka orsaker finns för att inte delta i offentlig upphandling?  
10. Vilka orsaker finns för att delta i offentlig upphandling? 

 
Nedan redovisas vårt förbättringsförslag på hur mindre kommuner kan arbeta för att underlätta deltagandet av små entreprenörer i offentlig upphandling.  
 

 Arbeta med att förenkla och förtydliga AF-delen.  
 Se över vilka dokument som är av störst relevans vid anbudsinlämning och fundera på om några kan lämnas i efterhand.  
 Upphandla delade entreprenader i största möjliga mån och låt dessa bilda en samordnad generalentreprenad. 
 Ha god kontakt med små lokala entreprenörer och erbjud hjälp och stöd vid anbudsgivning. 
 Följ upp frågor som entreprenörer har ställt och ta sedan hjälp av dessa för att 

förtydliga förfrågningsunderlagen. 
 Försök att locka med attraktiva entreprenader med en lång byggtid.  
 Försök skapa en bredare annonsering. Kontakta entreprenörer som kan tänkas vara intresserade för att informera om kommande upphandlingar.  
 Låt annonsen vara tillgänglig under en längre tid än vad som krävs.  
 Anordna en tillställning där ni kan informera om upphandling, skicka ut en personlig inbjudan i god tid till entreprenörerna och säkerställ att de har möjlighet att komma.  
 Säkerställ att ni har support för anbudsgivare på ert upphandlingsverktyg. 
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Intervju med mindre entreprenör 
 

Intervjun genomfördes med en kvinnlig VD på ett mindre byggföretag med ett stort fäste på 

den lokala marknaden. Företaget har 40 stycken anställda varav 10-12 tjänstemän och en 

omsättning på cirka 140 miljoner. Företaget har ingen direkt inköpsroll utan arbetar främst med 

platschefer och projektledare, de har en som arbetar med kalkyl. VD:n beslutar tillsammans 

med företagets ledningsgrupp vilka jobb som kalkylatorn skall räkna på. Ju fler projekt som 

kommer ut på den privata marknaden desto mindre väljer man de offentliga projekten då det är 

för dåligt betalt. Offentlig sektor är en lite mer krävande beställare. I företagets affärsplan har 

de bestämt att ta minst ett offentligt projekt per år. Kvinnan tror att det finns en risk att man 

tappar konkurrenskraften om man endast riktar sig mot den privata marknaden och utesluter 

offentliga upphandlingar helt. Nu har de fått ta mycket offentliga projekt då det inte funnits så 

många på den privata marknaden. 
 
Fördelar med den offentliga upphandlingen är att projekten annonseras offentligt vilket bidrar 

till en god uppfattning om vad som är på gång. Projekt inom den offentliga sektorn ger möjlighet 

att mäta sig mot konkurrensen och se hur man ligger till prismässigt. En ytterligare fördel är att 

man vet vad som skall ingå i entreprenaden. En nackdel är att det är en stor konkurrens och små 

marginaler. En ytterligare nackdel är att det är olika entreprenadformer och oftast är dessa 

väldigt styrda. Det upphandlas ofta utförandeentreprenader där beställaren har svårt att se 

förbättringspotential. En annan nackdel är att ibland har projekten inte blivit förankrade 

politiskt och därmed kanske inte startar förrän om ett år.  
 
Det krävs ett stort engagemang för att räkna på offentliga projekt och det är väldigt 

kostsamt.  Offentliga projekt innebär ofta omfattande förfrågningsunderlag och kommunen 

kräver mycket dokumentation vid anbudsinlämning. Entreprenören måste i sin tur skicka ut 

förfrågan till potentiella underentreprenörer (oftast ett 10-tal) och samtidigt begära in pris på 

allt material. Om företaget sedan inte får projektet har de lagt ner enorma resurser, både i tid 

och pengar. Beroende på hur stort projektet är kan det röra sig om en till två månaders arbete. 

Kvinnan upplever att det oftast finns en misstro mot små entreprenörer att de inte klarar av 

större projekt. 

 
Under några år har inte skillnaderna i vinst mellan privat och offentlig sektor varit särskilt stora. 

Att ta ett offentligt jobb genererar dock inte att man får fler jobb för att man har varit bra, 

eftersom nästa jobb ändå alltid annonseras ut till offentligheten. Tar de istället ett privat jobb 

kan det generera i att företaget ökar sin omsättning. 
 
Företaget kontaktas aldrig av kommunen för direktupphandling eller upphandling av ramavtal. 

Samarbetet med kommunen upplevs som bristfälligt. Kvinnan tycker att datum för 

anbudsinlämning ofta skett olämpligt. Det har oftast varit precis efter nyår eller i början av 

augusti vilket gjort att de varit tvungna att arbeta på semestertid. Kommunen har en 

upphandlingsform som företaget inte uppskattar. Det är oftast detaljerade ritningar vilket i 

princip betyder att det är en generalentreprenad i förfrågan, men sedan vill kommunen att 

entreprenören skall vara totalentreprenör. Vilket då betyder att entreprenören skall ta ansvar för 

det någon annan ritat och projekterat fullt ut. Mycket av pengarna ligger i projekteringen och 

det är inte alltid projektören tänker på hur det fungerar att tillämpa olika lösningar praktiskt och 

vad det kommer att kosta. Kvinnan skulle helst se att det var fler totalentreprenader vilket ger 

dem möjlighet att vara kreativa och hitta lösningar fullt ut.  
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Företaget upplever en god kontakt med kommunen när de behöver svar på frågor. Nackdelen 

med kommunen är dock att de är så fasta vid sina principer. Kvinnan berättar om ett tillfälle då 

företaget ville ansöka om förlängning av anbudstiden då deras underentreprenörer inte var klara 

med sin kalkyl, men detta avslogs. Ibland kan kommunen godkänna en förlängning men då 

måste detta meddelas och gälla för samtliga anbudsgivare. Kommunen är duktiga på att svara 

på frågor angående handlingarna eftersom de inte vill riskera att det uppstår missuppfattningar. 

Företaget upplever att de flesta kommuner vill väl men nackdelen är när personalen på 

kommunen inte har den erfarenhet och kompetens som krävs.  
 
Företaget har inte använt support från deras lokala kommuns upphandlingsverktyg utan mejlar 

oftast den person som är skriven som ansvarig beställare för upphandlingen. När företaget har 

frågat någonting läggs frågan ut i efterhand på upphandlingsverktygets “frågor & svar” så att 

andra entreprenörer kan ta del av svaret. Nackdelen som företaget upplever är att kommunen 

oftast inte svarar på frågor via telefon utan föredrar mejl. Detta kan också vara en fördel då 

samtliga anbudsgivare får ta del av samma information 
 
Den främsta orsaken för att inte delta i offentlig upphandling är att det innebär så pass mycket 

dokumentation samt den stora kostnaden att räkna på projekt jämfört med risken att inte bli 

tilldelad projektet. En stor kostnad för företaget är då de anlitar konsulter för veta att de räknar 

på rätt teknisk lösning. Den främsta orsaken till att delta i offentlig upphandling är att det är ett 

bra sätt att jämföra sig med sina konkurrenter och få en överblick på sin prissättning. Det är 

också ett sätt att vara samhällsbyggare, som de helst vill vara.  
 

Synpunkter på förslaget 
Angående arbetets framarbetade förslag tyckte företaget att det var en mycket bra idé att mindre 

kommuner försöker att förenkla och förtydliga AF-delen. Likaså att de ser över vilka dokument 

som verkligen måste lämnas in vid anbudsinlämning och vilka som kan lämnas in senare. Ett 

önskemål från kvinnan är att det skulle räcka att kvalificera in sig som företag att få medverka 

i offentlig upphandling en gång och att det sedan gäller i Sveriges alla kommuner. Och att det 

årligen blir en revision då företag skickar in dokument för kvalificering.  

Företaget anser inte att kommuner bör upphandla delade entreprenader utan föredrar 

totalentreprenader. Nackdelen som företaget upplever är att kommunen ofta upphandlar 

generalentreprenader där byggfirman sedan blir en totalentreprenad och får ansvaret för redan 

projekterade handlingar. Vanligtvis uppstår det missuppfattningar om hur konsulter har tänkt 

när de projekterat byggnaden. Kvinnan anser att genom en totalentreprenad har de en bättre 

möjlighet att ta fram den bästa lösningen både i projektering och utförande. Kvinnan berättar 

att de som byggentreprenör samarbetar med olika underentreprenörer vid varje projekt och 

därmed missgynnas inte små underentreprenörer vid upphandling av en totalentreprenad. 

Därför ser hon ingen fördel med att upphandla delade entreprenader. Ytterligare en nackdel 

med att upphandla generalentreprenader är att företagen inte får den betalning som 

samordningsansvaret motsvarar. Kvinnan upplever att kommunen vill vara med och styra 

mycket men inte ha något ansvar, därför upphandlar de generalentreprenader.  

Kvinnan tycker att det är en god idé att kommuner har bra kontakt med lokala entreprenörer 

och erbjuder hjälp och stöd vid anbudsgivning. Detta eftersom mindre företag ofta inte har den 

juridiska kompetens som krävs för att delta i offentlig upphandling. Kommuner kan därmed 

assistera vid dessa eventuella frågetecken. Kvinnan tror att det är bra att utnyttja frågor som 

ställts vid tidigare förfrågningsunderlag för att förbättra kommande.  



Att locka med entreprenader med lång byggtid innebär både för- och nackdelar. Det beror på 

om upphandlingen tar hänsyn till prisindex. En lång byggtid utan hänsyn till prisindex innebär 

många ekonomiska risker då marknaden varierar. Företaget tror inte att långa byggprojekt är 

lösningen på att locka fler små entreprenörer. Kvinnan önskar däremot att kommunen skulle 

lägga ut sin årsalmanacka av projekt, helst så att man kan få en överblick 5 år framåt. Vissa 

kommuner gör redan såhär idag men många tror att det är en dålig idé. Då får företagen en 

överblick om vilka projekt som passar vilka företag.  

Kvinnan tycker att det är en bra idé att kommunen kontaktar företag som kan tänkas vara 

intresserade av kommande upphandlingar. Hon föreslår att kommuner kan bjuda in företag och 

hålla en powerpoint-presentation om kommande projekt. Kvinnnan tror inte att en längre tid för 

anbudsframtagning är så pass effektiv för att få fler små entreprenörer att delta i offentlig 

upphandling. Hon menar att man generellt prioriterar andra saker som också ska göras och det 

är lätt att man skjuter upp arbetet tills det verkligen är dags.   

Kvinnan tycker att en tillställning där kommunen kan informera om upphandling låter som en 

bra idé. Då man ofta har fullt upp föreslår hon att detta skulle kunna hållas under frukost eller 

lunch och att kommunen samtidigt bjuder på mat. En bra idé är att hålla en powerpoint och dela 

ut informationsblad om upphandling. Kvinnan berättar att kommunen anordnat dagar där 

företag kan få hjälp och lära sig om hur man lämnar anbud digitalt. Företaget har inte använt 

sig av någon teknisk support som upphandlingsverktygen tillhandahåller utan de ringer mer till 

den som står ansvarig på förfrågningsunderlaget. 

Kvinnan förespråkar partnering som entreprenadform, detta för att få fler återkommande jobb. 

Hon tror att kommunen hade tjänat på detta. Det blir en gemytligare stämning vid ett partnering-

projekt då alla känner sig delaktiga och man ser sin del i teamet. Att alla är med och gör 

slutprodukten tillsammans. Engagemang ger ett bra slutresultat. Nackdelen med partnering-

projekt är att det krävs erfarenhet och det är svårt att säkerställa att alla deltar på lika villkor. 



De grundläggande
upphandlingsprinciperna
De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper.

Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem.

Icke-diskriminering
Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer

på grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller

verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som bara svenska

företag känner till eller kan klara att uppfylla. Det gäller även när den upphandlande

myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud.

Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som

företag från den egna kommunen.

Likabehandling
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma

förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information

samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte

acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska

gälla alla.

Proportionalitet
Proportionalitetsprincipen innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i

rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande

myndigheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella

upphandlingen.

Öppenhet
Principen om öppenhet (transparens) innebär att upphandlingar ska präglas av

öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas,

upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i
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anbudsförfarandet ska informeras om resultatet.

Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart,

det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs.

Ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats

av en medlemsstats myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder.

    Dela

http://www.konkurrensverket.se/#facebook
http://www.konkurrensverket.se/#email
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.konkurrensverket.se%2Fupphandling%2Fom-upphandlingsreglerna%2Fom-lagstiftningen%2Fuppphandlingsprinciperna%2F&title=Grundl%C3%A4ggande%20upphandlingsprinciperna%20%7C%20Konkurrensverket&description=De%20lagar%20som%20styr%20all%20offentlig%20upphandling%20bygger%20p%C3%A5%20fem%20grundprinciper.%20Best%C3%A4mmelserna%20i%20upphandlingslagarna%20ska%20alltid%20tolkas%20mot%20bakgrund%20av%20dem.


Om o⼺獰entlig upphandling
Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för uppskattningsvis 600

miljarder kronor. De offentliga inköpen regleras genom

upphandlingslagstiftningen.

Offentlig upphandling innebär att en upphandlande myndighet köper, hyr eller på annat

sätt anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader. Exempel på upphandlande

myndigheter är myndigheter inom stat, kommuner och landsting samt kommunala eller

statliga bolag eller styrelser.

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med

skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser när de genomför en

upphandling. Det framgår av upphandlingsreglerna.

Upphandlingsreglerna bygger på EU-direktiv
Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana

inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet.

De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som

köps. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare

leverantörer.

Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som

erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett

nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Kom ihåg!

Offentlig upphandling finns till för att:

främja kostnadseffektivt användande av skattemedel

främja fri rörlighet inom EU

undanröja ageranden som begränsar konkurrens

underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
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se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna

till de mest förmånliga villkoren vinner.

    Dela

Relaterade länkar

Direktupphandling

Det finns ett antal olika situationer när en myndighet kan vända sig direkt till en eller flera

leverantörer utan att annonsera.

Si⼺獰ror och fakta

Rapport med statistik om upphandlingar som genomförts under 2014.

Lagar och förordningar

Principerna

Skillnad offentlig privat

Informationsfilm: Vad är offentlig upphandling? 

Direktupphandling

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Teckalundantaget

Läs eller beställ rapporten

http://www.konkurrensverket.se/#facebook
http://www.konkurrensverket.se/#email
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.konkurrensverket.se%2Fupphandling%2Fom-upphandlingsreglerna%2F&title=Om%20reglerna%20f%C3%B6r%20offentlig%20upphandling%20%7C%20Konkurrensverket&description=Den%20offentliga%20sektorn%20i%20Sverige%20g%C3%B6r%20varje%20%C3%A5r%20ink%C3%B6p%20f%C3%B6r%20uppskattningsvis%20600%20miljarder%20kronor.%20De%20offentliga%20ink%C3%B6pen%20regleras%20genom%20upphandlingslagstiftningen.%20
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/rattsinformation/lagar-och-forordningar/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/uppphandlingsprinciperna/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/skillnad-offentlig-privat/
http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?play=8029
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan-annonsering/direktupphandling/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan-annonsering/ffufa/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan-annonsering/interna-kop/
http://www.konkurrensverket.se/publikationer/siffror-och-fakta-om-offentlig-upphandling.-statistik-om-upphandlingar-som-genomforts-under-2014/


Tröskelvärden
Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de

nationella reglerna (15 kap. LOU och LUF) eller de direktivstyrda reglerna

(övriga kapitel i LOU och LUF). 

Olika regler gäller beroende på om en upphandlings värde överstiger eller ligger under

ett visst tröskelvärde. En upphandlande myndighet/enhet måste därför beräkna det

totala värdet av varje upphandling för att se vilka regler som gäller.

Tröskelvärdena revideras vartannat år enligt upphandlingsdirektiven och GPA.

Beräkningen utgår från euro jämfört med särskilda dragningsrätter och amerikanska

dollar. För de medlemsstater som inte har euro som valuta, fastställs motvärden i

nationella valutor.

Tröskelvärden för o섉႒entlig upphandling enligt LOU  

(gäller från 1 januari 2016)

Tröskelvärden för o섉႒entlig upphandling enligt LUF och LUFS 

(gäller från 1 januari 2014)

Varor och tjänster Euro SEK

Statliga myndigheter 135

000

1 233

941

Övriga upphandlande myndigheter (till exempel kommuner, landsting,

allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser)

209

000

1 910

323

Byggentreprenader    

Samtliga upphandlande myndigheter 5

225

000

47

758

068

Varor och tjänster Euro SEK

Upphandlande enheter/myndigheter 418 000 3 820 645

Byggentreprenader    
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Senast uppdaterad: 2016-01-07

Det finns två olika tröskelvärden enligt LOU. Det ena gäller för kontrakt som tilldelas av

centrala statliga myndigheter (135 000 euro). Det andra tröskelvärdet (209 000 euro)

gäller för kontrakt som tilldelas av andra upphandlande myndigheter.

Direktupphandlingsgränsen beräknas, oavsett om det är en central statlig myndighet,

alltid utifrån det senare tröskelvärdet. Därmed är direktupphandlingsgränsen detsamma

för alla upphandlingar enligt LOU.

Upphandlande enheter/myndigheter 5 225 000 47 758 068

    Dela

http://www.konkurrensverket.se/#facebook
http://www.konkurrensverket.se/#email
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.konkurrensverket.se%2Fupphandling%2Fom-upphandlingsreglerna%2Fom-lagstiftningen%2Ftroskelvarden%2F&title=Tr%C3%B6skelv%C3%A4rden%20%7C%20Konkurrensverket&description=Tr%C3%B6skelv%C3%A4rden%20%C3%A4r%20de%20beloppsgr%C3%A4nser%20som%20avg%C3%B6r%20om%20en%20upphandling%20ska%20f%C3%B6lja%20de%20nationella%20reglerna%20(15%20kap.%20LOU%20och%20LUF)%20eller%20de%20direktivstyrda%20reglerna%20(%C3%B6vriga%20kapitel%20i%20LOU%20och%20LUF).%C2%A0


Validitet
Validitet är ett av de viktigaste begreppen i vetenskaplig metod. Trots det råder stor förvirring kring
just detta begrepp. Här ska vi försöka reda ut några av de mest centrala aspekterna av validitet.

En övergripande definition: Vad säger insamlade data?
Du har förmodligen sett att olika metodböcker ser ut att behandla validitet på lite olika sätt. I
grunden handlar dock validitetsbegreppet om att kunna hantera och diskutera de fel som uppstår i
undersökningar. Begreppet kan rent allmänt definieras som relevansen av insamlad data för det
givna problemet och/eller mätinstrumentets förmåga att mäta det man avser att mäta. Av detta
följer att för att data ska ha validitet räcker det inte med att de olika leden i datainsamling och
bearbetning utförs korrekt, att respondenternas svar registreras noggrant och korrekt samt överförs
felfritt till databasen för analys. De insamlade svaren måste dessutom verkligen säga något om det
som utredningen avser att säga något om. 

När validitet är viktigt
För att kunna göra en bra undersökning måste du förstå vad validitet innebär för den utredning som
du ska göra. Validiteten är viktig vid två tillfällen. Det första tillfället är när du utformar din
undersökning, d.v.s. i alla de olika moment som förekommer i utredningsprocessen. Det andra är
när du bedömer din egen eller någon annans utredning.

Därför är hög validitet viktigt
Det kan finnas många olika felkällor i företagsekonomiska utredningar, vilket gör att man
bör överväga flera operationaliseringar för varje variabel, flera olika slags data, olika
insamlingstekniker (triangulering) m.m.
Det är alltså både svårt och mycket viktigt att bygga in hög validitet i sin utredning. Hög
validitet uppnås inte genom att du i ett metodkapitel på några rader talar om vad som står
om validitet i vissa läroböcker. Oftast kan detta istället vara ett tecken på att man inte alls
har förstått vad validitet innebär.
Mer väsentligt är att ha en genomskinlighet (/student/minastudier/examensarbete/omraden
/metoddoktorn/metod/genomskinlighet-1.29075) i sin utredning, d.v.s. läsaren ska kunna se
hur alla delar av utredningen gått till, vilka överväganden som gjorts och varför, hur olika
variabler tillkommit och mätts, hur intervjuer gjorts, vilka utgångspunkter man haft o.s.v.
Validiteten (vad vi mäter) och reliabiliteten (/student/minastudier/examensarbete/omraden
/metoddoktorn/metod/reliabilitet-1.29074) (hur vi mäter) hänger ihop och skapar tillsammans
en utrednings pålitlighet. God validitet är en viktig förutsättning för att resultat skall
kunna generaliseras till att gälla även andra än det urval av analysenheter (t.ex. personer,
företag eller organisationer) som ingår i din utredning.
Teoretisk och empirisk nivå samt kopplingen mellan dem
Således pågår arbete på två nivåer; en teoretisk och en empirisk. På den teoretiska nivån
finns ett antal begrepp (modellvariabler, latenta variabler, constructs och eventuellt
indikatorer) som har inbördes samband med varandra. Dessa måste överensstämma med
begrepp på den empiriska nivån,  d.v.s. begrepp som beskriver verkligheten (manifesta
variabler).
Inre och yttre validitet
Två vanligt förekommande aspekter på validitet är inre och yttre validitet. Inre validitet är
överensstämmelsen mellan (modell-)begrepp och de operationella (d.v.s. mätbara)
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definitionerna av dem på den empiriska nivån, t.ex. de konkreta intervjufrågorna. Yttre
validitet har att göra med överensstämmelsen mellan det mätvärde som fås när man
använder en operationell definition (t.ex. en intervjufråga) och verkligheten. Om du
exempelvis ställer frågan "Åker du buss ofta?" överlämnar du på ett tämligen godtyckligt sätt
ansvaret för definitionen av hur ofta "ofta" är till dem som intervjuas. Några kanske anser att
"ofta" motsvarar att åka buss flera gånger om dagen, andra tycker någon dag i veckan och
ytterligare andra tycker några gånger om året. Validiteten kan därmed sägas vara mycket låg,
för att inte säga obefintlig.
Intern och extern validitet
Två andra aspekter på validitet är intern validitet -- vilket handlar om hur pass väl
undersökningen överensstämmer med verkligheten (se ovan) -- samt extern validitet, d.v.s.
graden av generaliserbarhet. Intern validitet omfattar således det urval av analysenheter
(t.ex. intervjuade personer) som ingår i utredningen, medan extern validitet omfattar vad
som utifrån undersökningen kan sägas om populationen.
Begreppsvaliditet
Begreppsvaliditet (content validity, face validity, inre validitet, innehållsvaliditet) bestämmer
överensstämmelsen mellan den teoretiska och operationella  definitionen. Detta kan bara
göras genom en bedömning av utredaren själv eller någon expert (content validity) som är
väl insatt i det undersökta fenomenet. Om man direkt blir övertygad om denna
överensstämmelse har den operationella definitionen omedelbar validitet (face validity). Om
den operationella definitionen omfattar alla aspekter på den teoretiska variabeln har den
hög innehållsvaliditet. 
Kriterievaliditet
Kriterievaliditeten (criterion validity) avser överensstämmelsen mellan de olika
operationella definitionerna i samma eller andra undersökninger. Den kan delas upp i
concurrent validity, som gäller  om vi får samma resultat med ett annan operationell
definition vid samma tidpunkt. Predictive validity handlar om att de data som samlats in
jämförs med andra data vid en senare tidpunkt, t.ex. attityden till politiska partier jämförs
med valresultatet.     
Construct validity
Construct validity berör vad våra operationaliseringar egentligen mäter. Ger andra
operationaliseringar samma resultat, skiljer den sig mot operationaliseringar som mäter
andra saker och överensstämmer operationaliseringarna på samma sätt som de borde enligt
de teoretiska begreppen.
Användarvaliditet
En ytterligare validitetsdimension är något man skulle kunna kalla för användarvaliditet,
d.v.s. om de som ska använda resultatet upplever det som relevant och nyttigt.
Kommunkativ validitet
Validitetsdiskussionen skiljer sig beroende på om vi gör en kvantitativ eller kvalitativ studie.
I en kvalitativ studie mäter vi ju inte olika variabler utan försöker istället hitta olika
bakomliggande faktorer, samband, processer o.s.v.  Den interna validiteten bestäms här av
hur systematisk du varit i ditt utredningsarbete och därmed också av hur öppet du redovisar
ditt tillvägagångssätt ( genomskinlighet (/student/minastudier/examensarbete/omraden
/metoddoktorn/metod/genomskinlighet-1.29075) ) och de olika överväganden du gjort under
arbetets gång. Man kan i det sammanhanget tala om en kommunikativ validitet, d.v.s.
utredaren redogör för sin förförståelse, upplägget av forskningsprocessen och dess
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genomförande (inklusive tolkning) på ett detaljerat sätt. Den externa validiteten handlar här
om i vilken utsträckning resultatet är överförbart till andra situationer och
undersökningsobjekt, d.v.s. om det analytiskt är generaliserbart.
En viktig slutsats
Din slutsats av ovanstående bör vara att inte skriva något obegripligt om validitet i ditt metodkapitel
och att inte själv försöka bedöma din egen validitet. Validiteten bör istället vara ledstjärnan för alla
steg i ditt arbete; från syftet och design av metod till genomförande och analys. Det är viktigt att en
läsare kan följa dina resonemang. Du ska alltså arbeta med validiteten när du genomför de olika
stegen i din utredning. Skriv klart, logiskt och argumenterande för din sak. Det är upp till dig att
presentera ditt arbete på ett trovärdigt sätt. Låt sedan opponenter och handledare bedöma
validiteten.
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Över tröskelvärdena
För upphandlingar över tröskelvärdena som görs enligt LOU kan den upphandlande 
myndigheten välja mellan att använda ett öppet eller ett selektivt förfarande, eller 
konkurrenspräglad dialog i särskilt komplicerade upphandlingar där ett öppet eller ett 
selektivt förfarande inte medger tilldelning av kontrakt. Förhandlat förfarande med eller 
utan annonsering får användas endast i de fall som anges i lagen (4 kap. 1 § LOU).

Möjliga upphandlingsförfaranden över tröskelvärdena är öppet förfarande, selektivt 
förfarande och förhandlat förfarande. 

Dessutom kan konkurrenspräglad dialog, projekttävling och elektronisk auktion användas 
både över och under tröskelvärdena under vissa omständigheter.

∠ Läs mer om vad som kan utgöra en otillåten direktupphandling och vad som kan hända om 
man inte upphandlar eller upphandlar felaktigt

• Öppet förfarande är ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud (2 kap. 22 § LOU).

• Selektivt förfarande är ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta, men 

endast anbudssökande som efter ett urval inbjuds av den upphandlande myndigheten eller 

enheten att delta får lämna anbud (2 kap. 16 § LOU). Urvalet måste ske enligt de 

grundläggande principerna för offentlig upphandling.

• Förhandlat förfarande är ett förfarande där den upphandlande myndigheten inbjuder 

utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem (2 

kap. 9 § LOU).Vid upphandling enligt LOU får förhandlat förfarande med föregående 

annonsering användas i de fall som anges i lagen (4 kap. 2 § LOU).

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas i de fall som anges i lagen 

(4 kap. 5, 7 och 8 §§ LOU). I det fall en upphandlande myndighet eller enhet felaktigt 

åberopar någon av de undantagsfall då förhandlat förfarande utan föregående annonsering 

får användas, finns risken att tilldelningen av det kontraktet utgör en otillåten 

direktupphandling.

 Dela
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Allmän orientering
I den inledande informationen i förfrågningsunderlaget ges läsaren en överblick över 
upphandlingen. Följande kan ingå:

• Övergripande beskrivning av upphandlingen.

• Referensnummer.

• Uppgifter om den upphandlande myndigheten.

• Beskrivning av varan eller tjänsten som upphandlas.

• Volymer och optioner.

• Eventuell möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen.

• De förutsättningar som gäller för upphandlingens genomförande.

 Dela

Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor gällande upphandling. Sök bland flera hundra frågor och svar.

Till frågor och svar∠
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