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Förord 
 

Rapporten du har framför dig är ett resultat av två projekt som genomfördes i samarbete 

mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun under hösten 2015. Det ena 

projektet är en del av den forskning som bedrivits inom forskningscentret Helix, som är en 

centrumbildning inom Linköpings universitet. Den övergripande frågan för projektet har varit 

kvalitet i upphandling. Utöver detta har ett delprojekt definierats, med fokus på mätning och 

uppföljning av upphandlingsarbetet. Detta delprojekt har genomförts inom ramen för en 

projektkurs i kvalitetsutveckling som erbjuds under sista året i civilingenjörsutbildningen i 

industriell ekonomi.  

 

Vi vill gärna tacka alla inom Norrköpings kommun som har ställt upp och gjort det möjligt att 

genomföra projektet. Vi hoppas att vår studie kan bidra till att hjälpa er med att förbättra er 

verksamhet vidare och underlätta ert fortsatta arbete med upphandling. 

 

 

Linköping, 2016-02-25 

 

Jostein Langstrand 

Rebecca Eklund Teivik 
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Sammanfattning 
 

Offentlig upphandling syftar till att genom konkurrensutsättning av inköp i offentlig 

verksamhet generera goda affärer med skattefinansierade medel. Uppföljning av offentliga 

upphandlingsavtal är dock eftersatt hos många upphandlande myndigheter. Otydliga och 

otillräckliga krav på anbudsgivare, resursbrist samt bristande rutiner bidrar till bristande 

uppföljning och detta får allvarliga konsekvenser eftersom uppföljning av de krav som ställts i 

upphandlingar är förutsättningar för att erhålla god upphandlingskvalitet.  

 

Denna studie undersöker hur upphandlingskvaliteten i offentlig upphandling kan säkerställas 

och förbättras samt hur uppföljningen av denna kvalitet kan understödja detta arbete. 

Rapporten undersöker även hur användning av nyckeltal kan understödja uppföljningarbetet 

och därmed bidra en bättre upphandlingskvalitet. Flertalet intervjuer har använts för att samla 

djupgående information från upphandlingsverksamheten, vilka faktorer som är viktiga att ta 

hänsyn till i upphandlingarna för att generera god kvalitet och vilka problem som finns. En 

enkätundersökning har också genomförts för att styrka de argument som framkom vid 

intervjuerna. 

 

Med stöd i den litteraturstudie som genomförts identifierades flera faktorer som påverkar 

kvaliteten i offentliga upphandlingar. Centralt är att möjliggöra för en optimal användning av 

de resurser som finns och att prioritera uppföljningsarbetet i större utsträckning. Detta kräver 

fler stickprov för att samla information från upphandlingarna och för att återfå kontroll över 

upphandlingsavtalen. Fler stickprovskontroller kan i sin tur generera en direkt positiv 

påverkan på kvaliteten i upphandlingarna eftersom incitamenten för leverantörerna att hålla 

en god kvalitet på sitt arbete därmed blir fler. Med fler kontroller följer också värdefull 

information om processen som kan användas internt för att öka det organisatoriska lärandet 

samt inleda en god spiral som möjliggör kontinuerliga förbättringar av såväl 

upphandlingskvalitet som uppföljningsarbete.  

 

Utifrån detta har förslag på tio konkreta nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen relateras till fyra 

mätperspektiv vilka kallas Goda affärer, Relationer, Interna processer samt Lärande och 

utveckling. Mätetalen bör sammanställas på regelbunden basis, exempelvis varje vecka eller 

månad. Dessa nyckeltal kompletterar varandra och flera av dem kan med fördel presenteras 

tillsammans vid jämförelser över tid för att illustrera resultatet av förändringar och för att 

skapa motivation genom visualisering av åstadkomna förbättringar.  
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1 Inledning 
Offentlig upphandling syftar till att konkurrensutsätta inköp inom offentlig verksamhet för att 

möjliggöra goda affärer i form av bästa användning av de offentliga finansiella medlen. I 

Sverige kan värdet av alla offentliga upphandlingar uppskattas till 600 miljarder kronor 

årligen (Konkurrensverket, 2014). Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar offentliga 

upphandlingar och det är typen av upphandling samt upphandlingens värde som bestämmer 

vilken del av regelverket som ska tillämpas. Överprövningar kan ske om reglerna inte 

efterföljs och det kan resultera i fördyringar, förseningar eller att upphandlingen stoppas helt 

(Sundstrand, 2013). En utbredd rädsla för överprövningar gör att det finns en risk att 

upphandlande myndigheter ställer för låga krav på anbudsgivare. Detta är problematiskt 

.eftersom tillräckligt högt ställda krav tillsammans med drivkrafter för leverantörer att leva 

upp till dessa krav är framgångsfaktorer för att erhålla god kvalitet (SOU, 2013).  

 

Vad som anses som god kvalitet beror på vilket perspektiv som antas. Det finns tre 

huvudsakliga intressenter för offentliga tjänster: kommunen, leverantörer och medborgare. 

Alla tre typer av intressenter har sina respektive behov vilket gör att olika krav ställs från 

olika intressenter. Exempelvis finns det politiska krav inom kommunen medan entreprenören 

har krav på transparens och kostnadsersättning för genomförande av tjänster. Den slutlige 

avnämaren av de upphandlade tjänsterna är medborgarna, vilka också har olika behov och 

krav. Behovsbilden är alltså komplex, och det är inte alltid dessa behov konvergerar, vilket 

gör att vi inte kan prata om kvalitet som en entydig företeelse. Att genomföra en upphandling 

med god kvalitet är därför en komplex problemställning som kräver en förmåga att balansera 

ett antal olika krav och behov. 

 

För att säkerställa goda affärer och generera incitament för god kvalitet hos leverantörerna är 

det viktigt att också följa upp avtalen. Idag råder i stor utsträckning bristande uppföljning 

vilket gör att beställare riskerar att missa viktig information angående hur upphandlingarna 

levererar i förhållande till de krav som ställts. Vissa typer av krav såsom miljökrav och krav 

gällande sociala frågor, vilka fått en allt större betydelse i offentliga upphandlingar, kan vara 

svåra att formulera på ett konkret sätt och därmed försvåra uppföljningsarbetet (SOU, 2013). 

 

Ytterligare en bidragande orsak till bristande uppföljning kan vara att användningen av 

mätningar och nyckeltal i offentliga upphandlingar hittills har varit begränsad (Braic, 

Josephson, Stavenow, & Wenström, 2012). Det finns ett stort behov av att på nationell nivå 

öka insamlandet av statistik gällande offentliga upphandlingar (SOU, 2013), men även för de 

enskilda verksamheterna kan mätningar och statistikinsamling ha stor betydelse. 

Nyckeltalsanvändning kan vara av stort värde när det kommer till att förbättra de 

upphandlande verksamheterna och utvärdera upphandlingsavtal (Braic et al., 2012). 

Avsaknaden av nyckeltal kan exempelvis bero på svårigheter att formulera konkreta krav, 

eftersom en förutsättning för att kunna göra mätningar är att det faktiskt är möjligt att mäta 

det som önskas. Svårigheter att formulera krav som är möjliga att kontrollera är dock 

underställt problemet att uppföljning inte alls genomförs. Allt fler upphandlande myndigheter 

har dock förstått att avtalsuppföljning är viktigt och att processen måste förbättras (SOU, 

2013). 

 

Tekniska kontoret i Norrköpings kommun är en av de upphandlande myndigheter som har 

insett detta. Tekniska kontoret består av enheterna Park och Natur, Gata och Trafik, Spår samt 

Skolskjuts och Färdtjänst. Inom framför allt de två förstnämnda enheterna genomförs många 

offentliga upphandlingar, både driftavtal och avtal för investeringsprojekt. Tekniska kontoret 

ska verka för att uppnå politiskt bestämda mål för kommunen. Ett sådant mål är att se till att 
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avtal för offentliga upphandlingar levererar det som kommunen beställt och betalt för, 

avseende såväl kvalitet som kvantitet.  

 

Precis som många andra verksamheter har Tekniska kontoret behov av att förbättra kvaliteten 

i sina upphandlingar. Övergripande finns ett behov av att säkerställa att rätt tjänster 

upphandlas och at man får det som har beställts. Därför blir det viktigt att följa upp hur 

avtalen löper och om de politiska målen uppnås. Detta är en förutsättning för att skapa 

incitament för leverantörerna att genomföra ett bra arbete och uppnå god kvalitet. Vidare är 

detta en utgångspunkt för att utvärdera avtal och leverantörer på ett systematiskt sätt, vilket 

även ger en grund för lärande inom organisationen. Ytterst kan detta påverka möjligheterna 

till förbättringar i hur upphandlingsverksamheten bedrivs.  

 

Tekniska kontoret har i samarbete med Linköpings Universitet inlett ett arbete för att förbättra 

kvaliteten i upphandling och möjligheterna till utvärdering och uppföljning av upphandlade 

tjänster.  

1.1 Syfte 
Syftet med den här rapporten är att undersöka vilka faktorer som är viktiga att beakta för att 

förbättra kvaliteten i offentlig upphandling. Mer specifikt tar rapporten upp två teman; (1) 

övergripande kvalitet i upphandlingsarbetet och (2) mätning och uppföljning. Följande 

frågeställningar ligger till grund för studien. 

 

1. Hur arbetar tekniska kontoret i dagsläget med kvalitetsfrågor i upphandling? 

2. Vilka behov och möjligheter finns för att förbättra kvaliteten i upphandlingsarbetet? 

3. Hur arbetar tekniska kontoret med avtalsuppföljning? 

4. Vilka nyckeltal kan stödja och underlätta det fortsatta arbetet med avtalsuppföljning? 

 

Studien genomförs via en fallstudie på tekniska kontoret i Norrköpings kommun. Det primära 

målet är att bidra till utveckling av kommunens upphandlingsarbete. Det finns även en 

ambition om att generalisera resultatet till andra offentliga verksamheter som arbetar med 

upphandlingsfrågor. 

1.2 Avgränsningar 
I intervjuer har det framkommit att de största problemen gällande uppföljning gäller 

driftavtalen. Investeringsavtal drivs av en extern part enligt Norrköpings kommuns 

projektmodell och uppföljningen upplevs fungera relativt bra i dessa avtal. Därför har 

rapporten fokuserat på uppföljning av avtal för driftupphandlingar, även om många av 

nyckeltalen kan tänkas vara applicerbara även när det gäller avtal för investeringsprojekt.  
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2 Metod 
Vilken typ av studie som passar beror till stor del på vilken kunskap som finns sedan tidigare 

inom området (Wallén, 1996). I detta fall har processer inom verksamheten tidigare kartlagts 

(Langstrand & Torstensson, 2015) och det finns därmed en viss kunskapsbas kring 

förutsättningar och problem inom verksamheten. Denna studie syftar till att ta fram 

förbättringsförslag till verksamheten. Studier som genererar förslag på handlingar samt 

redovisar möjliga konsekvenser av förslagen är normativa och sådana studier behöver ofta ta 

ställning till värderingar, etiska och politiska frågor (Wallén, 1996).  

 

Tillvägagångsättet som valts är av både explorativ och beskrivande karaktär, för att 

möjliggöra starka motiv för de handlingsförslag som tas fram i studien. Explorativa studier tar 

reda på grundläggande information om ett problem, exempelvis vad problemet är samt när 

och hur det har uppkommit (Wallén, 1996). Explorativa studier är användbara för att på bred 

front samla information kring forskningsämnet (Olsson & Sörensen, 2011) medan 

beskrivande studier även undersöker forskningsproblemets omgivning och dess egenskaper 

(Wallén, 1996).  

 

Vidare är detta arbete i huvudsak baserat på en kvalitativ forskningsmetod eftersom detaljerad 

information behövs för resultaten ska kunna anpassas väl till verksamheten. En kvantitativ 

metod i form av en enkätundersökning har dock också använts för att samla information från 

verksamheten på en bredare front. Kvantitativa metoder kännetecknas, till skillnad från 

kvalitativa studier, av mätbarhet i det som studeras (Andersen, 1994). I kvalitativa studier 

baseras resultatet på ett relativt fåtal individer men informationen kan ta hänsyn till många 

olika variabler och därmed generera djupgående förklaringar kring specifika miljöer och 

situationer (Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitativa metoder är särskilt användbara när det 

gäller att visa viktiga samhällsförhållanden, vilka inte kan belysas med kvantitativa metoder. 

Kvalitativa metoder har dock en nackdel i att de är mindre precisa och resultatet är ofta 

svårare att generalisera, jämfört med kvantitativa metoder (Andersen, 1994).  

2.1 Informationsinsamling 
För att kunna besvara frågeställningarna och ta fram nyckeltal som kan användas i 

verksamhetens förbättringsarbete behövs information som omfattar många aspekter. I 

huvudsak har därför två typer av metoder för insamling av information använts. Dels handlar 

det om dokumentstudier, vilket enligt Anderssen (1994) beskrivs som indirekta observationer 

och är en användbar metod när det kommer till att bilda sig en uppfattning om ämnet. 

Dokumentstudier har en fördel i att möjliggöra bred informationsinsamling relativt snabbt, i 

jämförelse med om samma information skulle ha insamlats på egen hand genom exempelvis 

intervjuer. Det är dock viktigt vid dokumentstudier att vara källkritisk baserat på bland annat 

vem som är författare till dokumentet och i vilket syfte dokumentet har upprättats (Andersen, 

1994).  

 

För detta arbete har litteratur till den teoretiska referensramen samlats genom studier av 

framför allt böcker, vetenskapliga artiklar samt rapporter från statliga utredningar. Material 

som tillhandahållits från Tekniska kontoret såsom exempel på förfrågningsunderlag och 

organisationsbeskrivningar har också använts för att få en övergripande bild av verksamheten 

och de offentliga upphandlingarna som genomförs där. 

 

Informationsinsamling med hjälp av frågemetoder har också utförts inom detta arbete genom 

intervjuer och en enkätundersökning. Frågemetoder möjliggör, liksom dokumentstudier, bred 

informationsinsamling och har fördelar till exempel när det kommer till upplysningar kring 

ämnen som inte kan observeras samt information om planer inför framtiden (Andersen, 1994). 
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2.1.1 Intervjuer 
Resultaten bygger främst på information från intervjuer med nyckelpersoner från Tekniska 

Kontoret. Respondenterna har valts ut för att få en bred bild av hur verksamheten fungerar 

och få olika perspektiv på de frågor som studien tar upp. Respondenterna är listade i Tabell 1 

nedan. 

 
Tabell 1. Översikt över respondenter. 

Roll Antal personer Typ av intervju 

Verksamhetsstöd/upphandlare 3 Platsbesök 

Avtalsägare 

(verksamhetschef/enhetschef) 

3 Platsbesök 

Uppföljare (ingenjör) 2 Platsbesök 

Kundservice 1 Telefon 

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär att frågorna vid besöksintervjuerna var 

av öppen karaktär och att respondenterna tilläts berätta relativt fritt utifrån dessa 

frågeställningar, och utifrån svaren ställdes relevanta följdfrågor. Respondenten tilläts på detta 

sätt berätta mer om de ämnen som denne hade mest kunskap och erfarenhet om. Eftersom 

respondenterna hade olika positioner och arbetsuppgifter resulterade dessa intervjuer i en bred 

bild av situationen i sin helhet. Besöksintervjuer har en fördel i att många frågor kan ställas 

och den som genomför intervjun har möjlighet att förklara sina påståenden utförligt men det 

är viktigt att intervjuaren är försiktig så denne inte påverkar svaren som erhålls (Wärneryd, 

Davidsson, Langlet, & Wikman, 1990). Intervjuguiderna finns i bilaga B och C. 

 

Vid telefonintervjun var frågorna av mindre öppen karaktär, eftersom huvudsyftet med 

intervjun var att tydliggöra information från de andra intervjuerna samt eftersom begränsad 

tid fanns tillgänglig för frågor. Telefonintervjuer bör genomföras med ett begränsat antal 

frågor och då informationen är begränsad till det verbala löper intervjuaren mindre risk att 

påverka svaren, men denne har också mindre möjlighet att förklara frågorna för respondenten 

i en telefonintervju (Wärneryd et al., 1990). 

 

Öppna frågor är det enda sättet att komma åt respondentens egna synpunkter gällande vad 

denna anser är mest relevant och vad för känslor som finns kring frågorna. Det finns en risk 

att slutna frågor hämmar respondenten, exempelvis genom att de svarsalternativ som 

presenteras inte lyckas täcka in respondentens verkliga åsikter. Öppna frågor är tidskrävande 

men passar väl exempelvis i situationer där det är omöjligt att täcka in alla möjliga svar i ett 

fåtal svarsalternativ. En kombination av öppna frågor och mer slutna frågor gör att resultaten 

kan jämföras med varandra (Wärneryd et al., 1990). 

 

En potentiell risk med att använda intervjuer som informationskälla är att svaren kan bli 

färgade av respondenternas åsikter, tolkningar och förmåga att minnas specifika händelser. 

Denna risk motverkas delvis genom att ha flera intervjupersoner som uttalar sig om samma 

fenomen (Kvale, 2014).  

2.1.2 Observationer 
En annan metod som har använts inom ramen för studien är observationer. Två olika möten 

har observerats. Det första mötet var ett planeringsmöte för uppföljning av avtal, och det 

andra mötet var en så kallad entreprenörsdialog där kommunens tjänstemän diskuterade 

utgångspunkter för en kommande driftsupphandling med potentiella leverantörer och 
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intressenter. Anteckningar från dessa möten har lagt till det totala informationsmaterialet som 

ligger till grund för analysen. 

 

Under dessa möten har särskild vikt lagts vid diskussioner som rör just kvalitet och 

uppföljning. En fördel med att använda observation som metod är att det ger en möjlighet att 

få förstahandsinformation om de fenomen som är av relevans för studien (Yin, 1994). På så 

sätt kompletterar observationerna den information som framkommer genom andra metoder. 

2.1.3 Dokumentstudier 
För att ytterligare komplettera övriga informationskällor har dokumentstudier använts som en 

metod. I samband med intervjuerna har respondenterna ombetts att ange upphandlingar som 

kan exemplifiera det de anser är god eller bristande kvalitet. Därför har underlaget för utvalda 

upphandlingar studerats, och därigenom har övriga observationer och intervjusvar kunnat 

värderas i förhållande till formuleringar i upphandlingsunderlagen. 

2.1.4 Enkätundersökning 
En enkätundersökning genomfördes inom detta arbete där 13 personer anställda på Tekniska 

kontoret inom enheterna Park och Natur, Gata och trafik, Spår samt Verksamhetsstöd 

tillfrågades om de kunde svara på frågor angående avtalsuppföljningens genomförande samt 

vilka faktorer de ansåg var viktigast i deras arbete. Enkäten bestod av 20 påståenden av 

varierande karaktär, dessa återfinns i Bilaga A. För varje påstående ombads respondenterna 

att på en skala 1-10 bedöma hur väl påståendet stämde överens med verkligheten såsom 

verksamheten bedrivs, samt hur viktigt påståendet var för verksamheten i respondentens 

tycke. Huvudsyftet med enkäten var att ur ett brett perspektiv undersöka utvalda faktorer i 

verksamheten.  

 

I en enkät är det svårt att ställa öppna frågor och antalet frågor måste begränsas (Wärneryd et 

al., 1990). Metoden går bra att standardisera och respondenten har gott om tid att svara på 

frågorna (Andersen, 1994). Enkätundersökningar ger möjligheter för en neutral svarssituation. 

Positivt är också att intervjuaren inte kan påverka respondentens svar på samma sätt som i en 

intervju, men intervjuaren har heller någon möjlighet att förklara frågorna annat än genom 

introduktionstexten och frågorna i sig (Wärneryd et al., 1990). 

2.2 Analysförfarande 
I denna studie har information från de olika informationskällorna jämförts i syfte att hitta 

likheter och skillnader och identifiera övergripande mönster. Att använda flera typer av källor 

möjliggör triangulering, vilket innebär att information från de olika källorna jämförs för att 

hitta generella mönster och validera preliminära resultat. Om samma slutsats kan dras från 

olika informationskällor stärks dessa slutsatser och studiens trovärdighet (Yin, 1994). 

 

En sammanställning av intervjuerna återkopplades till respondenterna för att ge möjlighet att 

validera resultaten. Enkätresultaten användes främst baserat på skillnaden mellan hur viktiga 

påståendena bedömts vara av respondenterna och hur väl påståendena stämde överens med 

verkligheten, då detta ansågs kunna tyda på var de viktigaste förbättringsbehoven fanns inom 

verksamheten. Enkätresultaten undersöktes också med avseende på resultatens statistiska 

signifikans, då vissa påståenden resulterade i något otydliga resultat. Eftersom antalet svar var 

relativt litet kan medelvärden påverkas stort av enskilda svar. En enkel jämförelse av 

medelvärden kan därmed ge en felaktig bild. Resultaten för varje påstående kontrollerades 

därför med en serie parade t-test. De påståenden som visade sig ha statistiskt signifikanta 

skillnader mellan instämmande och viktighet jämfördes därefter med övrig information och 

användes sedan främst i syfte att stärka studiens preliminära resultat.   
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En innehållsanalys genomfördes med en klassificering av insamlad data baserat på de faktorer 

som identifierats som viktiga i både intervjuer och enkätundersökning. När underlaget 

klassificerats jämfördes det med den litteratur som studerats. Därefter drogs slutsatser som 

ledde till förslag på konkreta nyckeltal för verksamheten, relaterade till de identifierade 

viktiga faktorerna. En innehållsanalys kan användas för både kvalitativ och kvantitativ data 

och innebär att likheter och skillnader mellan svaren eftersöks för att få en uppfattning om 

materialet (Andersson, 1985). Det är viktigt att undersöka om informationen innehåller 

tvetydigheter i form av exempelvis dubbla budskap samt att relatera materialet till tidigare 

studier och därmed sätta informationen i ett större sammanhang (Wallén, 1996). Det första 

steget i en innehållsanalys är att bilda sig en uppfattning om det underlag som finns och 

därefter kan innehållet klassificeras beroende på hur data ser ut. Denna typ av klassificering 

passar när området är relativt outforskat och i de fall då det är viktigt att inte missa viktig 

information i underlaget, vilket kan ske då ett förutbestämt kategorisystem används. 

Skillnader i analysförfaranden av kvalitativ och kvantitativ data ligger främst i hur 

informationen används. Olika typer av data kan i princip analyseras på samma sätt, och vilken 

metod som används beror på vilket mål studien har. Oavsett datatyp så är det intressant att ta 

reda på hur den information som framkommit fördelar sig samt huruvida åsikter och 

beteenden är vanliga eller ovanliga (Andersson, 1985). 

2.3 Metoddiskussion 
Informationen som samlats in i den här studien är långt ifrån heltäckande. Den information 

som vi har baserat vår analys på är endast ett urval ur den totala mängden tillgänglig 

information, vilket gör att vi inte kan vara absolut säkra på våra slutsatser. Intervjuer 

genomfördes med ett begränsat antal personer. Dock har inte samtliga respondenter varit 

involverade i alla delar av upphandlingsprocessen, vilket gör att antalet svar som rör en viss 

frågeställning blir lägre än det totala antalet respondenter. En relevant fråga i sammanhanget 

är huruvida våra respondenter är representativa för hela verksamheten, och om deras 

subjektiva åsikter kan ha påverkat våra slutsatser. Genom triangulering har vi, istället för att 

öka antalet respondenter, valt att öka antalet informationskällor. Vi anser att denna ansats har 

bidragit till att minska risken för att enskilda åsikter ska ges oskäligt stor inverkan på våra 

slutsatser.  
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3 Teoretisk referensram 
Denna del av rapporten behandlar relevant litteratur inom områdena offentlig upphandling, 

avtalsuppföljning samt nyckeltal.  

3.1 Offentlig upphandling 
Offentlig upphandlingar sker när en upphandlande myndighet ska tilldela kontrakt eller ingå i 

ramavtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Ramavtal är avtal mellan en eller flera 

upphandlande myndigheter samt en eller flera leverantörer som fastställer villkor för framtida 

tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod (Konkurrensverket, 2014).  

3.1.1 Regelverk 
Offentliga upphandlingar som utförs av bland annat statliga och kommunala myndigheter i 

Sverige regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU). En rad principer för hur offentliga 

upphandlingar ska genomföras anges i LOU och dessa inkluderar principen om icke-

diskriminering, principen om lika-behandling, principen om transparens, 

proportionalitetsprincipen och principen om ömsesidigt erkännande (Konkurrensverket, 

2014). Principerna och en kort förklaring till deras innebörd anges i Tabell 2, nedan. 

 
Tabell 2. Principer i LOU (Konkurrensverket, 2014). 

Princip Förklaring 

Principen om icke-diskriminering 
Förbud att på grund av nationalitet direkt 

eller indirekt diskriminera anbudsgivare  

Principen om likabehandling Lika förutsättningar för alla leverantörer 

Principen om transparens 
Skyldighet att eftersträva öppenhet och 

tydlig information 

Proportionalitetsprincipen 

Ställda krav i kravspecifikation och krav på 

leverantör ska vara nödvändiga och 

lämpliga i förhållande till det som 

upphandlas 

Principen om ömsesidigt erkännande 

Certifikat och intyg som utfärdats av 

myndigheter i andra EU/EES-länder även 

ska gälla i övriga medlemsländer 

 

För försörjningssektorn inklusive områdena transport, vatten samt energi gäller istället för 

LOU lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF). LUF är något mer flexibel 

än LOU och det är den verksamhet som upphandlingen avser som bestämmer vilken av 

lagarna som ska tillämpas. En upphandlande myndighet, till exempel en kommun, kan alltså 

upphandla enligt båda lagverken beroende på vilken verksamhet upphandlingen gäller 

(Konkurrensverket, 2014).  

3.1.2 Överprövningar 
Om en leverantör anser sig lida eller anser att denne riskerar att ta skada kan en ansökan göras 

gällande att en överprövning av ett beslut i en offentlig upphandling ska ske. Överprövning 

kan också begäras innan det beslutats vilken anbudsgivare som tilldelats upphandlingen. 

Ansökan om överprövning behöver inte nödvändigtvis komma från en leverantör som lämnat 

anbud, exempelvis kan det gälla en olaglig kravställning som gjort att leverantören anser att 
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det är omöjligt att vinna upphandlingen och därför inte lämnat anbud (Sundstrand, 2013). I 

snitt 7 % av alla offentliga upphandlingar blev föremål för överprövning under år 2011.   

 

Beslut om åtgärder i överprövningsärenden ska ske om två villkor är uppfyllda; dels ska den 

upphandlande myndigheten ha brutit mot bestämmelser i LOU/LUF och dels så ska detta ha 

medfört lidande eller risk för att leverantören ska lida skada. Åtgärder i överprövningar kan 

ge olika typer av resultat. Antingen beslutar förvaltningsrätten att upphandlingen får slutföras 

efter vissa rättelser gjorts eller att upphandlingen helt ska göras om. Det kan också handla om 

att upphandlingen inte får fortsätta alls, i de fall då upphandlingen innehåller väsentliga fel i 

förfrågningsunderlaget. Exempel på brister i upphandlingar som föranlett överprövningar är 

då anbudsvinnaren inte klarat att uppfylla kraven i upphandlingen eller vid 

direktupphandlingar som inte genomförts enligt tillåtna regler för detta. I de fall då LOU/LUF 

inte har efterföljts ska den upphandlande myndigheten ersätta leverantörerna med skadestånd. 

Även leverantörer som inte haft möjlighet att delta i upphandlingen på grund av exempelvis 

otillåtna krav eller otillräcklig annonsering av upphandlingen kan begära skadestånd 

(Sundstrand, 2013). 

3.1.3 Behov och kravställning 
En offentlig upphandling inleds när ett behov identifieras av en upphandlande myndighet och 

möjliga lösningar för att tillgodose behovet tas då fram. En planeringsfas initieras och värdet 

av upphandlingen beräknas för att se hur upphandlingen ska regleras i förhållande till 

tröskelvärdena. Gemensamt för all offentlig upphandling är att ett tydligt 

förfrågningsunderlag med tillhörande handlingar ska tas fram och detta ligger sedan till grund 

för anbud från leverantörer. Förfrågningsunderlaget ska innehålla de krav som finns på 

leverantören samt en tydlig uppdragsbeskrivning eller en kravspecifikation 

(Konkurrensverket, 2014).  

 

En god upphandling uppfyller verksamhetens behov, vilket fastställs med fokus på god 

service för medborgarna. Upphandlingen bör ske så att behoven tillgodoses till lägsta möjliga 

totalkostnad och ska ta ansvar för en hållbar utveckling, tillvarata nya, innovativa lösningar 

att lösa verksamhetens behov samt vårda konkurrenssättningen inom de upphandlade 

marknaderna (SOU, 2013). 

 

Det är viktigt att tillräcklig tid och kraft läggs på utformningen av förfrågningsunderlaget så 

att kravställningen tillgodoser det behov som upphandlingen ska uppfylla men också för att 

minska risken för överprövningar genom att se till att det blir rätt ur ett juridiskt perspektiv. 

Överprövningar kan förutom att leda till skadeståndskrav också ge upphov till andra typer av 

konsekvenser för den upphandlande myndigheten, exempelvis förseningar i 

upphandlingsprocessen. Detta kan bland annat leda till att viktig offentlig verksamhet och 

service inte kan tillhandahållas i tid för medborgare (SOU, 2013).  

 

Det finns vissa standarder för kravställningar och avtalsvillkor i offentliga upphandlingar. 

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett referensverk som ges ut av Svensk 

Byggtjänst och innehåller beskrivningar på beprövade metoder och kan användas i syfte att 

kvalitetssäkra upphandlingar (Svensk Byggtjänst, 2015). Krav i AMA som åberopas, 

kompletterat med beskrivningar för specifika projekt, genererar mätbara kriterier som kan 

användas i utförandet av entreprenaden (Anderson, 2008).  

 

Det är de som genomför upphandlingen som ställer kraven och därigenom bestämmer vad det 

är som upphandlas. De kriterier som används för beslutet beror på hur de aktörer som 
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påverkas av upphandlingen har identifierats samt hur stort inflytande de har i 

upphandlingsprocessen (Braic et al., 2012). 

 

Det finns generellt sett tre aktörer att ta hänsyn till vid alla typer av affärer; kund, påverkare 

och användare. Ibland har samma person alla tre rollerna. Kunden är den som betalar för 

affären och i fallet med offentlig upphandling kan kunden brett definieras som 

skattebetalarna, eller något smalare definieras som den upphandlande myndigheten som 

sådan. Påverkare är de som på olika sätt påverkar affären och i offentliga upphandlingar är det 

viktigt att identifiera den som påverkar affären mest då det kan finnas många som påverkar i 

olika utsträckning. Användarna är precis som det låter, de som ska använda varan eller 

tjänsten (Braic et al., 2012). Intressenter kan också delas in i kärnintressenter som är direkt 

delaktiga i projektet, primärintressenter som påverkas och har en önskan att påverka projektet 

samt sekundärintressenter vilka påverkas av projektet i relativt låg utsträckning och därför 

inte har någon önskan att påverka (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012).  

  

Slutkunden är för kommunala myndigheter generellt sett medborgarna. Kundnöjdhet och 

service är därmed viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller uppföljning i offentliga 

organisationer. Olika verktyg för att erhålla information från kunderna finns, exempelvis via 

intervjuer och dialoger, rapporteringssystem och kundundersökningar. Dessutom erbjuder 

hemsidor och sociala medier stora möjligheter att bjuda in till dialog mellan den offentliga 

organisationen och dess kunder genom exempelvis kommentarsfält och frågeställningar som 

dess besökare kan ta del av och svara på (Aristigueta, Hall, & Poister, 2015).  

 

Transparens mellan den upphandlande myndigheten och leverantörer är kritiskt när det gäller 

kontraktsuppföljning, eftersom entreprenören har information som beställaren behöver för att 

kunna följa upp kontraktet på ett bra och rättvist sätt (Aristigueta et al., 2015). Risken för 

överprövningar kan också minska med hjälp av en god kommunikation mellan leverantörer 

och upphandlande myndigheter. Det är relativt vanligt förekommande att leverantörer väljer 

att ansöka om överprövning på grund av att ställda krav anses vara irrelevanta eller otydliga 

(SOU, 2013).  

3.1.4 Utvärdering av anbud 
Det ska anges i förfrågningsunderlaget vilken typ av utvärderingsgrund som används för 

anbud, vilket kan vara det lägsta priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga budet. I de fall 

som det ekonomiskt mest fördelaktiga budet ligger till grund för utvärderingen ska det framgå 

vilka utvärderingskriterier som ingår vid utvärderingen (Konkurrensverket, 2014).  

Vanliga utvärderingskriterier är pris, miljö- och kvalitetsaspekter samt genomförandetid 

(SOU, 2013). Det finns en tendens hos upphandlande myndigheter att prioritera det lägsta 

priset, vilket gör det svårt att uppnå det ekonomiskt mest fördelaktiga resultatet sett ur ett 

helhetsperspektiv (Gälldin, 2010). I förfrågningsunderlaget ska även kommersiella villkor 

såsom betalnings- eller leveransvillkor och administrativa bestämmelser angående exempelvis 

sista anbudsdag anges (Konkurrensverket, 2014). 

 

Offentliga upphandlingar ska utannonseras om inte särskilda skäl föreligger, vilket till 

exempel är fallet vid direktupphandling. När anbuden kommer in prövas dessa i tre steg. Först 

sker en kontroll av eventuella skäl för uteslutning av leverantör, vilket kan vara till exempel 

om leverantören gjort sig skyldig till viss typ av ekonomisk brottslighet, bedrägeri eller om 

leverantören är försatt i konkurs. Därefter sker en utvärdering av leverantörens lämplighet 

genom att jämföra leverantören mot de krav som angetts för upphandlingen avseende bland 

annat leverantörens kompetens och kapacitet. Till sist sker en utvärdering av anbud baserat på 
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den utvärderingsgrund som angetts i förfrågningsunderlaget. Anbud som inte uppfyller kraven 

i förfrågningsunderlaget får inte godkännas (Konkurrensverket, 2014). 

 

För att bedöma leverantörens kvalitet i anbudsprocessen används ofta referenser, men det 

finns en viss risk att leverantören väljer att ange referenser som denne vet endast har goda 

vitsord att ge. Detta kan undvikas genom att exempelvis kräva att leverantören anger samtliga 

uppdrag som denne tidigare genomfört och att den upphandlande myndigheten därefter på 

egen hand väljer ut referenser att fråga. Det är viktigt att en ensam referens inte avgör hur 

anbudet behandlas, utan flera referenser bör användas. Om referenserna ska användas till att 

jämföra anbuden med varandra måste detta anges explicit som en utvärderingsfaktor (SKL, 

2013). 

 

Interna kvalitetsregister kan också användas om leverantören tidigare varit verksam inom en 

upphandling som genomförts inom kommunen. Registrerade erfarenheter av leverantörer kan 

användas för att genomföra jämförelser med referensuttalanden och sådana register kan skapa 

incitament för leverantören att leverera hög kvalitet i upphandlingar. Det kan också vara 

användbart att använda åsikter från de som slutligen använder tjänsterna, slutkunden, men det 

är då viktigt att ta hänsyn till med vilken svarsfrekvens åsikter har lämnats och vilken grupp 

av användare som har deltagit. Upphandlande myndigheter måste därför se till att en sådan 

bedömning inte blir av orättvist stor betydelse för utvärderingen av anbud. När det gäller 

dessa typer av register av leverantörers kvalitet inom kommunernas verksamhet finns också 

en risk att tillförlitligheten på längre sikt försämras till följd av de incitament som skapas för 

leverantörerna att registrera positiva resultat. Därför krävs försiktighet vid användning av 

dessa typer av resultatutvärderingar. Viktigt är också att ge möjlighet för nystartade företag att 

lämna anbud och detta kan göras exempelvis genom att ställa alternativa krav till sådana 

anbudsgivare (SKL, 2013).  

3.2 Vad är kvalitet? 
Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp. En vardaglig förståelse av begreppet leder ofta till 

tankar om produkters tillförlitlighet och livslängd. Dock tillkommer faktorer som 

användarvänlighet, miljöpåverkan och design. För tjänster finns ytterligare dimensioner som 

definierar kvalitet, exempelvis kompetens, tjänstvillighet, tillgänglighet och bemötande 

(Garvin, 1988). Alla dessa faktorer påverkar människors totala upplevelse av kvaliteten på en 

vara eller tjänst. Denna komplexitet gör att det är svårt att fånga kvalitetsbegreppet på ett 

kortfattat sätt. Nedan ges några exempel på definitioner av kvalitetsbegreppet. 

 

Kvalitet är uppfyllande av ställda krav (Crosby, 1979) 

 

Kvalitet är att stödja våra kunders värdeskapande processer (Grönroos, 2005) 

 

Kvalitet är förmågan att uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar 

(Bergman & Klefsjö, 2007) 

 

Det finns några nyckelord här som är viktiga: kund, värdeskapande, ställda krav, behov och 

förväntningar. En huvudpoäng är att kvalitet alltid definieras utifrån kundens perspektiv. Det 

är därför viktigt att ha klart för sig vilka kunder verksamheten har. 

 

Begreppet kund har, precis som begreppet kvalitet, en bred innebörd. En vardaglig tolkning är 

att en kund är den som betalar för något. Detta är inte hela sanningen. Betrakta exempelvis 

processen för halkbekämpning av vägar. Vi tänker då naturligt på bilister som en grupp av 

kunder, men det finns flera. Deras arbetsgivare är måna om att de kommer fram i tid till sitt 



 16 

arbete, deras anhöriga är måna om att de tar sig hem utan att det händer olyckor, 

entreprenören som utför jobbet är mån om att det går snabbt och smidigt, och kommunen 

betalar för tjänsten via skattebetalarna. En fördjupad diskussion skulle kunna göra listan 

längre, men alla dessa grupper är kunder. Kundbegreppet får därför en bred definition, och 

omfattar alla de personer som påverkas av en produkt (vara eller tjänst) och den process som 

används för att ta fram eller leverera den (Juran, 1999). En etablerad och kortfattad definition 

är den följande. 

 

Kunderna är de vi vill skapa värde för (Bergman & Klefsjö, 2007) 

 

Ytterligare en viktig aspekt är att det finns olika kundkategorier. I exemplet ovan kan 

bilisterna ses som primära kunder, medan deras anhöriga kan ses som sekundära kunder. 

Dessa är kunder som finns utanför verksamheten, varför vi kallar dem externa kunder. Om 

man tittar inom verksamheten finns det interna kunder som utgörs av de som tar över något 

arbete efter någon annan. Två personer som arbetar i en sekvens beroende av varandra kan 

alltså ses som interna kunder och leverantörer. I en process bildas därmed en kedja av kunder 

och leverantörer som löper från början av processen hela vägen till den externa slutkunden. 

Ibland används begreppet totalkvalitet för att beteckna förmågan att arbeta med god kvalitet i 

hela denna kedja. 

 

En sista pusselbit som krävs för en fullgod förståelse av kvalitetsbegreppet är distinktionen 

mellan krav och behov. I alla processer finns det uttryckta behov i form av krav från kunder 

(både externa och interna) som behöver uppfyllas för att säkerställa god kvalitet. Utöver detta 

finns det oftast också behov som är mer eller mindre tydliga. Vi kan särskilja tre 

huvudkategorier av behov: Uttalade behov (krav), basbehov samt omedvetna behov. Detta 

illustreras i figuren nedan. 

 

  
Figur 1. Samband mellan uppfyllelse av behov och kundnöjdhet, efter Kano (1984) 

 

Figuren ovan visar hur olika kundnöjdhet hänger ihop med graden av uppfyllelse av de tre 

huvudkategorierna av behov som diskuterats ovan. Ett annat sätt att uttrycka det är att figuren 

illustrerar sambandet mellan objektiv och subjektiv kvalitet. Att uppfylla explicita krav 

(uttalade behov) är det som de flesta tänker på när man diskuterar kvalitet. Ofta har 
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uppfyllelsen av dessa ett linjärt samband med nöjdhet, vilket gör att det är viktigt att lägga 

energi på detta. Dock är det ännu viktigare att säkerställa att basbehoven är uppfyllda. Dessa 

är oftast outtalade, och helt nödvändiga för att ha en rimlig nivå av nöjdhet hos kunderna. Ett 

ouppfyllt basbehov kan få mycket negativa effekter på kundernas upplevda kvalitet, även om 

de uttalade behoven är uppfyllda. På andra sidan av modellen finns behov som kunderna 

kanske inte vet om att de har, eller sådant som de inte trott är möjligt att göra. En uppfyllelse 

av sådana behov kan ge en ”wow-effekt” och få mycket positiva effekter på kundernas 

upplevelse av kvalitet. 

 

En utgångspunkt för ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling är att verksamheten 

skaffar sig en tydlig bild över sina kunder (både externa och interna) och deras behov.  

 

3.2.1 Kvalitetsutveckling i offentlig förvaltning 
Majoriteten av den teori som finns om kvalitet och kvalitetsutveckling är framtagen utifrån ett 

företagsperspektiv. Det innebär att det finns ett starkt ekonomiskt incitament att arbeta med 

kvalitet eftersom nöjda kunder leder till högre omsättning och högre vinst för företaget. Inom 

offentliga verksamheter som finansieras genom skattesystemet är kopplingen mellan kvalitet 

och ekonomi inte lika direkt och tydlig. Utöver detta är kundbegreppet mer komplext och 

innefattar en rad intressenter, både tjänstemän inom förvaltningen, politiker, medborgare och 

entreprenörer. Detta gör att listan över behov och förväntningar kan bli mycket lång och 

svåröverskådlig. 

 

Dock kan en medvetenhet om kunder/leverantörer och deras behov bidra till att verksamheten 

lättare kan fokusera på vad som är viktigt och vilka insatser som bör prioriteras. Ett 

systematiskt arbete med en sådan logik kan bidra till att arbetet blir mer effektivt, eftersom 

onödigt arbete kan prioriteras bort, och det som levereras i varje processteg är bättre anpassat 

till de interna kundernas behov, vilket i sin tur underlättar deras arbete. 

3.2.2 Kvalitet i upphandling 
Syftet med att konkurrensutsätta offentlig verksamhet genom upphandling är att skapa ett 

bredare utbud av tjänster, förbättra kvaliteten och höja effektiviteten (SOU, 2013). Dock finns 

det en stor diskrepans mellan denna ambition och hur det ser ut i verkligheten. Offentlig 

upphandling i Sverige står för mycket stora belopp (ca. 500-600 miljarder kronor per år), och 

är alltså en mycket omfattande verksamhet. Trots detta finns det stora brister i arbetet, och det 

saknas ofta ett helhetsperspektiv och strategier för hur upphandlingarna ska genomföras och 

vilka varor och tjänster som ska köpas in (SOU, 2013). Detta leder till kvalitetsproblem och 

onödiga kostnader. 

 

I rapporten Goda affärer (SOU, 2013) görs en genomlysning av svensk offentlig upphandling. 

Där listas följande problem som vanligt förekommande (s. 610-613): 

 

1. Bristande insikter om upphandlingens strategiska betydelse för 

välfärdsverksamheterna 

2. Bristande förutsättningar (resurser och kompetens) 

3. Stelbent regelverk 

4. Otydlig och ineffektiv styrning 

5. Bristande konkurrens och ett för litet mångfald av leverantörer 

6. Rädsla för överprövningar och ett överdrivet fokus på juridik 

 

Den enskilt viktigaste faktorn för kvalitet i upphandling är strategiarbete, och majoriteten av 

de problem som finns inom svensk offentlig upphandling kan spåras tillbaka till bristande 
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eller obefintliga strategier för upphandlingsarbetet (SOU, 2013). Många verksamheter är 

oroliga för att göra fel, och fokus hamnar därför i allmänhet på att följa regelverket snarare än 

att arbeta strategiskt. Detta gäller givetvis för själva upphandlingen av varor och tjänster, men 

framförallt vad gäller uppföljningsarbetet. Vidare saknas det ofta incitament för leverantörer 

att göra ett bra arbete. Det dominerande styrmedlet i offentlig upphandling är viten och hot 

om viten. Detta kan vara mycket effektivt om det används på rätt sätt och i rätt situationer, 

men det finns vissa områden då viten kan ha låg effekt. Detta gäller framförallt för arbete som 

är svårt att beskriva och följa upp. Vid den sortens arbete är någon typ av positiva incitament 

(t.ex. bonusar eller förlängningsoptioner) att föredra, eftersom det är lättare att visa på att en 

leverantör har god kvalitet än att bevisa att det förekommer kvalitetsbrister (SOU, 2013). 

 

En annan utbredd brist i offentlig upphandling är att uppföljningen av avtal i allmänhet är för 

svag (Eriksson, 2015; SOU, 2013). Uppföljning är av central betydelse för att säkerställa god 

kvalitet. Dock är det orimligt att försöka ”kontrollera in” kvalitet. Kontroller och inspektioner 

kan endast ge en fingervisning om den nuvarande kvalitetsnivån, och är inte ett sätt att 

garantera god kvalitet (Deming, 1986). Fullständig kontroll är både onödigt och orimligt att 

eftersträva. Detta innebär dock inte att kontroller bör undvikas helt och hållet. En 

stickprovsstrategi för uppföljning utifrån ett statistiskt synsätt är en god utgångspunkt för att 

följa upp kvalitet över tid (SKL, 2012a). Det viktiga är dock att uppföljningen genomförs, och 

att den är någorlunda regelbunden och systematisk (SKL, 2012b). Eller som uttrycks i 

rapporten Goda affärer: ”Den bästa uppföljningen får inte bli den goda uppföljningens 

fiende” (SOU 2013:12, s. 168). Det är också viktigt att uppföljningen baseras på kriterier som 

är avgörande för kvaliteten och inte enbart krav som är enkla att mäta (SOU 2013). Illa valda 

kriterier leder till felaktig styrning, vilket i sin tur riskerar att leda till sämre kvalitet och 

minskade möjligheter för ledningen att förstå verksamheten (Innovationsrådet, 2012). 

Uppföljningskriterier och mätetal bör alltså väljas med omsorg, utifrån de behov och 

förväntningar som finns kopplat till den upphandlade tjänsten eller varan. Detta innebär i 

förlängningen att krav som ställs i upphandlingsunderlaget måste utformas på ett sätt som 

tillåter en god uppföljning (SKL, 2012b). 

 

I rapporten Erfarenheter av uppföljning (SKL, 2012b) ges en rad exempel på hur uppföljning 

har genomförts i olika kommuner. I rapporterna Goda affärer (SOU 2013:12) och 

Kartläggning av kvalitetskriterier (Gälldin, 2010) finns ytterligare exempel på väl 

genomförda upphandlingar. 

3.3 Avtalsuppföljning 
Det råder idag generellt sett bristfällig uppföljning av offentliga upphandlingar. 

Anledningarna är många, men det beror delvis på bristande förutsättningar i form av 

resursbrist, dåligt utformade krav och brist på systematiska rutiner för uppföljning (SOU, 

2013). 

 

Det finns brister i kravställandet hos många upphandlande myndigheter och kraven blir 

därmed svåra att följa upp. Resurser med kompetens om hur krav skall utformas, särskilt med 

bred kunskap om de många olika typer av krav som krävs i stora upphandlingar, behövs för 

att säkerställa kvaliteten på de krav som ställs (SOU, 2013). Kompetensen gällande kvalitet 

och hur den bäst uppnås ur ett helhetsperspektiv är generellt sett låg hos upphandlande 

myndigheter och en ökad kunskap inom området skulle möjliggöra en högre kvalitet på 

leveranserna. Det saknas generellt sett en förståelse för vilka metoder som finns och 

upphandlande myndigheter tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till kvalitetsaspekter. En 

bidragande faktor till detta är att många har en grundinställning att det är svårt att mäta 

kvalitet, eller att kvalitet inte kan mätas över huvud taget (Gälldin, 2010). Vid val av 
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utvärderingskriterier händer det att upphandlande myndigheter väljer att avstå från vissa 

kvalitetskriterier på grund av att dessa anses vara svåra att definiera och följa upp. Sådana val 

kan minska förutsättningarna för goda upphandlingsaffärer då det finns en risk att kraven inte 

blir optimalt utformade till verksamhetens behov (SOU, 2013).  

 

Vissa kvalitetskriterier kan såklart vara svåra att mäta, detta varierar med objektet som ska 

följas upp. Till följd av att vissa egenskaper är lättare att mäta och följa upp än andra, finns en 

uppenbar risk att verksamheten styrs i riktning mot det som är mätbart. De krav som uppfylls 

leder generellt sett till positiva effekter för leverantören, medan de krav som inte uppfylls ger 

upphov till negativa konsekvenser för leverantören, såsom viten. Om verksamheten i för stor 

utsträckning styrs ensidigt mot de mätbara egenskaperna, finns en risk att de mål som är 

svårare att mäta inte följs upp. Detta kan ge upphov till negativa bieffekter, men det är 

samtidigt viktigt att uppföljningen genomförs i den utsträckning det är möjligt. Det är därför 

viktigt att kraven i så stor utsträckning som möjligt utformas med precision. I vissa fall kan 

uppföljning av ställda krav även försvåras av tekniska faktorer, exempelvis krav på 

användandet av vissa kemikalier som kan behöva laboratorietestas för att säkerställas. Det är 

dock viktigt att påpeka att dessa tekniska faktorer har en mindre roll i att uppföljningen inte 

genomförs, jämfört med problemet att uppföljningen inte alls genomförs. Det är viktigare att 

faktiskt genomföra uppföljningen av de ställda kraven istället för att fokusera på svårigheterna 

med uppföljningen eller risken att uppföljningen inte blir perfekt (SOU, 2013).  

 

Det finns en trend i att upphandlande myndigheter undviker komplexa upphandlingskrav på 

grund av rädsla för överprövningar (SOU, 2013). När de ställda kraven inte heller kan följas 

upp riskeras såväl medborgarnas service som kvaliteten på arbetet. Att ställa krav utan att 

genomföra uppföljning av dessa riskerar att leda till irritation hos leverantörer, särskilt hos de 

leverantörer som verkligen anstränger sig för att uppnå dessa, ibland väldigt kostsamma, krav. 

Dessutom ökar risken att leverantörerna fuskar om inga kontroller sker. Dåliga leverantörer 

kan genom att ha kunskap om beställarens bristande uppföljning ge lägre anbudspris än 

seriösa aktörer och därmed vinna upphandlingarna lättare. Detta riskerar på så vis att påverka 

konkurrensen negativt så att fuskande företag gynnas och genererar även möjliga 

kvalitetsbrister i upphandlingens leverans. En annan viktig konsekvens av bristande 

uppföljning är att den upphandlande myndighetens möjligheter till intern utveckling och 

förbättringar minskar drastiskt när uppföljning inte sker. Dessutom riskerar bristen på 

uppföljning också att leda till att den potential som finns hos offentliga upphandlingar som 

styrmedel för exempelvis politiska mål för samhälle och miljö inte tas tillvara på ett effektivt 

sätt (SOU, 2013). 

3.3.1 Riskanalys 
I offentliga organisationer har allt fler börjat inse att riskbedömningar är en viktig del i att 

säkerställa att organisationens mål uppnås samt för att utveckla verksamhetens förmåga att 

vidta nödvändiga åtgärder till följd av riskhändelser. Vissa risker måste tas för att kunna nå 

mål, men utan riskbedömning och en plan för hantering av riskerna blir det svårt att uppnå en 

bra styrning inom verksamheten (SKL, 2012a; Svensson, 2012). 

 

Riskanalyser kan användas för att hantera och möjligen undvika såväl förutsägbara som icke 

förutsägbara risker. En metod för att genomföra riskanalyser för processer, för produkter eller 

för service är FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). I FMEA fås ett totalt riskvärde för 

varje riskhändelse genom att multiplicera tre faktorer; sannolikheten att risken inträffar, hur 

allvarliga konsekvenser som fås om risken inträffar samt hur stor risk det är att inträffade fel 

inte upptäcks (Carbone & Tippett, 2004). Varje faktor tilldelas ett värde på en fördefinierad 

skala. Det är ofta svårt att beräkna värden på dessa siffror statistiskt och bedömningen som 
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görs blir därför ofta subjektiv. För att beräkna värdena kan exempelvis ekonomiska faktorer, 

personalens kompetens och möjlighet till kontroller tas i beaktning men vilka faktorer som 

bör tas hänsyn till beror på verksamheten och situationen (Svensson, 2012). Det totala 

riskvärdet kan sedan användas för att bedöma riskerna och prioritera åtgärder (Carbone & 

Tippett, 2004). I arbetet med riskanalys brukar ofta en FMEA-tablå användas för att ge en 

översikt över den aktuella frågeställningen. En sådan tablå illustreras i tabell 3 nedan. 

 
Tabell 3. Schematisk bild av en FMEA-tablå 

Potentiellt 

fel 

Konsekvens 

av fel 

Felsannolikhet Allvarlighets-

grad 

Upptäcksrisk Riskvärde 

(F x A x U) 

Beskrivning 

av tänkbara 

fel som kan 

inträffa 

Beskrivning 

av vilka 

följder de 

listade felen 

kan få, om 

de inträffar 

Sannolikhet 

för att fel 

inträffar på en 

fördefinierad 

skala  

(t.ex. 1-5) 

En 

bedömning 

av hur 

allvarligt 

felet är på en 

fördefinierad 

skala 

(t.ex. 1-5) 

En 

bedömning 

av hur 

sannolikt det 

är att ett 

inträffat fel 

inte upptäcks 

på en 

fördefinierad 

skala 

(t.ex. 1-5) 

En 

sammanvägning 

av de tre 

faktorerna som 

används för att 

avgöra vilka 

potentiella fel 

som ska ges 

prioritet i 

utvecklings-

arbetet. 

 

 

Riskerna som identifieras bör omfatta verksamhetens viktigaste processer och vara kopplade 

till verksamhetsmålen. Konkreta mål som är möjliga att mäta är därmed en förutsättning för 

att riskerna ska kunna identifieras (Svensson, 2012). Genom en riskanalys kan handlingar som 

förhindrar att risken uppkommer eller minskar dess påverkan tas fram (Carbone & Tippett, 

2004). Det kan även finnas risker som inte kan elimineras eller vars påverkan inte kan 

reduceras, och som därför måste accepteras. En riskanalys kan även med fördel användas för 

att säkerställa att kontroller genomförs på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Kontroller som 

genomförs utan en genomtänkt bakgrund riskerar att bli meningslösa och allt för tidsödande 

(Svensson, 2012). 

3.3.2 Stickprovskontroller 
Kontroller ger möjligheter att undvika risker men kan i för stor mängd verka begränsande 

eftersom förtroende kan gå förlorat (Svensson, 2012). Det finns generellt tre sätt att 

kontrollera kvaliteten i en process. Antingen genom att lita på leverantören och acceptera 

läget utan någon som helst kontroll, genom att utföra fullständig kontroll av samtliga utförda 

arbeten eller genom att utföra stickprovskontroller av utvalda enheter. Att aldrig utföra 

kontroll passar i situationer där leverantörens processkvalitet är så hög att fel mycket sällan 

påträffas eller i fall där kostnaden för kontroller överstiger kostnaden för eventuella fel. 

Fullständig inspektion av samtliga enheter används ofta i fall där varje enskild 

produkts/tjänsts kvalitet är extremt viktig och eventuella oupptäckta fel skulle få mycket stora 

konsekvenser. Som en medelväg mellan dessa extremfall av kontrollmetoder kan stickprov 

istället användas (Montgomery, 2013).  

 

I situationer där fullständiga kontroller av samtliga varor/tjänster tar orimligt mycket tid i 

anspråk eller där kostnaden för denna typ av inspektioner är väldigt höga, är stickprov ett bra 

alternativ. Stickprovskontroller är också användbara i fall där leverantören oftast håller hög 

kvalitet men där eventuella fel i processen har allvarliga konsekvenser. Det finns såklart både 

för- och nackdelar med stickprovskontroller. Dess fördelar är bland annat att det är billigare 
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än att genomföra fullständiga kontroller och att det kräver mindre personal som utför 

kontroller. Genom stickprov återfås dock ofullständig information om processen, vilket kan 

göra att eventuella fel inte upptäcks (Montgomery, 2013).  

 

Det är viktigt att stickprov görs slumpmässigt, annars förloras dess betydelse och fusk 

möjliggörs. Storleken och frekvensen av stickproven är två faktorer som påverkar 

användbarheten av kontrollerna. Många stickprov möjliggör generellt sett detektion av små 

variationer i processen. Förutom att bestämma hur ofta stickprov av en viss storlek ska göras, 

måste kontrollernas villkor definieras. Antingen kan ett stickprov utföras ensamt, eller så kan 

flera stickprov göras efter varandra beroende på resultatet i de olika kontrollerna. Efter en 

stickprovskontroll tas då ett beslut huruvida kvaliteten kan anses vara säkrad, om kvaliteten 

underkänns eller om fler stickprovskontroller behövs. Resultaten från stickproven läggs då 

ihop för att göra en helhetsbedömning om kvaliteten kan godkännas. Ju fler stickprov som 

görs efter varandra, desto mindre stickprovsstorlek används vanligen (Montgomery, 2013). 

 

Planering och dokumentation av stickprovsprocessen krävs och kan upplevas som en nackdel 

med dessa kontroller men utgör en viktig komponent i att samla data kring processens kvalitet 

(Montgomery, 2013). Brist på statistiska underlag försvårar i dagsläget uppföljning av 

upphandlingar (Braic et al., 2012; SOU, 2013). Användning, jämförelse och uppföljning av 

olika typer av mätningar kan vara mycket värdefullt i syfte att kunna utvärdera upphandlingar 

och förbättra verksamheten (Braic et al., 2012).  

3.4 Nyckeltal  
Nyckeltal kan definieras som intressanta mätningar, det vill säga mätningar som är intressanta 

i den miljö där de används (Catasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 2008). Begreppen mätningar 

och nyckeltal används synonymt i denna rapport.  

3.4.1 Syftet med mätningar 
Nyckeltal kan användas för att kontrollera organisationens prestationsförmåga (Parmenter, 

2012). Mätningar kan även möjliggöra lärande inom en organisation, exempelvis genom att 

synliggöra avvikelser i interna processer och rutiner (Elg, 2014). Vidare ger mätningar 

förutsättningar för förbättring och utveckling inom en organisation genom att göra det möjligt 

att förstå och agera på avvikelser som upptäcks (Elg, 2013).  

 

Det finns alltså flera olika användningsområden för mätningar. Behn (2003) har delat in 

mätningarnas olika syften i åtta kategorier, se Tabell 4. Att genomföra förbättringar kan sägas 

vara det ultimata syftet med nyckeltal men det kan vara svårt att bestämma exakt hur detta ska 

gå till. Förbättringar kan genomföras genom att först identifiera vad som ska göras för att 

förbättra verksamheten och sedan implementera detta. Verksamheten måste därför ta in 

informationen från olika nyckeltal och anpassa sig till denna information för att kunna 

förbättras. Både utvärderande och lärande mått har en kritisk funktion i detta. Utvärdering 

besvarar vad som fungerar samt vad som inte fungerar och är det vanligaste motivet för att 

genomföra mätningar i en organisation. Det vanligaste sättet att utvärdera offentliga 

organisationer är att använda data från liknande verksamheter för jämförelser, men 

utvärderingsmöjligheter kan erhållas från de flesta typer av mätningar även om syftet inte 

explicit är utvärdering. Lärande går djupare än utvärdering och kan besvara frågan varför 

resultatet blivit det givna. Mått tillhörande interna processer är viktiga för att kunna lära från 

nyckeltal, men det kan ändå vara svårt att helt fastställa orsaken till ett visst resultat eftersom 

mätningarna inte visar hela verkligheten (Behn, 2003).  
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För att ta fram mått för utvärdering behöver verksamheten något att jämföra med, exempelvis 

från tidigare prestationer i den egna organisationen, från andra liknande organisationer eller 

från målsättningar. Måtten som ska användas för utvärdering behöver framför allt visa 

uppnådda resultat. Dessa resultat kan dock ha påverkats av andra faktorer som verksamheten 

inte själva kunnat påverka, vilket är viktigt att ta hänsyn till både när måtten utformas och när 

de utvärderas. För att mått ska kunna användas för lärande behövs detaljerade mätningar av 

olika typer. Exakt vad som ska mätas i lärande syfte är ofta svårt att definiera och äkta lärande 

uppkommer ofta spontant och oplanerat. Där verksamheten uppvisar brister är ofta en bra 

startpunkt för vidare undersökningar av möjligheter för lärande genom att ta reda på 

orsakerna till problemet. Enbart mätningar kan alltså inte utgöra lärande, men kan indikera 

var möjligheter till lärande kan finnas. För att sedan kunna förbättra verksamheten med hjälp 

av nyckeltal behöver människorna inom organisationen påverkas åt rätt håll. Mått som visar 

på hur händelser och förändringar kan påverka medarbetare och därigenom även 

verksamhetens resultat behövs därför om verksamheten ska kunna förbättras (Behn, 2003).  

 
Tabell 4. Åtta syften med mätningar enligt Behn (2003). 

Syfte Fråga som besvaras av mätningen Egenskaper hos nyckeltalen 

Utvärdera Hur väl presterar organisationen? Framförallt resultatmått 

Styra 
Hur kan det säkerställas att 

organisationen gör rätt? 
Indata som kan påverkas 

Budgetera 
Till vilka personer, projekt och 

program ska pengar satsas? 
Effektivitetsmått 

Motivera 

Hur kan medarbetare och andra 

intressenter motiveras för att förbättra 

organisationens prestation? 

Mått som relaterar till nutid och 

jämförs med målsättningar 

Främja 

Hur kan myndighetens arbete och 

uppnådda resultat förmedlas till 

politiker, intressenter, journalister och 

medborgare? 

Mätbara faktorer som visar 

uppnådda resultat och lätt kan 

förstås utifrån 

Fira 
Vilka åstadkommanden är värda att 

firas? 

Periodiska mål som ger en känsla 

av tillfredställelse för individer 

och grupper inom organisationen 

Lära 
Vad är det som fungerar, vad är det 

som inte fungerar och varför är det så? 
Data som visar avvikelser 

Förbättra 

Vad bör organisationen göra 

annorlunda för att förbättra 

verksamheten? 

Relationer som visar hur interna 

processer och förändringar 

påverkar resultaten 

 

Mätningar kan även användas för att styra verksamhetens fokus i önskad riktning (Elg, 2014) 

i linje med dess strategi och målsättningar (Parmenter, 2012). Mål som säkerställer att 

skattemedel används på bästa sätt, en kravställning som leder till en god service för 

medborgare samt en systematisk kontroll och uppföljning av verksamheterna är mål som är 

centrala för alla offentliga organisationer (SOU, 2013). Mål i offentliga upphandlingar 

fastställs ofta gällande vad som ska göras, till exempel vilka effekter som verksamheten ska 

nå. Det är dock även viktigt att mäta hur uppföljning och förbättringar ska genomföras inom 
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verksamheten. Mätningar gällande vad som ska genomföras har egenskaper som fungerar väl 

för kontroll och avstämning men har begränsad användningsförmåga när det gäller att 

genomföra förbättringar i verksamheten. Genom att mäta både vad som ska göras och hur det 

ska ske, kan verksamheten utreda även varför resultaten blev som de blev (Gälldin, 2010). 

3.4.2 Perspektiv på nyckeltal  
Ett vanligt sätt att mäta vad som ska göras utan att fokusera allt för mycket på finansiella mått 

är det balanserade styrkortet (Gälldin, 2010). Det balanserade styrkortet är ett sätt att använda 

olika typer av mätningar och mål för att styra en organisation i linje med dess vision och 

strategi. Syftet med det balanserade styrkortet är att ge en helhetsbild över organisationen och 

mätetalen utgörs av både finansiella och icke-finansiella samt kort- och långsiktiga mått 

(Kaplan & Norton, 1996). Det balanserade styrkortet utgår traditionellt sett från fyra 

perspektiv; det finansiella perspektivet, interna processer, lärande och utveckling samt 

kundperspektivet, vilka kan ses i figuren nedan.  

 

 

 
 

Figur 2. Det balanserade styrkortet. 

Ett sätt att dela in mätetal är att skilja på resultatmått (lagging indicators) och processmått 

(leading indicators). Resultatmått visar vad som redan hänt, medan processmått kan visa i 

förväg vad som kommer att ske. De båda typerna av mått kompletterar varandra och behöver 

användas tillsammans för att utgöra effektiva styrmedel (Kaplan & Norton, 1996). 

 

Olika typer av mätningar har olika styrkor och svagheter. Finansiella mätetal är konkreta och 

visar på ekonomiska konsekvenser av beslut som tas men enbart ekonomiska mått är inte 

tillräckligt för att styra och följa upp prestation inom en organisation (Catasús et al., 2008; 

Kaplan & Norton, 1996). Viss kritik har framförts gällande att finansiella mätetal kan ha 

negativ påverkan på verksamheten genom att uppmuntra till fokus på kortsiktiga lösningar 

(Chow & Van Der Stede, 2006). Annan kritik riktar sig mot att den verksamhetsbild som 

genereras av ekonomiska mått är orättvis och intetsägande (Catasús et al., 2008). Ekonomiska 

mått kan visa både på det som redan hänt och vad som kan göras i framtiden (Elg, 2014). 

Ekonomiska mått agerar dock oftast i form av resultatmått (Kaplan & Norton, 1996; 

Finansiellt 

Mål Mått 

Lärande och utveckling 

Mål Mått 

Kund 

Mål Mått 

Interna processer 

Mål Mått Vision och strategi 
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Parmenter, 2012) och därmed kan icke-finansiella mätetal, i egenskap av processmått, ofta 

visa resultat innan de ekonomiska måtten. Dessutom kan icke-ekonomiska mätetal visa på 

faktorer som inte kan åskådliggöras ekonomiskt (Milost, 2013). Mått som inte är ekonomiska 

kan dock vara svåra att identifiera, analysera och agera på (Ittner & Larcker, 2003). Både 

finansiella och icke-finansiella mätetal behövs vanligen (Chow & Van Der Stede, 2006; 

Milost, 2013). Det viktigaste är att hitta den optimala kombinationen mellan olika typer av 

mått och denna kombination skiljer sig för varje organisation beroende på vad som är syftet 

med mätningen (Chow & Van Der Stede, 2006).  

 

Att använda olika typer av mått genom det balanserade styrkortet passar väl även i offentlig 

sektor och flera kommuner i Sverige använder sig av styrkort av olika slag. Olika 

tidsdimensioner är lika viktigt i publika organisationer som i privata företag, både resultat- 

och processmått behövs alltså. Det balanserade styrkortets perspektiv kan dock tänkas behöva 

justeras något i förhållande till den klassiska utformningen i dessa typer av verksamheter, 

delvis på grund av att verksamheten styrs av politiska processer och betalas genom skatter av 

medborgarna (Olve, Roy, & Wetter, 1999).  

 

Målsättningen för offentliga organisationer är annorlunda jämfört med företag i den privata 

sektorn (Olve et al., 1999). I dessa typer av organisationer är ekonomin främst en begränsande 

faktor och det går inte att mäta organisationens framgång ur ett finansiellt perspektiv. 

Framgång i offentliga organisationer är att kunna leverera det som invånarna behöver (Kaplan 

& Norton, 1996). Det som eftersträvas med verksamheten är således inte vinst, utan det 

handlar att i största möjliga mån använda skattepengarna på rätt sätt för att tjänstgöra 

samhället. Därför kan det finnas en anledning att byta ut det finansiella perspektivet mot ett 

bredare perspektiv som speglar organisationens prestationsförmåga och som kan anpassas till 

verksamheten i fråga. Även det traditionella kundperspektivet kan tänkas behöva justeras 

något, eftersom kunden för kommunalverksamhet generellt sett har en mer långvarig relation 

till organisationen än vad en traditionell företagskund skulle ha haft. Om perspektivet istället 

får handla om relationer, kan perspektivet breddas till att omfatta organisationens förhållande 

till invånarna på ett bättre sätt, och även leverantörsrelationer kan på så inkluderas i det 

balanserade styrkortet (Olve et al., 1999).  

3.4.3 Utformning av mått 
Mätningar har en viktig egenskap i att de kan synliggöra avvikelser i processer och 

arbetsrutiner inom en organisation (Elg, 2014). Viktigt att påpeka är dock att nyckeltal endast 

utgör förenklingar av verkliga förhållanden och därmed skiljer sig från verkligheten (Catasús 

et al., 2008). Nyckeltal måste därför konstrueras så att variationer kan åskådliggöras och så att 

verklighetsnära tolkningar av data kan ske. Medelvärden och andra sammanvägda mått kan 

dock dölja de variationer och skillnader som finns i data och därmed också dölja information 

vilket gör det svårare att få en bra bild av verkligheten från mätningarna. Det finns därmed 

stora risker för feltolkningar av data. Sammanvägda mått kan dock med fördel användas för 

att undersöka tyngdpunkten av mätningar som gjorts (Elg, 2013).  

 

Mätningar kan delas in i kvalitativa och kvantitativa mätningar. Kvantitativa mått redovisar 

faktauppgifter medan kvalitativa mått visar subjektiva bedömningar i form av "mjuka 

värden", exempelvis värderingar och attityder. Kvalitativa mått kan ofta kvantifieras och på så 

sätt följas upp över tid. Det är ofta värdefullt att kombinera kvalitativa och kvantitativa mått 

för att belysa flera aspekter av ett och samma tillstånd (Ekonomistyrningsverket, 2007). Det 

går även att dela in mätningar i absoluta och relativa mått. Absoluta mått kan vara en viss 

siffra eller ett medelvärde medan relativa mått är mått som exempelvis index eller jämförelser 

av olika tal (Milost, 2013). Att använda relativa mått kan vara ett sätt att öka informationen 
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som nyckeltalet ger eftersom sådana mått tar hänsyn till fler perspektiv än en absolut siffra 

gör (Catasús et al., 2008). 

 

Ett sätt att agera för att en rättvis bild av verkligheten ska kunna presenteras ur mätningar är 

att använda flera nyckeltal som beskriver olika perspektiv (Catasús et al., 2008). Det är dock 

viktigt att det hela inte blir för komplicerat med för många mått, då för mycket data kan göra 

mätningarna svåra att hantera (Behn, 2003; Catasús et al., 2008). Utformningen av mätetalen 

är viktig men också anpassningen till sammanhanget där mätningen används med avseende på 

de personer som ska tolka och agera utefter måttet (Elg, 2014; SOU, 2013). Mätningar bör 

byggas in i det dagliga arbetet för att kunna bidra till lärande, reflektion och utveckling inom 

en organisation (Elg, 2014). 

  



 26 

4 Verksamhetsbeskrivning 
Norrköpings kommuns politiska ledning utgörs av kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen, där kommunfullmäktige är det högst beslutande organet. Där beslutar 

förtroendevalda politiker om målsättningar och inriktningar för kommunens verksamheter 

samt budget för de olika nämnderna. Inom kommunen finns elva nämnder, vilka har politiskt 

ansvar över kommunens verksamheter inom specifika områden. Nämnderna ansvarar också 

för att följa upp verksamheterna och för deras ekonomiska resultat (Norrköpings kommun, 

2015a). 

 

Tekniska nämnden ansvarar för vägar, gator, parker och naturområden inom kommunen. 

Dessutom ansvarar Tekniska nämnden för drift av spår för spårvagn, hamn- och industrispår, 

skolskjuts och färdtjänst samt parkeringsövervakning på allmän mark och utfärdande av 

parkeringstillstånd för funktionshindrade. De övergripande målen för verksamheterna som 

Tekniska nämnden ansvarar för har delats upp i fem områden; det öppna kontoret, 

internationell samverkan, hållbarhet, trafiksäkerhet samt trygghet och tillgänglighet. År 2015 

fastställdes 20 mål fördelade över de olika målområdena. Dessa mål handlar bland annat om 

att säkerställa god kvalitet och säkerhet för kommunens medborgare, möjliggöra god 

kommunikation mellan kommunen och medborgarna samt arbeta för ett hållbart samhälle 

(Norrköpings kommun, 2015b). Tekniska kontoret följer beslut och mål som fastställts av 

Tekniska nämnden samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheterna 

(Norrköpings kommun, 2015a). 

4.1 Tekniska kontoret 
Tekniska kontorets verksamheter är uppdelade i enheterna Park och Natur, Gata och Trafik, 

Spår samt Skolskjuts och Färdtjänst (Norrköpings kommun, 2015a). Organisationsstrukturen 

på Tekniska kontoret visas i Figur 3, nedan.  

 

 
Figur 3. Organisationsstruktur Tekniska kontoret. 

4.2 Upphandlingsprocessen 
Merparten av Tekniska kontorets budget används till offentliga upphandlingar. Enheterna 

Park och Natur samt Gata och Trafik har flest upphandlingar av de fyra enheterna men även 

Teknisk direktör 

Park och Natur 
Gata och Trafik 

Parkeringsenheten 

Spår 

Spårvagnsverkstaden 

Natur & Bygg 

Skolskjuts och 
färdtjänst 

Ledningsstöd 

Verksamhetsstöd 
Ekonomi 

Kundservice och 
sekretariat 



 27 

Spår samt Skolskjuts och Färdtjänst utför upphandlingar i mindre utsträckning. Inom 

Skolskjuts och Färdtjänst hanteras de flesta upphandlingarna av upphandlingscenter, som 

sköter upphandling av ramavtal.  

 

Tekniska kontoret genomför generellt sett två typer av upphandlingar; driftentreprenader och 

avtal för investeringsprojekt. Driftentreprenader är upphandlingar av tjänster som avser en 

viss tidsperiod, gällande till exempel parkskötsel och snöröjning. Investeringsprojekt är 

upphandlingar avseende specifika investeringar som ska utföras, till exempel byggnationer av 

olika slag. Dessa typer av upphandlingar skiljer sig främst åt genom att avtal för 

investeringsprojekt ofta löper över en kortare period än driftavtal samt att 

investeringsprojekten genomförs av en extern part. Driftavtalen kan beroende på hur det gått 

under avtalstiden förlängas under en bestämd tidsperiod, medan längden på 

investeringsavtalen beror på projektets omfattning. Tekniska kontoret genomför cirka 10-15 

upphandlingar för driftavtal samt cirka 60 upphandlingar för investeringsprojekt per år och 

det finns totalt cirka 50-60 upphandlingsavtal som löper samtidigt. Eftersom de flesta 

problemen gällande avtalsuppföljning uppkommit i driftavtalen har denna rapport fokuserat 

kring just dessa typer av avtal.   

 

I ett tidigare projekt har upphandlingsprocessen för driftavtal på Tekniska kontoret kartlagts 

(Langstrand & Torstensson, 2015). En övergripande bild av denna kartläggning visas i Figur 

4 på nästa sida. Fokus för denna rapport ligger på aktiviteten "Följ upp avtal" men även till 

viss del på aktiviteten "Ta fram förfrågningsunderlag", framför allt när det gäller de olika krav 

som ställs på kommunens anbudsgivare i syfte att kunna kvalitetssäkra upphandlingen.  
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4.3 Krav på anbud 
Ansvariga för respektive upphandlande enhet på Tekniska kontoret samarbetar med enheten 

för verksamhetsstöd för att fastställa krav för upphandlingarna. De referensverk och 

standarder som finns i till exempel AMA kan utgöra ett underlag för kravställningarna i 

relevanta fall. Ofta används tidigare genomförda upphandlingar som underlag för nya 

Figur 4. Upphandlingsprocessen på Tekniska kontoret. (Langstrand & Torstensson, 2015) 
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upphandlingar som ska genomföras och endast små ändringar görs där det behövs. För 

driftupphandlingar saknas dock ofta tillämpbara standarder för kravställningar att använda 

som underlag och kravställningen måste då baseras på andra faktorer som bestäms inom 

verksamheten. Avsaknaden av vedertagna standarder är en svårighet som kan påverka 

kravställningen negativt i driftavtalen, delvis eftersom det då finns en ökad risk för att 

otydliga och ibland motstridiga krav utformas. 

4.3.1 Skallkrav 
I förfrågningsunderlaget finns så kallade skallkrav, det vill säga krav som måste uppfyllas för 

att anbudet överhuvudtaget inte ska uteslutas och tas vidare i processen för att utvärderas av 

kommunen. I skallkraven ingår generellt sett fyra grupper av krav, och dessa kan ses nedan i 

Tabell 5. 

 
Tabell 5. Olika typer av skallkrav. 

Formella krav Ekonomisk stabilitet 

och finansiell 

ställning 

Teknisk och 

yrkesmässig kapacitet 

Kvalitet och 

miljö 

Innehåll och form 

på anbudet 

 

Riskklass Referensprojekt 

 

Kvalitets- och 

miljörutiner 

Kemiska produkter 

 

Kompetens 

 

Fordon och 

arbetsmaskiner 

Registreringsbevis Personalkrav 

(nyckelpersoner) 

 

 

De formella kraven gäller bland annat själva anbudets form, innehåll och språk men 

innehåller också krav på material och maskiner som ska användas inom entreprenaden. Krav 

på ekonomisk stabilitet och finansiell ställning kontrolleras med hjälp av en riskklassificering 

som baseras på en kreditupplysning av anbudslämnaren, samt en kontroll av entreprenörens 

registreringsbevis från Bolagsverket. Entreprenörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet 

bedöms baserat på referenser som lämnas av entreprenören samt genom att kräva att 

entreprenören anger de nyckelpersoner som ska arbeta inom entreprenaden. Dessutom finns 

skallkrav gällande rutiner och dokumentation av kvalitetssäkring samt miljöarbete.  

4.3.2 Krav på funktion och genomförande 
Tillhörande förfrågningsunderlaget finns en lista på krav för upphandlingsområdets skötsel 

och funktion. Funktionskraven är ofta av en mer övergripande art och beskriver krav på 

slutresultat ur ett helhetsperspektiv. Det finns många olika typer av funktionskrav och de kan 

gälla ett helt verksamhetsområde eller vara uppdelade och gälla endast för specifika delar av 

ett sådant område. Till funktionskraven hör även en rad mer detaljerade krav på skötseln av 

verksamhetsområdena. Dessa genomförandekrav ska komplettera funktionskraven och ge en 

mer tydlig beskrivning av uppdraget.  

 

Genomförandekraven kan vara konkreta och mätbara krav såsom tid för senaste utförande av 

en viss aktivitet eller resultatkrav i form av exempelvis höjd-/längd-/breddmått. Vissa 

genomförandekrav är dock mer diffusa i sin utformning och rör mer ett helhetsintryck eller en 

övergripande beskrivning av arbetet.  
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Det ställs även vissa krav på planering från entreprenörens sida, vilket bland annat innebär att 

entreprenören ska ta fram en genomförande-beskrivning inför varje kontraktsår. 

Genomförandebeskrivningen ska innehålla en beskrivning av uppdragets organisation, 

planering och utförande samt planering av de rutiner som entreprenören tänker följa för att 

kunna uppnå de krav som ställs från beställarens sida på funktion och skötsel.  

 

Det finns också krav i förfrågningsunderlaget på att entreprenören ska utöva tillsyn över de 

ytor och anläggningar som denne sköter på uppdrag av kommunen. Dessa krav syftar till att 

upptäcka eventuella problem och möjliggöra för åtgärder av dessa så tidigt som möjligt. 

Entreprenören ska kategorisera eventuella avvikelser baserat på hur allvarliga och brådskande 

de är samt hantera upptäckta avvikelser enligt riktlinjer som finns för detta. 

4.3.3 Utvärdering av anbud 
De anbud som klarar skallkrav samt funktions- och skötselkrav utvärderas av kommunen. 

Beroende på vilken utvärderingsmetod som används, lägsta pris eller det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet, tas olika aspekter hänsyn till i denna process. Vid utvärdering enligt 

lägsta pris är det såklart det billigaste anbudet som klarar kraven som vinner upphandlingen. 

När utvärdering av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska ske kan olika faktorer vägas 

in beroende på vilken typ av upphandling det gäller.  

 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tas fram genom att anbuden ges ett 

utvärderingspris. Utvärderingspriset tas fram genom att det totalpris som angetts för 

entreprenaden justeras med prisavdrag för faktorer som anses viktiga för kommunen att ta 

hänsyn till. Vanligt är exempelvis att miljöavdrag ges för anbud som överträffar de 

miljömässiga krav som ställts, till exempel om entreprenören innehar fordon eller maskiner 

med högre miljöklass än vad som angetts i skallkraven. Referensavdrag kan också ges baserat 

på intervjuer med referenspersoner som angetts av entreprenören.  

4.4 Drift 
Innan arbetet påbörjas kallar beställaren till ett s.k. startmöte där information angående 

projektet tas upp. Vid startmötet kontrolleras exempelvis kontraktshandlingar och den 

organisationsplan som entreprenören har tagit fram. Former för samarbetet angående 

besiktningar och hur kommunikation ska ske mellan beställaren och entreprenören fastställs 

också vid startmötet. Under kontraktstiden sker driftmöten och KMA-möten (Kvalitet, miljö 

och arbetsmiljö), då representanter för olika kompetensområden från både beställarens och 

entreprenörens sida närvarar. För driftavtal sker driftmöten månadsvis medan det för 

investeringsprojekt generellt sett sker oftare.  

 

Under entreprenadens drift samt efter avslutat kontrakt sker besiktningar av arbetet. 

Förbesiktning ska ske av sådana delar inom entreprenaden som inte kan besiktas senare. Vid 

kontraktstidens slut ska slutbesiktning av entreprenaden ske och i relevanta fall ska 

entreprenören även kalla till garantibesiktning när garantitiden gått ut. 

4.4.1 Tilläggsarbeten 
Ofta kan ändringar och tilläggsarbeten, så kallade ÄTA-arbeten, tillkomma i avtalen. Det 

finns en á-prislista som ska ange kostnaderna för samtliga tilläggsarbeten, till exempel 

kostnaden för att fälla ett träd. À-prislistan kan dock inte ta hänsyn till alla omständigheter 

som kan uppkomma i verkligheten, där exempelvis vissa träd är mer svåråtkomliga än andra 

och därför blir dyrare att fälla.  
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4.5 Infracontrol 
Infracontrol är ett system för felanmälan och ärendehantering som används på Tekniska 

kontoret sedan 2011. Kommunens medborgare kan via kundservice telefon, mail eller 

hemsida anmäla fel och synpunkter på skötseln av de olika verksamheterna som Tekniska 

kontoret ansvarar för. Rapporter som inkommer från medborgarna registreras då i systemet 

Infracontrol baserat på ärendets typ, vad som ska åtgärdas, vilken del av verksamheten som 

synpunkten eller felet berör samt vilken entreprenör som ansvarar för området. Därefter 

meddelas eventuella fel och brister till berörd entreprenör genom systemet varpå 

entreprenören har i uppgift att åtgärda det fel som rapporterats.  

 

Kommunens medborgare kan också lämna åsikter, beröm och klagomål på kommunens 

hemsida via formuläret "Tyck till om kommunen". Synpunkter som lämnas via detta formulär 

kan gälla alla typer av verksamheter som bedrivs inom kommunen. Tidigare hanterades 

ärenden från "Tyck till om kommunen" via e-post till berörd verksamhet men detta 

fungerande inte bra och risken var stor att ärenden inte följdes upp ordentligt. Ärenden från 

formuläret registreras därför sedan ett par år tillbaka även i Infracontrol, i syfte att 

systematisera hanteringen av ärendena och därmed minska risken att fel och synpunkter faller 

mellan stolarna.  
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5 Resultat 
Tekniska kontoret gör ca 60 investeringsupphandlingar och 10-15 entreprenadupphandlingar 

per år. Totalt finns ca 50-60 kontrakt som löper samtidigt. Upphandlingscenter sköter de 

ramavtal som kommunen har, och tekniska kontoret sköter all entreprenad (byggnation och 

driftavtal). Före 2013 sköttes det mesta av upphandlingsarbetet av externa inhyrda konsulter, 

men i början av 2013 infördes systemet e-avrop, och tekniska kontoret tog över 

upphandlingarna. 

5.1 Kvalitet i upphandlingsarbetet 
En av frågorna som diskuterades under intervjuerna är hur respondenterna tolkar 

kvalitetsbegreppet. Det finns många olika tolkningar, och många olika dimensioner som kan 

användas för att diskutera olika innebörder av kvalitet. I sammanställningen nedan har vi valt 

att diskutera kvalitet ur två perspektiv; dels internt (beställare) och dels externt (utförare). 

5.1.1 Kvalitet internt på tekniska kontoret 
Diskussionen kring kvalitetsfrågor är inte särskilt utvecklad på tekniska kontoret (TK). När 

man pratar om kvalitet på TK är det oftast ”fältet” som avses, alltså hur bra uppdragen utförs 

av entreprenörerna. Det interna perspektivet på kvalitet diskuteras inte ofta, men det finns 

några tankar kring detta. 

 

Några av respondenterna nämner den organisatoriska dimensionen av kvalitet. Detta innebär 

att det finns ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete, etablerade processer och 

arbetssätt samt kvalitetssäkringsarbete. Ur det här perspektivet innebär kvalitet innebär att det 

finns en tanke och struktur som stödjer arbetet, och att man jobbar systematiskt mot satta mål. 

Det behöver därmed finnas strategier och processer som säkerställer utfallet. 

 

Ett exempel på vad detta kan innebära i praktiken är att man inte gör saker på rutin. En av 

respondenterna kommenterar att det gäller att se det unika i varje upphandling. Man måste ha 

förmågan att ”tänka till” och våga vara kritisk. Detta är inte alltid fallet – man tänker inte så 

mycket nytt, utan utgår i stor utsträckning från tidigare upphandlingar och gör endast 

justeringar av gamla underlag. Samma respondent ger ett annat exempel på ett organisatoriskt 

perspektiv på kvalitet: Både TK och entreprenörerna behöver tänka mer i principer och 

strategier för vad som är en god affär. En del av detta skulle vara att ta fram en sorts 

uppförandekod för entreprenörer. Detta kräver ett bredare perspektiv på kvalitet än i 

dagsläget. En annan respondent uttrycker detta som att kvalitet innebär en förmåga att minska 

sin ”energiförbrukning”: Ju mindre tid och energi man behöver lägga å att få en bra 

entreprenör – desto bättre. Det gäller att lösa upphandlingen på ett effektivt sätt och hitta bar 

arbetssätt för uppföljning. 

 

Några respondenter ger ett annat exempel på organisatorisk kvalitet och anser att 

upphandlingarna blir bättre om man har en helhetsbild. Ju fler aktörer som är inblandade, 

desto mer snuttifierat blir arbetet, och det blir svårare att behålla helhetsperspektivet och ha 

kundens behov i fokus. Ett exempel på detta kan hittas inom färdtjänsten, som tidigare sköttes 

av kommunen. Det fanns då en direktkontakt med förarna, och kommunen genomförde 

förarutbildningar för att sätta förarna in i det sammanhang de skulle arbeta och ge dem en 

ökad förståelse för arbetet. Eftersom personalen på enheten dessutom har kontakt med 

brukarna fanns då en mycket god helhetsbild, vilket gjorde det lättare att säkerställa en bra 

kvalitet. Numera har Östgötatrafiken ansvaret för färdtjänsten. De har ingen kontakt med 

brukarna och har inte någon särskild kunskap om färdtjänst. Någon förarutbildning av den 
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sorten som kommunen har haft tidigare förekommer därför heller inte. Det blir då glapp i 

kontakten mellan brukarna och kommunen, vilket gör att det blir svårare att säkerställa en god 

kvalitet. 

 

Vidare kan kvalitet ses som att uppdragen som beställs är förankrade hos medborgarna, att det 

finns ett behov av det som genomförs. 

5.1.2 Extern kvalitet - entreprenörerna och utfallet 
Som beskrivet ovan kan kvalitetsbegreppet tolkas på flera olika sätt – även om man avgränsar 

diskussionen till det externa perspektivet. Det finns en ambition om att göra kvaliteten 

objektiv och mätbar, vilket exempelvis görs genom explicita krav i förfrågningsunderlaget 

(FFU). Trots detta finns det ett stort tolkningsutrymme vilket ger uppdragen en subjektiv 

dimension. Exempelvis är det vissa respondenter som ser kvalitet som förmågan att leverera 

det som beställts och att nivån är ”tillräckligt bra”. I vissa fall finns det lagkrav och standarder 

att luta sig mot, men i de flesta fallen är det inte så; det finns en del krav som man inte kan 

uttrycka explicit. Det kan exempelvis handla om hur en viss anläggning ”hänger ihop” med 

omgivningen. Som beställare går det därför inte alltid att säkerställa kvaliteten, utan man får 

lita på entreprenörerna i stor utsträckning.  

 

Det är flera respondenter som återkommer till den subjektiva dimensionen och säger att det 

blir bra när företagen har ”rätt känsla”. Detta innebär att entreprenörerna anstränger sig för att 

tjänsterna utförs på ett bra sätt. Detta är givetvis mycket svårt att specificera i text. Däremot 

kan det vara en fråga om erfarenhet. Entreprenörer som har utfört arbetet tidigare vet vad som 

står ”mellan raderna”, och har en detaljkunskap som nya entreprenörer inte har. Om de skulle 

följa avtalet ordagrant skulle antagligen en hel del brister uppstå. Flera av respondenterna 

lyfter fram detta som något som ibland utnyttjas av entreprenörerna. 

 

Ett exempel som kan nämnas i sammanhanget är ett uppdrag där en och samma entreprenör 

skulle anlägga två lekplatser på olika ställen i staden. Arbetet utfördes av två olika 

personalgrupper. Den ena lekplatsen blev mycket bra, medan den andra blev mindre bra. I det 

ena fallet hade anläggarna med framgång lyckats tolka vad andemeningen i 

uppdragsbeskrivningen ville säga. De hade ”rätt känsla” för arbetet och fick till en mycket 

snygg och harmoniskt utformad lekplats. I det andra fallet hade anläggarna ingen sådan 

”känsla” för arbetet, utan hade gjort enligt beskrivningarna, utan att åstadkomma samma 

estetiska värde. 

 

En relaterad aspekt av detta handlar om entreprenörernas ”ansvarskänsla”. Några 

respondenter lyfter fram detta som ett problem. Det förekommer att tjänstemännen påpekar 

något som inte är enligt avtalet och får entreprenören att åtgärda detta, men liknande eller 

närliggande problem tas inte nödvändigtvis om hand. Exempelvis har det förekommit att 

kommunen påpekat ett behov av att rensa en buske. Då har just den busken rensats, men 

busken intill har lämnats orörd. Flera av respondenterna nämner exempel på situationer där 

entreprenörerna fuskar på olika sätt, antingen genom att bryta mot vissa villkor i avtalet för att 

spara resurser eller att helt enkelt strunta i att genomföra vissa uppgifter. Det finns även en 

känsla av att entreprenörerna spekulerar i att utnyttja möjligheten till tilläggsarbeten och att 

mängden tilläggsarbeten har ökat.  

 

Kvalitet kan även ses ur ett hållbarhetsperspektiv. Det gäller både ekologisk hållbarhet, men 

även att det jobb som genomförs består och att det inte uppstår brister, exempelvis för att man 

har valt stabila och hållbara material. Man vill helst inte att det ska komma ärenden från 
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medborgarna eller uppstå behov av investeringar i underhåll. Driften ska fungera på ett sätt så 

att detta inte inträffar: ”Det ska funka och hålla”, som en av respondenterna uttrycker det. 

5.2 Om kravformulering 
Det är stor skillnad mellan investeringsprojekt och driftavtal. Investeringsprojekt drivs enligt 

Norrköpings kommuns projektmodell (Norrköpings kommun, 2009), vilken ger en tydlig 

beskrivning av ansvarsfördelning och regelbundna möten för avstämning. Driftavtalen följer 

inte samma principer. Flera respondenter återkommer till problematiken kring att formulera 

kraven tillräckligt precist för att de inte ska kunna misstolkas. Det finns delade åsikter om 

vilka sorters upphandlingar som är mest problematiska. Vissa upphandlingar blir svåra 

eftersom de bygger mycket på estetik och ”känsla”. Det blir därför svårt att sätta ord på 

kraven. Inom andra områden kan enskilda krav vara relativt tydliga, men uppdraget som 

helhet tenderar att bli mycket komplext, vilket kan leda till oklarheter och missförstånd. Men 

ett återkommande problem är att man inte alltid lyckas att uttrycka avsikter tillräckligt tydligt 

i förfrågningsunderlaget. 

 

En konsekvens av detta blir att vissa underlag blir ”krångligt” skrivna, med mycket 

hänvisningar fram och tillbaka. Detta gör att underlaget svåröverskådligt och svårläst och 

tolkningsutrymmet ökar, vilket bäddar för missförstånd och ibland konflikter mellan TK och 

entreprenörer. Ytterligare en konsekvens är att arbetet blir svårt att följa upp. 

 

Kraven (FUU, funktions- och utförandekrav) utvecklas något från gång till gång, men bygger 

för det mesta på tidigare versioner. Att börja om med helt nya beskrivningar sker endast i 

undantagsfall.  

 

Tidigare har man arbetat med funktionsupphandling i större utsträckning (dvs. att man 

specificerar funktionen istället för utförandet), men beskrivningarna har blivit allt mer 

detaljerade, så nu är det någon sorts mix mellan funktion och utförande. Den övergången och 

blandningen kan vara en bidragande orsak till oklarheter. 

 

Vissa respondenter anser att det ibland kan vara problematiskt att ställa krav på 

administration, organisation, verksamhetsutveckling m.m. eftersom entreprenörerna ofta inte 

har den kompetensen. De kan ha mycket god kompetens vad gäller uppdragets genomförande, 

men inte alltid så mycket inom administration.  

5.2.1 När blir upphandlingarna bra? 
Projekteringen av Kalvhagen/Södra kajen har gått mycket bra. Det har ställts tydliga krav på 

kvalitet, hållbarhet, tidplan m.m. och ett ordentligt förarbete har gjorts för att säkerställa att 

upphandlingen blir bra. 

 

Ett exempel på en lyckad upphandling är mobil betaltjänst för betalning, som är ett nytt 

område. TK lyckades få en mycket bra leverantör av tjänsten. Kraven var väl genomarbetade, 

och inspiration togs från Västerås kommun och deras FFU. Eftersom man inte var låst vid 

något tidigare FFU blev man tvungen att tänka till lite, vilket lär ha varit en bidragande orsak 

till det goda utfallet.  

 

Investeringsprojekten går oftast bra. Projektmodellen är ett skäl till detta, men därutöver är 

projekten oftast tydligt kravställda, kalkylerbara och har en god uppföljning. Det är mycket 

lite tilläggsarbeten för investeringar. En annan viktig skillnad mot driftsavtal är att 

investeringarna projekteras av externa konsulter, och kraven kopplas till vedertagna 

standarder (AMA). Detta gör att kraven blir tydliga och att de inte strider mot varandra. Ett 
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problem är dock att budgeteringen har för kort tidshorisont i förhållande till 

projekteringstiden. Detta gör att några investeringar kan bli onödigt dyra. 

 

Ett exempel på en upphandling som har gått dåligt är skötsel av naturvårdsområden. Det har 

ställts höga krav, både vad gäller kompetens och genomförande, vilket troligen har gjort det 

svårt för mindre företag att ta sig an uppdraget. Vidare har upphandlingen gått via 

upphandlingscenter, som har haft svårt att förstå vad ekologerna har menat med sina krav, 

vilket har lett till svårigheter att ta fram ett bra förfrågningsunderlag. Inga anbud kom in, 

vilket gör att en ny upphandling behöver göras. 

 

Vad gäller driftsupphandlingar finns några generella problem. I motsättning till investeringar 

saknas ett regelverk att luta sig mot. Någon sorts ”drift-AMA” vore önskvärt, men det finns 

inte i dagsläget. Istället får olika beställare ta fram sina egna modeller. Ett annat problem är á-

prislistan. Tanken är att denna ska ange kostnaden för alla tilläggsarbeten, men eftersom den 

inte är tydligt specificerad finns det ofta omständigheter vid de enskilda uppdragen som gör 

att entreprenörerna kan hävda att arbetet inte går att genomföra till priset som står i listan. 

Exempelvis kan á-prislistan ange ett pris för att fälla ett träd, men priset kommer av naturliga 

skäl skilja sig åt om trädet står ute i skogen eller mitt i ett bebyggd område. Den detaljnivån är 

inte beskriven i á-prislistan, vilket minskar dess värde. 

5.3 Styrning och uppföljning 
Driftsavtalen är ett område som enligt respondenterna går rätt dåligt. Det görs inte en 

tillräckligt god uppföljning, och TK får inte alltid det som är beställt och det som 

entreprenörerna får betalt för. Ett tecken på detta är att det kommer väldigt många ärenden 

från medborgarna (via Infracontrol). Det behövs en tätare uppföljning, men detta är svårt pga 

resursbrist. Personalen har inte tid att genomföra kontroller. Det finns ingen möjlighet att göra 

alla kontroller som beskrivs i avtalet. Exempelvis ger avtalen en möjlighet att följa upp varje 

tilläggsbeställning, men flera av respondenterna anser att detta är orimligt. Detta leder in i en 

ond spiral där bristande kontroller leder till sämre kvalitet, vilket i sin tur leder till större 

behov av kontroller och därmed en uppgivenhet över att man inte hinner med. Det finns dock 

exempel på områden där besiktning görs efter en rimlighetsbedömning – en sorts subjektiv 

riskbedömning. ”Vi vet var man kan fuska”, säger en av respondenterna. Stickprov görs dock 

inte på ett systematiskt sätt, utan det är upp till enskilda tjänstemän att avgöra vad som ska 

kontrolleras och hur ofta. Uppföljning görs ibland tätare för ”dåliga” entreprenörer, men det 

är upp till enskilda tjänstemän att hålla reda på vilka som sköter sig och var kontrollerna 

behövs. Det bygger då på ”magkänsla” och samvete – och givetvis tillgänglig tid. Eftersom 

det saknas resurser blir denna uppgift ofta lidande.  

 

Inom vissa områden följer TK upp arbetet indirekt genom inkomna ärenden och rapporter 

från medborgare och andra (t.ex. spårvagnsförare). Om något är fel är de ofta snabba att 

påpeka det, vilket hjälper TK i uppföljningsarbetet. Men det verkar finnas konsensus kring att 

detta inte räcker. En respondent sammanfattar läget så här: ”Vi har varit alldeles för lite ute. 

De [entreprenörerna] vet att de kan slöa för att vi kollar inte. Och då får vi noll kvalitet”.  

 

Dock görs stickprovskontroller ibland, och då har bristerna åtgärdats. Ibland har kontrollerna 

resulterat i viten, vilket gör att entreprenörerna skärper till sig. Vid några tillfällen har 

dessutom konsulter anlitats för att genomföra kontroller, vilket också har lett till förbättringar. 

Men så snart kontrollerna har upphört har kvalitetsnivån fallit igen. ”Viten är det enda som 

biter”, kommenterar en av respondenterna.  
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Det finns en ambition om att göra det bättre. Det behövs en genomgång av avtalen för att 

tolka vad kraven innebär, och därigenom säkerställa att arbetet kommer utföras på rätt sätt. 

Detta är ett sätt att förhindra att det uppstår konflikter kring hur kraven ska tolkas och att TK 

och entreprenörerna blir osams. TK har börjat arbeta på det här sättet under den senaste, men 

det är inget som har funnits tidigare. Detta är troligen en bidragande orsak till att 

uppföljningen är så ostrukturerad i dagsläget. 

 

Vad gäller entreprenörernas arbete säger respondenterna att det egentligen finns enbart ett 

styrmedel, och det är viten. I extremfall kan kontraktet sägas upp, eller man kan låta bli att 

förnya kontraktet. Respondenterna är överens om att det inte finns så mycket incitament för 

entreprenörer att anstränga sig ”lite extra”. Diskussioner har förekommit, men inga konkreta 

lösningar har framkommit. Vissa skulle vilja införa belöningar, exempelvis bonus för 

uppfyllandet av miljökrav. 

 

Det är viten och hot om viten som är det primära verktyget, vilket medför en kontrollerande 

inställning till entreprenörernas arbete. Men viten är problematiskt att använda, och 

personalen är tveksamma inför att dela ut viten. Dels har avtalen lång löptid, vilket gör att de 

ansvariga bygger en relation med entreprenörerna, och viten kan då skada den relationen. 

Vidare är en stor del av arbetet implicit, och står inte uttryckligen i avtalet, men 

entreprenörerna gör det ändå. En frekvent utdelning av viten skulle kunna göra att 

entreprenörernas motivation sjunker, och att de börjar göra precis det som står i avtalet – och 

inget mer. Ett exempel på en sådan tolkning av avtalet var en busslinje som hade ett krav om 

att ”det ska finnas trepunktsbälte i bussen”. Det fanns ett trepunktsbälte i bussen – på 

förarplatsen, och entreprenören tyckte då att kravet var uppfyllt. Så som kravet är uttryckt är 

det också uppfyllt, men det var givetvis inte tanken med formuleringen. Det gäller att vara 

flexibel för att kunna förhandla fram goda lösningar på problem som uppstår. 

 

Ett annat problem är att det ibland finns en för god relation med entreprenörerna. Det gör att 

man riskerar att förlora objektiviteten och tvekar inför att dela ut viten när det egentligen är 

befogat. En respondent säger att det är ”ett förlåtande system”, och att TK inte är tillräckligt 

tuffa gentemot entreprenörerna.  

 

En respondent säger att det dessutom är problematiskt att ställa höga krav, för de ”hinner i 

alla fall inte med att kontrollera”. Uppfattningen är att TK har fastnat i en ”gammal kultur” 

från den tiden då PEAB var en del av kommunen (gatukontoret) och att TK därmed har dålig 

koll på vad som pågår ute på fältet. Eftersom PEAB har en stor del av kontrakten i dagsläget 

är det inte mycket som skiljer i förhållande till hur det var förut. 

 

Framöver kommer konsulter att anlitas för att genomföra kontroller. Detta behövs eftersom 

personalen på TK ofta bygger upp en nära relation (kompisrelation) med entreprenörerna i sitt 

dagliga arbete, vilket gör det besvärligt för dem att kontrollera och klaga på brister. Att dela ut 

viten är särskilt besvärligt. Genom att använda konsulter kommer relationen inte påverkas, 

eftersom det blir en annan person som påpekar bristerna. Dock är inte syftet att kräva in viten 

för alla tänkbara brister, utan på att få jobbet gjort och se till att kommunen får det som är 

beställt. 

 

Checklistor och GPS-data är verktyg som finns till för att försöka öka kontrollen, men det har 

inte fungerat tillfredsställande. Uppföljningen med entreprenörerna sker framförallt på 

driftsmöten och KMA-möten (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö). Input till diskussionerna på dessa 

möten är inhämtad information om hur driften genomförs. Uppföljningen bygger till stor del 
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på checklistor och huruvida dessa kommer in i tid. Checklistorna bör kopplas till stickprov, 

men som nämnt genomförs dessa inte i tillräcklig omfattning.  

 

Enligt vissa respondenter är det ungefär lika mycket tilläggsarbeten som drift, vilket gör att 

det handlar om en ansenlig mängd arbete. Det finns dokumentation av alla tilläggsarbeten 

(ÄTa-lista) för varje projekt, men det finns ingen samlad bild av tilläggsarbeten i något 

system, vilket gör det svårt att få en samlad bild av hur det ser ut. 

 

Det finns ingen detaljstyrning av arbetet. TK styr på resultaten och ger incitament för 

effektivisering, exempelvis genom att ge entreprenörerna frihet att lösa uppdraget enligt egen 

bedömning. Det finns även exempel där entreprenören har fått veta vilken budget som finns 

för åtgärder och uppmanats att komma med förslag på vad de anser bör göras för att 

underlätta skötseln. Detta kan stimulera förbättringsförslag från entreprenörerna. Således kan 

det finnas utrymme för effektivisering, vilket ligger i båda parternas intresse. Men samtidigt 

finns det en risk att det missbrukas och att entreprenörerna efterfrågar åtgärder som egentligen 

inte behövs, bara för att kunna öka sin omsättning och vinst. 

 

Det sker ingen samlad dokumentation av de erfarenheter som görs inom olika upphandlingar 

och avtalsområden. Respondenterna anser att det borde vara en fördel att ta erfarenheter från 

tidigare avtal (utvärdera), men att uppföljningen är för bristfällig för att en tillräcklig 

erfarenhetsgrund ska byggas upp. Exempelvis dokumenteras inte alltid genomförda stickprov. 

Dessa är ”i bästa fall” dokumenterade i protokoll från KMA-möten, men ibland kan det 

endast stå att ”stickprov har genomförts”, utan angivelse av frekvens eller omfattning. 

Uppkomna avvikelser sammanställs endast i mötesprotokollen. Och som nämnt ovan är det 

upp till enskilda tjänstemän att hålla reda på hur entreprenörerna sköter sig. Vad gäller den 

interna kvaliteten finns det inga mätningar i dagsläget. 

5.4 Handlingsutrymme och förbättringsbehov 
Vad gäller tjänstemännens handlingsutrymme är det inte så mycket som nämns i intervjuerna. 

En uppenbart begränsande faktor är lagstiftningen. Men utöver detta nämner respondenterna 

inte några faktorer utöver den tids- och resursbrist som diskuteras ovan. 

 

En respondent säger dock att det finns tre faktorer som begränsar möjligheten att säkerställa 

en bättre kvalitet: Tid, mod och kunskap. Kunskapen om hur man skulle kunna formulera 

kvalitetskrav är begränsad. Även den juridiska kompetensen kring ”alternativa” 

bedömningskriterier (annat än pris) är otillräcklig. Men framförallt saknas modet att våga 

genomföra upphandlingar på ett annat sätt. Det krävs beslut från politikerna för att kunna 

genomföra något sådant, och några sådana direktiv har inte kommit. 

 

Vissa respondenter anser att den nuvarande organisationen inte är anpassat för att beställa, 

med tanke på antalet personer och den nuvarande kunskaps- och erfarenhetsnivån. Enligt flera 

respondenter är upphandlingskompetensen otillräcklig, och de befintliga resurserna räcker 

inte till. För det mesta finns en tillräcklig teknisk kompetens, men inte tillräckligt mycket 

kring exempelvis entreprenadjuridik.  

 

En återkommande uppfattning är att det behövs fler upphandlare. Den nuvarande låga 

bemanningen gör att de resurser som finns sprids ut för tunt och att tjänstemännen inte i 

tillräckligt grad kan vara med i framtagningen av FFU. Och som nämnt blir 

uppföljningsarbetet lidande som en konsekvens av den låga bemanningen. 
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TK brukar inte arbeta som team i alla upphandlingar, men ambitionen är att gå i den 

riktningen. Exempelvis finns en nyligen genomförd upphandling (drift av område 4) där ett 

möte genomfördes för att samtliga involverade tjänstemän skulle få en gemensam syn på 

uppföljningen. 

 

Vidare behövs ett förtydligande av roller och ansvar för att kunna utveckla verksamheten 

vidare. Det är lätt att man gör saker som ligger utanför ens eget kompetensområde. Det är 

därför viktigt att säkerställa att det finns olika kompetenser i teamen som gör upphandlingen, 

både teknisk kompetens och upphandlingskompetens (juridik). 

 

Dock finns det många bra rutiner, och det finns en hel del bra ramavtal som gör det möjligt att 

avropa vissa tjänster vid behov.  

 

Vad gäller FUU påpekar några respondenter att kraven inte alltid speglar verkligheten. Det 

finns ibland inslag av önsketänkande, men många är medvetna om att det finns brister som 

inte är åtgärdade sedan tidigare och som gör att skötseln inte kan gå till på det föreskrivna 

sättet. Eftersom detta då blir tilläggsarbeten finns inte tillräckligt med pengar för att 

”nollställa” kontrakten, och bristerna kvarstår. Det krävs uppskattningsvis 1 miljon kr för att 

rätta till bristerna.  Det finns även skillnader i vilket underlag (kartor) som finns hos TK och 

entreprenörerna. TK använder en elektronisk karta för att följa upp driften, medan 

entreprenören har fått en annan karta med FFU. Det finns då en risk att inte alla områden 

sköts, eftersom de inte alltid finns med på entreprenörens karta. 

 

Det finns som nämnt ingen sammanställning av information om hur entreprenörerna sköter 

sig, utan detta är upp till var och en. Det finns ett avtalsuppföljningsprogram via e-avrop som 

möjliggör att dokumentation kan samlas på ett och samma ställe. Systemet har dock inte tagits 

i bruk i väntan på ett pågående arbete med att se över principerna för uppföljning. 

 

En av respondenterna kommenterar att etablerade entreprenörer gynnas av upphandlingarna, 

eftersom de har ett kunskapsförsprång. Entreprenörer som har utfört arbetet tidigare vet vad 

som står ”mellan raderna”, och har en detaljkunskap som nya entreprenörer inte har. Bättre 

beskrivningar behövs för att få mer konkurrens. 

5.5 Avtalsuppföljning idag  
Arbetet som utförs av Tekniska kontoret ska verka för medborgarnas bästa och detta ska göras 

genom att på bästa sätt använda de ekonomiska medlen. Övergripande mål för verksamheten 

fastställs av politiker i Tekniska kontorets uppdragsplan. Ett exempel på ett mål som finns i 

uppdragsplanen är: "Entreprenörernas leverans motsvarar den kvalitet och den volym som vi 

har upphandlat." (Norrköpings kommun, 2015c, s. 3) Målet ska enligt uppdragsplanen följas 

upp genom Tekniska kontorets kontroller och genom en regelmässig uppföljning av de 

upphandlade avtalen.  

 

Många på Tekniska kontoret är överens om att det finns brister i uppföljningen i 

verksamheten som det ser ut idag men det finns ambitioner och vilja att förbättra processen. 

Det pågår ett arbete för att ta fram dokumenterade rutiner för Tekniska kontoret, dels i syfte 

att utveckla de interna processerna och dels för att förbättra kontrollen av de upphandlade 

avtalen. 

 

För investeringsprojekten fungerar uppföljningen i dagsläget bättre än för driftavtalen. En 

bidragande faktor är att kraven generellt sett är tydligare i investeringsavtalen till följd av att 

det finns vedertagna standarder i exempelvis AMA att följa när det gäller avtal för 
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investeringsprojekt, medan sådana standarder i stor utsträckning saknas för driftavtal. 

Investeringsprojekt genomförs också, till skillnad från driftavtal, enligt Norrköpings 

kommuns projektmodell som innehåller tydliga beskrivningar av ansvarsfördelning.  

5.5.1 Kontroller 
Det finns några olika verktyg och metoder som används inom kommunen i syfte att kunna 

följa upp entreprenörens arbete inom den upphandlade verksamheten. Kommunen kan 

genomföra stickprovskontroller för att kvalitetssäkra entreprenaden, men främst handlar det 

om att kommunen tar del av entreprenörens egen inrapportering av arbetet. Entreprenören ska 

exempelvis vid utvalda datum redovisa checklistor som visar utfört arbete. GPS-utrustning 

används också inom de verksamheter där det är applicerbart för att kunna kontrollera 

omfattningen på det arbete som utförts, exempelvis vid snöröjning. Entreprenören ska också 

föra dagbok och dokumentera sitt arbete, för att på begäran kunna uppvisa detta material för 

beställaren.  

 

Bestraffning i form av viten kan utdelas om entreprenören inte levererat enligt funktions- och 

skötselanvisningarna, samt vid exempelvis förseningar och försumlighet i arbetet. Exakta 

villkor för viten specificeras i förfrågningsunderlaget för varje enskild upphandling. I 

särskilda fall kan uppsägning av kontrakt bli aktuellt, alternativt kan kommunen välja att inte 

förnya kontraktet efter avtalstiden. Viten är i dagsläget det främsta styrmedlet för att ge 

leverantörerna incitament för att göra ett bra arbete.   

 

För driftavtalen är det framför allt driftmöten som används för uppföljning av arbetet från 

kommunens sida under tiden för avtalet. Besiktningar och stickprovskontroller av arbetet 

genomförs också men det är upp till varje verksamhet att själva bestämma när och hur en 

stickprovskontroll ska genomföras och det saknas tydliga rutiner för detta. På grund av 

avsaknaden av rutiner görs kontroller ofta baserat på magkänsla. Flertalet av de intervjuade 

nämner till exempel att kontroller ofta sker vid säsongsstart då risken för problem upplevs 

som särskilt hög. Resursbrist är en bidragande faktor till att uppföljningen brister. Externa 

konsulter har anlitats ibland för att genomföra stickprovskontroller, men kontroller har ändå 

inte skett i tillräcklig utsträckning hittills.  

 

Kravställningen är en av de viktigaste faktorerna för upphandlingarna enligt flera intervjuade. 

Otydliga beskrivningar och krav kan leda till både överprövningar av upphandlingarna, 

bristande kvalitet och svårigheter att kontrollera entreprenaden. Dessutom kan otydliga krav 

ge upphov till konkreta missförstånd, ibland även konflikter mellan entreprenör och 

beställare. Det finns en ambition inom verksamheten att ställa krav som är mätbara men det är 

inte alltid möjligt. Den ansvarige för varje specifikt avtal på respektive enhet inom Tekniska 

kontoret ansvarar för uppföljning av de krav som ställs på den del av entreprenaden som berör 

verksamheten i fråga. Kommunen måste i många fall förlita sig på leverantören gällande 

huruvida entreprenaden uppfyller ställda krav, eftersom diffusa kravställningar inte går att 

kontrollera. Tidigare genomförda upphandlingar utgör underlag för nya upphandlingar och 

förfrågningsunderlagen justeras oftast bara marginellt. Detta är ett stöd i kravställningen för 

nya upphandlingar men upplevs dock inte enbart som positivt inom verksamheten, utan anses 

kunna ha negativ påverkan på förmågan att vara kritisk och nytänkande. 

 

Respondenter som blivit intervjuade under arbetets gång har påtalat entreprenörens roll i 

uppföljningen, ofta baserat på entreprenörens erfarenhet som kan påverka kvaliteten på 

arbetet men också baserat på entreprenörens ansvarskänsla. Erfarenhet av tidigare 

upphandlingar hos entreprenören anses kunna påverka arbetet positivt eftersom dessa 

entreprenörer vet vad som förväntas av dem på ett sätt som nya entreprenörer inte alltid gör. 
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Exempelvis kan det hända att nya entreprenörer följer anvisningarna i 

funktion/utförandebeskrivning till punkt och pricka men missar att leverera det där lilla extra 

som kanske inte står explicit uttryckt i kraven. Det är givetvis omöjligt att ställa krav på allt i 

detalj, exempel från respondenterna har rört till exempel krav på entreprenörens uppförande 

och inställning. Entreprenörens "goda vilja" anses vara mycket viktigt eftersom kommunen 

enligt tidigare resonemang är beroende av entreprenören då det finns begränsade möjligheter 

till kontroller av olika anledningar. Entreprenörens ansvarskänsla eller "goda vilja" är givetvis 

svårt eller omöjligt att mäta och kontrollera. Det har också framkommit i intervjuer att det 

finns vissa entreprenörer som fuskar i avtalen, delvis på grund av att de vet att kommunen inte 

kontrollerar arbetet. 

5.5.2 Dokumentation 
Avtalsdatabasen e-avrop används för administrativ uppföljning av avtalen sedan maj 2013. I 

e-avrop finns avtalsdokumenten samlade och även en larmfunktion som håller reda på 

kontraktstider och ger möjlighet till god framförhållning när det gäller att påbörja en ny 

upphandling, förlänga nuvarande avtal eller vid behov säga upp avtal. I e-avrop loggas också 

checklistor och dokumentation som sänds in av entreprenören, men systemet är inte i full drift 

ännu. 

 

Riskbedömningar av entreprenörerna genomförs genom en ekonomisk riskklassificering med 

hjälp av en kreditupplysning. Det finns inom kommunen funderingar på att införa ett system 

för rating av entreprenörer som kommunen har erfarenheter av i e-avrop. Entreprenörerna 

som tidigare haft avtal med kommunen skulle då kunna få en fördel i kommande 

upphandlingar om de sköter sitt arbete på ett bra sätt, och entreprenörer som inte sköter sig 

kan få en nackdel i kommande upphandlingar. Ratingen skulle vara ett sätt för kommunen att 

i större utsträckning kunna ge incitament för entreprenörerna att genomföra ett bra arbete 

samt kunna undvika entreprenörer som inte skött sitt arbete tidigare. Ett problem som 

diskuterats inom kommunen angående ett sådant system är vilken startrating en entreprenör 

ska få som aldrig tidigare haft avtal med kommunen. Det finns en risk att anbudsprocessen 

kan bli orättvis och att nya entreprenörer inte har en chans mot entreprenörer som har en bra 

rating.    

 

Dokumentation av erfarenheter inom Tekniska kontoret sker inte i särskilt stor utsträckning, 

åtminstone inte på övergripande nivå. Ett exempel på detta är dokumentation av utförda 

tilläggsarbeten. Det finns dokumentation gällande utförda tilläggsarbeten för varje projekt 

men en övergripande sammanställning av hur många tilläggsarbeten som genomförs totalt sett 

saknas. Detta gör det svårt att få en samlad bild av hur det ser ut. Ett annat exempel är att 

stickproven samt upptäckta avvikelser vid de kontroller som genomförs dokumenteras i 

mötesprotokoll, men ingen översiktlig dokumentation görs. Gällande interna processer finns 

inga mätningar i dagsläget. 

 

Genom att inkomna ärenden i Infracontrol kategoriseras i systemet, genereras viss data 

gällande exempelvis antal anmälningar av en viss typ och även fördelat på vilka avtal och 

verksamheter som ärendena gäller. Dessa mått kan generera en bild av hur avtalen fortlöper 

och hur arbetet fungerar ute i kommunen. Särskilt, vid avtal med tidsbestämda krav kan 

anmälningar som inkommer vid en viss tidpunkt användas av kommunen för att se huruvida 

entreprenören sköter arbetet på rätt sätt i rätt tid. Om klagomål gällande bristande 

sandupptagning inkommer till kommunen efter det att sandupptagningen enligt avtal ska vara 

uppklarat, kan detta exempelvis indikera att entreprenören inte har fullföljt avtalet enligt de 

villkor som finns. Vid varje säsong, exempelvis vid snösäsong, genomförs en genomgång av 

de klagomål som inkommer i Infracontrol. Då kan inkomna anmälningar relaterade till 
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tidsbestämda funktion- och genomförandekrav enligt tidigare resonemang användas för att 

kontrollera entreprenörernas arbete i förhållande till ställda krav. På samma sätt kan antal 

anmälningar mot en viss entreprenör användas för att göra en helhetsbedömning av såväl 

entreprenören som avtalet och i framtida upphandlingar kan sådan information ligga till grund 

för förändrade eller nya typer av kravställningar.  

 

Ett av syftena med Infracontrol har varit att förenkla kommunikationen mellan kommunen, 

kommunens medborgare och entreprenörerna. Viss kritik har dock framförts från 

entreprenörernas sida gällande att de fel som rapporteras ibland är irrelevanta. Det kan 

exempelvis vara så att den brist som rapporterats inte finns med i de faktiska kraven som 

ställts på entreprenaden.  

 

Viss uppföljning utförs baserat på medborgarrapporter inom Norrköpings kommun i som 

helhet, baserat på data från "Tyck till om kommunen". En sammanställning av rapporteringar 

via detta formulär från medborgare under tidsperioden augusti 2009-december 2014, se Figur 

5, visar att kategorin "Gator, trafik, stadsmiljö, natur", vilken omnämns som "Gator mm" i 

figuren, har fått överlägset flest rapporteringar under åren, över 900 st. varav cirka 600 st. 

klagomål. (Norrköpings kommun, 2015b)  

 

Ingen annan kategori av de verksamheter som bedrivs inom kommunen har under 

tidsperioden fått in fler än 200 klagomål. Kategorin Skolskjuts och Färdtjänst fick enligt 

sammanställningen knappt 400 rapporter varav cirka 150 klagomål under samma tidsperiod. 

Detta kan visa på flera saker, exempelvis att Tekniska kontoret bedriver en verksamhet som 

engagerar många människor vilket stödjs av att antalet tips och beröm till Tekniska kontoret 

också verkar vara högre än för andra verksamheter inom kommunen. Det faktum att antalet 

klagomål för verksamheter som bedrivs inom Tekniska kontoret genererar överlägset flest 

klagomål kan dock också anses visa på brister i verksamheten och att stor 

förbättringspotential därmed finns. 
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Figur 5. Tyck till om kommunen Aug 2009 - Dec 2014. (Norrköpings kommun, 2015b) 

5.6 Enkätundersökning 
Tio medarbetare på Tekniska kontoret svarade på hur väl ett antal påståenden om 

verksamheten och avtalsuppföljningen på Tekniska kontoret stämde överens med 

verkligheten samt hur viktiga dessa påståenden ansågs vara. Enkätfrågorna och 

svarsfördelningen återfinns i Bilaga A.  

 

Övergripande ger resultaten från enkätundersökningen en bild av att avtalsuppföljningen på 

Tekniska kontoret har behov av förbättring. Generellt sett ansåg respondenterna att 

påståenden vara viktiga, medelvärdet av samtliga påståendenas betydelse var 7,9/10. Om 

varje påstående undersöks var för sig ses också att de flesta respondenterna har angivit att 

verksamheten i verkligheten inte levererar tillräckligt i förhållande till den betydelse som 

påståendena upplevs ha. Exempelvis svarade respondenterna i genomsnitt 5,2/10 som svar på 

om påståendet "Vi har tydliga rutiner för avtalsuppföljning" (Påstående 1) stämmer överens 

med verkligheten, medan genomsnittet var 9,2/10 angående hur viktigt samma påstående 

ansågs vara.   

 

En fingervisning gällande var de viktigaste förbättringsmöjligheterna finns kan erhållas 

genom att se på hur stor skillnaden var mellan hur viktiga påståendena ansågs vara och hur 

respondenterna bedömde att verkligheten var. Nedan, i Figur 6, har detta illustrerats genom att 

resultaten från varje påstående (punkterna) jämförts med den svarta linjen. Varje punkt borde 

i idealfallet hamn på linjen, eftersom detta skulle betyda att påståendet i verkligheten 

genomförs i tillräcklig utsträckning, i förhållande till den betydelse som påståendet ansetts ha. 
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Samtliga punkter är i detta fall under linjen, vilket dels kan tyda på att respondenterna 

generellt sett är kritiska till sin egen verksamhet, dels att samtliga punkter av respondenterna 

anses vara i behov av förbättring.  

 

 
Figur 6. Resultat från enkäten. 

Resultaten från påstående 7, 12 och 13 var spretiga och inte statistiskt signifikanta. De största 

skillnaderna återfinns för påstående nummer 1, 2, 3, 8, 9, 16, 18 och 19. Resultaten för dessa 

påståenden listas i Tabell 6.  
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Tabell 6. Resultat från de påståenden i enkäten med störst skillnad mellan verklighet och betydelse. 

Påstående

nummer 

Påstående Viktigt Instämmer Skillnad 

(Viktigt-

Instämmer) 

1. 
Vi har tydliga rutiner för 

avtalsuppföljning 
9.2 5.2 4 

2. 
Vi har tillräckliga resurser för 

avtalsuppföljning 
8.6 2.9 5.7 

3. Vi dokumenterar våra erfarenheter 8.3 4.9 3.4 

8. Vi har en låg personalomsättning 7.5 2 5,5 

9. 
Vi har en tydlig ansvarsfördelning 

i vårt arbete 
8,5 5,3 3,2 

16. 
Vi gör systematiska utvärderingar 

av befintliga avtal 
8,0 4,8 3,2 

18. 
Stickprovskontroller av ställda 

krav genomförs under avtalstiden 
8.9 5.1 3.8 

19. 

Vi sammanställer statistik över 

avvikelser som upptäckts i 

upphandlingar 

7.5 2 5.5 

 

Enkätrespondenterna angav att tydliga rutiner (Påstående 1) är mycket viktigt, men att det i 

nuläget finns brister. Detta överensstämmer med information från de intervjuer som 

genomförts och det pågår även ett arbete internt för att ta fram rutiner internt, som tidigare 

nämnt. Avsaknaden av rutiner kan även tänkas påverka ansvarsfördelningen negativt. De 

flesta enkätrespondenter har angett att de anser att ansvarsfördelningen (Påstående 9) är en 

viktig faktor för verksamheten, men att det i verkligheten verkar råda en delvis otydlig 

ansvarsfördelning. I investeringsprojekten, där avtalsuppföljningen fungerar relativt bra, finns 

en tydlig ansvarsfördelning till följd av att Norrköpings kommuns projektmodell används. 

Detta tyder sammantaget på att ansvarsfördelningen har behov av att förtydligas. 

 

Resursbrist (Påstående 2) framstår både i enkäten och i intervjuer som ett problem på 

Tekniska kontoret. Flertalet kommentarer som lämnats i enkätformuläret berör ämnet och 

många verkar anse att mer personal behövs. Påståendet gällande en låg personalomsättning 

(Påstående 8) fick lägst totalpoäng av samtliga påståenden, när det gällde hur väl påståendet 

stämde överens med verkligheten. 7/10 respondenter ansåg att påståendet om en låg 

personalomsättning inte stämde alls.  

 

I enkätresultaten visade påståendet gällande huruvida kravställningen idag understödjer 

avtalsuppföljningen (Påstående 4) att vissa brister verkar finnas. Påståendet ansågs vara bland 

de viktigaste påståendena som fanns med i enkäten, medelvärdet för påståendets betydelse var 

8,6/10. Enkäten understryker därmed det faktum att tydliga krav är en bidragande faktor till 
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en lyckad avtalsuppföljning. Kravställningen berördes även av en respondent i enkätens 

kommentarsfält.  Respondenten menade att tydliga förfrågningsunderlag kan underlätta 

avtalsuppföljningen och göra den mer effektiv.  

 

Dokumentation av erfarenheter (Påstående 3) framkom som ett område med behov av 

förbättringar enligt såväl enkät som intervjuer. De flesta enkätrespondenterna anser att 

erfarenheter bör dokumenteras i större utsträckning. Statistik över upptäcka avvikelser 

(Påstående 19) sammanställs inte i någon större utsträckning enligt respondenterna, men 

många anser att detta har stor betydelse. Några respondenter angav att de inte hade tillräcklig 

kunskap gällande huruvida statistik över avvikelser sammanställs men den sammanvägda 

bilden, med stöd av intervjuer, är att det finns ett förbättringsbehov gällande insamlandet av 

sådan statistik. Enkätresultaten tyder också på att systematiska utvärderingar av befintliga 

upphandlingsavtal (Påstående 16) inte sker i tillräcklig utsträckning, vilket kan hänga ihop 

med bristande dokumentation av såväl erfarenheter som statistik från avvikelser.  

 

Besiktningar (Påstående 17) verkar vara något som respondenterna anser vara mycket viktigt, 

men det finns delade meningar angående om besiktningar faktiskt genomförs enligt 

avtalsvillkor. Många respondenter verkar dock anse att besiktningar genomförs i relativt hög 

utsträckning. Angående stickprovskontroller (Påstående 18) är respondenterna mer överens 

om att brister finns i förhållande till hur viktiga dessa kontroller anses vara. Två respondenter 

avviker från de övriga då de har angett att stickprovskontroller sker i tillräcklig utsträckning, i 

förhållande till den betydelse de ansåg att påståendet har. Samtliga respondenter är dock 

överens om att det är viktigt att stickprov genomförs under avtalstiden. 

5.7 Sammanfattning av resultat 
Styrning av kvalitet i upphandling på Tekniska kontoret är synonymt med viten och hot om 

viten. I dagsläget saknas andra styrmedel. Förlängningsoptioner finns för många avtal, men 

detta används rutinmässigt, och inte som en belöning för god kvalitet. 

 

Avtalsuppföljningen på Tekniska kontoret har brister och många medarbetare är medvetna om 

detta. Den uppföljning som görs i dagsläget bygger på ”magkänsla”, och det saknas ett 

etablerat angreppssätt för att genomföra uppföljningen på ett systematiskt sätt. Rutiner, en 

tydlig ansvarsfördelning och genomarbetade krav beskrivs av respondenter som 

framgångsfaktorer för att möjliggöra en bra avtalsuppföljning. I dagsläget saknas dock rutiner 

för genomförande av kontroller och det är upp till den ansvarige för respektive avtal att 

bedöma om och när en kontroll ska genomföras. Detta görs ofta baserat på personens egna 

erfarenheter och tycke och många medarbetare ser ett behov av tydligare ansvarsfördelning. 

Erfarenheter från det arbetet som görs dokumenteras inte, och det finns inget uttalat samarbete 

kring uppföljningen. 

 

Den bristande uppföljningen gör det svårt för beställaren att veta om entreprenörerna har 

levererat det som lovats och det som kommunen har betalt för. Resursbrist har framkommit 

som en orsak till att avtalsuppföljningen brister då det inte finns tillräckligt med personal och 

tid för att kunna kontrollera, utvärdera och följa upp avtalen. Det finns en syn bland 

tjänstemännen att resursbristen utgör ett hinder för uppföljning. Detta, tillsammans med 

insikten att det är orimligt att kontrollera samtliga krav gör att uppföljningen till stor del 

uteblir, och tjänstemännen måste därför lita på entreprenörerna för att veta hur avtalet löper. 

Vissa leverantörer utnyttjar avsaknaden av kontroller och har lärt sig var de kan slarva i 

arbetet. Många medarbetare på Tekniska kontoret ser ett stort behov av att fler 

stickprovskontroller bör genomföras under avtalstiden.  
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Även om det finns en resursbrist är detta inte hela förklaringen till brister i uppföljningen. En 

annan viktig faktor är avsaknaden av tydliga rutiner och principer för uppföljning, och ett ”allt 

eller inget”-perspektiv på kontroller och inspektioner. Den nuvarande bemanningsnivån 

tillåter inte en uppföljning som är tillräckligt bra i tjänstemännens ögon, vilket gör att den i 

många fall inte genomförs alls. 

 

Dokumentation av erfarenheter sker i liten utsträckning och inte på någon övergripande nivå. 

Någon mätning av kvalitet verkar inte förekomma, varesig internt inom förvaltningen eller 

externt, gentemot entreprenörerna. Information angående exempelvis stickprov och 

tilläggsarbeten finns endast dokumenterat för varje avtal var för sig, så det är svårt att få 

någon generell bild av den upphandlande verksamheten i sin helhet. Tekniska kontoret får in 

många tips, klagomål och mycket beröm från medborgare. Dokumentation i form av sådana 

rapporteringar från allmänheten fördelat på respektive avtalsområde och entreprenör finns i 

Infracontrol och har enligt vissa respondenter potential för uppföljning av bland annat 

tidsbestämda krav i avtalen. I dagsläget sker inte analys av informationen (från Infracontrol 

och andra källor) i nämnvärd omfattning, vilket gör att det till stor del saknas underlag för ett 

välfungerande kvalitetsarbete. 
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6 Analys 
För att mått som är intressanta för verksamheten, nyckeltal, ska kunna tas fram är det såklart 

viktigt att ta reda på vad det är som är intressant i verksamheten i syfte att förbättra 

avtalsuppföljningen. Med stöd i såväl intervjuer som enkätundersökning har viktiga faktorer 

identifierats för en bättre uppföljning på Tekniska kontoret. I följande avsnitt analyseras med 

hjälp av teori på vilket sätt dessa faktorer kan bidra till en förbättrad avtalsuppföljning och 

därefter diskuteras lämpliga nyckeltal för verksamheten.  

6.1 Betydelsen av kravställning 
Som beskrivet i den teoretiska referensramen (kap. 3) är det viktigt att 

upphandlingsunderlaget innehåller tydliga krav som tillåter en god uppföljning. Diffusa krav 

kan försvåra avtalsuppföljning och därigenom försämra förutsättningarna för kommunen att 

genomföra kontroller i avtalen. Detta är ett vanligt problem i offentliga upphandlingar, och 

Norrköpings kommun är inget undantag. Eftersom förfrågningsunderlagets krav fastställs 

genom ett samarbete mellan olika enheter på Tekniska kontoret som berörs av upphandlingen 

kan detta tänkas möjliggöra för en bred kompetensbas för kravställande, eftersom de 

inblandade har olika synsätt och kunskap. Kravställningen kan dock påverkas negativt av att 

förfrågningsunderlagen generellt sett förändras mycket lite från en upphandling till nästa, 

eftersom kreativiteten inom organisationen begränsas av detta. 

 

Kravställningen kan också användas för att försöka förhindra att oseriösa leverantörer vinner 

upphandlingarna från första början. I litteraturen finns exempel på att detta görs genom att 

ställa krav på referenser, vilket även Tekniska kontoret använder sig av. Det skulle också 

kunna vara möjligt att använda ett internt kvalitetsregister, ett ratingssystem, för att 

möjliggöra registrering av egna erfarenheter av leverantörer. För att inte straffa leverantörer 

som aldrig tidigare haft avtal med kommunen kan det vara bra ställa alternativa krav på dessa 

typer av anbudsgivare, ett tillvägagångssätt som använts tidigare hos andra upphandlande 

myndigheter. Vilka dessa alternativa krav är bör fastställas internt men enligt teorin som 

studerats är ett sådant system fullt möjligt att införa med positiva resultat.  

6.2 Resurser för avtalsuppföljning 
Resurser för avtalsuppföljning upplevs vara otillräckliga inom verksamheten på Tekniska 

Kontoret. Detta är också generellt sett ett vanligt problem i offentliga upphandlingar, vilket 

genererar dåliga förutsättningar för att upphandlingarna ska kunna genomföras på ett 

tillfredsställande sätt och med god kvalitet. Med otillräckliga resurser är det så klart svårare 

att genomföra en god avtalsuppföljning. Dock är det viktigt att påpeka att en ökning av 

resurserna inte är en fullgod lösning på problemet. Otydliga krav och bristande uppföljning 

pekar på ett behov av att utveckla en bättre upphandlingsprocess och en strategi för 

upphandlingsarbetet. På kort sikt är dock resursfrågan avgörande. Om det finns möjligheter 

att utnyttja konsulter för avtalsuppföljning och kontroller i syfte att spara tid för 

verksamhetens övriga personal bör detta därmed göras. Samtidigt måste det understrykas att 

det är viktigt att utnyttja de resurser som faktiskt finns på bästa sätt. Enligt litteraturen (se kap. 

3) är det ett stort problem hos upphandlande myndigheter att avtalsuppföljningen helt enkelt 

prioriteras bort till fördel för andra uppgifter. Detta antyder att de tillgängliga resurserna inte 

alltid används på ett optimalt sätt för att genomföra avtalsuppföljning, vilket i sin tur får 

negativa konsekvenser för upphandlingarnas kvalitet. 

 

En transparens mellan leverantören och beställaren är viktigt eftersom leverantören besitter 

viktig kunskap om avtalsdriften som kommunen saknar och i dagsläget behöver för att kunna 

följa upp avtalen. Att enbart förlita sig på leverantören gör dock att kommunen inte själva har 

kontroll över kvaliteten i avtalen. Därmed kan kommunen inte heller säkerställa att leveransen 
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motsvarar det som kommunen har betalat för enligt de politiska målen för verksamheten. Då 

det finns vissa leverantörer som medvetet fuskar i upphandlingarna finns risk att irritation 

uppstår och att bra leverantörer som inte fuskar genom att utnyttja den bristande 

uppföljningen missgynnas. Detta kan därmed också bli en ond cirkel där de seriösa 

leverantörerna indirekt uppmuntras att fuska med kvaliteten i arbetet. Kommunikation mellan 

beställare och leverantörer är alltså viktigt, men är inte tillräckligt för att säkerställa kvalitet i 

upphandlingarna och bristande uppföljning av ställda krav från kommunens sida riskerar att få 

stora konsekvenser för kvaliteten i såväl nuvarande avtal som framtida upphandlingar och 

dessutom påverka relationerna till leverantörerna negativt. Det finns därmed ett stort behov av 

att fler kontroller genomförs och om tillgång till fler resurser i form av exempelvis konsulter 

inte löser problemet måste andra orsaker finnas som bidrar till brister i avtalsuppföljningen. 

Detta är i enlighet med teorin, som visar att det finns en mängd faktorer samverkar och 

påverkar såväl kvaliteten i upphandlingar som möjligheterna till uppföljning negativt. För att 

kunna ta fram nyckeltal för Tekniska kontoret är det intressant att utreda vilka dessa faktorer 

är och hur de kan påverkas för att förbättra möjligheterna till god kvalitet i upphandlingar och 

generera bättre möjligheter till uppföljning.  

6.3 Rutiner  
Bristande rutiner nämns i litteraturen som ett av skälen till att uppföljning inte sker på ett 

tillfredställande sätt. Utan rutiner kan avtalen inte följas upp på ett bra sätt, även om kraven är 

ställda på en tillräckligt hög nivå och på ett tydligt sätt som möjliggör kontroll och 

uppföljning. Verksamhetens behov av rutiner har även lyfts fram av flera medarbetare. Att det 

saknas rutiner även för utförandet av stickprovskontroller kan leda till en rad konsekvenser 

för avtalsuppföljningen, exempelvis att stickprov sker vid fel tidpunkt, på fel plats, i 

otillräcklig omfattning eller helt enkelt att för få kontroller genomförs. Till följd av att det 

enligt tidigare resonemang finns ett mycket stort behov av att fler stickprov genomförs, bör 

rutiner för genomförande av kontroller fastställas så snart som möjligt. Detta kan möjliggöra 

för en mer optimal resursanvändning och generera en bättre kvalitet i avtalen, till följd av fler 

incitament för leverantörerna att göra ett bra arbete. 

 

Att i ett ratingsystem föra statistik över de leverantörer som haft avtal med kommunen kan 

ytterligare underlätta för kommunen att sätta in stickprovskontroller på rätt plats vid rätt tid 

och på så sätt erhålla ökad kvalitet i avtalen, genom att till exempel genomföra något mer 

frekventa stickprov för de leverantörer som har dålig rating. Dessa leverantörer tvingas då att 

hålla en bättre kvalitet för att undgå viten och kommunen kan därmed i högre grad undvika 

rena kvalitetsbrister i avtal där anbudsvinnaren har dålig rating. Det kan också tänkas vara så 

att de leverantörer som har en bra rating inte behöver kontrolleras lika ofta eftersom 

kommunen vet att de brukar sköta arbetet på ett bra sätt. Viktigt att komma ihåg är dock att en 

viss grundnivå av kontroller bör hållas konstant även för seriösa leverantörer, för att 

upprätthålla kommunens kontroll och för att kunna säkerställa att leveransen motsvarar det 

som avtalet gäller. Ett ratingsystem bör därför i detta sammanhang inte användas för att skona 

vissa leverantörer helt från kontroller men kan med fördel användas för att rikta fokus hos de 

resurser som finns för stickprovskontroller åt rätt håll.  

 

Riskanalyser av olika händelser i upphandlingsprocessen kan också hjälpa när det kommer till 

att bestämma villkoren för hur, var och när stickprovskontroller ska genomföras. Detta är 

ytterligare ett verktyg som kan användas för att påverka resursanvändningen positivt. Med 

hjälp av riskanalysverktyg såsom FMEA, möjligen i kombination med den interna ratingen, 

kan en riskbedömning göras angående var de största riskerna för kvalitetsbrister i 

upphandlingarna föreligger. Vilka riskhändelser som bör tas hänsyn till i bedömningen kan 

identifieras med hjälp av intressenter från olika delar av processen, från formulering av 
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upphandlingsbehov till färdig leverans hos medborgarna. Det kan tänkas att exempelvis 

mötesprotokoll, medarbetares erfarenheter och tidigare fall av överprövningar kan vara 

riskindikatorer men även tips och klagomål från kommunens medborgare kan utgöra en 

indikator angående var de största riskerna finns.  

 

För att veta hur rutiner bör utformas behövs information om processen och avtalen i sin 

helhet. Verksamheten saknar i dagsläget sådan information i stor utsträckning. Om 

erfarenheter från enheter och enskilda medarbetare dokumenteras kan erfarenheter spridas 

inom verksamheten på ett sätt som inte är möjligt i dagsläget. Med hjälp av rutiner för 

dokumentation kan resultaten av enskilda avtal lättare analyseras och därmed användas för att 

systematiskt förbättra kommande upphandlingsavtal. Exempelvis skulle utformningen av 

specifika krav kunna analyseras och jämföras med kvaliteten på arbetet i enskilda avtal för att 

på ett bättre sätt kunna utvärdera både leverantörernas arbete och kommunens interna 

processer. Sådan information kan användas i kommande upphandlingar för att undvika att 

misstag upprepas genom ändringar i kravställningar eller utformning av helt nya krav. 

Nytänkande i kommande förfrågningsunderlag kan på så vis uppmuntras genom att brister i 

avslutade avtal systematiskt tas upp och hanteras. Tekniska kontoret riskerar i dagsläget att på 

grund av bristande dokumentation missa återkommande mönster och förbättringsmöjligheter i 

såväl sitt eget som leverantörernas arbete. 

 

Utvärdering av den information som dokumenteras är också en viktig del i att kunna 

säkerställa att kvaliteten i avtalen motsvarar det som lovats. Statistik över avvikelser på en 

mer övergripande nivå än vad som dokumenteras i dagsläget kan generera kunskap om var, 

när och hur avtalsavvikelser brukar uppkomma i verksamheten som en helhet. Därmed kan en 

övergripande bild genereras över verksamhetens kvalitetsbrister och en mer rättvisande grund 

för genomförandet av stickprovskontroller kan erhållas, i jämförelse med den magkänsla som 

idag är basen för stickprov. En fördel med dokumentation som kommer hela organisationen 

till nytta är också att det blir möjligt att gå tillbaka i tiden för att se information om tidigare 

upphandlingar samt om hur det interna förbättringsarbetet har fortskridit. Detta kan tänkas 

vara till nytta dels i motiverande syfte genom att synliggöra förbättringar som gjorts men 

också för att exempelvis kontrollera om framsteg faktiskt sker och om målen uppnåtts över 

tid. Eftersom många enkätrespondenter angett att personalomsättningen är relativt hög kan 

dokumentation vara en klar fördel också då det blir möjligt att tillvarata erfarenheter även från 

medarbetare som lämnat organisationen.  

6.4 Stickprovskontroller 
Eftersom kommunen behöver kunna säkerställa att skattemedlen används på bästa sätt 

behöver kontroller genomföras. Dessutom verkar det finnas en generell uppfattning om att det 

finns en del brister i avtalen som behöver åtgärdas. Eftersom det inte är realiserbart att 

genomföra fullständiga kontroller i samtliga avtal är stickprovskontroller det kvarvarande 

alternativet om kommunen ska kunna kontrollera kvaliteten i upphandlingarna. Med hjälp av 

den bakgrundsinformation för kontroller som kommer till följd av att dokumentation över 

processens viktigaste delar skapas kan resursanvändningen enligt tidgare resonemang 

optimeras för stickproven.  

 

Genom att upprätthålla kontinuerliga kontroller kan en god spiral skapas och kvalitet i 

upphandlingarna bibehållas även på längre sikt. Det kan hända att vissa kvalitetsbrister missas 

i stickproven, eftersom allt inte kan kontrolleras i alla avtal. Det måste trots detta anses vara 

bättre att upptäcka vissa fel och möjligen missa andra, jämfört med att inte alls kontrollera 

och därmed inte ha en chans att upptäcka några fel över huvud taget. Att kontroller inte alls 

genomförs är ett stort problem i offentliga upphandlingar. Oavsett grundorsak är det därför 
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viktigt att kontroller och uppföljning prioriteras och att resurser för detta används i den 

utsträckning det är möjligt. Om inga kontroller sker skapas heller inga incitament för 

leverantörerna att göra ett gott arbete.  

 

Slumpmässiga inspektioner är en förutsättning för att sådana positiva effekter ska skapas av 

stickprovskontroller och för att leverantörerna inte ska kunna fuska. De interna rutinerna bör 

innehålla beskrivningar av hur, var och när stickprov ska ske, exempelvis baserat på 

leverantörernas rating och en riskanalys enligt tidigare analys, samt hur dessa kontroller kan 

göras slumpmässigt. Information som framkommer i kontroller kan i sin tur dokumenteras 

och användas för att göra framtida riskanalyser mer exakta och därmed förbättra 

uppföljningsprocessen. Det viktiga sedan är att se till att denna information sammanställs så 

att den kan vara till nytta i verksamhetens förbättringsarbete.  

 

Allt för omfattande dokumentation kan göra att sammanställningen i sig blir ohanterlig och att 

arbetet blir mycket tidsödande. Det skulle försvåra avtalsutvärderingen och motverka de goda 

effekterna från dokumentationen. Därför är det viktigt att utreda vilken dokumentation som 

faktiskt behövs och hur denna bör sammanställas på bästa sätt. Vilka typer av mätningar som 

ska göras och dokumenteras för att generera värde i processen att förbättra 

avtalsuppföljningen behandlas i nästkommande avsnitt. 

6.5 Nyckeltal  
Genom att använda ett begränsat antal nyckeltal kan statistiken göras översiktlig och 

fokuseras kring de viktigaste faktorerna för en förbättrad upphandlingskvalitet och 

uppföljning. Det är viktigt att se till att mätningarna inte blir ensidiga utan att de mätningar 

som görs speglar processens verklighet i så stor mån som det är möjligt. Därmed bör flera 

perspektiv inkluderas som grund för mätningarna. Detta kan också relateras till att måtten bör 

omfatta flera tidsdimensioner i form av både resultatmått och processmått. Ett sätt att generera 

en helhetsbild genom mätningar kan vara att utgå från det balanserade styrkortet. Det behövs 

dock några justeringar för att detta ska passa för offentlig verksamhet och specifikt för 

avtalsuppföljningen på Tekniska kontoret.  

6.5.1 Goda affärer 
Eftersom huvudmålet för uppföljning av upphandlingarna hos Tekniska kontoret inte är 

enbart finansiellt, utan handlar om att både säkerställa bästa möjliga användning av 

skattemedel samt att tjänstgöra samhället genom god kvalitet i upphandlingarna, är det 

passande att byta ut det finansiella perspektivet för att bättre belysa organisationens förmåga 

att uppfylla sitt syfte. Detta perspektiv kan istället förslagsvis kallas Goda affärer, eftersom 

detta på ett enkelt sätt beskriver det huvudsakliga målet för avtalsuppföljningen på Tekniska 

kontoret.  

 

Genom att motsvara det finansiella perspektivet kommer måtten tillhörande perspektivet 

Goda affärer främst att utgöra resultatmått och därmed visa vad som har hänt i verksamheten 

fram till given tidpunkt - hur det har gått i upphandlingarna. Detta stämmer väl överens med 

att mätningarna kan användas i utvärderingssyfte och därmed understödja ett 

förbättringsarbete inom verksamheten. Ett av huvudmålen med avtalsuppföljningen är kunna 

säkerställa att rätt kvalitet och kvantitet levererats i upphandlingar. Nyckeltalen bör relatera 

till hur väl dessa mål uppnås för att möjliggöra utvärdering av verksamheten.  

 

Det gäller då att ta reda på vilken kvalitet och kvantitet som har erhållits i förhållande till vad 

som upphandlats. Data måste då samlas in från avtalen och det kan finnas flera sätt att göra 

detta på, exempelvis genom rapporter från leverantörer eller genom att kommunen själva 
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kontrollerar arbetet. Information från leverantörerna kan avvika från verkligheten och enligt 

tidigare resonemang är detta inte tillräckligt för att utvärdera avtalen.  

 

Kommunen kan ha användning för de registreringar som görs av tilläggsarbeten i avtalen. 

Mängden tilläggsarbeten kan även relateras till hur avtalen löpt i förhållande till vad som 

upphandlats. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att det finns en mängd andra faktorer såsom 

till exempel väder och olyckor som påverkar antalet tilläggsarbeten som krävs. För 

driftavtalen kan också mängden tilläggsarbeten tänkas påverkar av områdenas storlek och 

avtalens omfattning. Om nyckeltalet för tilläggsarbeten mäts i kronor under en viss tidsperiod, 

exempelvis per vecka eller per månad, så kan dock måttet ge värdefull information om hur 

kommunens avtal fungerar över tid. Om mycket tilläggsarbeten återkommer under vissa 

perioder varje år kan detta exempelvis indikera att avtalens omfattning behöver revideras.  

 

För att mäta Tekniska kontorets förmåga att sluta bra avtal för driftupphandlingar är det 

viktigt att även ta hänsyn till mer kvalitativa aspekter. Genom stickprov får Tekniska kontoret 

information om avvikelser i avtalen, vilket kan vara ett sätt att bedöma avtalens kvalitet. 

Antalet upptäckta avvikelser beror på hur frekventa stickprov som genomförs, på avtalens 

omfattning och uppdragets komplexitet. Antalet avvikelser som upptäcks kommer minska om 

leverantörerna gör ett bra arbete och visar därmed att kommunens kontroller fungerar 

tillfredsställande. Det finns dock en viss risk att ett lågt antal upptäckta avvikelser betyder att 

kommunen har missat de avvikelser som finns i avtalen eller att kommunen har genomfört för 

få stickprov. Denna risk kan hanteras genom att jämföra antalet avvikelser med antalet 

stickprov, ett nyckeltal som återkommer i nästa mätperspektiv. Det är också viktigt att se till 

att stickprovsprocessen är slumpmässig så att fusk omöjliggörs, vilket tagits upp tidigare i 

analysen. Med slumpmässiga kontroller på bred front bör nyckeltalet antalet upptäckta 

avvikelser kunna användas som nyckeltal och ge indikationer angående om upphandlingarna 

levererar den kvalitet som avtalats.   

 

Informationen för antal avvikelser finns redan på Tekniska kontoret men den är inte 

sammanställd på en övergripande nivå i dagsläget. Nyckeltalet kan användas på en 

övergripande nivå för att utvärdera verksamheten i sin helhet och även för att studera hur 

kommande förbättringsförsök gällande avtalsuppföljningen påverkar avtalen genom att 

jämföra nyckeltalets utveckling över tid. Det kan också vara intressant att samla information 

om avvikelser fördelat på specifika avtal och enskilda leverantörer för att generera 

möjligheter att jämföra avtalen, och entreprenörerna, med varandra. Då verksamheten uttryckt 

en önskan att kunna utvärdera leverantörerna i större utsträckning skulle detta nyckeltal kunna 

användas som grund för exempelvis ett ratingsystem genom att registrera hur många 

avvikelser som upptäckts i tidigare avtal med leverantören.  

6.5.2 Interna processer 
Verksamhetens interna processer och tillhörande nyckeltal bör också ingå som en självklar del 

i organisationens styrmedel. I perspektivet Interna processer kan nyckeltal som rör hur 

verksamheten bedrivs tas fram och därmed även främja lärande mekanismer angående vilka 

förändringar som behövs. För att understödja ett lärande syfte är det viktigt att synliggöra 

avvikelser och nyckeltalen tillhörande detta perspektiv fokuserar på just detta i förhållande till 

viktiga delar av de interna processerna.   

 

Stickprov är enligt tidigare analys en av de viktigaste faktorerna för att tekniska kontoret ska 

kunna förbättra uppföljningen av avtal. Målet bör inte vara att genomföra så många stickprov 

som möjligt utan att genomföra rätt antal stickprov på rätt plats, med rätt frekvens. Hur många 

stickprov som bör genomföras och med vilken frekvens detta bör ske beror på flera faktorer 
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såsom resurstillgång, antal upphandlingsavtal, avtalens komplexitet och möjliga konsekvenser 

av eventuella avvikelser i upphandlingarna. En riskanalys genom exempelvis FMEA kan ge 

en bild av var stickproven ska ske och därmed göra så att stickproven sker på rätt plats.  

Genom att använda antal stickprov som ett nyckeltal kan medarbetare på Tekniska kontoret 

uppmuntras att genomföra fler stickprov, vilket är kritiskt för att kunna förbättra 

avtalsuppföljningen.  

 

Dessutom möjliggör stickproven för upptäckter av avvikelser, varför nyckeltalen för antal 

avvikelser och antal stickprov med fördel kan jämföras med varandra. Genom sådana 

jämförelser får Tekniska kontoret viss information angående huruvida stickproven genomförs 

på ett effektivt sätt. Ett högt antal avvikelser per stickprov kan tyda på ett behov av att fler 

stickprov genomförs, medan ett lågt antal avvikelser per stickprov kan visa att kommunens 

stickprov har god effekt. Ett lågt antal upptäckta avvikelser kan vara missvisande utan denna 

typ av jämförelse, eftersom inga avvikelser kommer registreras om inga stickprov genomförs. 

I takt med att allt fler stickprov genomförs kommer verksamheten samla erfarenheter som kan 

användas för att förbättra processen för stickprovskontroller ytterligare.  

 

Kravställningarna formulering påverkar enligt analysen verksamheten i stor utsträckning och 

dåliga krav kan konkret försvåra uppföljning. Otydliga eller icke genomtänkta krav kan också 

i värsta fall leda till överprövningar som resulterar i förseningar och kan fördyra 

upphandlingarna. Antalet överprövningar kan därmed också vara intressant att mäta då det 

speglar hur verksamheten lyckats med avtalens utformning. Om ett avtal drabbas av många 

överprövningar kan detta vara en tydlig indikator på att förfrågningsunderlagets utformning 

har brister som behöver åtgärdas. Det är i sådana fall viktigt att söka orsakerna till detta och 

möjliggöra för förbättringar i kommande upphandlingar så att problemet inte återkommer. 

Antalet överprövningar kommer att påverkas av hur många anbud som kommer in till 

upphandlingarna, ett nyckeltal som diskuteras i nästa mätperspektiv.  

 

Eftersom resursbristen upplevs vara hög på Tekniska kontoret kan ett nyckeltal relaterat till 

detta i form av arbetsbelastning även vara bra att använda. Arbetsbelastningen kan bedömas 

genom att till exempel registrera antalet timmar övertid som varje person har arbetat under en 

tidsperiod. Det kan också vara möjligt att använda en mer subjektiv bedömning från varje 

medarbetare genom att fråga om den upplevda arbetsbelastningen. En sådan bedömning blir 

dock svårare att använda för att jämföra flera medarbetares arbetssituation mot varandra, 

eftersom olika personer kommer att bedöma sin situation på olika sätt. Det positiva med en 

sådan mer kvalitativ bedömning av arbetsbelastningen är dock att det blir möjligt att ta hänsyn 

till fler faktorer såsom känslor och attityder, vilka inte syns i mätetalet antal timmar övertid. 

Nyckeltalet rörande arbetsbelastning kan jämföras över tid för att bedöma hur 

arbetsbelastningen förändras men kan också jämföras med antalet genomförda stickprov. Om 

arbetsbelastningen i form av övertid är tillräckligt hög under en period kan detta tänkas 

påverka antalet stickprov negativt. I sådana perioder kan en hög arbetsbelastning därmed 

indikera ett större behov av att anlita konsulter för stickprovskontroller.  

6.5.3 Relationer 
Perspektivet Relationer motsvarar kundperspektivet i det balanserade styrkortet och kan 

omfatta relationer till såväl medborgare som leverantörer. Medborgarrapporter kan anses vara 

ett sätt att mäta hur nöjda kommunens befolkning är med den kvalitet som erhållits i 

upphandlingar. Genom Infracontrol kan Tekniska kontoret snabbt och enkelt ta fram data om 

hur, var och när klagomål, tips och beröm inkommer. På så sätt blir det möjligt att bedöma 

översiktligt hur avtalen löper. Därtill kan denna typ av information vara användbar vid 

stickprovskontroller. Ett nyckeltal skulle kunna vara andelen beröm i förhållande till samtliga 
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ärenden som registrerats i Infracontrol. Detta genererar ett mått på hur kommunens nöjda 

kommunens medborgare är med verksamheten. Eftersom medborgare generellt sett inte har 

detaljerad kunskap om avtalen och vad som upphandlats kan klagomål och tips i Infracontrol 

vara delvis missvisande i förhållande till vad som faktiskt upphandlats. Genom att istället 

fastställa nyckeltalet som andelen beröm kan kommunen därför istället fokusera på vilka avtal 

som anses fungera särskilt väl. Denna positiva sida av upphandlingarna är också särskilt 

viktigt att belysa eftersom många andra nyckeltal handlar om att upptäcka avvikelser och fel.  

 

Andelen beröm som registrerats visar på hur de medborgare som lämnar åsikter till 

kommunen anser att verksamheten fungerar, men långt ifrån alla medborgare lämnar sådana 

rapporter. Ett alternativ till att mäta ur Infracontrol skulle därför kunna vara att genomföra en 

omfattande undersökning hos kommunens medborgare. Det skulle dock kräva en betydligt 

större arbetsbelastning för kommunens medarbetare och det är svårt att bedöma hur många 

medborgare som skulle delta. Det kan också tänkas vara så att det i första hand är de 

engagerade medborgare som redan rapporterat i Infracontrol som kommer delta i 

undersökningen. Andelen beröm som inkommer från de medborgare som rapporterar i 

Infracontrol bedöms därför vara det bästa alternativet för att bedöma medborgarnas åsikter.   

 

Det är även viktigt att ta hänsyn till relationer med leverantörerna. Antal inkomna anbud per 

upphandling är ett förslag på mått som tar hänsyn till hur attraktiva kommunens 

upphandlingar är för leverantörerna. Om för få anbud inkommer blir det omöjligt för 

kommunen att utvärdera anbuden. I värsta fall måste upphandlingen göras om vilket blir 

kostsamt i form av både tid och resurser, om inga anbud alls inkommer. Ett mål om att varje 

upphandling ska ha minst två anbud kan därmed anses vara rimligt. Nyckeltalet antal anbud 

per upphandling kan i de fall målet inte nås användas för lärande inom organisationen genom 

att söka orsaken till att för få anbud inkom. Genom en sådan orsaksanalys kan kommunen 

hitta och åtgärda eventuella problem som upphittats och därmed också undvika att det sker 

igen. Nyckeltalet kan också användas för att visa på genomförda förbättringar till följd av att 

förbättringsarbetet tar fart inom organisationen. Om antalet anbud ökar över tid kan detta tyda 

på att Tekniska kontorets upphandlingar blivit allt mer attraktiva till följd av förändringar som 

genomförts och detta kan i sin tur leda till högre kvalitet i avtalen till följd av ökad positiv 

konkurrens.  Vissa avtal kommer så klart att vara attraktivare än andra och flera faktorer 

såsom avtalets omfattning, tidslängd, upphandlingens verksamhetsområde och specifika 

kravställningar kan påverka antalet anbud. När nyckeltalet analyseras bör därför dessa 

aspekter också tas hänsyn till.  

 

Relationer till leverantörerna kan också bedömas baserat på Tekniska kontorets erfarenheter. 

Dokumentation av erfarenheter kan uppmuntras genom ett nyckeltal som relaterar till detta. 

Erfarenheter från varje avtalsansvarig skulle kunna samlas in på ett systematiskt sätt och 

användas för att dokumentera hur nöjd kommunen varit med leverantören. Ett sätt att göra 

detta skulle kunna vara att be varje avtalsansvarig betygssätta leverantörerna på en skala 1-10 

och väga in detta betyg som en del i kommunens bedömning av leverantören. Andra faktorer 

att ta hänsyn till skulle kunna vara exempelvis antal upptäckta avvikelser, summan av 

utdelade viten samt antal inlämnade klagomål/beröm från medborgare.  

 

Detta gör implicit att kommunen inför ett ratingsystem. Om ratingen för någon leverantör är 

avvikande låg kan detta följas upp för att ta reda på orsakerna och hur detta hade kunnat 

hanterats bättre för att på så sätt främja lärandet inom verksamheten. Detsamma gäller om 

ratingen är ovanligt hög, då en undersökning kan visa på framgångsfaktorer för goda 

relationer med leverantörerna vilket också är väldigt viktigt för förbättringsarbetet. En positiv 

sidoeffekt av att införa detta nyckeltal är att kommunen kommer att ha information tillgänglig 
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som kan användas också för att ta konkreta beslut i kommande upphandlingar. Måttet kan 

dock användas i lärande syfte oavsett om ratingen kommer att användas som grund för 

utvärdering i kommande upphandlingar eller ej. Därmed kan Tekniska kontoret lära från 

erfarenheter i upphandlingsavtalen, även om det inte genast är praktiskt möjligt att använda 

ratingen som grund för att ge fördelar/nackdelar i anbudsprocessen. 

6.5.4 Lärande och utveckling 
Perspektivet Lärande och utveckling från det traditionella balanserade styrkortet är direkt 

applicerbart på verksamheten. I syfte att förbättra verksamheten bör nyckeltalen tillhörande 

detta perspektiv illustrera relationer mellan verksamhetens resultat och genomförda 

förbättringar.  

 

Ett sätt att mäta detta och dessutom uppmuntra till förbättringar är att helt enkelt använda 

nyckeltalet antalet genomförda förbättringar relaterade till avtalsuppföljningen. Om många 

förbättringar genomförs visar det att verksamheten på ett positivt sätt tagit till sig av 

informationen från avtalsuppföljningen, utvärderat verksamheten och lärt från erfarenheter 

som insamlats. Om få förbättringar genomförts är det bra att utvärdera varför detta skett. Det 

kan vara så att inga lösningar på identifierade problem ännu har identifierats, eller att det helt 

enkelt inte finns ett särskilt stort förbättringsbehov just då.  

 

Att mäta antalet akuta ärenden som uppkommer i avtalen, en sorts allvarliga avvikelser, kan 

också vara användbart för att visa på förbättringar som genomförs. Exempelvis skulle ett akut 

ärende kunna vara översvämning på grund av ett stopp i en gatubrunn eller ett nedfall av ett 

träd över en väg som måste åtgärdas direkt. I takt med att verksamhetens förbättringsarbete 

fortskrider är förhoppningen att kvaliteten i avtalen ska öka vilket bör leda till en minskning 

av antalet akuta ärenden. Jämförelser av antalet uppkomna akuta ärenden över tid kan därmed 

vara ett sätt att utvärdera genomförda förbättringar och uppmuntra till nya. 

 

För att möjliggöra för utvärdering och lärande måste variationer synliggöras i nyckeltalen och 

sammanvägda mått såsom genomsnitt har därför undvikits. Mätetalen omfattar många av de 

faktorer som identifierats som viktiga för en förbättrad avtalsuppföljning och bör 

sammanställas på regelbunden basis, exempelvis varje vecka eller månad. Dessa nyckeltal 

kompletterar varandra och flera av dem kan med fördel presenteras tillsammans vid 

jämförelser över tid för att illustrera resultatet av förändringar och för att skapa motivation 

genom visualisering av åstadkomna förbättringar. Förutom att syfta till att främja utvärdering, 

lärande och förbättringar kan nyckeltalen användas på många olika sätt. Perspektivet Goda 

affärer kan förutom att visa verksamhetens resultat och möjliggöra utvärdering även användas 

för att exempelvis fira uppnådda mål samt presenteras för intressenter såsom medborgare och 

politiker för att främja verksamhetens åstadkommanden. Mått som hör till ett visst perspektiv 

och som huvudsakligen har ett visst syfte kan alltså implicit användas på flera sätt. 
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7 Slutsatser 
Den här studien har gett upphov till ett antal slutsatser om upphandlingsarbetet på Tekniska 

kontoret. Utifrån dessa slutsatser har vi tagit fram några rekommendationer för hur arbetet kan 

utvecklas och förbättras. 

 

Först och främst anser vi att det behövs ett bredare perspektiv på kvalitet inom förvaltningen. 

I dagläget ligger fokus nästan uteslutande på den externa kvaliteten, och då kopplat till 

utfallet av de upphandlade tjänsterna (kärnkvalitet). Detta är givetvis viktigt, men det är 

viktigt att beakta andra kvalitetsfrågor, och då i synnerhet interna kvalitetsaspekter och 

kvalitetsarbetet i de egna processerna. En viktig del i detta är att i större omfattning arbeta i 

team och byta erfarenheter med varandra, och att diskutera arbetet i termer av processer och 

vad som är input och output för olika processteg.  

 

En av de mest centrala faktorerna för avtalsuppföljningen är en god prioritering av resurser. 

För att lyckas med detta behöver översiktlig information om hur avtalen löper samlas in och 

utvärderas. Genom nyckeltalen kan Tekniska kontoret hålla en översikt över de avvikelser 

som upptäcks i upphandlingarna samt de tilläggsarbeten som tillkommit. Detta kan användas 

för att bedöma hur upphandlingsavtalen löper i förhållande till såväl upphandlad kvalitet som 

kvantitet. För att erhålla denna information bör fler stickprovskontroller genomföras och ett 

nyckeltal är direkt relaterat till detta. Att mäta antalet kontroller som genomförs syftar till att 

uppmuntra till fler stickprov och därmed även till att ge incitament för bra kvalitet hos 

kommunens leverantörer. Antalet stickprov kan med fördel jämföras med antalet avvikelser 

för att på så sätt ge information kring hur effektiva de kontroller som genomförs är och vidare 

ge indikationer om resurser för stickprov används på ett bra sätt. Genom att även mäta hur 

arbetsbelastningen inom verksamheten ser ut kan eventuella externa resurser anlitas vid rätt 

tidpunkt och på så vis hjälpa till att förbättra resursanvändningen ytterligare.  

 

Information om avtalen kan även erhållas från medborgare, varför goda relationer med dessa 

intressenter är kritiskt för verksamheten. Andelen beröm som inkommer från medborgare kan 

ge en översiktlig bild över hur upphandlingskvaliteten ser ut från invånarnas perspektiv. 

Dessutom är det viktigt att visa en positiv sida av verksamheten inte minst i motiverande 

syfte, i kontrast till de avvikelser och fel som dokumenteras i många andra nyckeltal.  

 

Kravformulering är ytterligare en faktor som identifierats som viktig för upphandlingarnas 

kvalitet. Det finns vissa indikationer på att upphandlingarna tenderar att bli bättre när 

tjänstemännen vågar (eller tvingas) tänka nytt. Det kan därför vara bra att ifrågasätta det 

befintliga upphandlingsunderlaget, och överväga alternativa upphandlingsformer och 

kravformuleringar. Det finns en del goda exempel som kan tjäna som inspiration för detta 

arbetet (jfr. Gälldin, 2012; SKL, 2012b; SOU, 2013). Antal överprövningar anses kunna vara 

en indikator för att visa hur kravställningen fungerat och föreslås därför vara ett av 

verksamhetens nyckeltal. Överprövningar är också relaterade till kommunens relationer till 

leverantörerna. Kvaliteten på upphandlingarna är starkt beroende av leverantörsrelationerna 

som i dagsläget kan de påverkas negativt på grund av den bristande uppföljningen. De 

förväntningar som kommunen har på leverantörerna uppfylls inte på grund av bristande 

kvalitet men problemet med förväntningar som inte uppfylls gäller även åt andra hållet, från 

leverantörernas sida. Fler kontroller kan påverka relationerna positivt åt båda håll men för att 

ytterligare bejaka leverantörsrelationerna har mätetal relaterade till leverantörernas rating 

samt antalet inkommande anbud föreslagits. Genom att följa nyckeltalens utveckling över tid 

samt söka orsaker till den utveckling som ses kan lärandet inom organisationen förbättras och 

framgångsfaktorer för goda leverantörsrelationer kan definieras. En sammanställning av 

föreslagna nyckeltal finns i Figur 6, nedan. 
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Figur 7. Sammanställning av förslag på nyckeltal. 

 

Slutligen har analysen också visat att utveckling och förbättring av processerna kan ske med 

hjälp av en förbättrad uppföljning och dokumentation av erfarenheter. Att mäta antalet 

förbättringar som genomförs över tid i kombination med antalet allvarliga avvikelser i avtalen 

gör att Tekniska kontoret på ett enkelt sätt kan visualisera förbättringsarbetet och därmed 

generera ökad motivation för att genomföra kontroller och uppföljning. Med detta kommer 

även upphandlingskvaliteten att påverkas positivt och detta kommer att synas i de andra 

nyckeltalen. Med utgångspunkt i erfarenheter från avtal och leverantörer som vunnit 

upphandlingar tidigare kan kravställningar och rutiner för kontroller förbättras, vilket i sin tur 

ytterligare möjliggör för en bättre resursanvändning. En god spiral för ständig förbättring av 

både upphandlingskvalitet och uppföljning kan på detta sätt skapas.  
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Bilaga A: Enkätundersökning. 
 

                            Respondenter  
Påstående                          

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MEDEL P-
värde  

1. Vi har tydliga rutiner för 
avtalsuppföljning 

Instämmer 7 3 8 1 7 4 6 5 5 6 5,2 
0 

Viktigt 7 10 10 10 10 9 10 8 8 10 9,2 

2. Vi har tillräckliga resurser 
för avtalsuppföljning  

Instämmer 7 4 1 1 2 1 3 3 3 4 2,9 
0 

Viktigt 7 7 10 10 10 9 10 8 6 9 8,6 

3. Vi dokumenterar våra 
erfarenheter 

Instämmer 7 5 5 8 6 2 4 4 4 4 4,9 
0 

Viktigt 7 8 8 10 10 9 10 6 7 8 8,3 

4. Vi ställer krav i våra 
upphandlingar som 
underlättar avtalsuppföljning 

Instämmer 7 5 10 4 8 7 4 8 4 5 6,2 
0,008 

Viktigt 7 7 10 7 10 9 10 8 8 10 8,6 

5. Vi får in många anbud på 
våra upphandlingar 

Instämmer 6 3 3 2 6 1 3 4 3 6 3,7 
0,007 

Viktigt 6 7 10 6 8 6 10 1 6 7 6,7 

6. Vi arbetar systematiskt 
med förbättringar av våra 
processer 

Instämmer 7 5 8 1 8 6 5 8 6 8 6,2 
0,017 

Viktigt 7 7 10 7 9 9 10 8 7 10 8,4 

7. Vi har ett starkt fokus på 
ekonomiska frågor 

Instämmer 10 4 5 9 8 8 7 7 7 5 7 
0,257 

Viktigt 10 7 6 10 8 10 7 7 7 7 7,9 

8. Vi har en låg 
personalomsättning 

Instämmer 7 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 
0 

Viktigt 7 8 10 10 8 9 10 1 7 5 7,5 

9. Vi har en tydlig 
ansvarsfördelning i vårt 
arbete 

Instämmer 7 2 8 5 7 7 4 4 4 5 5,3 
0 

Viktigt 7 7 10 8 9 9 10 9 7 9 8,5 

10. Vi har god framförhållning 
i vårt arbete 

Instämmer 7 4 3 8 5 3 3 9 3 7 5,2 
0,008 

Viktigt 7 8 10 8 8 6 10 9 6 7 7,9 

11. Vi dubbelkollar allt vi gör 
Instämmer 6 3 2 2 9 1 2 9 5 3 4,2 

0,021 
Viktigt 6 6 10 5 10 5 8 9 7 5 7,1 

12. Vi utnyttjar vår samlade 
kompetens och stödjer 
varandras arbete 

Instämmer 9 5 9 9 8 4 7 4 8 6 6,9 
0,059 

Viktigt 9 8 9 10 8 10 7 7 8 8 8,4 

13. Vi använder tips och 
klagomål från allmänheten 
som stöd för 
avtalsuppföljning 

Instämmer 10 0 0 6 3 3 7 2 8 1 4 

0,376 
Viktigt 10 7 0 8 5 9 7 4 6 1 5,7 

14. Vi gör riskbedömningar av 
entreprenörernas arbete 

Instämmer 7 3 7 0 5 0 3 8 3 0 3,6 
0,036 

Viktigt 7 8 10 6 7 0 8 10 5 0 6,1 

15. Vi gör riskbedömningar av 
våra interna processer 

Instämmer 6 2 3 0 2 0 3 0 5 5 2,6 
0,001 

Viktigt 7 8 9 6 5 0 8 0 7 7 5,7 
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16. Vi gör systematiska 
utvärderingar av befintliga 
avtal 

Instämmer 7 6 7 4 4 3 3 2 5 7 4,8 
0,004 

Viktigt 7 9 10 9 8 9 10 2 7 9 8 

17. Besiktningar genomförs 
enligt avtalsvillkor 

Instämmer 9 7 10 10 9 7 2 10 3 4 7,1 
0,046 

Viktigt 9 8 10 10 9 9 10 10 9 10 9,4 

18. Stickprovskontroller av 
ställda krav genomförs under 
avtalstiden 

Instämmer 7 3 10 0 9 4 4 2 6 6 5,1 
0,008 

Viktigt 7 7 10 10 9 9 10 10 8 9 8,9 

19. Vi sammanställer statistik 
över avvikelser som 
upptäckts i upphandlingar 

Instämmer 7 1 0 0 4 1 3 2 2 0 2 
0 

Viktigt 7 9 0 10 8 9 9 9 7 7 7,5 
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Bilaga B: Intervjuguide 
Syftet med studien är att undersöka hur kommunen arbetar med kvalitetsfrågor i 

upphandlingsarbetet och att på sikt skapa bättre förutsättningar för effektiv avtalsuppföljning. 

 Kan du beskriva ditt arbete? 

 Vad innebär kvalitet för dig? På vilka sätt kommer kvalitet in i ditt arbete? 

 Kan du komma på något exempel på när en upphandling/genomförande av avtal har 

gått riktigt bra? 

o Vad är det som har gjort det bra? 

 Kan du komma på något exempel på när en upphandling/genomförande av avtal har 

gått dåligt? 

o Vad har gjort att det gick dåligt? 

 Vilka incitament finns för entreprenörer att göra ett bra jobb? Finns belöningar? I 

vilken utsträckning används positiva medel? 

 Vilka möjligheter har ni som uppdragsgivare/beställare att kontrollera och styra 

entreprenörerna? Styrmedel? Sanktioner? 

 Vilka krav finns på ditt arbete? 

o Från politiker? 

o Från medborgare? 

o Från verksamheten? 

o Från entreprenörer? 

o Annat? 

 Vilka faktorer påverkar ditt arbete och hur? 

o Lagstiftning? 

o Politiska beslut? 

o Budget? 

o Organisation och kompetens? 

o Vedertagna arbetssätt (kultur/rutiner) inom förvaltningen? 

o Annat? 

 Hur stor frihet har du i ditt arbete? 

 Finns det något annat du vill lägga till, eller är det något vi har missat att prata om? 
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Bilaga C: Intervjuguide 
Kan du berätta om din roll och dina arbetsuppgifter? 

 

Hur ser avtalsuppföljningen ut i dagsläget? 

 

Kan du ge ett exempel på en bra upphandling som genomförts?  

 Vad tror du var framgångsfaktorerna den gången? 

 

Kan du ge ett exempel på en upphandling som inte gick så bra?  

 Vad var det som gick fel då?  

 Varför tror du att det gick snett?  

 

Vad upplever du är den vanligaste typen av fel/brister i de upphandlingar som gjorts? 

 

Hur bestämmer ni när en stickprovskontroll ska genomföras? 

 

I vilken utsträckning används tidigare erfarenheter från områden, verksamheter eller specifika 

leverantörer till grund för stickprovskontroller?  

 

Vad skiljer sig gällande uppföljning av driftavtal jmf. med investeringsavtal?  

 

Vilken typ av mätningar görs i dagsläget? Förs det någon statistik? 

 Finns statistik över hur många stickprov som genomförts? 

 Finns statistik över antal avvikelser? 

 Finns statistik över hur mycket tilläggsarbeten som genomförs?  

 Finns statistik över antal klagomål från medborgare på speciella områden, 

verksamheter eller leverantörer?  

 

Vilka tror du är de viktigaste faktorerna om Tekniska kontoret ska förbättra 

avtalsuppföljningen? 

 

Varför skulle du säga att Tekniska Kontoret behöver nyckeltal, vilket är ert främsta syfte med 

dessa?  


