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Abstract 
 
The aim of this thesis was to see the differences in the procurement process between 
municipal and private housing companies and whether these differences can be linked to the 
LOU. Another aim of this study was to examine whether the law´s objectives are fulfilled.  
 
The thesis is based on 10 interviews with five municipal housing companies and five private 
housing companies. Furthermore, a literature study has been made on areas that emerged in 
the interviews. A review and linkage to the law has been performed.  
 
Two hypotheses were examined whether: 

1. there are differences between municipal and private procurement that directly incurred 
as a result of LOU.  

2. LOU's objectives are not met by its implementation 

The result of this work is that there are major differences between municipal and private 
procurement. Procurement process elements are equal, but how the various components are 
carried out is different. LOU's objectives are met in part because the price was subject to 
competition in a relatively efficient way, but it is hard to meet good business practice because 
of the transparency and regulatory rigidity.  
 
The Swedish law of Public Procurement, “Lagen om offentlig upphandling”, LOU, controls in 
detail the public procurement process. The regulation is experienced by both the procurer and 
the bidder as complex and outdated. The purpose of LOU is that the procurement shall be 
subject to competition in an open and non-discriminatory market and should be performed 
according to businesslike principles. These businesslike principles are referred to as making 
the procurement cost effective by making such a “good deal as possible”. 
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Examensarbete  
  
Titel: Lagen om offentlig upphandling och dess 

påverkan på kommunala bostadsbolag. 
Författare Linda Belfrage och Jennie Lind 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Avd för Bygg- och Fastighetsekonomi 
Examensarbete nummer 67 
Handledare Hans Lind 
Nyckelord Offentlig upphandling, konkurrens, 

kommunala bostadsbolag, affärsmässighet. 
 
Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet var att se på skillnader mellan kommunala och privata 
bostadsföretags upphandlingsprocess och om dessa kan kopplas till LOU. Ett annat syfte med 
arbetet var att undersöka om lagens syften uppfylls.  
 
Examensarbetet bygger på 10 intervjuer med fem kommunala bostadsbolag och fem privata 
bostadsbolag. Vidare gjordes en litteraturstudie kring områden som framkom vid intervjuerna. 
En genomgång och sammankoppling till lagen har utförts. 
De två hypoteserna som undersökts var om: 

1. det finns skillnader mellan kommunala och privata upphandlingar som är direkt 
uppkomna på grund av LOU  

2. att LOUs syften inte uppfylls genom dess tillämpning 

Resultatet av arbetet är att det finns stora skillnader mellan kommunala och privata 
upphandlingar. Upphandlingsprocessens delar är lika men hur de olika delarna utförs är olika.  
LOUs syften uppfylls till viss del genom att priset konkurrensutsätts på ett relativt effektivt 
sätt men att det är svårt att uppfylla affärsmässigheten på grund av transparensen samt 
regelverkets stelbenthet. 
 
Lagen om offentlig upphandling, LOU, detaljstyr den offentliga sektorns upphandlingar.  
Regelverket upplevs av både upphandlare och anbudsgivare som komplext och 
gammalmodigt. Syftet med LOU är att upphandlingen ska konkurrensutsättas på en öppen och 
icke-diskriminerande marknad samt ska utföras enligt affärsmässiga principer. 
Affärsmässigheten hänvisar till att upphandlingen ska bli kostnadseffektiv genom att göra en 
så ”bra affär som möjligt”. 
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Förord 
Detta examensarbete skrevs under hösten 2010 samt vintern 2010-2011 på Kungliga Tekniska 
Högskolan, Stockholm, vid Institutionen för Fastigheter och Byggande, avdelningen för 
Bygg- och Fastighetsekonomi.  Syftet med arbetet har varit att avgöra om tillämpningen av 
LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, leder till att lagens syfte om konkurrens och 
affärsmässighet uppnås. 
 
Först vill vi tacka vår handledare, från avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi, Hans 
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AB, Familjebostäder, HSB, HUGE, John Mattson Fastighets AB, Sigtunahem, SSSB AB, 
Stockholmshem, Svenska Bostäder och Wallenstam AB.   
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer och våra vänner för förståelse och stöd under arbetets 
gång.  
 
Stockholm, februari 2011 
 
Linda Belfrage 
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Del 1 
 
1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
 
Den offentliga upphandlingen utgör en stor del av Sveriges ekonomi och har varit reglerad 
sedan början av 1800-talet. Inköp som sker av offentliga myndigheter och enheter är reglerade 
genom Lagen om offentlig upphandling, LOU. Dagens LOU har anpassats till EU:s 
upphandlingsdirektiv som ett resultat av Sveriges inträde i EU. LOU har som uppgift att 
säkerställa en öppen och icke-diskriminerande konkurrens samt att ekonomisk effektivitet och 
hushållning med de offentliga resurserna uppnås. Målet är att konkurrensutsätta 
upphandlingen samt se till att den sker under affärsmässiga principer.  
 
Offentliga sektorn styrs av politiska mål och visioner genom de folkvalda politikerna. Ett 
utbrett ekonomiskt intresse från allmänheten påverkar hela den offentliga sektorn. Det 
allmänna intresset är stort kring hur den offentliga sektorns kapital förvaltas och används. 
Detta intresse är inte lika stort kring hur privata företags upphandlingar går till, vilket kan ha 
att göra med att deras kapital inte har sitt ursprung i allmänna medel. Denna skillnad i allmänt 
intresse har gjort att den offentliga upphandlingen, genom LOU, är detaljreglerad kring hur 
upphandlaren ska genomföra en upphandling samt när, om och hur kontakten med 
anbudsgivarna ska och får ske, tillika på vilka grunder tilldelning av uppdraget ska ske. Det 
privata företagets upphandling är inte reglerad genom lagstiftning på samma sätt som den 
offentliga upphandlingen, däremot finns branschpraxis som påverkar upphandlingen. 
 
LOU genomgick förändringar 2010 som bland annat skärpte straffet vid otillåten och 
orättfärdig upphandling. Det har dock framförts kritik mot LOU från både upphandlare och 
anbudsgivare under ett flertal år som menar på att regelverket är för krångligt, oflexibelt och 
innebär för stora administrativa kostnader1. Det är viktigt att regelverket hjälper och 
strukturerar upp upphandlingen så att upphandlaren inte tappar bort den ursprungliga affären 
på grund av administrativa krav och rädsla för överprövning2. Småföretag har framfört att de 
ibland inte deltar i offentliga upphandlingar på grund av att det kan ställas för höga 
administrativa krav som gör att anbudslämnandet inte är ekonomiskt försvarbart3. En annan 
undersökning menar, trots att LOU kan vara omständigt, att upphandling genom 
konkurrensutsättning av priset, till hela marknaden, ger en kostnadsbesparing på 17 % mot att 
endast ett fåtal leverantörer väljs ut och blir erbjudna att medverka i upphandlingen4.  
 
Detta arbete har avgränsats till att dels undersöka hur LOU påverkar upphandlare i 
kommunala bostadsbolag vid upphandling av byggentreprenad.  Dels att undersöka skillnader 
mellan de kommunala bostadsbolagens upphandling och de privata bostadsbolagens 
upphandling som är direkt uppkomna av LOU. Vidare undersöks om tillämpningen av LOU 
leder till att lagens syfte om konkurrens och affärsmässighet uppnås. Arbetet ställer frågan om 
det blir kostnadseffektiva upphandlingar genom att tillämpa LOU. 
                                                 
1 Molander 2009 s. 28-29, KKV 2007a s. 61, KKV 2008b s. 25, KKV 2009b s.79, Nutek 2006 s.38, Nutek 2008 
s.21,27, Visanu 2005 s.18, 40,  
2 KKV 2009b s. 47, Molander 2009 s.31 
3 Nutek 2005 s. 34  Nutek 2008 s. 18 
4 Molander 2009 s. 74 
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1.2 Syfte  
 
Syftet med arbetet är att ta reda på skillnader mellan kommunala och privata bostadsföretags 
upphandlingsprocess. Vidare ska arbetet undersöka hur LOU påverkar kommunala 
bostadsbolags upphandling samt om lagens syften uppfylls genom dess tillämpning och på det 
sätt regelverket är uppbyggt. Målet med LOU är att skapa en ekonomiskt effektiv 
upphandling genom god hushållning av offentliga resurser samt att främja en öppen och icke-
diskriminerande konkurrens. Det är således dessa syften som undersöks i relation till dess 
praktiska tillämpning inom upphandling. 
 
Hypotes 1 Det finns skillnader mellan kommunala och privata upphandlingar som är direkt 

uppkomna på grund av LOU. 
 

Hypotes 2 LOUs syften uppfylls inte genom dess tillämpning. 
 
  
1.3 Metod 
 
Examensarbetet ska beskriva hur lagen om offentlig upphandling, LOU, uppfattas av 
kommunala bostadsbolag och vilka svårigheter och möjligheter den ger upphov till. För att 
kunna se detta har intervjuer gjorts med fem upphandlare från olika kommunala bostadsbolag. 
För att även kunna se om dessa svårigheter och möjligheter endast beror på användningen av 
LOU eller om det är vanligt förekommande vid upphandling även utan LOU, har även 
intervjuer genomförts med upphandlare på fem privata bostadsföretag. Arbetet utgår från 
upphandlarnas perspektiv och redovisar vad lagstiftningen innebär för dessa i praktiken. 
Vidare har en litteraturstudie genomförts i syfte att sammanställa vad skrifter och offentliga 
publikationer har belyst inom de ämnesområden som framkommit under intervjuerna. 
 
 
1.4 Avgränsning 
 
Arbetet skrivs utifrån upphandlarens perspektiv och då främst utifrån den kommunala 
upphandlarens perspektiv. Endast i litteraturstudien tas det till viss del upp vad som har 
beskrivits som problem och påverkan av offentlig upphandling från entreprenörernas 
synvinkel. I fråga om regelverkens inverkan på upphandlingar har vi begränsat arbetet till att 
endast titta på LOUs påverkan på de kommunala bostadsbolagens upphandlingar. Vidare har 
det i intervjuerna diskuterats kring en byggentreprenadupphandling av stambyten. Vad som 
gäller vid annan upphandling av varor och tjänster i bostadsbolag har inte behandlats. Urvalet 
av de företag som har intervjuats har gjorts till att endast omfatta 10 st bostadsbolag med 
kontor i Stockholms län med en övervägande del hyresrättsbostäder.  
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1.5 Disposition 
 
Arbetet är indelat i tre delar.  
Del 1 anger arbetets syfte och metod samt beskriver upphandlingslagstiftningen som de 
kommunala och de privata upphandlarna använder sig av.  
 
Del 2  
Kapitel 3-6 redovisar svaren från intervjuer med upphandlare på fem kommunala 
bostadsbolag och fem privata bostadsföretag. Här förs även diskussioner kring svaren samt 
belyser skillnader i hur kommunala bolag och privata företag gör upphandlingar.  
Kapitel 7 redovisar uppfattningen hos de kommunala och de privata upphandlarna huruvida 
LOU uppfyller sina två huvudsyften; affärsmässighet och konkurrens.  
Kapitel 8 sammanfattar de förändringar som gjordes i LOU under 2010 och vad de 
kommunala bolagen tror att de kommer få för verkan.  
Kapitel 9 återger en litteraturstudie baserat på ämnen som framkommit vid intervjuerna med 
upphandlarna, därför placeras den efter redovisningen av intervjusvaren. Litteraturstudien 
beskriver vad litteraturen har behandlat om de kommunala bolagens upphandling. Den tar 
även upp skillnader mellan offentlig och privat upphandling samt diskuterar det som i 
litteraturen tagits upp angående vad som är svårast för offentliga upphandlare att tillgodose.  
 
Del 3  
Kapitel 10 innehåller analys av arbetet. Här finns även en genomgång av litteratur, 
intervjusvar och lag.  
Kapitel 11 redovisar arbetets resultat och svar på de ställda hypoteserna. Här ges även 
avslutande reflektioner samt förslag på områden som behöver studeras vidare.  
Kapitel 12 återger en Executive summary med en kort sammanställning av de mest 
utmärkande frågorna och dess intervjusvar. 
 
Kapitel 1, 10, 11 och 12 ger en övergipande förståelse över ämnet och arbetet. 
 
 
1.6 Begrepp 
 
AMA = Allmän Material- och Arbetsbeskrivning.  

AF = Administrativa Föreskrifter 
 
Olika administrativa föreskrifter: 
AFA = Allmän orientering 
AFB = Upphandlingsföreskrifter 
AFC= Entreprenadföreskrifter vid utförandeentreprenad 
AFD = Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad  
AFJ = Allmänna arbeten 
 
Entreprenör = leverantör i byggprojekt.  
 
Funktionsentreprenad = Beställaren anger sina mål på funktion de vill uppnå. Entreprenören 
skall sedan lösa de funktionella kraven.  
 
Generalentreprenad = Allt utom projektering utförs av entreprenören. 
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Interimistiskt beslut = Allmän förvaltningsdomstol beslutar om förbud att ingå avtal eller att 
fullgöra ett ingånget avtal om det är ett mål som överprövning. Exempelvis då en förlängd 
avtalsspärr inte gäller. 
 
KFU/KF = Kompletterande Förfrågningsunderlag 
 
Livscykelperspektiv = I livscykelperspektivet används Life Cycle Cost (LCC) används för 
att räkna ut en investerings totala kostnad under investeringens tekniska livslängd5. I en LCC 
finns det flera olika poster; grundinvestering, energikostnader (under hela livstiden eller 
beräkningstiden), underhållskostnader, miljöbelastningskostnad och ett restvärde vid 
kalkylperiodens slut. Genom att göra en LCC kan man beräkna vilket alternativ som är det 
över tiden mest lönsamt. 
 
LOU = förkortning av Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 
 
NKI = Nöjd Kund Index. En enkätundersökning för att mäta hyresgästernas uppfattning om 
sitt boende och hyresbolagets verksamhet.  
 
Partnering = är etablerandet av en långvarig relation som bygger på förtroende och 
samarbete6. Relationen ger upphov till en vinn-vinn situation för båda parterna och både 
risker och vinster delas.  
 
Totalentreprenad = Allt, inklusive projekteringen, utförs av entreprenören, eller 
underentreprenörer.  Beställaren beskriver vad de vill uppnå men inte hur.  
 
UC-upplysning = Kreditupplysning som beställs från UC AB om en leverantörs/entreprenörs 
ekonomiska situation. Från denna information kan upphandlaren göra en kreditbedömning av 
leverantören/entreprenören.  
 
Upphandlare = Inköpare av varor, tjänster och byggentreprenader. I detta arbete används 
samma benämning för både offentliga och privata företags inköpare. Upphandlaren kan i vissa 
fall även refereras till som beställare eller uppdragsgivare. 
 
ÄTA-kostnader = kostnader för ändrings-, tilläggs- och avgående- arbeten.  
 
 
 

                                                 
5 U.F.O.S. 2006 s.38 
6 www.businessdictionary.com 2010-01-07 
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2 Upphandlingslagstiftning 

2.1 LOU’s innehåll 
 
Detta kapitel syftar till ge förståelse till uppsatsens utgångspunkt, genom att göra en 
genomgång av vad LOU reglerar. Alla kapitel och paragrafer i LOU kommer inte att 
behandlas. Utgångspunkt kommer att ligga på de regler som berör det valda fokusområdet, 
upphandling av stambyten. De allmänna reglerna och de regler som är specifika för 
byggentreprenadupphandling inom bostadsföretag behandlas. LOU är uppdelad i ett antal 
olika kapitel, dessa kapitel ger en struktur och överskådlighet av lagen. Kapitelindelningen ses 
i figuren nedan. Kapitel 14 kommer ej att behandlas i denna uppsats, då det ej är allmänt eller 
påverkar upphandling av byggentreprenader.  

 

 
Figur 1: LOU:s innehållsförteckning7 

 

                                                 
7 KKV 2010  s.11 
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2.1.1 Generellt om LOU 
 
Syfte  
 
Riktlinjerna för kommunala bolags upphandling finns i Upphandlingsdirektivet8. Där anges 
att offentlig upphandling ska främja: en hållbar utveckling, näringslivsutveckling, 
innovationer, skydd för miljön, sociala krav och minska ekonomiska brott och korruption. 
Syftet med lagen för offentlig upphandling är att upphandlingar av ”upphandlande 
myndigheter” (se förklaring nedan) skall utnyttja offentliga medel på bästa sätt9. Detta uppnås 
genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Reglerna syftar även till att entreprenörer 
skall tävla på samma villkor i alla offentliga upphandlingar.  Sverige uppskattas dessa 
upphandlingar ha ett värde av 500 miljarder kronor/år10.  
 
 
Allmänna bestämmelser 
 
I 1 kap 9-12§§ finns vissa allmänna bestämmelser över hur offentlig upphandling ska gå till. 
Det finns fem stycken olika principer i LOU11.  

1. Principen om icke-diskriminering 
Leverantörer får inte på grund av nationalitet diskrimineras direkt eller indirekt. Detta 
betyder att oberoende om det är troligt att en utländsk leverantör kommer att lämna 
anbud, så får förfrågningsunderlaget inte innehålla krav som utländska leverantörer 
inte känner till eller kan utföra. Ett lokalt företag får inte ges företräde. 

2. Principen om likabehandling 
Likabehandling och lika förutsättningar skall ges till alla leverantörer, till exempel i 
form av samma information ges samtidigt. 

3. Principen om transparens 
Öppenhet i upphandlingen ska den upphandlande myndigheten skapa. Öppenheten 
skapas genom att den upphandlande myndigheten ger information om hur 
upphandlingen ska genomföras. Förfrågningsunderlaget måste vara klart och tydligt 
och innehålla alla krav för att transparensen skall uppnås och alla företag får samma 
förutsättningar.  

4. Proportionalitetsprincipen 
Ett naturligt samband och proportion måste finnas mellan de krav som finns på 
leverantören och i kravspecifikationen med det som upphandlas. Endast krav som, för 
att vinna syftet med upphandlingen, är nödvändiga och lämpliga får vara med. Vid 
flera alternativa krav skall det som är minst ingripande eller belastande för 
leverantören väljas.  

5. Principen om ömsesidigt erkännande 
En medlemsstats myndighetsintyg och certifikat skall gälla i alla andra EU/EES-
länder.  

 
 

                                                 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och 
tjänster 
9 KKV 2010  , s.6 
10 IBID 
11 KKV 2010  , s.9-10 
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Tillämpningsområde  
 
1kap 2§ LOU beskriver lagens tillämpningsområde. Upphandling av varor, 
byggentreprenader, byggkoncessioner, och tjänster som görs av ”upphandlande myndigheter” 
är de olika områdena som LOU tillämpas på. Lagen skall enligt 3 kap 1 § LOU användas för 
kontrakt vars värde minst uppgår till tröskelvärdena. Då värdet understiger tröskelvärdena ska 
upphandlingen enligt 1 kap 2§ 2 st LOU ske enligt 15 kap LOU. Inskränkningar på 
tillämpningsområdet finns 1kap 3-8§§ LOU.  
 
 
Vilka omfattas 
 
2 kap 13§ LOU säger att ’offentlig upphandling” är en åtgärd som vidtas av en upphandlande 
myndighet med syftet att tilldela ett kontrakt/ingå avtal avseende varor, tjänster eller 
byggentreprenader.  2 kap 19§ LOU säger vidare att upphandlande myndigheter är statliga 
och kommunala myndigheter. I LOU jämställs myndighet med ”beslutande församlingar” i 
kommun och landsting, ”offentligt styrda organ” enligt 2 kap 12§  LOU samt 
”sammanslutningar” av en eller flera myndigheter, församlingar och organ.  
 
2 kap 12§ LOU definierar ”offentligt styrda organ” som bolag, föreningar, 
delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser 
behov i det allmännas intresse om dessa allmänna intressen är av anan karaktär än industriella 
och kommersiella. Dessutom ska det offentligt styrda organet vara till större delen finansierat 
av, vara kontrollerat av eller ha styrelse styrd av staten, en kommun, ett landsting eller en 
upphandlande myndighet. 
 
 
Tröskelvärden  
 
Tröskelvärdet är det värde som avgör vilka kapitel i LOU som är tillämpliga. 1 kap 2§ 2 st 
LOU säger att om värdet understiger tröskelvärdet skall upphandling ske endast enligt 15 kap 
LOU. I tredje kapitlet i LOU finns reglerna om vilka tröskelvärden som skall användas. En 
djupare genomgång av 3:e kapitlet görs inte här. Tröskelvärdena tillkännages enligt 3 kap 1§ 
LOU av regeringen i Svensk författningssamling, värdena finns där både i euro och svenska 
kronor. Värdena är exklusive mervärdesskatt.  3 kap 3-4§§ LOU anger hur värdet av 
upphandlingen skall beräknas. Tidpunkten för beräkning av värde är då annonsen skickas ut. 
Då annons inte är obligatoriskt är tidpunkten då inbjudan till anbudsgivning görs.  
 
3 kap 5-6 §§ LOU beskriver situationer då det är förbud mot att dela upp en upphandling. 7§ 
reglerar hur delkontrakt, dvs en upphandling som kan delas in i olika kontrakt som 
upphandlas samtidigt, skall hanteras. Specialregler för beräkning av tröskelvärden för 
byggentreprenader finns i 3 kap 8 § LOU. Värdet av de varor och tjänster entreprenören 
tillhandahåller från den upphandlande myndigheten för att kunna fullgöra entreprenaden 
räknas som del av värdet. Varor och tjänster som inte behövs får inte räknas in i värdet. 
 
Tröskelvärdet 2010 var 1,9 miljoner för andra offentliga upphandlare än statliga 
myndigheter12.  
 
                                                 
12 KKV 2010 s.12 
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2.1.2 Upphandlingsprocessen 
 
Upphandlingen sker i flera olika steg, ett bra sätt att illustrera den finns nedan. 
 

 
Bild 1: Upphandlingsprocessen13 

 
Som syns ovan är det en process med flera delat. Det finns tre olika ”resultat”: annonsen, 
tilldelningsbeslutet och kontraktsskrivningen. Nedan finns de olika delarna beskrivna. 
 

Förfrågningsunderlaget  
Det underlag som leverantörerna tillhandahålls av den upphandlande myndigheten som 
underlag för anbud är ett förfrågningsunderlag14. Förfrågningsunderlaget har även tillhörande 
kompletterande dokument. I förfrågningsunderlaget skall tydligt framgå vad som skall 
upphandlas. Det finns fem olika delar som alltid måste finnas med i förfrågningsunderlaget. 
Även andra krav får ställas av den upphandlande myndigheten. 
 
1. Krav på leverantören  
De krav som upphandlaren har på leverantören (ekonomisk ställning tekniska och 
yrkesmässiga kapacitet)  
2. Kravspecifikation eller liknande 
Beskrivning av vad som skall göras, till exempel den tekniska specifikationen.  
3. Utvärderingsgrund  
Vilken utvärderingsgrund ska användas lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
Här skall även utvärderingskriterierna framgå, om utvärderingsgrunden är ekonomiskt mest 
fördelaktiga. 
4. Kommersiella villkor 
Vilka villkor (till exempel leverans- och betalningsvillkor) ska gälla under avtalsperioden 
5. Administrativa bestämmelser 
Vilka administrativa bestämmelser, till exempel vilket upphandlingsförfarande ska användas, 
vilken dag är sista anbudsdag och hur länge är anbudet giltigt, gäller för upphandlingen. 
 

                                                 
13 KKV 2010  s.10 
14 KKV 2010  s.13-14 
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Annonsering  
Annonsering ska som huvudregel alltid ske då en upphandlande myndighet tänker tilldela ett 
kontrakt eller ingå ett ramavtal15. Mer om annonsering finns under kapitel 4 i detta arbete. 

Tidsfrister   
I 8 kap LOU finns regler om tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud. 
Det finns tre olika huvud tidsfrister för anbudsansökningar. De är 52, 37 och 40 dagar. 
Information om vilken tidsfrist som ska tillämpas när och undantag från huvudregeln 
redovisas under kapitel 4 i detta arbete. 

Delar i val av anbud 
Tre olika delar kan sägas finnas för val av anbud. 

1. Uteslutning av leverantörer (kapitel 10 LOU) 
2. Kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagande (kapitel 11 LOU) 
3. Tilldelning av kontraktet (kapitel 12 LOU) 

Uteslutning av leverantörer 
Det finns anledningar som gör att den upphandlande myndigheten ska utesluta leverantörer 
och andra anledningar till att de får utesluta leverantörer16. Uteslutande av leverantörer ska 
ske då kännedom om lagvunnen brottslighet angående deltagande i en kriminell organisation, 
bestickning, bedrägeri eller penningtvätt (enligt definitioner från EU) finns17. Då leverantören 
är en juridisk person ska leverantören uteslutas om den juridiska personens företrädare dömts 
för brottet. Undantag från uteslutande kan uppkomma om det finns synnerliga skäl. 
Uteslutande av leverantörer får ske om leverantören är i eller är föremål för ansökan om 
konkurs, likvidation, under tvångsförvaltning, föremål för ackord eller om leverantören har 
inställt sina betalningar tillsvidare, är underkastad näringsförbud eller dömd för brott 
avseende yrkesutövning och domen vunnit laga kraft18. Vidare får leverantören uteslutas om 
den upphandlande myndigheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till allvarliga fel i 
yrkesutövningen, ej fullgjort åligganden avseende socialförsäkringar eller skatt i eget land 
eller i upphandlingslandet eller i väsentligt hänseende ej lämnat begärda upplysningar eller 
felaktiga upplysningar enligt 10 och 11 kapitlet LOU.   

Kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagande  
Efter att uteslutande skett i enlighet med 10 kapitlet LOU ska lämpligheten på kvarvarande 
leverantörer undersökas enligt 11 kap LOU19. Krav på anbudsansökande och anbudsgivarens 
ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet får ställas av den upphandlande 
myndigheten20. Kraven på kapaciteten ska framgå av annonsen om upphandlingen. 
 
Den upphandlande myndigheten får vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, 
selektivt förfarande och vid konkurrenspräglad dialog begränsa antalet anbudsansökare som 
bjuds in att lämna anbud, förhandla med eller inleda dialog med21. Vid annonseringen ska den 
upphandlande myndigheten ange kriterier eller regler för val av anbudssökande samt lägsta 
antalet som bjuds in. Om det är ett högsta antal ska detta anges. 
                                                 
15 7 Kap 1§ LOU 
16  10 kap 1-2 §§ LOU 
17 10 kap 1 § LOU 
18 10 kap 2 § LOU 
19 11 kap. 1 § LOU 
20 11 kap. 2 § LOU 
21 11 kap. 3 § LOU 
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Tilldelning av kontrakt  
Det finns två olika grunder för tilldelning av kontrakt, antingen det anbud med ”lägst pris” 
eller det ”ekonomisk mest fördelaktigt anbudet”22. Mer information om tilldelning finns under 
kapitel 3 i detta arbete. 
 
Avtalsspärr 
När tilldelningen är klar är den upphandlande myndigheten i vissa fall, se 9 kap 9 § eller 15 
kap 19 § LOU, skyldig att skicka en underrättelse om detta23. Om den upphandlande 
myndigheten skickar underrättelse via ett elektroniskt medel får ett avtal inte ingås i tio dagar 
från det att underrättelsen skickats, den så kallade avtalsspärren. Har underrättelsen skickat på 
annat sätt, till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, är avtalsspärren femton dagar. 
Den upphandlande myndigheten kan ange en längre avtalsspärr och då är det den som gäller.  
 
Det finns undantag från avtalsspärren24. En avtalsspärr förlängs om en överprövning av 
upphandlingen är gjord, den förlängda avtalsspärren gäller under förvaltningsrättens 
handläggning25. Rätten kan dock besluta att ingen förlängd avtalsspärr ska gälla. När förlängd 
avtalsspärr finns och förvaltningsrätten har avgjort målet får avtal inte ingås på tio dagar, den 
så kallade tiodagarsfristen26. När ett interimistiskt beslut, se information om interimistiska 
beslut i stycket om överprövning nedan, finns från kammarrätten eller förvaltningsrätten får 
avtal inte ingås under tio dagar efter det att rätten avgjort målet eller det interimistiska beslutet 
upphävts. Detsamma gäller då regeringsrätten beslutat att återförevisa målet till en lägre 
instans. Tiodagarsfristen kan förvaltningsrätten ta bort.  
 
 
Upphandlingsförfaranden 
 
Över tröskelvärdena finns det fyra olika förfaranden att välja mellan; öppet, selektivt, 
konkurrenspräglad dialog och förhandlat. Under tröskelvärdena finns det tre olika 
förfaranden: förenklat, urvals och direktupphandling. Mer information om 
upphandlingsförfarandena finns under kapitel 4 i detta arbete. 
 
 
Ramavtal 
 
Ramavtal är ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller 
flera leverantörer27. Syftet med avtalet är att reglera villkoren för tilldelning av kontrakt inom 
en given tidsperiod. Mer information om ramavtal finns i kapitel 3 i detta arbete. 
 
 

                                                 
22 12 kap. 1 § LOU 
23 16 kap 6 § LOU 
24 16 kap 7 § LOU 
25 16 kap 9 § LOU 
26 16 kap 10 § LOU 
27 2 kap 15 § LOU 
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Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i 
förfrågningsunderlag m.m.  
 
Det ska finnas en teknisk specifikation i annonsen om upphandlingen, förfrågningsunderlaget 
eller i de kompletterande handlingarna28. Den tekniska specifikationen kan hänvisa till 
standarder29 eller vara i form av prestanda30 eller funktionskrav. Mer information om de 
tekniska specifikationerna och särskilda kontraktsvillkor återfinns under kapitel 3 i detta 
arbete. 
 
 

2.1.3 Överprövning, skadestånd m.m. 
 
Ett av de nya kapitlen är det 16:e kapitlet. Tre områden: avtalsspärr, överprövning och 
skadestånd är det som i huvudsak behandlas i kapitlet. 
 
Överprövning 
Överprövning kan ske då en leverantör anser sig lida eller kunna lida skada31. Överprövning 
får inte längre göras då ett avtal slutits mellan en leverantör och den upphandlande 
myndigheten32. Mer information om överprövning i kapitel 8 i detta arbete. 
 
Interimistiska beslut 
Rätten kan besluta att då ingen avtalsspärr gäller att den upphandlande myndigheten ändå inte 
får ingå avtal innan något annat har beslutats, kallas interimistiska beslut33. Dessutom kan 
rätten besluta att ett avtal ej får fullföljas innan något annat har beslutats. Då skadan eller 
olägenheten av ett interimistisk beslut är större än skadan för leverantören får rätten avstå från 
ett sådant beslut. 
 
Skadestånd 
Då skada för leverantör uppkommer på grund av att en upphandlande myndighet inte följer 
LOU ska den upphandlande myndigheten ersätta skadan34. Kostnader som en anbudssökande 
eller en anbudsgivare har haft för att delta i upphandlingen innefattas i rätten till skadestånd, 
under förutsättning att möjligheten för leverantören att tilldelas kontraktet påverkats av 
åsidosättandet. Inom ett år från slutandet av avtalet eller från det att ett beslut om avtalet är 
ogiltigt, vunnit laga kraft ska talan om skadestånd väckas vid en allmän domstol35.  
 
 

                                                 
28 6 kap 1§ LOU 
29 6 kap 2§ LOU 
30 6 kap 3§ LOU 
31 16 kap 1 § LOU 
32 16 kap 13§ LOU 
33 16 kap 4§ LOU 
34 16 kap 20 § LOU 
35 16 kap 21 § LOU 
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2.1.4 Upphandlingsskadeavgift  
 
Upphandlingsskadeavgift är nytt från 2010. Upphandlingsskadeavgift blir möjligt om en 
allmän förvaltningsdomstol beslutat att ett avtal ska bestå trots att det slutits i strid mot 
avtalsspärren, att avtalet består på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse eller då en 
myndighet slutit avtal utan föregående annonsering36. Mer information om 
upphandlingsskadeavgift finns i kapitel 8 i detta arbete. 
 
 

2.1.5 Nyheter 
 
En ny proposition 2009/10:180 om förändringar i Lagen om offentlig upphandling gav en hel 
del förändrade paragrafer och några nya kapitel och paragrafer. 
 
Nya kapitel 
Kapitel 5a om Elektroniska auktioner, kapitel 16 om Avtalsspärr, Överprövning, Skadestånd 
mm., kapitel 17 om Upphandlingsskadeavgift och kapitel 18 om Tillsyn är nya kapitel från 
sommaren 2010. Vissa delar av kapitel 16 och 18 är taget ur det borttagna gamla kapitel 16. 
Det borttagna kapitel 16 återfinns i stort sätt i de nya kapitlen 16 och 18. Kapitel 5a och 17 är 
helt ny lagstiftning. Genomgång av de nya kapitlens innehåll återfinns ovan.   
 
Andra förändringar 
Det finns förändringar som inte är hela kapitel i regeringens proposition 2009/10:180 och lag 
2010:571. 

• Konkurrenspräglad dialog har lags till i LOU.  
• Det har även genomförts vissa förändringar i det 15 kapitlet.  

                                                 
36 17 kap 1§ LOU 
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2.2 Privata upphandlingsreglementen 
 
För de privata företagen styrs upphandlingen av regler framtagna av Föreningen Byggandets 
Kontraktskommitée, BKK. De privata upphandlarna kan välja i vilken omfattning de ska 
implementera reglerna i upphandlingen. Nya regler kom 2007, de så kallade BRUK 2007, 
BBK:s regler för upphandling i konkurrens. Dessa regler är till för att användas vid 
upphandling av entreprenader, konsulttjänster och leveranser då förfrågan går ut till två eller 
fler entreprenörer och då LOU inte är tillämplig. BRUK 2007 används inte vid 
direktupphandling. Reglerna är även uttryckta i särskilda styrdokument som reglerar avtal 
mellan konsulter, entreprenörer och beställare. Dessa styrdokument kallas för Allmänna 
Bestämmelser, AB. ABK reglerar konsultavtal och AB 09 reglerar entreprenadavtal. Hänsyn 
måste även tas till avtalslagen, köplagen, arbetslagstiftningen och EU-direktiv mm. När det 
gäller bostäder så måste även hyreslagen beaktas. För upphandling av bygg- och 
anläggningsentreprenader så måste reglerna i plan-, miljö- och byggnadsverkslagstiftningarna 
följas. 
 
Det finns även särskilt framtagna beskrivningsdokument med samlingsnamnet Bygg-AMA 
som framtagits av Byggandets Samordning AB och som ingår i bygghandlingarnas allmänna 
föreskrifter och tekniska beskrivningar. Exempel på beskrivningsdokument är:  

• Administrativa föreskrifter, AMA AF 07 
• Tekniska beskrivningar för anläggningar, AMA Anläggning 07  
• Tekniska beskrivningar för hus, AMA Hus 08  
• Tekniska beskrivningar för installationer av VVS, VVS AMA 98  

 
Beskrivningsdokumenten utgör branschpraxis och används av både offentliga och privata 
upphandlare. För underentreprenörer gäller även Byggmästarinformation BM 97 och UE2009. 
Dessa bestämmelser, föreskrifter och beskrivningar skräddarsys så att de passar en specifik 
upphandling och utförande. Dokumenten tillhandahålls av AB Svensk byggtjänst. 
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Del 2  
 
Denna del sammanfattar de kommunala respektive privata upphandlarnas svar på de frågor 
som ställdes under kvalitativa intervjuer under oktober till november 2010. Frågeformulären 
återfinns i bilaga 1 för de kommunala upphandlarna och i bilaga 2 för de privata 
upphandlarna. 
 
3 Upphandlingsprocessen för ett specifikt fall  
 
Hur gick upphandlingen till 
 
För att lättare kunna jämföra upphandlingsprocesserna mellan kommunala och privata 
bostadsbolag fanns intentionen att använda stambytesupphandlingar som diskussionsunderlag 
vid intervjuerna. Dock visade det sig att vissa av de intervjuade upphandlarna inte hade 
möjlighet att visa upphandlingar av stambyten. Då användes istället liknande upphandlingar 
som grund och generella kopplingar till hur upphandlingen skulle ha gjorts om det gällde 
stambyten.  
 
De stambytesupphandlingar som redovisades visade sig vara svåra att jämföra mellan 
varandra. Varje upphandling var unik vad gällde tillvägagångssätt, antal lägenheter som skulle 
stambytas och vad som ingick i upphandlingen utöver själva stambytet. Det var också svårt att 
bryta ut en viss detalj inom upphandlingen. Dels för att anbuden inte var redovisade på 
detaljnivå utan ett pris bestod oftast av flera beståndsdelar och dels att vi i flera fall inte fick 
möjlighet att ta del av hela anbudet samt det underliggande utvärderingsmaterialet.  
 
 
Lagen om offentlig upphandling 
 
Det är inte alla områden inom upphandlingsprocessen som är reglerade i LOU. För de 
områden som inte är reglerade i LOU finns riktlinjer kring upphandlingsreglerna och 
upphandlingsprocessen sammanställda av Konkurrensverket. Efter varje underrubrik ovanför 
de frågor som ställdes under intervjuerna ges utdrag från LOU eller från riktlinjerna som 
sammanställts av Konkurrensverket med de nya bestämmelserna som tillkom i LOU 201037. 
Ibland följs endast praxis inom branschen och då redovisas detta istället under frågans rubrik.  
 
 
Upphandlarens roll hos de intervjuade upphandlarna 
 
Kommunala upphandlare 
Under intervjuerna framkom inte om någon av de kommunala upphandlarna eller bolagets 
upphandlingschef var en del av bolagets ledning. Det som framkom var däremot att ledningen 
inte var aktiva i upphandlingsprocessen. Det låg mer på upphandlarens ansvar att utforma 
upphandlingen på bästa sätt efter LOUs regelverk.  
 
Privata upphandlare 
Inom de privata bostadsbolagen var upphandlarens position väldigt nära ledningsnivå. Ofta 
var upphandlaren även en del av styrelsen. Upphandlingsfunktionen anses vara en viktig del 

                                                 
37 KKV 2010 
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av företaget. Upphandlaren roll under upphandlingsprocessen och genomförandet såg olika ut 
och berodde på hur företagens organisationer var uppbyggda. I de flesta fall var upphandlaren 
även projektledare under genomförandet. Det som skiljdes åt var hur ofta som upphandlaren 
också stämde av och kontrollerade det upphandlade arbetet under genomförandet. 
 
 
3.1 Hur gick upphandlingen till i det specifika fallet? 
 
Generellt om upphandling av stambyte 
Det som kännetecknar arbeten kring stambyten är att det inte bara rör sig om byte av 
rörstammar utan ofta byts elledningar ut och badrum och kök byggs om till en högre 
standardnivå. På grund av att standardnivån i lägenheterna höjs finns det möjlighet att höja 
hyrorna, och på det sättet får bostadsbolagen investeringen att gå ihop ekonomiskt. Ofta 
monteras energisnål utrustning in i lägenheterna för att kunna minska energi- och 
vattenförbrukningen i byggnaderna. 
 
Svar: Kommunal upphandlingsprocess 
Tre utav fem kommunala upphandlare hade bakgrund inom byggbranschen. Alla var insatta i 
byggprocessen och hur regelverket för upphandling fungerade. Ett av företagen såg en risk i 
att ha upphandlare med endast administrativ eller juridisk bakgrund. De ansåg att det var 
viktigt att upphandlaren är insatt i och har erfarenhet av det han upphandlar. Antalet externa 
konsulttjänster som köptes in vid upprättande av förfrågningsunderlag var olika. Mestadels 
upphandlades projekteringsarbete av VVS- och El-konsulter. Alla kommunala bostadsbolag 
hade egna förvaltare. Ibland hade de även byggprojektledare representerade inom företaget. I 
dessa fall skedde ombyggnadsarbetets projektering tillsammans med den interna personalen, i 
andra fall togs projekteringen fram med hjälp av externa konsulter. Entreprenadformen var 
oftast i form av generalentreprenad som avropades via ramavtal. 
 
Svar: Privat upphandlingsprocess 
För de privata aktörerna så gjordes upphandlingarna väldigt olika. Utmärkande för de privata 
upphandlarna var att flertalet hade haft en praktisk arbetserfarenhet från byggbranschen, ofta i 
form av entreprenör till fastighetsbolag. De var väl insatta i byggprocessen och hade stor 
förståelse för hur entreprenörerna arbetar. Endast i ett fall hade upphandlaren en renodlad 
upphandlingsbakgrund, dock inom fastighetsbolag. I detta fall upphandlades en konsulttjänst 
för att sköta upphandlingen av själva byggentreprenaden och för upprättande av 
förfrågningsunderlag. Denne konsult tog i sin tur hjälp av specialiserade konsulter inom olika 
områden som t.ex. projektering för el- och VVS-arbeten. I de övriga företagen var inslaget av 
konsulter i upphandlingsprocessen väldigt varierande och berodde på vilken kunskap och 
resurser som fanns representerade inom företaget. Främst var det konsulter inom el och VVS 
som anlitades externt. Ombyggnadsarbetenas projektering och planering togs fram av 
upphandlaren tillsammans med intern personal. Entreprenadformen var oftast en 
totalentreprenad, i två fall genomfördes stambytet och ombyggnationen i form av en 
generalentreprenad. Vid en totalentreprenad ges ett större utrymme för entreprenörerna att 
lämna egna förslag på delar av utförandet.  
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Summering: 
Upphandlarnas kunskaper om byggprocessen var höga hos både de kommunala och privata 
bolagen. Det som var skillnaden var att de privata upphandlarna i större utsträckning hade 
erfarenhet från entreprenörens perspektiv och hade därmed en större förstående för dessas 
situation. I upphandlingsprocesserna tog man in konsulttjänster i både de privata och 
kommunala bolagen för VVS och El projektering. Ombyggnationsprojekteringen togs fram 
internt i större utsträckning inom de privata företagen än inom de kommunala. Det som 
avgjorde detta var om kompetens inom byggprojektledning fanns inom bolaget eller inte. 
Utförandet gjordes oftast i form av totalentreprenad för de privata företagen och som 
generalentreprenad genom avrop i ramavtal hos de kommunala bolagen. 
 
 

3.2 Förstudie 
 
Förstudien går ut på att ta reda på: 

• Vad ska uppfyllas? 
• Hur ska det uppfyllas? 
• Vad kostar det? 
• Vilken tid tar det/får det ta? 

 
Svar: Kommunala upphandlare 
För fyra av bolagen var det ingen större förändring på hur analysen gick till från tidigare 
förstudier. Det var nya hus men ofta i samma stil med samma problem. Inventering av 
byggnaderna gjordes, i alla fall. Det viktiga med förstudien är att ta reda på vad man vill ha 
för något så att man kan uttrycka det korrekt i förfrågningsunderlaget säger ett av bolagen. 
Vissa förändringar gjordes som tex. vilket märke eller likvärdigt som de vill ska användas. Ett 
bolag var också tvungna att ställa högre krav på tillgängligheten i badrummen, då kommunen 
och bolaget ändrat riktlinjerna på tillgängligheten. Ett av bolagen hade diskussion med ett 
antal leverantörer för att få fram bra krav, detta då det är viktigt att ställa rätt skall och bör 
krav. Varje liten detalj kan vara avgörande för hur slutresultatet och prislappen blir. Det sista 
bolaget gjorde mycket förändringar då de inte ser på äldre förfrågningsunderlag för att 
minimera risken att upprepa andras misstag. Bolaget har en uppfattning om att LOU inte 
följdes för tio år sedan på samma sätt som det görs nu så det är inte bra att titta på äldre 
upphandlingar då de kanske inte är helt förenliga med LOUs regler.  
 
Endast ett av de tillfrågade bolagen hade inte ramavtal på sina stambytesupphandlingar. Det 
bolag som inte hade ramavtal, gick igenom beståndet för att se var det var mycket 
vattenskador. Fastigheter med mycket vattenskador renoveras först. Badrummen får nya 
ytskikt (kakel och klinkers), nya stammar i huset, ny ventilation, el och värmesystem.  
 
Ett annat bolag gjorde område för område. När de ska undersöka behovet i en speciell 
fastighet går de igenom alla lägenheter och byggnader. Bolaget börjar med att anlita en 
arkitekt, en el- och en VVS-konsult. Sedan försökte dessa tre med hjälp av bolagets egen 
personal att identifiera vilka olika typer av typ badrum och kök som finns i beståndet. Denna 
identifikation gjordes via ritningar. Tio stycken typ badrum och kök identifierades. Nästa steg 
var att med hjälp av konsulterna bestämma vilka typer av material man skulle använda sig av. 
Entreprenaden utfördes i form av en generalentreprenad. Bolaget bestämde sig för vilket 
kakel, vilken toalettstol och vilken blandare. I stambytet ingick byte av stammar i kök och 
badrum samt ny interiör i badrummen. De nya stammarna läggs i uppbilade golv, dvs. inga 

22 
 



 

kassetter. Hyresgästen kunde välja att ta ny köksinredning i lägenheten mot en extra 
hyreshöjning. 
 
I ett bolag har de en speciell grupp som ansvarar för stambytena, de vet redan vilka behov 
fastigheterna har och hur bolaget vill ha det. Bolaget gjorde ett provhus 2001 i Hjorthagen. De 
har även avtal med hyresgästföreningen om vad de får göra. Under stambytet rivs hela 
badrummet, nya stammar installeras, nytt badrum installeras, köket och eventuell enskild 
toalett får nya stammar, nya VVC ledningar i hela huset och alla blandare i lägenheterna byts 
ut, nya el-stigar i huset och lägenheterna och nya jordfelsbrytare installerades. 
 
Några av bolagen hade tagit fram speciella riktlinjer till hur hyresgästerna boendesituation 
skulle tillgodoses under stambytet och hur entreprenörernas personal skulle bete sig vid arbete 
i kvarboende hyresgästers lägenheter. Även speciella kommunikationsplaner togs fram för att 
veta när viss information skulle ges och av vem. 
 
Upphandlingsförfarande  
Den av upphandlingarna som inte var ett ramavtal, hamnade under tröskelvärdet och 
upphandlingen gjordes därför med ett förenklat förfarande i form av en totalentreprenad. 
Stambytesupphandlingarnas ramavtal låg över tröskelvärdet för alla bolagen. Ett av bolagen 
använde sig av selektivt förfarande, de tre andra använde sig av öppet förfarande, se kapitel 
4.1 i detta arbete. 
 
Svar: Privata upphandlare 
Förstudierna när det gällde stambytes- och ombyggnadsupphandling bestod i att inventera 
byggnaderna och undersöka el-, rör- och värmesystem samt lägenheternas skick. I några av 
förstudierna undersöktes om stambytet skulle göras på något nytt sätt, i andra så var 
tillvägagångssättet redan bestämt från början. I vissa upphandlingar gjordes stambyten inom 
ett helt område i andra fall endast i enstaka byggnader och i ett fall endast i enstaka 
lägenheter38. Det som flertalet tittade på var hur förvaltningen av byggnaderna kunde 
förbättras i ett livscykelperspektiv. En viktig aspekt som framkom vid intervjuerna var 
fördelen av att använda sig av samma märke på t.ex. pumpar, maskiner och vitvaror inom 
byggnaderna. Om samma utrustning användes i byggnaderna effektiviserades 
förvaltningsavdelningens arbete både kunskapsmässigt och ekonomiskt. Flertalet av 
upphandlarna poängterade att den tekniska inventeringen var viktig för att se vad och hur 
mycket som måste finansieras genom hyreshöjningar.  
 
En annan viktig aspekt som undersöktes under flertalet av upphandlingarna var hur de kunde 
energieffektivisera byggnaderna i kombination med stambytet. I dessa fall diskuterades 
tillvägagångssätt och användande av nya material och produkter fram mellan entreprenören 
och beställaren i ett tidigt skede i processen. Diskussioner skedde också kring 
förvaltningslösningar direkt med entreprenörerna. I andra fall togs det in konsulter för att få 
fram passande energibesparingsåtgärder i samband med stambytet.  
 
Hyresgästerna 
I och med att arbete måste pågå i hyresgästernas lägenheter under ett stambyte, var 

                                                 
38 I detta utförande så gjordes stambytet i tomma lägenheter, dvs lägenheter mellan hyresgäster eller lägenheter 
som redan står tomma, samt i lägenheter som anmält intresse om att vilja renoveras.. I den tomma lägenheten 
installeras en våtrumskassett och rör dras ner genom huset. I övriga lägenheter i huset, på den stammen, 
förbereds det för kassettmontering i framtiden. De tomma lägenheterna totalrenoverades samtidigt som 
stambytet. 
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hyresgästernas situation en viktig del av planeringen. Flertalet av företagen hade tagit fram 
speciella riktlinjer kring stambytena gällande både företagets och entreprenörernas kontakt 
och kommunikation med hyresgästerna. Det är hyresgästföreningen som bestämmer om 
hyresgästerna ska evakueras eller inte. Hyresgästernas delaktighet skiljde sig dock åt mellan 
företagen. Inom samtliga företag fick hyresgästerna göra färgval på kakel och köksluckor.  
 
Entreprenörer 
I den privata förstudien sker ett första urval av lämpliga entreprenörer. De egna erfarenheterna 
spelar stor roll för vilka som kontaktas inför en upphandling. Mestadels gick förfrågan till 
entreprenörer som företagen redan tidigare hade arbetat med. Samtliga privata företag tog 
själva kontakt med de entreprenörer som de ville skulle lämna anbud på upphandlingen. 
Antalet entreprenörer som tillfrågades varierade mellan 3-8 st. I några av upphandlingarna 
gick förfrågan ut även till nya entreprenörer. Dessa entreprenörer blev dock granskade innan 
förfrågan ställdes, både vad gällde ekonomisk styrka, kapacitet och kompetens. Ingen av 
företagen använde sig av upphandlingsportaler. 
 
Summering: 
Inom de kommunala bolagen låg fokus i förstudien på att ta fram skall- och bör-krav som 
måste ställas för att få fram de produkter och utförande som behövs. I de privata företagen låg 
istället fokus på hur förvaltningen av byggnaderna och energiförbrukningen kunde 
effektiviseras i ett livscykelperspektiv. Inom den privata förstudien fanns ett större inslag av 
att undersöka nya lösningar och tillvägagångssätt än i den kommunala förstudien. Inventering 
av byggnaderna gjordes av både de privata företagen och de kommunala bolagen.  
 
Vid stambytet gjordes även standardhöjande åtgärder i både det privata och kommunala 
lägenheterna. Detta gjordes för att ha möjlighet att kunna finansiera stambytet genom 
hyreshöjningar. En stor del av förstudien var även att planera hyresgästernas bostadssituation 
under stambytet.  
 
För de kommunala bostadsbolagen måste upphandlingsförfarandet bestämmas redan i 
förstudien. För de privata kan detta beslut tas i ett senare skede i upphandlingsprocessen. 
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3.3 Förfrågningsunderlaget  
 
Lagen 
 
Till stora delar kan man säga att hela lagstiftningen går ut på att allting skall framgå av 
förfrågningsunderlaget eller av andra dokument som skall finnas med vid förfrågningen om 
anbud. Exempelvis ska den utvärderingsgrund som används för val av anbud, tidsfrister mm 
framgå av förfrågningsunderlaget. Anledningen till att allt skall framgå är att ge alla 
leverantörer samma chans. 
 
Entreprenörens lämplighet säkerställs genom krav som ställs i förfrågningsunderlaget eller 
annonsen. I 11 kap. LOU anges att dessa krav ska vara utformade kring att säkerställa 
leverantörens ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. De 
entreprenörer som uppfyller kraven blir kvalificerade och deras anbud får möjlighet att vara 
med vid urvalsprocessen. Kraven får inte vara för höga utan måste vara i relation till vad som 
ska upphandlas så att proportionalitetsprincipen uppfylls. 
 
 I annonsen om upphandlingen, förfrågningsunderlaget eller i de kompletterande handlingarna 
ska den tekniska specifikationen ingå39. Den tekniska specifikationen kan hänvisa till 
standarder40 eller vara i form av prestanda41 eller funktionskrav. En vara eller tjänst som inte 
överensstämmer med i specifikationer angivna standarder får inte förkastas om anbudsgivaren 
visar i sitt anbud att lösningen på likvärdigt sätt uppfyller kraven i den tekniska 
specifikationen42. Det ovanstående gäller också under förutsättning att prestanda- eller 
funktionskraven uppfylls av standardenliga byggentreprenader, varor eller tjänster.  
 
Uppgifter om ursprung, tillverkning eller särskilt framställningssätt eller hänvisningar till 
varumärke, patent, typ, ursprung eller tillverkning får inte, om det leder till att bolag gynnas 
eller missgynnas, ingå i den tekniska specifikationen43. Om det utan sådana 
uppgifter/hänvisningar är omöjligt att tillräcklig preciserat och begripligt beskriva föremålet 
får denna typ av uppgifter/hänvisning förekomma. Uppgifterna/hänvisningarna ska då följas 
av ”eller likvärdigt”. Särskilda regler för när och vilka miljömärken som får användas i form 
av prestanda- eller funktionskrav finns i 6 kap 7§ LOU. När en upphandlande myndighet 
kräver intyg ska intyg utfärdade av erkända organ i ett EES-land godtas44. 
 
När det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är det som ska antas får den upphandlande 
myndigheten i annonsen om upphandlingen ange att de godkänner alternativa utföranden, om 
detta inte anges är alternativa utföranden ej tillåtna45. Minimikrav och särskilda villkor för 
presentation av alternativa utföranden ska anges i förfrågningsunderlaget i de fall som den 
upphandlande myndigheten tillåter alternativa utföranden. 
 

                                                 
39 6 kap 1§ LOU 
40 6 kap 2§ LOU 
41 6 kap 3§ LOU 
42 6 kap 5§ LOU 
43 6 kap 4§ LOU 
44 6 kap 8§ LOU 
45 6 kap 9§ LOU 
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Den upphandlande myndigheten får i förfrågningsunderlaget begära information i anbudet om 
hur stor del av kontraktet som kommer att läggas ut på tredje man och vilka underleverantörer 
de föreslår46.  I annonsen om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget kan den 
upphandlande myndigheten ange särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor på 
fullgörandet som ställs på leverantören47. 
 

Kravutformningen på entreprenaden 
 
Svar: Kommunala upphandlare  
Det är väldigt olika vad bolagen har för krav på entreprenaden. Ett bolag har i vissa fall 
funktionskrav. Det är mest skall-krav när det gäller funktioner. Ett annat av bolagen kräver att 
entreprenören samt entreprenaden uppfyller bolagets egna krav på t.ex. miljö. Ett tredje bolag 
är mest intresserade av att entreprenören ska klara av volymen som ska levereras. Det fjärde 
bolaget sätter upp en kvalitetsribba som entreprenaden ska över.  
 
Svar: Privata upphandlare  
För kravutformningen på utförandet var det skillnad i hur styrt man hade gjort detta i 
förfrågningsunderlaget. Hälften använde bör-krav, dvs. att kraven var mer utformade mot att 
entreprenaden skulle uppnå en viss funktion men att inte tillvägagångssättet var specificerat i 
detalj. Andra hade mer styrda skall-krav på vad entreprenören skulle utföra.  
 
När det gällde förvaltningsmässigt bra produkter så användes märkeskrav. I detta avseende 
var flertalet upphandlingar relativt styrda med skall-krav på entreprenaden. Flera av företagen 
såg detta som krav på en viss kvalitet.  De vill uppnå samma kvalitet och hållbarhet i sina 
system om de märker att ett system eller produkt fungerar bättre än någonting annat. En annan 
anledning var att det kan vara lättare att hitta reservdelar till en viss produkt och i den 
bemärkelsen var det förvaltningsmässigt bättre att hålla sig till ett visst märke. 
 
Summering: 
Enligt LOU får inte upphandlaren ange märkeskrav i upphandlingen. Märkeshänvisning får 
endast göras om det inte går att förklara en produkt på ett annat sätt. Det finns speciella regler 
om när märkesnamn får användas. Om märkeshänvisning görs måste entreprenören få 
möjlighet att i anbudet kunna erbjuda en likvärdig produkt 
 
Inom den privata upphandlingen sattes ofta skall-krav för ett visst märke för att tillförsäkra en 
förvaltningsmässig bra produkt. I vissa fall sattes skall-krav för att en viss funktion skulle 
uppnås och bör-krav användes istället för att låsa ett visst tillvägagångssätt. För de 
kommunala upphandlarna användes också skall-krav för att uppnå en viss funktion. De 
använde sig även av skall-krav för Miljökrav, Kapacitetskrav och Kvalitetskrav. 
 
En slutsats av vilka krav som sattes på entreprenaden är att de privata upphandlarna använde 
sig av en blandning av skall- och bör-krav, medan de kommunala till största del använde sig 
av skall-krav. 
 

                                                 
46 6 kap 11§ LOU 
47 6 kap 13§ LOU 
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Övriga hänsynskrav, miljökrav eller annat 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Det fanns lite olika krav som bolagen hade på sina entreprenörer, ett var att de ska sopsortera, 
ett annat är att entreprenören ska ha ett miljökvalitetsarbete, de behöver ej vara certifierade. 
Två bolag ville att entreprenören jobbar med miljö utan att de kräver att entreprenören ska 
vara certifierade, detta för att det kan vara svårt för små bolag att få en certifiering. Ett bolag 
vägde in lite social hänsyn, t.ex. att entreprenören ska vara en god samhällsmedborgare 
genom att t.ex. betala skatt och ha vit arbetskraft. När det gällde hänsynskraven så hade vissa 
av de kommunala bolagen krav på att entreprenörerna skulle vara anslutna till 
inloggningssystemet ID06 som innefattar legitimationsplikt hos de personer som kommer att 
arbeta i fastigheterna. 
 
Svar: Privata upphandlare 
Alla privata företag ställde miljökrav i sina upphandlingar både på entreprenören och på 
material. Omfattningen av dessa miljökrav var dock olika. Några ställde miljökrav i enlighet 
med företagets egen miljöpolicy. Andra använde speciella miljökvalificeringssystem för att 
utforma kraven. I några fall anpassade man kraven i relation till vad ett arbete kräver. 
 
Flertalet av upphandlarna påpekade att det fanns ett problem med om det ställdes för höga 
miljökrav, vilket då kan leda till att entreprenörer inte kan lämna anbud. Det är dyrt för ett 
företag att miljöklassificera sig. Denna klassificering är ofta inte ekonomiskt försvarbart för 
ett mindre företag. Miljömedvetenhet angående vad som gäller miljön i lägenheterna och vid 
transporter till och från arbetsplatsen togs i vissa fall upp. De privat företagen kunde också 
ställa krav på att entreprenörernas transporter endast skulle göras med miljöbilar eller att 
materialen skulle vara närproducerade. 
 
Hänsynskraven handlade oftast om hur entreprenören skulle uppföra sig i kontakten med 
hyresgästerna. Flera av företagen hade tagit fram särskilda riktlinjer. Dessa riktlinjer 
förstärktes av krav på att entreprenören skulle vara ansluten till ett för branschen vedertaget 
inloggningssystem med legitimationsplikt kallad ID06. Entreprenörens beteende hos 
hyresgästerna var en viktig del att säkerställa innan arbetet med stambyten kunde starta. 
Hänsynskraven var lite olika utformade men kunde tex innehålla bestämmelser om hur 
entreprenörernas anställda skulle bete sig inne hos hyresgästerna och att de måste tänka på 
dem som bor i lägenheterna. I riktlinjerna fanns också bestämt vad som skulle kommuniceras 
och dokumenteras.  
 
Summering: 
LOU öppnar upp för användning av miljökrav och sociala krav i förfrågningsunderlaget. De 
flesta upphandlarna ställde miljökrav på entreprenörernas verksamhet. De privata kunde 
ibland sätta lite högre miljökrav än de kommunala upphandlarna. De kommunala bolagen 
ställde inte några andra sociala krav än att entreprenören skulle driva sitt företag i enlighet 
med samhällets krav på en god företagskultur. De privata hade även hänsynskrav med i sina 
upphandlingar som grundade sig på riktlinjer framtagna av företaget. 
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Utrymme för individuella förslag  
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Alla utom ett av bolagen vill inte ha några egna förslag på utförande i den diskuterade 
upphandlingen. Ett bolag hade en generalentreprenad vilket i sig motsäger egna förslag. Ett 
annat bolag ansåg att sidoanbud ofta leder till en mer komplicerad urvalsprocess, och tyckte 
att de själva kunde finna innovationer då de är en stor organisation. Ett tredje bolag tyckte att 
om man vet vad man vill ha finns det ingen anledning att ta in sidoanbud. Ett av bolagen tog 
dock emot sidoanbud då entreprenaden var en funktionsentreprenad. 
 
Svar: Privata upphandlare 
Ofta var allting specificerat i detalj i förfrågningsunderlaget, men om entreprenörerna visste 
en bättre lösning så kunde de framföra detta. Upphandlarna påpekade fördelen med att ha 
utförandet som en totalentreprenad då det ger möjlighet för entreprenören att göra egna 
lösningar. Ibland fick konsulter i uppdrag att komma med förslag på hur företaget kunde 
uppnå en viss vision eller ett uppsatt energi- och miljömål. Ett annat sätt att få in förslag på ny 
teknik och nya material är att möjliggöra för entreprenörerna att få lämna sidoanbud. Vid 
generalentreprenad gjordes en beskrivning av vad som skulle utföras i förfrågningsunderlaget, 
därefter följde löpande diskussioner om förändringar i utförandet vid ändrade förutsättningar. 
I vissa fall fick entreprenörerna besöka byggnaderna innan för att bilda sig en uppfattning om 
arbetet. Under dessa inspektioner kunde det komma fram någonting som hade förbisetts av 
upphandlaren. 
 
Summering: 
Sidoanbud inom en offentlig upphandling får endast lämnas om detta finns specificerat i 
förfrågningsunderlaget samt om utvärderingsgrunden är det ”ekonomiskt mest 
fördelaktiga”48.  För de kommunala upphandlingarna var det endast i ett fall som sidoanbud
kunde lämnas. Detta var för att det var en funktion

 
sentreprenad.  

                                                

 
De kommunala upphandlarna ansåg att sidoanbud ibland kunde resultera i en för krånglig 
urvalsprocess samt att det var onödigt med sidoanbud om de redan visste vad de ville ha.  
 
Det fanns en helt annan möjlighet att få lämna sidoanbud i den privata upphandlingen. Trots 
att förfrågningsunderlagen ofta var detaljspecificerade så fick entreprenören lämna ett 
sidoanbud om det innebar en mer fördelaktig lösning. Entreprenörens påverkan på utförandet 
gavs ett mycket stort utrymme i den privata upphandlingen. 
 
 

 
48 6 kap. 9§ LOU 
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Oförutsedda förändringar  
 
Lagen 
I 8 kap LOU står att kompletteringar av förfrågningsunderlaget får göras under anbudstiden. 
Konkurrensverket har inte skrivit ut riktlinjer om när eller om kompletteringar får göras. I de 
Administrativa föreskrifterna49 skrivs det in vid byggentreprenad, även i enlighet med 
branschpraxis, att Kompletterande Förfrågningsunderlag, KFU, kommer att skickas ut under 
anbudstiden. 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Alla bolagen skickade ut kompletterande förfrågningsunderlag, KFU. Ett av bolagen skickade 
inte ut KFUn under anbudstiden, utan skickade istället ut det under ramavtalets löptid då de 
var tvungna att göra förändringar. De andra fyra bolagen skrev KFUn under anbudstiden, om 
de upptäckte något som måste ändras. Ändringarna kom ofta efter frågor från entreprenörerna. 
Två av bolagen anger i förfrågningsunderlaget hur låg tid innan anbudstidens utgång de kan 
komma med en ny KFU.  Om ett KFU skickas för sent så ökar ett av bolagen anbudstiden så 
att alla leverantörer får en chans att anpassa sig till den nya informationen.  
 
Flera av upphandlarna poängterade att det har blivit lättare att upphandla stambyten nu än för 
några år sedan. Entreprenörerna som kan utföra stambyten har blivit fler och har effektiviserat 
sina arbetsprocesser kring stambyten och ombyggnationer. Denna typ av byggentreprenad 
innebär inte längre så mycket KFU:n och ÄTA-arbeten som tidigare. Entreprenörerna utför 
även arbetet mycket fortare än tidigare. 
 
Svar: Privata upphandlare 
För ett privat företag är det lätt att ändra förfrågningsunderlaget eller arbetet om någonting 
oförutsett framkommer. Vid dessa ändringar ser ofta företagen till att anbudsgivarna har fått 
ändringarna. Under förfrågningen reviderades underlaget. Vid behov fanns möjlighet att lägga 
till saker vid förhandlingarna efter anbudstidens utgång. Entreprenörerna hade ibland 
friskrivningar med i sitt anbud t.ex. att de inte hade ansvaret att sanera vid upptäckt av asbest, 
eller att det då tillkommer kostnader för sanering. Om företagen vet att någonting är osäkert 
när förfrågningsunderlaget går ut så upplyser de entreprenören direkt om det. De försöker 
dock att inte skicka ofullständiga förfrågningsunderlag.  
 
Summering: 
Kompletterande förfrågningsunderlag, KFU, är reglerade i det 8 kap LOU och får endast 
göras under anbudstiden. Praxis inom byggbranschen är att KFUn kan lämnas innan 
anbudstidens utgång.  
 
De kommunala upphandlarna skickade ut KFUn ofta efter att problem påtalats av 
entreprenörerna. KFUna annonseras så att alla entreprenörer kan ta del av ändringarna. 
När KFUn kan komma att skickas ut är angivet i de Administrativa Föreskrifterna i 
förfrågningsunderlaget. Att alla upphandlarna använde sig av KFUn påtalar komplexiteten i 
upphandling av byggentreprenad och att det behövs en viss del av flexibilitet för att ha 
möjlighet att ändra vissa områden i förfrågningsunderlaget som inte förutsågs från början. 
 
De privata upphandlarna kunde när som helst meddela förändringar av 
förfrågningsunderlaget. De påtalade dock att dessa ändringar skickas till alla entreprenörerna 

                                                 
49 Se även i del 2.2 om AF AMA och dess regler 
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under anbudstiden. Förhandlingar efter att anbud inlämnats får också göras i den privata 
upphandlingen och sker då oftast med en entreprenör i taget. Den största skillnaden mellan 
den privata och kommunala anbudsprocessen är möjligheten till kommunikation och 
förhandling med anbudsgivarna då förändringar behöver göras. 
 
Utförandet av stambyten och ombyggnationer har blivit mycket smidigare än för några år 
sedan. Fler entreprenörer finns på marknaden och tidsåtgången har blivit kortare. 
Upphandlingen av stambyten har också blivit lättare i och med att entreprenören har 
effektiviserat sina arbetsprocesser. En van entreprenör vet vad som krävs av dem och kan 
också lämna in ett mer strukturerat anbud. 
 
 

Belöningssystem i upphandlingen 
 
Det finns ingen uttalad rekommendation i branschen, lagen eller i riktlinjerna att 
belöningssystem ska finnas inom upphandling. Belöningssystem är dock ett incitament som 
används vid kontraktsutformning och avhandlas inom kontraktsteori. Detta begrepp kommer 
inte närmare att diskuteras i detta arbete50. 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Inget av bolagen hade ett belöningssystem för entreprenören i de upphandlingar vi 
diskuterade. Ett bolag hade dock ett belöningssystem för upphandlarna inom bolaget, om de 
klarade att genomföra stambytet i ett trapphus på kortare tid än den utsatta tiden. Ett annat 
bolag hade belöningssystem för entreprenörer i enstaka fall, men då är det i utvärderingsfasen 
som entreprenören får poäng om tidsbesparing har uppstått och kan på så sätt öka priset lite. 
Ett tredje bolag hade dock ofta belöningssystem i byggprojekt i form av att om man delar på 
vinst på grund av minskade kostnader. Incitamenten måste vara med i förfrågningsunderlaget.  
 
Svar: Privata upphandlare 
När det gäller stambytesarbeten och ombyggnationer så fanns det belöningssystem i två 
upphandlingar. I det ena fallet delades eventuell kostnadsbesparing lika mellan 
uppdragsgivare och entreprenör. I det andra fallet fanns ett sorts belöningssystem i och med 
att företaget inte accepterade ÄTA-arbeten51. Istället gavs ett belopp till entreprenörerna i 
förväg för att täcka dessa. Om utförarna har tur och inte stöter på för mycket oförutsedda 
problem, eller gör misstag, kan de behålla hela beloppet i vinst. Vid annan upphandling då 
partnering används som entreprenadform har företagen alltid incitamentsystem. Då sker en 
uppdelning av vinst och förlust mellan uppdragsgivare och utförare. 
 

                                                 
50 Hultkrantz L, 2004 
51 Förkortning för Ändrings- och Tilläggsarbeten 
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Summering: 
Det förekom belöningssystem inom upphandlingar som kan vara utformade på olika sätt. I de 
upphandlingar som gicks igenom under intervjuerna fanns det endast belöningssystem i de 
privatas upphandlingar. Belöningssystem inom kommunal upphandling utformas kring 
tidsvinster och kostnadsbesparingar. I de privata företagen fanns belöningssystem vid 
kostnadsbesparingar. 
 
 
Kvalifikationskrav på entreprenören 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
När det gäller kvalifikationskrav på entreprenören så kräver ett av bolagen att entreprenören 
är godkänd ekonomiskt och inte har skatteskulder. Bifogat utdrag från UC på att 
entreprenören uppfyller en viss ekonomisk styrka är ett av de krav som ställs. För att anbudet 
ska godkännas måste det även finnas rätt referenser, projektorganisation och deras CVn, 
kompetens och kapacitet att kunna klara av jobbet. Ett annat bolag ställer upp ett antal skall-
krav på entreprenören.  
 
Svar: Privata upphandlare 
Eftersom de privata företagen själva väljer ut vilka entreprenörer de ska gå ut med 
förfrågningar till, sker en förgallring genom ett utdrag från UC på företagen innan förfrågan 
går ut. I denna förgallring undersöks om entreprenören har kapacitet att kunna klara av 
uppdraget och har en viss ekonomisk stabilitet och styrka samt har en laglydig verksamhet. 
Dessa krav är därför inte specificerade i förfrågningsunderlaget. Tidigare erfarenheter och 
relationen till entreprenören spelar också en stor roll.  
 
Entreprenörerna behövde lämna referenser på liknande uppdrag. Dessa referenser ringdes upp 
och kontrollerades. Entreprenörerna behövde även visa att deras underentreprenörer var 
godkända enligt Sveriges Byggindustriers avtal för underentreprenörer. Om en entreprenör 
hade glömt att lämna in ett dokument kunde företaget meddela entreprenören direkt att ett 
dokument eller en uppgift fattades så att de hade möjlighet att komplettera sitt anbud. 
 
Ett annat krav fanns hos ett företag att entreprenören inte fick sälja sina fakturor. Hos ett annat 
företag var entreprenörens lokalisering viktig och ansågs vara ett sätt att bättre säkerställa 
leveransen av uppdraget. Det poängterades att det är viktigt att inte slösa på anbudsgivarnas 
resurser genom att inte ställa för höga krav på redovisning av olika kompetensintyg. Kraven 
måste vara i relation med det arbete som ska utföras. 
 
Summering: 
Vilka krav som får ställas på anbudsgivarna finns reglerade i LOU. Krav får ställas på 
entreprenörens ekonomiska styrka och kapacitet. Kraven får inte ställas för högt utan ska vara 
i proportion till det som behövs för att kunna utföra uppdraget. Även de privata upphandlarna 
påtalade vikten av att inte ställa för höga krav. Kraven hos de kommunala och privata 
upphandlingarna var i grunden lika men de privata kunde även ställa krav på entreprenörens 
geografiska lokalisering samt ta hänsyn till egna erfarenheter. De privata företagen gör en 
gallring av entreprenörerna innan de går ut med förfrågningen genom att titta på deras 
ekonomiska styrka och kapacitet. 
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Kvalitetssäkring av entreprenörernas arbeten 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Det bolag som använde ett selektivt förfarande hade i och med det en förgallring. 
Referenserna fick då inte så mycket tyngd. Ett annat bolag tar in sina egna erfarenheter som 
en referens om bolaget tidigare samarbetat med en entreprenör. Ett tredje bolag ser på 
referenser och standardkrav. När det gäller den tekniska specifikationen så skriver bolagen in 
i förfrågningsunderlaget vad de vill ha följt av ”eller likvärdigt”. Besiktningar görs efter 
avslutat arbete för att kontrollera att utförandet gått till i enlighet med det som avtalats.  
 
Ett av bolaget tycker att det är problematiskt att ställa krav på entreprenörerna, ju mer krav 
man sätter desto fler entreprenörer utesluter man. En av de uteslutna entreprenörerna kanske 
är den bästa. Bolaget anser att man bara ska kräva det man har fog för. 
 
Svar: Privata upphandlare 
I och med att de privata företagen skriver in vilken produkt de vill ha i avtalet så har de redan 
på sätt och vis kvalitetssäkrat en del av entreprenörens arbete. Den slutliga kvalitetssäkringen 
görs vid besiktningen av arbetet då dels kontroll av att det är rätt produkter som har använts 
och dels av hur utförandet har gjorts. Även referenser från liknande arbeten kan ha en 
inverkan på hur beställaren kan kvalitetssäkra entreprenörens arbete. Kvalitetssäkringen kan 
också göras genom kontroll av vilken funktion som är uppnådd till överenskommet fast pris.  
 
Ett av företagen berättade att i vissa fall, efter ett första urval av de inkomna anbuden, träffade 
företaget de entreprenörer vars anbud de ville gå vidare med. Då gicks anbuden igenom med 
respektive entreprenör och frågor ställdes kring anbudet. På så sätt såg de till att entreprenören 
visste vad de lämnat anbud på och vad för slags anbud de lämnat, en sorts kvalitetssäkring. 
 
Summering: 
Standarder, prestanda- och funktionskrav får ställas på de varor och tjänster som ska 
upphandlas offentligt. Ursprung, varumärke eller typ får inte ingå i specifikationen om det går 
att beskriva föremålet på annat sätt. Om uppgifter och hänvisningar görs i 
förfrågningsunderlaget måste det följas av frasen ”eller likvärdigt”.  
Skillnaderna mellan privat och offentlig upphandling ligger i att de kommunala inte får 
hänvisa till en viss produkt. I övrigt så är kvalitetssäkringen relativt lika och den slutliga 
kontrollen av entreprenörens utförande görs vid slutbesiktningen.  
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3.4 Urvalsprocessen  
 
Lagen 
Det finns två olika grunder för tilldelning av kontrakt52. Det ena är att tilldela kontraktet till 
det anbud som har lägst pris. Det andra är att tilldela kontraktet till det anbud som är 
ekonomisk mest fördelaktigt. För att avgöra vilket anbud som är ekonomiskt mest lönsamt ska 
den upphandlande myndigheten ta hänsyn till olika kriterier. I 12 kap 1 § finns olika förslag 
till kriterier. De är; pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, 
kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och 
tekniskt stöd. Grunden för tilldelning av kontraktet ska finnas med i annonsen eller i 
förfrågningsunderlaget. Kriterierna som ligger till grund för val av anbud måste viktas eller ha 
olika prioritet för att ett val ska kunna göras53. Viktningen eller prioritetsordningen ska anges 
i annonsen, förfrågningsunderlaget, i inbjudan att lämna anbud/delta i förhandlingarna eller i
det beskrivande dokumentet.  
 
Om ett av anbuden anses för lågt (prismässigt) får detta förkastas om ett bra svar om 
anledningen till det låga budet inte kommit in efter förfrågan eller svaret ej varit 
tillfredställande

 

                                                

54. 
 
 
Urvalskriterier  
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Kriterierna på entreprenören är lite olika. Vissa av bolagen tar in CV eller andra referenser på 
entreprenören. Urvalskriterierna anges i förfrågningsunderlaget under de Administrativa 
föreskrifterna, AF. 
 
Svar: Privata upphandlare 
Företagen bestämmer själva hur urvalsprocessen går till och detta specificeras inte i 
förfrågningsunderlaget. Däremot så angavs ofta urvalskriterierna i de administrativa 
föreskrifterna i förfrågningsunderlaget.  
I AF delarna kunde det vara angivet att urvalet skulle tex baseras på: 

• Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
• Redovisad projektorganisation och referenser 
• Egenkontrollsystem 
• Vana att arbeta med projektanpassade kontrollsystem  
• Tillgängliga resurser 
• Tid 
• Miljö 
• Funktion 

 
 

 
52 12 kap. 1 § LOU 
53 12 kap. 2 § LOU 

54 12 kap. 3 § LOU 
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Dessa kriterier kunde ibland förändras om andra kriterier visar sig ge en bättre urvalsprocess. 
Anbuden som kom in hade ibland även motkrav och reservationer. Tex bod för arbetarna eller 
reservationer för att priset inte täcker asbest. Dessa anbud måste då gås igenom särskilt 
noggrant för att se vad dessa reservationer har för påverkan på anbudet.  
 
Summering: 
I LOU finns det en uppställning på vilka krav som kan ligga till grund för ett urval då det 
”ekonomiskt mest fördelaktigt” används som utvärderingsgrund. Både de kommunala och de 
privata upphandlarna använder sig av Administrativa föreskrifter, AF, för att förklara och 
ställa upp de olika kraven. De kommunala upphandlarna måste hålla sig till de krav som varit 
uppställda i förfrågningsunderlagen vid utvärdering och urval av det vinnande anbudet. De 
privata företagen kunde dock göra urvalet på andra krav än vad som är uppställda i 
förfrågningsunderlaget om detta gav ett bättre sätt att göra urvalet på. Urvalskriterierna 
angavs i förfrågningsunderlaget men urvalsprocessen specificeras inte närmare i de privata 
upphandlingarna. De kunde fritt använda urvalskriterierna på det sätt som de ansåg skulle ge 
det bästa urvalet av anbuden för att få fram det vinnande anbudet.   
 
 
Poängsättning, avvägning, viktning  
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Poängsättningen av anbuden var olika i de olika bolagen. I ett av bolagen anger 
anbudsgivarna sitt påslag på material, påslag på underentreprenörarbeten, timkostnaden för 
olika yrkesgrupper mm. Dessa uppgifter används sedan i en kalkylering med tidsåtgång och 
materialkostnad för ett normalt stambyte där deras timpriser och påslag läggs till. Då kan man 
räkna ut kostnaden efter det egna anbudets uppgifter. Därefter jämförs den framkomna 
kostnaden med övriga anbud för att se det mest fördelaktiga anbudet. Ett annat bolag viktar 
pris, miljö i någon form, tillgänglighet, erfarenhet, referenser, CV på personerna som ska 
utföra arbetet samt dess organisation. Prispoängen sätts i proportion till lägsta priset, dvs. 
jämförs mot varandra. Den med lägst pris får max poängen. Det bolag som gjorde utförandet i 
form av en generalentreprenad gjorde utvärderingen efter lägsta pris. 
 
Svar: Privata upphandlare 
Det var ofta inte uttalat vilken viktning som gjordes mellan de olika kriterierna. Vissa av 
företagen gjordes ingen poängsättning eller viktning utan endast kontroll av att anbudet 
uppfyllde kriterierna. Ett företag påpekade nyttan av att samtala med entreprenörerna om 
deras anbud vilket gjorde att urvalsprocessen sedan gick lättare då de avsnitt i anbudet som 
verkade osäkert hade gåtts igenom under samtalet. 
En del av företagen ansåg att det var priset som avgjorde i slutändan. Andra uppgav att de inte 
hade lagt så stor fokus på priset. De ansåg att det var viktigare att nollställa anbuden så att inte 
”äpplen jämfördes med päron”.  
 
I de fall då det fanns en stor spridning i prisbilden mellan anbuden så fick anbudsgivarna 
redovisa vad de hade beräknat för antal arbetstimmar och hur stor del av priset som stod för 
materialåtgång. 
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Summering: 
Enligt LOU så ska urvalskriterierna viktas eller prioriteras. Hur kriterierna bedöms måste 
anges i annonsen eller förfrågningsunderlaget. Det är upp till den upphandlande enheten att 
bestämma vikterna och poängsättningen. Bedömningarna av kriterierna var mycket olika både 
inom de kommunala upphandlingarna och i de privata upphandlingarna. För de privata 
upphandlarna så behövde de inte ange den exakta viktningen eller poängsättningen. De 
samtalade om anbuden tillsammans med anbudsgivarna och ansåg att det var ett bra sätt att ta 
reda på hur anbudsgivarna hade beräknat sina anbud. Denna kommunikation med 
anbudsgivarna kan inte göras i kommunal upphandling. 
 
 
Utvärderingsgrund  
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Tre av bolagen använd utvärderingsgrunden ”ekonomiskt mest fördelaktiga”, de andra två 
använde ”lägsta pris” 
 
Svar: Privata upphandlare 
I samtliga fall användes det ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” som utvärderingsgrund. 
 
Summering: 
Utvärderingsgrund är samma sak som tilldelningsgrund. Det finns två utvärderingsgrunder:  
- Lägsta pris 
- det ekonomiskt mest fördelaktiga 
 
De privata företagen använde i större utsträckning det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” som 
utvärderingsgrund än de kommunala bolagen. 
 

 
Tilldelning 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Grunden för tilldelning är den utvärderingsgrund man använde. I ett av de fall då lägsta pris 
användes var det en generalentreprenad, så något ekonomiskt mest fördelaktigt gick inte att se 
på annat än på priset. 

 
Svar: Privata upphandlare 
För vissa av företagen var priserna likvärdiga. Det som då blev avgörande var antal 
reservationer som lämnades av entreprenörerna. Reservationerna var mycket olika och gav 
olika resultat för anbudens utfall. Ibland var en av fördelarna med ett anbud att det kom från 
en känd entreprenör i branschen och som kunde leverera på bästa sätt, till rätt volym per år 
samt hade det bästa priset. Flertalet av företagen var överens om att upphandlarens egen 
magkänsla och tidigare erfarenhet spelade stor roll vid tilldelningen. Relationen kunde ibland 
vara viktigare än priset.  
 

35 
 



 

Summering: 
Tilldelningen i en offentlig upphandling måste hänga samman med den utvärderingsgrund 
som angivits i förfrågningsunderlaget samt med eventuella urvalskriterier och dess viktning 
och poängsättning. Detta bekräftades av de kommunala upphandlarna som hade gjort 
tilldelningen i enlighet med den urvalsmetod som de angivit i förfrågningsunderlaget. 
Relationer och tidigare erfarenheter kunde ligga till grund för tilldelningen hos de privata 
företagen. Restriktioner i anbuden kunde vara avgörande för vem som blev tilldelad ett 
kontrakt. Restriktioner får inte lämnas inom den offentliga upphandlingen. Där måste anbuden 
vara grundade enbart på de uppgifter som anges i förfrågningsunderlaget. Om anbudsgivaren 
anger restriktioner så förkastas deras anbud. 
 
 
3.5 Resultat av upphandlingarna 
 
Lagen 
 
Tidsfrister 
Komplexiteten i upphandlingen ska bestämma hur lång tid som anbudstiden ska vara. De 
tidshänvisningar som ges i LOU är minsta tid som ska ges vid olika förfaranden. Se även 
särskild förklaring om förfaranden under stycke 4 nedan.  
 
Tidsfrister vid förfaranden över tröskelvärdet55: 
Öppet förfarande - 52 dagar.  
Selektivt förfarande – 37+40 dagar 
Förhandlat förfarande – 40 dagar 
Tiden börjar gälla dagen efter att annonsen skickats för annonsering. 
Tidsfristen får kortas ned om upphandlingen har förannonserats eller om alla handlingar samt 
annonsen tillhandahålls elektroniskt. Om särskilda omständigheter kräver det så får ett 
påskyndat förfarande användas som ger en kortare tidsfrist 
 
Vid upphandlingar under tröskelvärdet finns inga angivna tidsfrister. Vid förenklat förfarande 
och urvalsförfarande ska anbudstiden sättas så att entreprenören ges skälig tid att upprätta ett 
anbud.56 
 
 
Tidsåtgång från att förfrågningsunderlag gick ut till dess att kontrakt var 
skrivet 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Det bolag som låg under tröskelvärdena hade en tid på ca 4-6 veckor, anbudet var i 21 dagar 
och det tog ca 10 dagar att göra tilldelningen. För de andra bolagen som var över tröskelvärdet 
tog det 5-6 månader. 52 dagar ska annonsen vara ute, sedan tillkommer utvärderingstid och 
eventuella överklaganden. 
 
Svar: Privata upphandlare 
För samtliga företag tog det mellan 1 ½ till 2 månader. 
 
                                                 
55 KKV 2010 s. 31 
56 KKV 2010 s. 26 
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Hur lång tid pågick stambytet totalt, samt per lägenhet? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
För alla av bolagen tog det 5-8 veckor för normallägenheten. Vissa låg i det högre och andra i 
den lägre delen. Det kan ta längre tid om det är en vattenskada i en lägenhet.    
 
Svar: Privata upphandlare 
Beroende på omfattningen av det som skulle göras i byggnaderna varierade även 
tidsåtgången. Generellt tog själva stambytet och ombyggnationen av lägenheterna 6 veckor. 
Om fler åtgärder skulle göras i byggnadens energisystem ökades tidsplanen. Det kunde också 
vara så att en tidsförlängning berodde på att hyresgästerna inte lämnade in sina nycklar i tid. 
Ett av företagen berättade att svininfluensan gjorde så att tidsplanen inte hölls. Entreprenörens 
personal ville inte gå in i lägenheter där människor var hemma och var sjuka i influensan. 
 
 
Ungefärligt pris per lägenhet 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Priserna per lägenhet varierar, men det gör också vad som gjordes i lägenheterna. För ett 
bolag kostade det 216 000 per lägenhet i entreprenadkostnad, ÄTA-kostnader tillkom. Då fick 
badrummen nya ytskikt, huset fick nya stammar, ny ventilation, nya el-stammar och nytt 
värmesystem. För ett annat bolag kostade det 97 500 - 109 000 per lägenhet. Då fick de nya 
ytskikt i badrum och nya stammar. För ett tredje bolag kostade det 150 000 - 230 000 för en 
trerums-lägenhet. Då river bolaget ut badrummet totalt och gör nya ytskick, nya stammar i 
badrum, kök, omdragning av elledningar och jordade uttag samt sätter in elmätare i 
lägenheterna. För ett fjärde bolag kostade det 225 000 kr/lgh och då gjorde man nya stammar 
och nya ytskikt i badrummen. 
 
Ett av bolagen har räknat på vad det generellt kostar för bolaget att göra en upphandling, in-
house eller med hjälp av konsulter, och kommit fram till att det kostar mellan 50 000 - 
100 000 kr i administrativa kostnader. 
 
Svar: Privata upphandlare 
Det ungefärliga priset varierade väldigt mycket mellan företagen. Variationen berodde på vad 
som ingick i den övriga ombyggnationen av lägenheterna. Flertalet av de intervjuade 
företagen ville inte uppge prisbild. Men av de företag som lämnade prisuppgift låg priset vid 
totalrenovering av en trerumslägenhet på ca 500 000 kr. I totalrenoveringen ingick stambyte 
samt nya golv och ytskikt, golvvärme (ibland), helkaklade badrum, nya vitvaror och blandare 
samt nya el-dragningar i lägenheterna.  
 
Summering: 
Grundat på svaren i intervjuerna så verkar det som om de kommunala upphandlingarna har en 
lägre kostnad per lägenhet för stambytes- och ombyggnadsarbetena. Dock har det inte 
framkommit hur omfattande standardhöjningen av lägenheterna varit. Det var inte alla av de 
privata upphandlarna som uppgav vilket pris som upphandlingen resulterade i, varför den 
markanta skillnaden i pris per lägenhet, som uppgetts i svaren ovanför, inte ska ges för stor 
vikt. 
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Oförutsedda utgifter och merkostnader 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Alla bolagen har en marginal på några procent, ca 4 %. Det är svårt att veta vad som finns i 
väggen i äldre hus. Bolagen är oftast ganska säkra på hur mycket extrakonstanter, ÄTA, som 
är normalt. Ett av bolagen spräckte marginalen rejält. ÄTA på 9 000 000 kr, det var långt över 
kalkylen på ca 3 000 000 kr i ÄTA-kostnader. Husen var i sämre skick än vad man visste. I 
husen var det otroligt mycket vattenskador som måste åtgärdas och torkas ut innan nya 
ytskick kunde sättas på väggar och golv. Andra missöden inträffade också t.ex. att flera av de 
nya elledningarna klipptes av när det borrades i väggar och golv.  
 
Svar: Privata upphandlare 
Det fanns alltid en viss tänkt nivå för merkostnader. För de flesta företagen låg denna nivå 
mellan 2-8 %. Dessa merkostnader brukar vara förknippade med ändringar och tilläggsarbeten 
d.v.s. ÄTA-kostnader. I ett fall gav inte företaget utrymme för reservationer om ÄTA-
kostnader, kostnaderna fick endast vara mot det som var specificerat i förfrågningsunderlaget. 
De hade dock redan gett entreprenören ett belopp i förväg som skulle täcka eventuella ÄTA-
arbeten. Entreprenören fick också i det här fallet hjälp med upphandling av underleverantörer 
för kök och vitvaror. Upphandlingsföretaget får bättre rabatter eftersom de har möjlighet att 
beställa större volymer. 
 
Summering: 
De kommunala bolagen och privata företagen hade med marginaler på oförutsedda utgifter 
när de beräknade budget för utförandet. ÄTA-kostnaderna är de som innebär mest 
extrakostnader. Det var mer spridning i vad som var en normal nivå för merkostnader i de 
privata företagen än i de kommunala bolagen. 
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3.6 Uppföljning, Kontroller och Dokumentation 
 
Lagen 
 
Det finns inga uttalade regler i LOU om att uppföljning och kontroller måste göras. 
Regeringen meddelar i föreskrifter vilken myndighet som har tillsyn av offentligt 
upphandlande myndigheter57 . Konkurrensverket är utsedd till tillsynsmyndighet och kan 
väcka överprövning av en upphandling om klagomål inkommit som är av ”allmänt eller 
principiellt intresse”58. Detta är reglerat i 18 kap. LOU. Offentligt upphandlande myndigheter 
måste vid tillsyn tillhandahålla de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för 
tillsynen59. Tillsynsmyndigheten får i sin tur inhämta all nödvändig upplysning60. Det är
till de offentliga verksamheterna själva att bestämma hur de ska kontrollera att LOUs syften 
uppnås med upphandl

 upp 

ingen.  

                                                

 
Protokoll 
Vid upphandling över tröskelvärdet ska ett dokument upprättas som redovisar:  
upphandlingsföremålet och värdet av ramavtalet eller avtalet, vem som tilldelats ett beslut 
samt skälen till tilldelningen. Vid ramavtal ska alla valda anbudsgivare namnges samt varför 
de valts. Detta protokolls innehåll framgår av 9 kap. 12 § LOU. 
 
 
Uppföljning, kvalitetssäkring, besiktning av arbetet   
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Ett av bolagen hade byggmöte var 14:e dag, med platsbesiktning. Entreprenören hade även 
egenkontroll. En fristående kvalitetsansvarig kollade upp egenkontrollen. Denna kontrollant 
säkerställde även arbetet och skickade in ansökan om slutbevis. På ett annat bolag var det 
projektledaren som gjorde kontinuerlig uppföljning. Projektledarna hade möten med 
upphandlarna 1 gång i månaden. Upphandlarna försökte att komma på minst ett byggmöte per 
område per år. På ett tredje bolag var byggledare, VVS- och El-kontrollant på plats och 
kontrollerade arbetet dagligen. Byggledarna hade liggare och avstämningsmöten med bolaget, 
det skedde 1 gång per månad. Dessa möten samordnades tillsammans med att 
hyresgästenkäter gick ut direkt efter stambytet för att se vad som var bra och dåligt. Mycket 
handlade om att de som är inne i lägenheterna ska göra ett bra arbete och visar respekt för 
hyresgästerna. I det fjärde bolaget var det en liknande procedur, en projektledare gjorde 
konstant uppföljning på plats. Inom ramavtalen var det dock svårt att göra kontroller. I 
ramavtalen kunde det ske en saltning av fakturorna, det var svårt att veta vad som är skäligt. 
Det sista bolaget gjorde kontroller själva vid våtrumsarbete. 
 
Svar: Privata upphandlare 
Det varierade mycket mellan företagen hur ofta som företagen kontrollerade entreprenörernas 
arbeten. Ansvaret för arbetet låg främst hos entreprenören men företaget hade ofta en 
byggledare, kontrollant eller projektledare som stämde av med entreprenören via byggmöten 
eller kontroller på plats hur arbetet fortskred. Under byggmötena gick tidsplaner och 
betalplaner igenom samt undersökning på plats. Det skedde en slutbesiktning direkt efter att 

 
57 18 kap. 1 § LOU 
58 KKV 2010 s.34 
59 18 kap. 3 § LOU 

60 18 kap. 2 § LOU 
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arbetena ska vara avslutade enligt tidsplanen. Det var främst i detta skede som beställaren fick 
reda på hur arbetet hade gått. Nedslagspunkter kan då uppstå som entreprenören måste 
åtgärda under ett par veckor. Efter slutbesiktning av arbetet gjordes en ny besiktning för att se 
att entreprenören hade åtgärdat nedslagspunkterna. Sedan följer 2-års och 5-års besiktning av 
arbetena. 
 
I ett av företagen gjordes även årliga internrevisioner angående kvalitet och miljö, både inom 
företaget samt hos de företag som arbetat för företaget. Då kom en utomstående konsult och 
kontrollerar det upphandlade arbetet. Hos ett par av företagen gick fakturorna endast via 
upphandlaren. Ett annat sätt att kontrollera upphandlingen var att alla beställningar krävde två 
personers underskrift. 
 
Summering: 
Variationen var stor hos både de kommunala och privata bolagen hur ofta de kontrollerade 
och följde upp entreprenaden. Upphandlarens kontroll av arbetet var beroende på vilken roll 
som upphandlaren hade efter tilldelning av kontrakt. Om upphandlaren tog rollen som 
byggledare eller projektledare så kontrollerades arbetet mer intensivt av upphandlaren. De 
privata företagen gav exempel på hur det interna upphandlingsarbetet kontrollerades som t.ex. 
via internrevisioner och att alla beställningar krävde två underskrifter. De kommunala bolagen 
tyckte att det som var svårast att kontrollera var hur väl ramavtalsavropen stämde mot de 
ursprungliga kontraktsvillkoren.  
 
 
Kontakten med hyresgästerna 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
I fyra av fem fall var det bolagsrepresentanter som hade kontakten initialt med hyresgästerna 
och som meddelade vad som skulle hända. Två av bolagen lät entreprenören informera när det 
var saker som berörde arbetet. Ett av bolagen var mycket strukturerat och hade en 
färgvalskväll med hyresgästerna. Veckan innan byggstart gjordes även en syn av lägenheten 
med hyresgästen, byggledaren, leverantören, El- och VVS-konsulter. I ett bolag hade 
byggledaren hand om hyresgästernas byggrelaterade frågor och ombyggnadskonsulenten tog 
hand om frågor från hyresgästerna. Ett av bolagen lät entreprenören kontakta hyresgästerna 
för att bestämma tid och tillträde till lägenheterna.  
 
Svar: Privata upphandlare 
Samtliga företag hade den första kontakten med hyresgästerna angående stambytet och 
ombyggnationen. Därefter fanns det variationer om vem som hade kontakt med hyresgästerna 
beroende på om dessa skulle evakueras från lägenheterna under stambytet och 
ombyggnationen, eller om de skulle bo kvar. Skulle de bo kvar skedde informationen om 
själva utförandet via entreprenören och övriga frågor hänvisades till beställaren. Om 
hyresgästerna evakuerades låg informationsansvaret för hyresgästerna hos företaget. Ett av 
företagen hade en speciell kundsamordnare som dokumenterade och gick igenom lägenheten 
med hyresgästen och entreprenören vid både in- och utflyttning. 
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Reflektioner kring den utförda upphandlingen 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Ett av bolagen var nöjda med att de fick många anbud och att utvärderingen gick bra till. Ett 
annat bolag var nöjda med sin lösning att alla entreprenörer fick samma stordriftsfördelar när 
det gäller inköp av kakel, klinkers och köksinteriör. Bolaget har egna avtal eller avtal via 
HBV61 för inköp av de varor, som entreprenörerna skulle använda. Detta leder till att de 
mindre entreprenörerna inte hade en konkurrensnackdel mot de större entreprenörerna. Det 
tredje bolaget tycker att det är bra om man drar nytta av det man lärt sig av en upphandling i 
nästa upphandling. Ett fjärde bolag tyckte att utförandet hade gått smärtfritt och var nöjda 
med resultatet. Det sista bolaget vet inte ännu hur det gått, nästa år kanske de kan se vad som 
var bra och vad som var dåligt. 
 
Ett av bolagen har dragit en slutsats om att ordningen som arbetet utförs på är vital. En 
entreprenör borrade igenom alla nyinsatta el genomföringar, vilka fick göras om. I nästa 
projekt kommer el genomföringarna att göras efter borrningarna. Ett annat bolag tyckte att de 
bara lärt sig småsaker i utförandet t.ex. att man inte bör ha duschdraperi utan bör ha en 
duschvägg istället.  
 
Svar: Privata upphandlare 
För vissa av företagen var det kommunikationen mellan företaget och entreprenören som 
behövs förbättras till nästa gång. För andra behövs det mer arbete med att utveckla 
entreprenörernas arbetssätt. I vissa fall var det för stor omsättning av entreprenörens personal 
vilket ledde till variation i utförandets kvalitet. En annan reflektion var att det var viktigt att 
ha rätt kompetens vid upphandling för att kunna tolka avtalen så att en sämre entreprenör kan 
avslöjas. Ett lägre pris kan ibland innebära att det blir sämre utfört. 
 
Summering: 
De reflektioner som uppkom hos de kommunala bolagen var: 
– Antalet anbud som hade kommit in var många. Priset hade konkurrensutsatts på ett bra sätt. 
– Att de använt sig av bolagets kontrakt med en inköpscentral varifrån entreprenören sen 
kunde göra avrop från. På detta sätt fick alla entreprenörer samma förutsättning att endast 
lämna anbud på arbetet utan material- och produktkostnad. 
– Viktigt med erfarenhetsåterkoppling efter genomförd upphandling 
 
Reflektionerna kring de privata företagens upphandlingar var: 
– Förbättring av kommunikationen mellan företaget och entreprenören 
– Utveckling av entreprenörens arbetssätt till nästa stambytesupphandling 
– Omsättning av entreprenörens personal påverkar arbetets kvalitet 
– Viktigt med rätt kunskap att kunna utvärdera avtal 
 
 

                                                 
61 HBV är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak 
kommunala bostadsföretag. www.hbv.se.  
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Dokumentation och kunskapsåterföring 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Hos ett bolag gör man, efter projektet, en avstämning mellan förvaltarna, inköparen och 
distriktschefen av projektet. Alla sätter 5 positiva och 5 negativa punkter om projektet. Dessa 
synpunkter läggs sedan ut på intranätet.  
 
Ett annat bolag gör dokumentation som de sätter in i projektpärmar. Erfarenhetsåterföring 
görs också med entreprenörerna genom att det tittas på Nöjd Kund Index, NKI, per 
entreprenör och även per lägenhet. Dessutom hålls en workshops med alla entreprenörerna där 
det öppet visas vilken som var bäst respektive sämst. Entreprenörerna har sedan möjlighet att 
diskutera sinsemellan vad det är som gör att en viss entreprenör har ett bättre resultat jämfört 
med de andra.  

 
Ett tredje bolag går igenom de dagliga liggarna på arbetsmötet 1 ggr/månad. I liggarna skrivs 
problem upp under bygget. Varje år görs också en enkät med alla de hyresgäster som 
genomgått stambyte.  
 
Det fjärde bolaget gör en kostnadsuppföljning. Erfarenhetsutbyte och god kunskap inom 
uppköp och inköp finns inom inköpsorganisationen, varför de försöker att utnyttja varandras 
erfarenheter så mycket de kan. Workshops, studiebesök och kurser använder sig bolaget av.  
 
Det sista bolaget tycker att deras dokumentation kunde vara bättre. Det finns ingen att återföra 
till då det endast är en person som sköter upphandlingen. Kvalitetssäkrar genom att fråga, 
diskutera och samarbeta med andra. 
 
Svar: Privata upphandlare 
Ekonomisk efterkalkyl och felanmälningar dokumenterades. Felanmälningarna ger en hint om 
resultatet av utförandet. Ibland togs byggherreanvisningar fram som berättar hur ett företag 
vill att deras fastigheter ska fungera. Efter utförande tar entreprenör i samarbete med företaget 
fram drift- och underhållsinstruktioner.  
 
Ett av företagen har som system att poängsätta entreprenören efter det att det som upphandlats 
är klart. De som ligger på medelpoäng eller högre fortsätter de att göra affärer med, de som 
ligger under medel gör man inga fler affärer med. 
 
NKI-undersökningar görs hos samtliga företag där hyresgästerna får svara på hur de upplevt 
stambytet och ombyggnationen. Detta avgör om entreprenören har gjort ett bra arbete. För de 
företag som hade bonussystem så är NKI resultatet avgörande för om bonus ska betalas ut 
eller inte. 
 
Erfarenhetsåterföring gjordes endast i två av företagen. Ibland är det bara en upphandlare som 
gör stambytesupphandlingarna så återkoppling till resten av företaget förutom 
efterkalkyleringen prioriteras inte. Ett av företagen hade en större upphandlingsavdelning där 
de hade planeringsmöten varje vecka för att tillgodose erfarenhetsutbyte. Ett annat företag 
hade erfarenhetsåterföring från både byggaren, besiktningsmän och kundsamordnarna. 
 

42 
 



 

Summering: 
Det enda som är reglerat i lagen är upprättande av ett visst protokoll av dem som vunnit ett 
anbud över tröskelvärdet. Efter utförandet finns inget krav i lagen på dokumentation. 
Dokumentering och viss kunskapsåterföring gjordes mer eller mindre inom alla bostadsbolag 
vare sig de är kommunala eller privata.  
 
Sammanfattningsvis gjordes kunskapsåterföringen av upphandlingen genom:  
Poängsättning av utförande, Poängsättning av entreprenör, NKI-undersökningar, 
Avstämningsmöten och Erfarenhetsutbyte, Workshops, Kostnadsuppföljning och 
Dokumentering samt sammanställning av felanmälningar som uppkommit efter utförandet. 
 

3.7 Ramavtal 
 
Lagen 
 
Ramavtal är ett avtal som ingås mellan en/flera upphandlande myndigheter och en/flera 
entreprenörer62. Syftet med avtalet är att reglera villkoren för tilldelning av kontrakt inom en 
given tidsperiod. Vid avgörande av värdet av ramavtalet ser man på det högsta sammanlagda 
värdet av alla kontrakt som planeras under tidsperioden63. Ett ramavtal får ingås av en 
upphandlande myndighet för byggentreprenader, varor och tjänster64. Ett kontrakt som 
grundas på ett ramavtal får endast tilldelas mellan en entreprenör och en upphandlande 
myndighet som är parter i ramavtalet65. Det avrop som tilldelas enligt ramavtalet får inte 
väsentligt skilja sig från ramavtalets villkor. Ramavtalets löptid får maximalt vara fyra år, om 
det finns särskilda skäl får det förlängas66.  
 
Ramavtal kan vara med en eller flera entreprenörer67. Villkoren i ett kontrakt ska, om det 
grundar sig på ett ramavtal med en enda entreprenör, stämma överens med villkoren i 
ramavtalet68. Skriftligt samråd med entreprenörer i ramavtalet och uppmaning av att 
entreprenörer vid behov ska komplettera sitt anbud får ske vid denna typ av tilldelning. 
Antalet entreprenörer ska då ett ramavtal ingås med fler än en entreprenör vara minst tre, 
under förutsättning att tillräckligt många entreprenörer uppfyller urvalskriterierna och att 
tilldelningskriterierna som meddelats i förfrågningsunderlaget uppfylls av ett tillräckligt stort 
antal anbud69. Kontraktstilldelning av kontrakt inom ett ramavtal med flera entreprenörer får 
ske utan ny inbjudan till att lämna anbud, om tilldelningen sker enligt villkoren i ramavtalet70.  
 
Tilldelning av kontraktet sker till den entreprenör som enligt villkoren i ramavtalet lämnat det 
bästa anbudet. Vid kontraktstilldelning av kontrakt inom ramavtal med flera entreprenörer där 
alla villkor inte är angivna i ramavtalet ska parterna bjudas in att lämna anbud enligt villkoren 
i ramavtalet, villkoren får preciseras då det är nödvändigt och kompletteras med andra villkor 

                                                 
62 2 kap 15 § LOU 
63 3 kap. 13 § LOU 
64 5 kap. 1 § LOU 
65 5 kap. 2 § LOU 
66 5 kap. 3 § LOU 
67 5 kap. 4-7 §§ LOU 
68 5 kap. 4 § LOU 
69 5 kap. 5 § LOU 
70 5 kap. 6 § LOU 
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vid behov71. Skriftligt samråd med entreprenörer som kan genomföra kontraktet ska ske för 
varje kontraktstilldelning. Tidsfrist som är tillräcklig för inkommande av anbud ska anges av 
den upphandlande myndigheten för varje kontraktsupphandling. Den upphandlande 
myndigheten får inte ta del av anbuden, som ska lämnas skriftligt, innan svarstiden löpt ut. 
Kontraktet ska tilldelas den anbudsgivare som enligt tilldelningskriterierna lämnat det bästa 
anbudet. 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Ramavtal är det som de kommunala bolagen arbetar mest med. Förut fanns inget reglerat i 
LOU om hur man skulle upprätta ramavtal. I och med förändringarna av LOU i augusti 2010 
infördes enligt vissa upphandlares mening vissa bristfälliga och snäva bestämmelser. Ett 
problem med de nya bestämmelserna är att ett ramavtal ej går att skriva med 2 leverantörer, 
utan bara med 1 eller 3 och flera, utom i speciella fall.  

  
Ett annat problem med ramavtal är att om 1an tackar nej till arbeten, i t.ex. högkonjunktur, så 
kan de, om detta inte dokumenteras, sedan klaga, i t.ex. lågkonjunktur, på att de inte fått de 
arbeten de skulle ha. Ramavtalet har ingen tvingande funktion för leverantörerna utan de har 
rätt att kunna tacka nej till ett avrop. Men eftersom leverantörernas avböjande inte registreras 
så kan inte beställaren bevisa hur många gånger de tidigare har gjort försök till avrop hos 
leverantören. Beställaren måste uppfylla avtalet och erbjuda avrop trots att det kanske inte 
finns behov, annars riskerar beställaren böter.  
 
Ett av bolagen menade på att projektupphandlingar därför ofta är enklare än ramavtal och att 
de även innebär mindre administrativa kostnader och utgifter för det slutgiltiga resultatet. Det 
är också svårt för den som konterar en faktura att ha koll på att prissättning sker i enlighet 
med ett ramavtal, t.ex. vad som är en skälig extrakostnad vid byte av toalettstol om borrhålen 
måste göras om.  
 
Svar: Privata upphandlare 
De entreprenörer som ska ingå i ett ramavtal väljs direkt ut av det privata företaget. 
Beställningen görs per telefon av de till ramavtalet knutna entreprenörerna. Innan ramavtal 
ingås så försöker företaget försäkra sig om att entreprenörerna kommer att kunna vara kvar 
under hela avtalsperioden och tar in de vanliga formalia kring dessa som vid en vanlig 
upphandling, t.ex. UC-upplysning. 
 
Summering: 
Ramavtal får upprättas med en eller minst tre entreprenörer. Detta var en av de negativa 
aspekterna med ramavtal som ett kommunalt bolag tog upp. Ibland kan det behövas ingå 
ramavtal med två entreprenörer men det hindras av bestämmelserna i lagen. Ett annat problem 
som de kommunala bolagen stött på är att det inte sker någon dokumentation då anslutna 
entreprenörer tackar nej till ett avrop. Dessa kan senare komma tillbaka till upphandlaren och 
kräva ersättning. Slutsatsen blir att dokumentationen hos upphandlarna eller de som ska 
beställa måste även innefatta de tillfällen då entreprenörer tackar nej. De privata företagen 
använder sig också av ramavtal men uppgav inga direkta fördelar eller nackdelar med 
ramavtal. De privata upphandlarna kan själva välja vilka entreprenörer som ska vara anslutna 
till avtalet. 
 

                                                 
71 5 kap. 7 § LOU 
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4 Generellt om Kommunal Upphandlingsprocess 
 
Bilden nedan visar en generell offentlig upphandlingsprocess. Hur lång tid de olika delarna tar 
beror på omfattningen av det som ska upphandlas samt av hur många anbud som kommer in. I 
LOU är det reglerat hur långa tidsfristerna för annonsering mm minimalt måste ta. Reglerna 
finns specificerade under respektive avsnitt nedan. 

 
Bild 2: Den offentliga Upphandlingsprocessen72 

 
Frågorna i denna del är mestadels endast ställda till de kommunala upphandlarna då dessa 
frågor inte påverkar de privata upphandlarna. En fråga om val av entreprenör ställdes till både 
kommunala och privata upphandlare vilkas svar är redovisade under denna fråga. 
 

4.1 Upphandlingsförfarandet 
 
Lagen 

 
Bild 3: Illustrationen visar att LOU:s bestämmelser gäller oavsett 

upphandlingens värde73  
 

                                                 
72 KKV 2010 s.10 
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Upphandlingsförfarandet enligt LOU kan gå till på flera olika sett. Bilden ovan ger en 
överskådlig bild över detta. I 4 kap 1§ LOU står att offentlig upphandling ska ske med 
selektivt eller öppet förfarande om inte förutsättningarna i 4 kap 2-9§§ LOU om förhandlat 
förfarandet eller 4 kap 10-21§§ LOU om konkurrenspräglad dialog finns. 
 
Selektivt förfarande  
I 2 kap 16§ LOU definieras ett selektivt förfarande som ett förfarande där alla leverantörer 
kan ansöka om att få delta i upphandlingen. En annons bjuder in leverantörer till att ansöka 
om att få lämna anbud74. I annonsen framgår vilka krav som finns på leverantören. 
Leverantören styrker sedan sin förmåga genom intyg. Den upphandlande myndigheten 
bestämmer, efter att leverantörer sökt vilka leverantörer som skall inbjudas att få lämna 
anbud75. Den upphandlande myndigheten väljer ut leverantörer med hjälp av kraven i 
annonsen76. De leverantörer som valts ut får förfrågningsunderlaget skickat till sig. Bara 
anbud som kommer från de inbjudna leverantörerna får prövas. Den upphandlande 
myndigheten får inte förhandla med tänkbara leverantörer.  
 
Öppet förfarande  
I 2 kap 22§ LOU definieras ett öppet förfarande som ett förfarande där alla leverantörer får 
lämna anbud. Annonsering om upphandlingen görs av den upphandlande myndigheten77. De 
leverantörer som är intresserade begär att få ut förfrågningsunderlaget. Den upphandlande 
myndigheten får inte förhandla med potentiella leverantörer.  

Konkurrenspräglad dialog 
I 2 kap 9b§ LOU definieras en konkurrenspräglad dialog som ett förfarande där alla 
leverantörer kan begära att få delta. Den upphandlande myndigheten för sedan en dialog med 
de anbudssökande som bjudits in till förfarandet. Dialogen syftar till att myndighetens behov 
identifieras och definieras för att kunna tillgodose dem på bästa sätt78. Konkurrenspräglad 
dialog är ett nytt förfarande från 2010.  
 
I 4 kap 10-21§§ LOU finns förutsättningarna för att konkurrenspräglad dialog får användas 
istället för huvudregeln om selektivt eller öppet förfarande. En konkurrenspräglad dialog får 
användas vid tilldelning av särskilt komplicerad kontrakt, då varken öppet eller selektivt 
förfarande leder till en tilldelning av ett kontrakt79. Särskilt komplicerat är ett kontrakt då det 
inte rimligen kan krävas att den upphandlande myndigheten ska kunna:  
 
1. definiera prestanda/ funktionskrav enligt 6 kap 3§ för att uppnå behovet/målet med 
upphandlingen 
 
2. uppge den finansiella eller rättsliga utformningen på projektet. 
 

                                                                                                                                                         
73 KKV 2010 s.12 
74 KKV 2010 s. 27 
75 2 kap 16§ LOU 
76 KKV 2010, s.27 
77 KKV 2010 s.27 
78 KKV 2010 s.28 
79 4 kap 10§ LOU 
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Om en upphandlande myndighet avser att använda konkurrenspräglad dialog vid en 
upphandling måste detta framgå i annonsen80. I annonsen eller i det beskrivande dokumentet 
skall även de tilldelningskriterier som ligger till grund för värderingen av anbud finnas med81. 
Myndighetens behov och krav ska framgå i annonsen eller i ett beskrivande dokument82. 
Syftet med konkurrenspräglad dialog med inbjudna anbudssökande är att identifiera och 
bestämma bästa sättet att tillgodose den upphandlande myndighetens behov. När dialogen har 
funnit lösningen/lösningarna för att tillgodose behovet/behoven ska dialogen förklaras 
avslutad83. Underrättelse om avslutande ska snarast möjligt lämnas skriftligen till de 
anbudssökande. Efter underrättelsen om avslutande lämnats ska den upphandlande 
myndigheten uppmana anbudsgivarna att på grundval av de lösningar som dialogen gett lägga 
sina slutgiltiga anbud. Det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt skall antas84. 
 
Förhandlat förfarande  
Förhandlat förfarande är ett förfarande där den upphandlande myndigheten förhandlar om 
kontraktsvillkoren med en eller flera utvalda och inbjudna leverantörer85. Först sker, liksom 
vid selektivt förfarande, en kvalificering och eventuell begränsning av de anbudssökande86. 
Inbjudan av de utvalda anbudssökarna att ge anbud sker därefter. 
 
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering  
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas av en upphandlande 
myndighet vid tre olika situationer87: 

1. då öppet eller selektivt förfarande inte lett till några anbudsansökningar, anbud 
eller lämpliga anbud och ursprungskontraktets villkor inte väsentligt ändrats. 

2. då tekniska eller konstnärliga skäl gör att det som upphandlas endast kan 
fullföljas av en viss leverantör. 

3. då det är absolut nödvändigt med tilldelning av kontraktet och synnerlig brådska 
vars orsakande omständigheter inte kunnat förutses av den upphandlande 
myndigheten leder till att tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat 
förfarande med föregående annonsering inte kunnat hållas. 

 
I vissa andra fall får myndigheten avstå från annonsering, då endast anbudsgivare buds in som 
uppfyller kraven i 10 och 11 kap LOU samt i föregående upphandlingar lämnat anbud som 
uppfyller upphandlingens formella krav88.  
 
I 4 kap 8§ LOU finns ytterligare situationer då förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering får användas: 

1. Kompletterande tjänster eller byggentreprenader som inte ingår i det ursprungliga 
kontraktet/projektet om: 

a. Oförutsedda omständigheter kräver kompletteringarna för fullföljd av 
kontraktet ska bli möjligt, 

b. Den ursprungliga leverantören utför kompletteringen, 
                                                 
80 4 kap. 12 § LOU  

81 4 kap. 18 § LOU 
82 4 kap. 12 § LOU 
83 4 kap. 15 § LOU 
84 4 kap. 19 § LOU 
85 2 kap. 9 § LOU 
86 KKV 2010 s.28 
87 4 kap. 5 § LOU 
88 4 kap. 6 § LOU 
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c. Den upphandlande myndigheten utsätts för stora tekniska eller 
ekonomiska olägenheter om det nya kontrakt skiljs från det ursprungliga, 
eller 

d. Kontrakten kan skiljas men kompletteringen är absolut nödvändiga för att 
fullföljd av kontraktet ska kunna ske. 

 
2. Ny byggentreprenad eller tjänst då det är en upprepning av tidigare upphandling 

om: 
a. Det nya arbetet hör till ett tidigare projekt som då var föremål för öppet 

eller selektivt förfarande, 
b. att arbetena tilldelas samma leverantör, 
c. det nya kontraktet stämmer överens med det ursprungliga projektet,  
d. då det ursprungliga projektet innehöll värdet av det nya kontraktet i 

enlighet med 3 kap., samt 
e. att det vid annonseringen av den ursprungliga upphandlingen meddelats 

att det nu åsyftade kunde komma användas 
 

Dock får inte det sammanlagda värdet av kontrakten i punkt 1 överstiga 50% av det 
ursprungliga kontraktets värde. Förfarande enligt punkt 2 får endast tillämpas inom tre år efter 
att det ursprungliga kontraktet slöts. 
 
 
Förhandlat förfarande med föregående annonsering 
Förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas vid flera olika situationer89. 
Dessa situationer är då: 

 
1. konkurrenspräglad dialog, selektivt eller öppet förfarande inte gett giltiga eller 

godtagbara anbud med hänsyn till 1 kap 10 §, 6 kap 9, 11-12§§, 9 kap 8§, 10 kap, 
11 kap och 12 kap. 

2. ett totalpris inte kan anges i förväg på grund av att det som ska upphandlas är av 
sådant slag eller förenat med sådana risker.  

3. det är omöjligt att utarbeta tillräckligt exakta förfrågningsunderlag för finansiella 
och intellektuella tjänster. 

4. byggentreprenad endast har forsknings-, provnings- eller utvecklingsändamål och 
ej har som mål att nå vinst eller till att täcka forsknings- och 
utvecklingskostnader.  

 
Den upphandlande myndigheten ska förhandla med anbudsgivarna om deras anbud för att 
anpassa dessa till myndighetens krav i annonseringen för upphandlingen och i 
förfrågningsunderlaget90. Förhandlingen ska ske för att få fram det enligt 12 kap 1§ bästa 
anbudet.  
 
 
                                                 
89 4 kap. 2 § LOU 
90 4 kap. 3 § LOU 
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Upphandlingsförfaranden som inte omfattas av EU-direktivet,  
15 kap LOU 
 
Upphandlingar som inte kommer upp till tröskelvärdena behandlas i kapitel 15 LOU. Såsom i 
4 kapitlet LOU finns i 15 kapitlet LOU olika förfaranden. 

Direktupphandling 
Direktupphandling är en upphandling utan krav på anbudsform91.  

Förenklat förfarande 
Förenklat förfarande är ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta92. De deltagande 
leverantörerna lämnar anbud och förhandling mellan en eller flera av anbudsgivarna sker med 
den upphandlande myndigheten.  

Urvalsförfarande 
Urvalsförfarande avser förfaranden där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna 
anbud93. Inbjudan att lämna anbud ges av den upphandlande myndigheten till vissa 
leverantörer. Sedan förhandlar den upphandlade myndigheten med en/flera av anbudsgivarna.  
 
 
Vilket förfarande används mest och varför? 
 
Svar: Kommunala upphandlare  
Tre av de fem tillfrågade bolagen använde öppet förfarande över tröskelvärdena. En av 
förklaringarna var att de ansåg att selektivt förfarande tog för lång tid då tidsfristen för 
selektivt förfarande är först 37 dagar för deltagningsansökan och därefter 40 dagar för att 
lämna anbud. Öppet förfarande har en tidsfrist på 52 dagar och ger därmed en kortare tidsfrist. 
Ett annat problem med selektivt förfarande enligt upphandlarna var att LOU ställer för stora 
krav på vem som ska få lämna anbud och att reglerna kring när förhandlat förfarande får göras 
är för snäva. En annan anledning var att upphandlarna inte ansåg sig kunna behärska selektivt 
förfarande. Upphandlarna ansåg dock att det kunde vara bra att använda sig av selektivt 
förfarande då det fanns många möjliga anbudsgivare.  
 
De resterande två bolagen använde sig av selektivt förfarande över tröskelvärdena. En av 
anledningarna var att det förenklar urvalsprocessen att använda selektivt förfarande. En annan 
anledning var att det var bäst för anbudsgivarna som direkt får veta om de får delta eller inte.  
Genom att det sker ett urval av vilka som får lämna anbud vet dessa entreprenörer redan att de 
har en rimlig chans att få ett anbud. För upphandlaren innebär selektivt förfarande både 
kostnads- och tidsbesparing då de inte behöver utvärdera anbud från entreprenörer som inte 
uppfyller kraven för att få delta. 5-8 st entreprenörer får lämna anbud. Därefter är det oftast 
bara en som vinner upphandlingen. Det har visat sig att om anbudsgivaren vet att den har 
större chans att få ett uppdrag så lämnar den in ett mer genomarbetat anbud, säger ett av 
bolagen. 
 
Endast ett av bolagen använde förenklat förfarande under tröskelvärdet.  

                                                 
91 2 kap. 23 § LOU 
92 2 kap. 24 § LOU 
93 2 kap. 25 § LOU 
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Två av bolagen använde sig av urvalsförfarande under tröskelvärdet. De återstående bolagen 
använde sig av olika förfaranden beroende på vad som ska upphandlas. 
 

 
Vilket förfarande undviks, och varför? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Två av bolagen undvikte öppet förfarande då de ansåg att det förfarandet ledde till en mer 
tidsödande och komplicerad urvalsprocess. Tre av bolagen undvikte selektivt förfarande över 
tröskelvärdet, för att det tar för lång tid eller för att de inte är riktigt insatta i förfarandet. Ett 
av bolagen trodde att det skulle löna sig att använda sig av selektivt förfarande i 
urvalsprocessen men de har inte haft tid med den längre tidsfristen i detta förfarande. 
 
 
4.2 LOUs Principer 
 
Lagen 
 
Det finns fem stycken olika principer i LOU som måste vara uppfyllda vid offentlig 
upphandling94.  
 

1. Icke-diskrimineringsprincipen 
Leverantörer får inte på grund av nationalitet diskrimineras direkt eller indirekt. Detta 
betyder att oberoende om det är troligt att en utländsk leverantör lämnar anbud så får 
förfrågningsunderlaget inte innehålla krav som utländska leverantörer inte känner till 
eller kan utföra. Ett lokalt företag får inte ges företräde. 
 
2. Likabehandlingsprincipen 
Lika behandling och lika förutsättningar ska ges till alla leverantörer, till exempel i 
form av att alla får samma information samtidigt. 
 
3. Principen om transparens 
Öppenhet i upphandlingen ska den upphandlande myndigheten skapa. Öppenheten 
skapas genom att den upphandlande myndigheten ger information om hur 
upphandlingen ska genomföras. Förfrågningsunderlaget måste vara klart och tydligt 
och innehålla alla krav för att transparensen skall uppnås och att alla företag ges 
samma förutsättningar. 
 
4. Proportionalitetsprincipen 
Ett naturligt samband och proportion måste finnas mellan de krav som finns på 
leverantören i kravspecifikationen och på det som ska upphandlas. Endast krav som 
krävs för att vinna syftet med upphandlingen och som är nödvändiga och lämpliga får 
vara med. Vid flera alternativa krav ska det som är minst ingripande eller belastande 
för leverantören väljas.  
 
5. Principen om ömsesidigt erkännande 
En medlemsstats myndighets intyg och certifikat skall gälla i alla andra EU/EES-
länder.  

                                                 
94 Upphandlingsreglerna en introduktion, Konkurrensverket, s.9-10 
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Måste upphandlarna ibland försumma vissa önskade krav eller villkor för 
att följa LOUs principer? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Ett av bolagen ansåg att principerna är så självklara att man måste följa dem. Tre bolag sade 
att de gärna skulle vilja ställa högre krav på tex. att ha ISO 1401 certifierade bolag, svan- eller 
kravmärka varor, krav på närproducerat och/eller lokala entreprenörer för att gynna närmiljön 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Problemet med att ställa för höga krav inom dessa, och 
andra områden, är att det går emot proportionalitetsprincipen.  
 
 
Vilken eller vilka av principerna är svårast att säkerställa? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Ett av bolagen tyckte att ingen av principerna är direkt svår att säkerställa men att alla är lite 
kluriga. Tre av bolagen ansåg att proportionalitetsprincipen är svårast att säkerställa, då det är 
svårt att veta vilken nivå på kraven som är den rätta. Ett av bolagen ansåg att upphandling 
tyvärr kan påverka likabehandlingsprincipen. Genom att ställa vissa krav, som ligger inom 
LOUs råmärken, går det att på så sätt styra vilka som kan lämna anbud. Två av bolagen ansåg 
att transparensen eller förutsägbarheten är svår att säkerställa. Ett bolag ansåg att icke-
diskriminering är svårt för utländska leverantörer. Det kan vara svårt att komma in på den 
svenska marknaden då de svenska fackföreningarna är så starka och sätter krav på utländska 
företag. Transportkostnader äter upp ett eventuellt lägre utgångspris. Då det i ett 
förfrågningsunderlag anges ett märke med tillägget ”eller likvärdigt” kan det vara svårt för 
utländska entreprenörer att hitta likvärdiga alternativ. 
 
 
Går principerna ihop med resten av lagen och dess syfte? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Tre bolag ansåg att principerna fungerar med resten av lagen. Två bolag kunde inte uttala sig 
om lagen och principerna fungerar tillsammans eller inte. 
 
Summering av del 4.2: 
För att en upphandling ska vara i enlighet med LOU måste principerna om icke-
diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande vara 
uppfyllda. 
 
De intervjuade upphandlarna tar hänsyn till alla principerna. Däremot uppgav de önskemål 
om att få ställa högre miljökrav på entreprenörerna vilket skulle strida mot 
proportionalitetsprincipen. De skulle också i vissa fall vilja frångå icke-
diskrimineringsprincipen och ställa krav på var en entreprenör ska vara lokaliserad eller krav 
på att en viss vara ska vara närproducerad. 
 
När det gäller likabehandlingsprincipen så kan vissa krav, även om de är i enlighet med LOU, 
göra så att vissa entreprenörer inte har möjlighet att lämna anbud.  
Icke-diskrimineringen kan vara svår att uppnå. Som exempel nämndes att transportkostnader 
för en utländsk entreprenör kan vara för stora så att det blir en förlustaffär för dem. Svenska 
fackföreningar är väldigt starka och kan i sin tur förhindra vissa utländska entreprenörer från 
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att kunna delta. Ibland kan det vara svårt för utländska entreprenörer att hitta varor som är 
likvärdiga det som angetts i förfrågningsunderlaget. 
 

 

4.3 Utvärderingsgrunder 
 

Lagen 
 
Det finns två olika utvärderingsgrunder för tilldelning av kontrakt95. Det ena är att tilldela 
kontraktet till det anbud som har lägst pris. Det andra är att tilldela kontraktet till det anbud 
som är ekonomisk mest fördelaktigt. Se även under kapitel 3 om Urvalsprocessen. 

 
Svar: Kommunala upphandlare  
Det såg väldigt olika ut inom bolagen när de använder de olika utvärderingsgrunderna. Vissa 
bolag använde i stort sätt bara det ena eller det andra, andra bolag använder 
utvärderingsgrunderna ungefär lika ofta. 
 
 
Lägsta pris 

 
Svar: Kommunala upphandlare 
Det intressanta var att det fanns mycket olika åsikter hos de kommunala upphandlarna om 
vilket av utvärderingsgrunden som var den bästa. Ett bolag som nästan alltid använde sig av 
’lägsta pris’ sa att de lägger en kvalitetsribba på vad de vill ha, ”då spelar det ingen roll om 
något ger något bättre. De vill inte ha en Rolls Royce de vill ha en Volvo”. Bolaget ansåg 
vidare att det ofta blir fel om man väger olika saker mot varandra. Exempelvis om de skulle 
skriva att olika t.ex. miljöcertifikat ska ge poäng, är det de entreprenörer som har ett certifikat 
som får poäng, andra bra saker som entreprenören gör inom miljö räknas inte, vilket ger en 
snedvridning. Bolaget ansåg vidare att så länge man lägger kvalitetsribban rätt ska 
upphandlingen utvärdera efter lägsta pris. Ett bolag ansåg likartat att ”lägsta pris” bör 
användas då bolaget har penetrerat marknaden och kan den väl, då kan de också säga exakt 
vad de vill ha. För att säkerställa kvalitén såg de istället till att de hade mycket skall-krav. Ett 
bolag trodde att upphandlare, på andra bolag, ofta valde ”lägsta pris” då det är enkelt att 
utvärdera och svårt att överklaga. Ett bolag ansåg att ’lägsta pris’ ska användas då bolaget inte 
befarar mycket extraarbeten och vid tex nybyggen. Ett annat bolag tyckte att ’lägsta pris’ 
fungerat bra på enklare upphandlingar. 
 
 

                                                 
95 12 kap. 1 § LOU 
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Ekonomiskt mest fördelaktiga 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Ett bolag ansåg att det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” ska användas om man befarar 
extraarbeten. Ett annat bolag ansåg att denna tilldelningsgrund ska användas då man inte kan 
marknaden så bra. Ett bolag använde ”ekonomiskt mest fördelaktiga” då fler variabler än 
pengar var viktigt, ett annat bolag då det var större projekt. 
 
Ett av bolagen använde sig nästan aldrig av ”ekonomiskt mest fördelaktiga” förutom vid t.ex. 
arkitektupphandling tillsammans med selektivt förfarande. De ansåg att denna 
tilldelningsgrund kan användas på sådana upphandlingar där valet bestäms utifrån t.ex. 
konstnärlig talang och kompetens och inte för vilket pris som tas. Det ”ekonomiskt mest 
fördelaktiga ska användas då det lämpar sig, det vill säga då kvalitetsribba och pris inte kan få 
fram det bästa anbudet. Flera bolag sade att det viktigaste, normalt, är pris och/eller kvalitet. I 
kvalitet kan det ingå referenser eller så har de referenser som en tredje parameter. 
 
 
Summering av svaren från samtliga frågor ovan under 4.3: 
De två utvärderingsgrunderna som finns för offentlig upphandling är tilldelning till anbud 
med ”lägsta pris” eller tilldelning till det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” anbudet. Vilken 
utvärderingsgrund som används är det upp till upphandlaren att själv välja.  
Vilken utvärderingsgrund som användes mestadels av de intervjuade upphandlarna skiljde sig 
åt väldigt mycket och berodde på vad som skulle upphandlas.. 
 
Under intervjuerna uppkom svar på när utdelningsgrunderna ska användas och vad som kan 
vara viktigt att tänka på: 
 
Lägsta pris  
- Ska användas då upphandlaren och bolaget har en bra position på marknaden samt känner 
till marknaden väl och vet vad de vill ha. 
- Bra vid nybyggnation eller enklare upphandlingar i de fall då det inte kommer att bli mycket 
extraarbete 
- Lägg en kvalitetsribba för anbudet med Skall-krav som måste vara uppfyllda innan urval 
efter lägsta pris kan göras. Kvalitetsribban ska verka för att anbud som ligger under eller över 
i kvalitet sållas bort. Är behovet upphandling av en Volvo så ska inte ett anbud för en Rolls 
Royce tas med i urvalet. 
- Viktigt att tänka på att beroende på hur ett krav är uppställt och poängsätts, efter hur väl det 
uppfylls av en entreprenör, kan göra så att det leder till snedvriden konkurrens. 
- Minskar risken för överklagande. 
 
Det ekonomiskt mest fördelaktiga 
- Ska användas då upphandlaren inte känner till marknaden så bra och vid större projekt samt 
då fler variabler än pris är viktigt.  
- Bra att använda då man befarar att det kommer att tillkomma mycket extraarbete under 
utförandet som ej kan förutses i upphandlingsprocessen. 
- Bra att använda sig av vid upphandling av tjänster då kompetens eller talang är viktigare än 
priset. 
- Ofta används en kombination av kvalitet och pris enligt upphandlarna  
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4.4 Annonsering och Tidsfrister 
 
Lagen 
 
Annonsering, 7 kap LOU 
Då det inte finns något undantag i 4 kap 5-8 §§ LOU ska annonsering av upphandling ske då 
en upphandlande myndighet tänker tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal96. En 
upphandlande myndighet ska förhandsannonsera när de vill tillämpa 8 kap 4§ LOU om 
förkortade tidsfrister97. Information om de kontrakt/ramavtal som myndigheten ska 
tilldela/ingå under de närmaste 12 månaderna ska finnas i annonsen. Efterannonsering ska en 
upphandlande myndighet skicka till Europeiska kommissionen när de skrivit ett ramavtal eller 
ett kontrakt98. Annonsen ska skickas senast 48 dagar efter tilldelningen och innehålla 
upphandlingsresultatet. Vid tilldelning av kontrakt inom ett ramavtal, uppkommet enligt 
denna lag, behövs inte efterannonsering. Förhandsinsyn får skickas in till Europeiska 
kommissionen när en upphandlande myndighet tänker tilldela ett kontrakt genom förhandlat 
förfarande utan föregående annonsering99.  
 
Tidsfrister, 8 kap LOU  
8 kap LOU innehåller regler om tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och 
anbud. Vid bestämmande av hur lång tidsfristen ska vara för anbudsansökningar och anbud 
ska hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid det kan ta att utarbeta 
ett anbud100.  
 
Huvudreglerna för tidsfrister för de olika förfarandena finns i 8 kap 2-3§ LOU. Undantag 
finns i 8 kap 4-8 §§ LOU. Vid öppet förfarande ska anbudstidsfristen vara minst 52 dagar från 
den dagen då upphandlingsannonsen skickats för publicering101. Vid selektivt förfarande, 
konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering ska 
anbudsansökningarnas tidsfrist vara 37 dagar från den dagen då annonsen skickats för 
publicering102. Tidsfristen för anbud vid selektivt förfarande är minst 40 dagar från det att 
inbjudan skickats.  
 
Enligt 8 kap 4-8§§ LOU finns vissa undantag till tidsfristerna ovan. Dessa kommer inte 
behandlas mer än att de nämns. 8 kap 4§ LOU behandlar tidsfrister vid förannonsering, 8 kap 
5-6§§ LOU behandlar förkortade tidsfrister vid användning av elektroniska medel, 8 kap 7§ 
LOU behandlar förlängning av tidsfrister och 8 kap 8§ LOU behandlar förkortade tidsfrister 
på grund av tidsbrist i vissa fall. Om förfrågningsunderlag vid öppet förfarande inte kan nås 
fritt, direkt och fullständigt ska det skickas till leverantörer senast 6 dagar efter det att begäran 
om det tagits emot103.  Kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget ska på 
begäran lämnas senast 6 dagar före sista dagen för inkommande med anbud. Dessa två regler 
gäller om begäran kommer i tid. 
 

                                                 
96 7 Kap 1§ LOU 
97 7 Kap 2§ LOU 
98 7 Kap 3§ LOU 
99 7 Kap 4§ LOU 
100 8 Kap 1§ LOU 
101 8 Kap 2§ LOU 
102 8 Kap 3§ LOU 
103 8 kap. 9 § LOU 
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Samtliga utvalda anbudssökande ska vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och 
förhandlat förfarande med föregående annonsering få en skriftlig inbjudan att komma in med 
anbud, delta i dialogen eller att förhandla104. Inbjudan ska innehålla förfrågningsunderlaget 
och det beskrivande dokumentet om det finns. Om dessa finns tillgängliga som elektroniska 
medel räcker en hänvisning till materialet. Dessutom ska inbjudan innehålla tidsfrister för 
begärda kompletteringar, sista dagen anbuden ska vara inne, på vilken adress och på 
vilket/vilka språk och på vilken dag och plats för starten av den konkurrenspräglade dialogen 
är. En hänvisning till annonsen om upphandlingen ska också vara med. 
Viktningen/prioriteringen av kriterierna inför tilldelningen av kontraktet ska vara med om inte 
detta framgått i tidigare dokument; annonsen, det beskrivande dokumentet eller 
förfrågningsunderlaget. Övriga uppgifter som har betydelse för upphandlingen ska också 
finnas med. Kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget, kompletterande 
handlingar eller det beskrivande dokumentet ska vid selektivt förfarande, förhandlat 
förfarande och vid konkurrenspräglad dialog lämnas ut senast 6 dagar före sista anbudsdagen, 
under förutsättning att en begäran har lämnats i tid.   
 
 
Är tiderna i LOU för långa eller är de rimliga?  
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Det var svårt för upphandlarna att avgöra om tiderna i LOU är rimliga. Några av bolagen 
ansåg att vissa upphandlingar kräver mer tid för att leverantörerna ska kunna göra ett bra 
anbud, i andra fall behövs inte lika lång tidsfrist. Det beror på upphandlingens komplexitet om 
tidsfristerna är rimliga eller inte. Ett bolag ansåg att anbudstiderna är för långa för 
upphandlingarna över tröskelvärdet, tiderna under tröskelvärdet borde räcka. Den 
övervägande korrespondensen gick via mail vilket gick mycket fortare än postgång. Ett bolag 
ansåg att tiderna i LOU är rimliga. 
 
 
Hur gör ni för att korta ned tiden om det krävs? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Ett bolag trodde att om det var värt att ta en straffavgift och om det var väldigt bråttom så 
skulle det i så fall bli att de skulle göra en otillåten direktupphandling, vilket inte har hänt än. 
För de flesta bolagen fanns de funktioner inom fastighetsförvaltning som kräver snabba 
åtgärder reglerade i ramavtal som de kan göra avrop från om någonting händer som kräver en 
snabb åtgärd. 
 
Summering av del 4.4: 
Upphandlarnas uppfattning om de tidsfrister som är reglerade i LOU skiljde sig åt. Generellt 
så ansåg de att komplexiteten i upphandlingarna ska bestämma vilken tidsfrist som behövs. I 
vissa fall borde det vara möjligt att förkorta anbudstiden på samma sätt som att det är möjligt 
att förlänga tidsfristen enligt LOU. Bolagen använde sig av ramavtal för de funktioner inom 
fastighetsförvaltning som ofta kräver snabba åtgärder. På det sättet behövde de inte göra en ny 
upphandling varje gång någonting händer i fastigheterna. Ett påpekande var att tidsbristen kan 
vara en anledning till att otillåten direktupphandling görs av en offentlig myndighet, om 
straffet att göra så understiger det som uppnås med handlingen. 
 
                                                 
104 8 kap. 10 § LOU 
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4.5 Rutiner och riktlinjer  
 
Kammarkollegiet har under hösten 2010 tagit fram upphandlingsstöd för offentlig 
upphandling. Det är också dit en offentlig verksamhet kan vända sig om de behöver råd i en 
specifik upphandling. 
 
 
Upphandlingsstöd 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Kammarkollegiet har tagit fram upphandlingsstöd för offentlig upphandling. Ingen av de 
intervjuade bolagen använde sig av dessa stöd för närvarande. Flera bolag använde sig av 
standardmallar för de administrativa föreskrifterna i förfrågningsunderlaget, AF-delarna. Ett 
bolag hade också en förenklad AF-del för generalentreprenader. De så kallade AF-mallarna 
tas fram av Byggandets Samordning AB och tillhandahålls av AB Svensk Byggtjänst.  
 
 
Färdiga förfrågningsunderlag 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Det fanns några fördelar med t.ex. färdiga AF-delar enligt upphandlarna. Dessa är att de gör 
förfrågningsunderlaget mer städat och strukturerat. En annan fördel var att de färdiga AF-
delarna var framtagna av byggbranschen och därmed var väldigt genomtänkta. Togs det inte 
bort något så fanns allt med. Ett bolag påpekade att färdiga AF-delar är bra för de som inte är 
så vana, de ger en vägledning till vad man ska tänka på. Bolaget ansåg dock att det inte är så 
bra att se på andra, man ska istället försöka göra något bra själv. Ett annat minus som bolagen 
såg det är att det är lätt att glömma något och att de färdiga AF-delarna är för generella.  
 
Summering av del 4.5: 
Generellt använde sig upphandlarna av de standardmallar för administrativa föreskrifter som 
är framtagna av Byggandets Samordning AB och som är vedertagna som branschpraxis. Detta 
förenklar upphandlingsprocessen för de kommunala upphandlarna i bostadsbolagen som 
genom att använda dessa färdiga mallar får en fingervisning om vad som behövs vara med. 
Dock måste upphandlaren även veta vad det är som behövs utöver vad som står i de generella 
AF-delarna. Kunskapen om det som ska upphandlas måste alltid finnas hos upphandlaren 
oavsett om det finns färdiga förfrågningsunderlag eller inte. 

 
 

4.6 Entreprenörer 
 
Påverkan av LOUs tidsbegränsade avtal på fyra år  
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Två bolag tyckte att fyra år är en ganska lång period för ett avtal, det hinner hända mycket på 
en marknad under fyra år. Upphandlarna påpekade att beroende på vad det är för 
konjunkturläge när avtalet skrivs så kan man få olika priser. Den tidsbegränsade löptiden var 
bra för de entreprenörer som stängdes ute från en upphandling att få en chans igen om fyra år.  
Bolagen använde sig ofta av 2+1+1 eller 3+1 som avtalens tidsperioder. Ett problem var att 
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det är tidsödande att skola in nya entreprenörer. De har inte möjlighet att förlänga avtalen mer 
än fyra år och vid en ny upphandling vet inte upphandlaren vem som kommer att vinna 
upphandlingen. Ett bolag ansåg att personaltunga funktioner bör ha längre avtalstid än fyra år, 
medan utvecklingsintensiva funktioner behöver ha kortare avtalstid. LOU har, enligt ett bolag, 
missat att hitta något vedertaget prisreglerande index och att det blir jättedyrt att ha längre 
avtal än fyra år.  
 
Ett annat problem med tidsbestämda avtal var att under det sista halvåret när entreprenören 
vet att avtalet inte kan bli förlängt så får upphandlaren räkna med att utförandet inte håller 
samma kvalitet som vid avtalets början. Ett av bolagen hanterade problem med entreprenören 
genom att diskutera med entreprenören, om det inte fungerade så avbröts avtalet. Det sista 
bolaget tyckte att det kan vara bra att kunna omförhandla kontrakten efter fyra år då det ibland 
visar sig att leverantörerna har en tendens att salta räkningarna när de blir för ”varma i 
kläderna”. Det är inte heller lätt att vårda relationen till entreprenören om bolaget tycker att de 
gör ett bra jobb. Vid upphandling inom LOU så får inte en tidigare relation tas i beaktande. 
 
Svar: Privata upphandlare 
En upphandlare påpekade att det kan vara bättre vid återkommande, mindre arbeten att ha 
möjligheten att använda sig av samma entreprenör. Inskolningstid och kostnader minskar för 
att entreprenören redan känner till fastighetsbeståndet och vet hur fastigheterna fungerar.  
 
En annan upphandlare påtalade att fyra år var en lång tid, vilket enligt denne kan vara en 
nackdel om en entreprenör missköter sig. Då förlorade företaget det arbetet och det tar tid att 
få tag i en ny entreprenör.  Det var därför bättre att upprätta kortare kontrakt med möjlighet 
till förlängning. Om en entreprenör utförde ett uppdrag bra är det en fördel att vara ett privat 
företag som kan förlänga avtalet utan att behöva göra en ny upphandling. Detta kan inte 
offentliga upphandlare göra 
 
Oavsett avtalstid så var det viktigt att som beställare visa intresse för entreprenaden vilket, 
enligt de intervjuade, gör att detta engagemang även smittar av sig på entreprenören och dess 
utförande av uppdraget. 
 
Summering: 
De flesta av upphandlarna tyckte att den maximala avtalsperioden för upphandlingsavtalen på 
4 år är ganska lång tid. De flesta skrev i stället avtal på kortare tid med möjlighet till 
förlängning så att den sammanlagda avtalstiden blev 4 år. Därefter gjordes en ny upphandling. 
I vissa fall som t.ex. vid serviceavtal skulle det vara bättre att kunna skriva avtalen med 
möjlighet att förlänga till mer än 4 år då uppdraget sköts bra av en entreprenör. Det krävs tid 
och pengar att inarbeta en ny entreprenör i det kommunala beståndet. Detta är även en av 
fördelarna i privat upphandling där de kan välja hur lång tid de vill skriva kontrakt med en 
entreprenör.   
 
De kommunala upphandlarna påtalade problem med tidsbestämda kontrakt. Vissa hade märkt 
att kvalitén på arbetet det sista halvåret försämras samt att entreprenören hade en tendens att 
lägga på extra kostnader i fakturorna i slutet av perioden. Både de kommunala och de privata 
upphandlarna påpekade att samarbetet med entreprenörerna kan påverkas av vilken 
möjligheten det finns till att kommunicera och bygga relationer med entreprenörer. Relationer 
får inte tas i beaktande vid upphandling enligt LOU. Entreprenörer som har ett kommunalt 
avtal har inga incitament på att göra ett arbete utöver minimikraven i avtalet i slutet av 
perioden. Denna situation är omvänd i den privata upphandlingen då entreprenören har chans 

57 
 



 

till förlängning så länge de gör ett bra jobb.  
 
 

4.7 Hur vill de kommunala upphandlarna göra upphandlingar  
 
Svar: Kommunala upphandlare 
De olika bolagen skulle vilja göra annorlunda upphandlingar om de fick.  
Ett bolags förslag var att korta upphandlingstiderna när det är bråttom och att de ville ha 
möjlighet att göra direktupphandlingar upp till 5 miljoner. Alternativt göra som man gör i 
Danmark, där de får direktupphandla under tröskelvärdet oavsett särskilda skäl eller inte. 
Bolaget skulle också vilja kunna gå direkt till en entreprenör ibland.  
Ett annat bolag ville ha ett enklare förfarande under tröskelvärdet som inte regleras av EU-
direktivet. De menade på att det blir för höga transaktionskostnader vid upphandlingar av 
mindre uppdrag. Vid upphandlingar med ett värde mellan 50 000- 100 000 kr var det mer 
effektivt att göra detta i form av ett ramavtal än som ett enstaka projekt. Detta bolag ville 
också ha större diskussionsmöjligheter med de entreprenörer som kvalificerat sig. 
 
Ett tredje bolag tyckte det var bra om en ”revisor” kollar att de gör justa upphandlingar. LOU 
är överdrivet. De ville också ha andra gränser för när det ska annonsera utomlands då de 
ansåg att många gånger är den utländska annonseringen inte ekonomiskt försvarbar, varken 
för upphandlaren eller för en eventuell utländsk anbudsgivare. Bolaget skulle även vilja 
skicka förfrågan direkt till entreprenörer då annonseringen inte riktigt fungerar. De får in för 
få anbud i vissa upphandlingar. De tyckte det var bra med annonseringstiderna men ville se ett 
mellansteg mellan de tidsfrister som är under tröskelvärdet och för de som är för upphandling 
med värde över tröskelvärdet.  
 
Ett fjärde bolag vill kunna vara mer flexibel och kunna lättare ändra i förfrågningen om de 
behövde. De tyckte också att vissa upphandlingar inte alltid behöver annonseras. Bolaget ville 
också ha möjlighet att ta in sidoanbud utan att det skulle ta för lång tid. 
 
 
Summering: 
Bolagen skulle till stor del göra så som de gör idag i enlighet med LOU men önskar kunna 
förhandla mer, ha större möjlighet till direktupphandling under tröskelvärdet, ha kortare 
annonseringstider ibland och i andra fall slippa annonsera, i alla fall till EU. 
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5 Generellt om Privat Upphandlingsprocess 
 
I denna del är det mestadels privata upphandlare som har fått svara på frågorna. Däremot när 
det gällde att få fram uppfattningen om skillnader och likheter kring kommunal och privat 
upphandling ställdes frågan till båda sidors upphandlare. 
 
Den privata upphandlingsprocessen går till på ungefär samma sätt som den offentliga men de 
har inget krav på annonsering eller att upphandlingen ska ske efter ett visst förfarande. Vidare 
sker ett första urval av tänkbara entreprenörer redan i förstudien. Förenklat kan sägas att den 
privata upphandlingsprocessen utgörs av: 
 

1.  Förstudie – identifiering av behov, kravställande, upprättande av 
förfrågningsunderlag och identifiering samt urval av entreprenörer. 

2. Förfrågan till de utvalda entreprenörerna  

3. Inhämtning av anbud 

4. Utvärdering av anbud 

5. Förhandling 

6. Tecknande av avtal 
 
 

5.1 Styrkor och brister i de privata bostadsföretagens 
upphandlingsprocess 
 
Svar: Privata upphandlare 
Upphandlingsprocessen är det som de privata företagen ansåg att de var bäst på. En förklaring 
som gavs var att byggbranschen är processinriktad från början vilket ger en annan struktur i 
upphandlingar av byggentreprenader än vad som kanske finns vid uppköp av andra varor och 
tjänster. Som hjälpmedel finns t.ex. Bygg AMAs AF-delar som är ett mycket bra redskap som 
inte finns utformad för andra varor och tjänster. Vissa delar kan appliceras på upphandlingar 
inom andra områden än byggentreprenader, men inte hela AF-delen. 
 
Företagen visste också i stor utsträckning vad de ville uppnå och hur de skulle kunna få 
entreprenören att uppfylla detta.   
 
Erfarenhetsutbyte och dokumentation var ett område de ansåg sig kunna bli bättre inom. En 
annan synpunkt var en önskan om att öka tiden vid större upphandlingar eller när de går ut 
med förfrågan till ett flertal entreprenörer. En ökning av tiden skulle göra så att upphandlaren 
kunde gå igenom förfrågningsunderlaget mer grundligt samt ha möjlighet att använda sig av 
välutvecklade och rättvisande utvärderingsmodeller. 
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Summering: 
Upphandlingsprocessen av byggentreprenader ansåg de privata företagen fungera väldigt bra 
på grund av att byggbranschen redan är väldigt strukturerad samt att det finns mycket mallar 
som används inom branschen på hur en byggentreprenad ska gå till. Upphandlarna hänvisade 
till att de hade rätt kunskaper kring det de skulle upphandla samt hade förståelse för 
entreprenörens situation och hur de skulle kunna få entreprenören att göra det upphandlaren 
vill. De behövde bli bättre på att dokumentera och återkoppla upphandlingarna med övriga 
organisationen. Den privata upphandlingen var ofta för tidspressad vid större upphandlingar 
och upphandlarna ville då kunna öka tiden mer för upphandlingsprocessen så att urvalet av 
anbuden kunde göras på ett mer strukturerat sätt. 
 
 

5.2 Fördelar resp. nackdelar med att vara ett privat fastighetsbolag 
 
Svar: Privata upphandlare  
Företagen gav lite olika svar men de var överens om att de privata bolagen kan vara mer 
flexibla i sina upphandlingar än vad de offentliga bolagen kan vara. Fördelen var valfriheten 
t.ex. vad gällde val av entreprenör och val av material eller fabrikat. Ett exempel som togs upp 
var att vid projektering så kan det ofta vara mycket viktigare med en grupp som fungerar 
effektivt tillsammans än priset i slutändan. En privat upphandlare hade enligt upphandlarna, 
lättare att effektivisera genomförandet då de har möjlighet att göra avsteg från 
förfrågningsunderlaget vid behov. Som privat aktör kan de även gå igenom momenten med 
entreprenören vid upprepade arbeten för att kunna utvärdera momenten och effektivisera 
processen samt öka lönsamheten. 
 
En annan fördel som nämndes var att tidsåtgången är ofta kortare vid privat upphandling som 
t.ex. att de privata aktörerna inte har krav på annonsering som de offentliga bolagen har. 
Tidsbesparing kan också göras i och med att de privata företagen inte har en politisk styrning 
vilket gör det lättare att fatta snabba beslut. Upphandling sågs som en viktig del i de privata 
företagen och det ges ett stort stöd och intresse från företagets ledning.  
 
Allmännyttan har en fördel, enligt ett företag, för att de har en större säck med pengar som de 
kan fördela ut över hela beståndet, det privata företaget måste gå plus på varje enskild 
fastighet. 
 
 

5.3 Rutiner och riktlinjer  
 
Rutiner och riktlinjer 
 
Svar: Privata upphandlare 
Några generella riktlinjer för olika slags upphandlingar fanns inte hos företagen. Den egna 
erfarenheten hos upphandlaren spelade stor roll för hur upphandlingsprocessen såg ut.  
 
Alla företagen följde uppställningen av Bygg-AMAs allmänna bestämmelser och 
administrativa föreskrifter som tagits fram av Byggandets Samordning AB och som utgör 
praxis inom byggbranschen.  
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De riktlinjer som fanns hos företagen var uppställda för att säkerställa företagets miljöpolicy 
eller helheten av kvalitet, miljö och arbete, KMA, i upphandlingen. Ett av företagen arbetade 
med att ta fram mallar för beskrivningar liknande de administrativa föreskrifterna, AF som tas 
fram av Byggandets Samordning AB. 
 
 
Färdiga förfrågningsunderlag 
 
Svar: Privata upphandlare 
Det fanns inga färdiga förfrågningsunderlag som är framtagna för specifika upphandlingar hos 
något av företagen. Däremot används de Administrativa föreskrifterna, Bygg-AMA AF 07, 
som en generell mall. AF-delen kan förändras och objektanpassas till det som för stunden ska 
upphandlas.  
 
Fördelen med färdiga förfrågningsunderlag kan vara i form av tidsbesparing. När det gällde 
de AF-delar som används som branschnorm kan den ge idéer om vad som bör vara med i 
förfrågningsunderlaget. För vissa saker som upphandlas ofta kan det vara bra med färdiga 
mallar. Upphandlarna påpekade att det för det mesta upphandlas nya saker och processerna 
görs då om. Hos de privata företagen sker också mycket förhandlande kring genomförandet 
med entreprenören efter att förfrågningsunderlaget gått ut.  
 
Problemen med färdigt förfrågningsunderlag var enligt upphandlarna att de lätt kan bli för 
omfattande. För de färdiga AF-delarna var en nackdel att om det stryks fel saker kan det 
innebära mycket tilläggskostnader. Det är därför som vissa av företagen hade en jurist som 
granskade alla kontraktsförslag. 
 
 

5.4 Entreprenörer 
 
Svar: Privata upphandlare 
De privata företagen använde sig i stor utsträckning av entreprenörer de tidigare arbetat med. 
Fördelarna med att använda entreprenörer de tidigare haft relation med var att entreprenörerna 
redan visste hur företaget arbetar och hur dess förvaltning ser ut. De slapp på så sätt 
inskolningstiden som tillkommer med en ny entreprenör. Om det fanns behov av att få in en 
ny entreprenör ställdes ofta frågor inom upphandlarens egna nätverk och de nya 
entreprenörerna får förfrågan genom andra kontakters rekommendationer.  
 
Ingen av de privata upphandlarna använde sig av upphandlingsportaler. Samtliga företag tog 
själva kontakt med de entreprenörer de ville skulle lämna in ett anbud. 
 
 
Vikten av en god relation med en entreprenör 
 
Svar: Privata upphandlare 
De privata företagen var överens om att det är viktigt med en god relation. En upphandlare 
beskrev det som att det var viktigt att konkurrensutsätta priset i en upphandling men att en 
god relation var mycket viktigt för att säkerställa utförandeprocessen. Vikten av 
personrelationer kommenterades också. Hos flera av företagen kan en entreprenör anlitas för 
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att de har en duktig platschef som de vet passar bra ihop med företaget eller för ett visst 
uppdrag. Ett uppdrag kan bli beroende av vilka personerna är på olika befattningsposter. Det 
är dessa personer som avgör om ett projekt går bra eller inte Den goda relationen kan då bli 
väldigt känslig för förändringar. 
 
En god relation kräver öppenhet och ärlighet. En reflektion som kom fram var att privata 
inköpare ibland missbrukar entreprenörernas engagemang. Det framhölls som viktigt att sköta 
om dialogen och höra av sig till alla anbudsgivare och tackar för inskickat anbud. Ett företag 
menade att de finns en nonchalans ibland från privata beställare. Efter avslutade uppdrag var 
det flera av företagen som hade uppföljningsmöten med entreprenören för att diskutera det 
avslutade projektet. 
 
 
God relation kontra lägre pris 
 
Svar: Privata upphandlare 
Upphandlarna tyckte att det var bra att konkurrensutsätta priset även om de hade en bra 
relation med en entreprenör. Det lägsta priset valdes dock inte förrän rätt kvalitet, krav och 
referenser säkerställts. De entreprenörer som redan hade utfört liknande uppdrag för ett 
företag kunde ofta lägga ett lågt pris. De vet vad som gäller och de kan sänka sitt riskpåslag 
för att utföra ett uppdrag i och med att de känner företaget sedan tidigare. 
 
Ett av företagen brukade vid större upphandlingar uttala i ett tidigt skede ett målpris, sedan 
förhandlas själva tillvägagångssättet fram hur uppdraget ska lösas till detta pris. På detta sätt, 
menade de, tas risk bort från priset och att priset oftast blev lägre än om de går ut med 
förfrågan om priset istället. Vid dessa upphandlingar vände de sig till endast en entreprenör. 
 
 
Förhandling eller redan specificerat tillvägagångssätt? 
 
Svar: Privata upphandlare  
Samtliga företag utnyttjade möjligheten att förhandla med entreprenörerna. Det såg lite olika 
ut mellan företagen hur stor del av genomförandet som förhandlades. Vid förhandlingarna 
ställdes frågor kring hur entreprenörerna hade tänkt sig att genomföra hela eller delar av 
uppdraget. Entreprenörerna hade möjlighet att lämna sidoanbud om förslagen lät intressanta. I 
förfrågningsunderlaget stod det var förhandling kan tillämpas. Det sågs som en reträttväg av 
upphandlarna.  
 
Vid totalentreprenad kan beställaren vid specialfall lämna över ansvaret på entreprenören. 
Detta händer i de situationer då det kan finnas mycket som kan vara annorlunda vid själva 
genomförandet än vad som tidigare endast redovisats på ritning.  
 
När det gäller satsning på ny teknik t.ex. vid energieffektivisering av fastigheterna förhandlas 
alternativen fram i nära samarbete med entreprenören.  
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Entreprenörens förslag - mer kostnadseffektivt eller dyrare?  
 
Svar: Privata upphandlare  
Företagen ansåg att entreprenörernas lösningar ofta gav en högre kostnad initialt men var ofta 
bättre och mer kostnadseffektivt i slutändan. Speciellt gällde detta inom miljö och energi samt 
om det behövdes göras speciallösningar för vissa hyresgäster. 
 
 
Summering av svaren för alla frågorna under 5.4: 
 
De privata upphandlarna vände sig oftast till de entreprenörer de tidigare samarbetat med. Om 
de behövde en ny entreprenör så togs kontakt med det existerande nätverket och förfrågan 
gick till en entreprenör som rekommenderats av andra kontakter.  

 
Det var A och O med hur relationen mellan upphandlare, beställare och utförare fungerar. En 
god relation säkerställde ofta hela utförandeprocessen. Utförandet kunde även vara beroende 
av vilka personer som fanns på befattningsposter och en entreprenör kunde ibland väljas 
utifrån vilka personer som hade befattningar. Priset utsätts för konkurrens men i slutändan var 
det ofta relationen och tidigare erfarenheter som påverkade tilldelningen av uppdraget.  
 
Det var också viktigt att visa öppenhet och respekt samt att vårda relationen med 
entreprenören. En god relation var inte beständig, den måste arbetas med av både 
upphandlaren och entreprenören. 
 
Förhandlingsmöjligheten utnyttjades av samtliga upphandlare. I förfrågningsunderlaget 
angavs i vilka delar som förhandling kan komma att tillämpas. På dessa bitar kunde 
entreprenörerna lämna sidoanbud. Ansvarsfördelningen och nya lösningar var också områden 
som det kunde förhandlas om. Upphandlarna menade att entreprenörernas lösningar ofta kan 
vara mer kostsamma initialt men att de resulterar i en mer kostnadseffektiv lösning i 
slutändan. 
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6 Skillnader mellan kommunal och privat 
upphandlingsprocess  
 
Vad är de största skillnaderna mellan kommunal och privat upphandling? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
 
Tidsåtgång 
Flera av bolagen ansåg att tidsåtgången för upphandlingen är en stor skillnad mellan offentlig 
och privat upphandling. En gissning var att det tar ca 50 % längre tid att göra en offentlig 
upphandling än en privat upphandling.  
 
Val av entreprenör  
Ett av bolagen ansåg att en privat upphandlare kan i och för sig korta tiden, men kan också 
missa många bra samarbetspartners eftersom de inte annonserar på samma sätt som de 
offentliga bolagen.  Ett annat bolag ansåg att de offentliga bolagen hade en klar fördel med att 
ha en annonseringsportal som dels stimulerar konkurrensen och prisutsättningen samt ger 
möjlighet att hitta entreprenörer som de kanske inte skulle ha hittat om de som privat 
upphandlare skulle gå ut med förfrågan till utvalda entreprenörer. Bolaget trodde även att 
privata upphandlare ofta valde samma entreprenörer, om de fungerat förut. Dessutom behövde 
de privata bolagen inte följa den ram med formalia som LOU kräver. En del av de här 
skillnaderna kan vara av både för- och nackdel för de kommunala bolagen. Ett av bolagen 
ansåg att en seriös privat upphandlare utför upphandlingar till viss del i enlighet med LOU.  
 
Transparensen 
Ett annat av bolagen ansåg att den största skillnaden var att i en offentlig upphandling får 
anbudsgivarna ta del av för mycket information gällande sina konkurrenters lösningar och 
prissättningar. Detta rimmade illa med likabehandling, rättvisa och affärsmässigheten. De 
privata upphandlarna kan hålla inne med affärsinformation och göra mer kostnadseffektiva 
upphandlingar. Flera av bolagen ansåg att en stor skillnad ligger i att de offentliga bolagen 
inte får förhandla eller diskutera fram pris och genomförande med entreprenören. 
 
Tänka efter före 
Ett bolag ansåg att de offentliga upphandlarna är mer förberedda på vad de vill ha från början, 
de måste ha ”tänkt efter före”. Ofta kan det vara så att en privat upphandlare inte har en klar 
uppfattning om vad de vill ha innan de går ut med förfrågningsunderlag. En privat 
upphandlare har ju möjlighet att förhandla med leverantören i ett senare skede om de märker 
att underlaget måste ändras på något sätt.  
 
Flexibilitet vid utförandet 
Privata upphandlare har lättare att kunna skapa incitament för belöningssystem och 
effektivitet under arbetets gång. I en offentlig upphandling så får inte utförandet skilja sig för 
mycket från det uppställda i förfrågningsunderlaget. Partnering och Samarbetsavtal blir svåra 
att få till inom ramen av LOU.  

 
Samhällsansvar 
Offentliga myndigheter har också ett samhällsansvar som de i första hand måste tillgodose 
vilket skiljer sig ifrån privata bostadsbolags uppdrag. 
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Statistik och erfarenhetsåterkoppling 
Ett annat bolag ansåg att privat upphandling använde sig av mer återföringssiffror och 
erfarenheter som utnyttjas. De har mer statistik tillgänglig. 
 
Svar: Privata upphandlare 

 
Skillnader: 
Tidsåtgång 
Den största skillnaden mellan privat och offentlig upphandling enligt de privata upphandlarna 
var att den offentliga upphandlingen tog längre tid. Denna tidsåtgång berodde på reglerna 
kring annonsering samt att det tar tid att få till rätt formalia i enlighet med LOU. 
 
Flexibilitet och Effektivitet 
Privata aktörer kan själva bestämma hur urvalsprocessen ska gå till. Enligt de privata 
upphandlarna har de en mer flexibel upphandlingsprocess. De har även möjlighet att 
förhandla med entreprenörerna om ett visst genomförande eller om det uppstår ändrade 
förutsättningar. Vid reservationer från entreprenörer har de privata upphandlarna lättare att 
ändra och anpassa utförandet så att slutresultatet och ekonomin kan bli bättre. De har också 
lättare att pröva nya tekniker och innovationer då tillvägagångssättet kan arbetas fram 
tillsammans med en entreprenör, som de själva väljer att arbeta med. Egna erfarenheter och 
relationer utnyttjas för att få fram och välja samarbetspartner.  
 
Arbetslagets sammansättning kan påverka kvaliteten 
En upphandlare menade på att privat upphandlade projekt kan uppnå bättre kvalitet på grund 
av att de kan styra vem eller vilka som ska arbeta med projektet. Flera upphandlare 
poängterade att beroende på vilken arbetsgrupp som är närvarande vid genomförandet kan 
detta vara avgörande för hur kvaliteten blir på utförandet. 
 
Avtalstid 
De privata företagen har inga begränsningar vad gäller avtalstid. De flesta har dock korta 
kontrakt med möjlighet till förlängning. Vid återkommande servicearbeten kan avtalen gälla 
under en längre period. Fördelar med att ha samma entreprenör under en längre tid är att de 
slipper den kostnad och tidsåtgång som annars uppstår under inskolningsperioden av en ny 
entreprenör. Fördelen med korta kontrakt är att det blir lättare att avsluta samarbetet med en 
entreprenör som missköter sig. 
 
Annan ansvarsfördelning 
En annan uppfattning hos vissa av de privata upphandlarna var att en kommunalanställd 
upphandlare ofta inte behöver ta ansvar för sin upphandling på samma sätt som en privat 
anställd upphandlare måste göra. 
 
Likhet: 
Byggbranschen är redan reglerad 
I byggbranschen finns det redan framtagna dokument, AMA-dokument, framtagna av Svensk 
Byggtjänst att arbeta efter. Dessa dokument är processinriktade från början vilket gör det lätt 
även för offentliga upphandlare att både följa branschpraxis i kombination med LOUs 
kontrollerade upphandlingsprocess. 
 

65 
 



 

Summering: 
De kommunala och privata upphandlarna uppgav att de främsta skillnaderna mellan offentlig 
respektive privat upphandling är: 
 
Tidsåtgången för upphandling var längre inom offentlig upphandling 
 
Val av entreprenör och arbetslag. De privata kan välja vilka de vill samarbeta med även på 
individnivå. 
 
Transparensen i upphandlingsprocessen. Inom offentlig upphandling måste alla dokument 
och beslut som kommer från upphandlaren finnas tillgängliga för granskning även efter 
upphandlingen. Entreprenörerna måste kunna se om de har blivit felaktigt bedömda eller inte. 
 
Förfrågningsunderlaget som går ut från offentliga upphandlare måste vara komplett. För en 
privat upphandlare kan de förhandla kring de områden som de är osäkra på. Däremot så 
använde de kommunala och privata bostadsbolagen samma stöddokument i 
förfrågningsunderlaget. Bygg-AMA och dess olika delar användes av både privata och 
kommunala upphandlare.  
 
Flexibiliteten och effektiviteten vid genomförandet var större inom privat upphandling. Den 
offentliga upphandlingens uppdrag måste i stort stämma överens med vad som stod i 
förfrågningsunderlaget. De privata upphandlarna och dess byggprojektledare kan ändra 
genomförandet under arbetets gång om det visar sig att en annan lösning ger bättre resultat. 
 
Avtalstid. De privata upphandlarna har ingen begränsning i avtalens löptid. De flesta har trots 
detta korta kontrakt med möjlighet till förlängning. 
 
Uppföljning. Enligt de kommunala upphandlarna så tar de privata upphandlarna fram mer 
statistik kring upphandlingarna och gör fler och mer ingående uppföljningar. 
 
Ansvarsfördelning. Enligt de privata upphandlarna fanns det en skillnad i hur stort ansvar som 
den kommunala upphandlaren hade över resultatet av sin upphandling än vad de privata 
upphandlarna hade. De menade på att ansvaret var större för de privata upphandlarna att 
upphandlingen skulle vara ekonomiskt effektiv.  
 
De kommunala bostadsbolagens samhällsansvar måste prioriteras före verksamhetsmålen. 
Detta samhällsansvar har inte de privata upphandlarna.  
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7 Kommunala och privata bostadsbolags uppfattning om 
LOU 
 
Syftet med LOU är att de kommunala bolagen ska vara affärsmässiga och att lagen ska ge 
upphov till en effektiv konkurrens genom att låta de leverantörer som har möjlighet få delta i 
upphandlingen på lika villkor i enlighet med likabehandlingsprincipen105. 
 
 
Vad i LOU påverkar er verksamhet mest? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Ett bolag tyckte inte att LOU har någon negativ påverkan på verksamheten. LOU ger ett bra 
och korrekt sätt att göra upphandlingar på. Ett av bolagen trodde att rädslan för att göra fel är 
stor och att man vid upphandling i enlighet med LOU tappar bort affären. Ett annat av 
bolagen ansåg att formalia i LOU är det som påverkar verksamheten mest. Det fjärde bolaget 
trodde att det faktum att man inte kan ändra underlaget efter annonsering påverkar företaget 
mycket. Det sista bolaget ansåg att de som professionella beställare har rutiner och system för 
att säkra att det fungerar vilket gör att de inte är i stort behov av stöd från LOU. Bolaget ansåg 
vidare att de följer lagen och är affärsmässiga.  
 

 
Vad i LOU är positivt resp. negativt? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Generellt kan man säga att alla bolagen tyckte att det fanns mer problem än det fanns fördelar 
med LOU. 
 
Positivt 
Det bolag som ansåg att det inte fanns något negativt med LOU tyckte att LOU gör så att det 
blir korrekta och bra upphandlingar. Bolaget ansåg vidare att risken för korruption och 
mutor minskar. Personkemi mellan beställare och entreprenör blir inte avgörande för vem 
som får kontraktet.  
 
Bolaget ansåg också att det är bra med överprövningar då det ger svar på hur man ska göra. 
Vidare ansåg bolaget att den längre tiden som en upphandling via LOU tar har man igen sen. 
Om man förstår LOU blir det enkelt att upphandla.  
 
De andra bolagens tankar kan sammanfattas med att de tyckte det var bra att alla 
entreprenörer får samma chans, likabehandling, och att inköpsprocessen är bra, de tvingas 
tänka efter före samt att de ansåg att LOU hade en bra struktur. 

 
Negativt  
Ett av bolagen ansåg att det inte fanns något negativt med LOU.  
 
De andra fyra bolagens tankar kan sammanfattas med att de ansåg att tidsåtgången var för 
lång. 6 månaders väntan på ett byggprojekt leder till svårbestämda prisbilder.  

                                                 
105 Se även del 2.1 i detta arbete 
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De ansåg vidare att det i LOU inte fanns utrymme för förhandlingar och kompletteringar 
efter anbudstidens utgång. Möjligheten att förhandla finns inte om någonting uppkommer som 
behöver omförhandlas. Detta gör inte LOU till ett affärsmässigt och ekonomiskt effektivt 
verktyg enligt bolagen. En av upphandlarna uttryckte det som att ”Dum gör som dum säger”. 
Är det ett dåligt förfrågningsunderlag och anbudsgivaren ser att i slutändan kommer 
prisbilden att bli en helt annan på grund av någonting som inte står med i underlaget, så tar 
inte entreprenören kontakt med beställaren och upplyser om detta utan lämnar ett anbud på 
bara det som står i underlaget. En anledning till att entreprenörerna inte upplyser om fel i 
underlaget är att om det finns reservationer i ett anbud så ska det inte tas i beaktande om det 
avviker från förfrågningsunderlaget enligt LOU. De ansåg vidare att LOU är framtung då den 
kräver att man måste veta innan vad man vill ha och hur det ska gå till så att detta uppnås. Ett 
annat bolag ansåg att LOU är så snävt att när väl förfrågningsunderlaget och eventuella 
kompletteringar till det är klara kan inga förändringar ske för utförandet eller hur urval av 
entreprenörerna ska gå till. Detta kan leda till att när man missat saker kan man inte rätta till 
det utan är fast vid ursprunget. 
 
Två av bolagen såg en risk med att entreprenörernas priser redovisas i offentliga 
upphandlingar. Det kan leda till prisdumpning och att man slår ihjäl en marknad för att tävla 
om det lägsta priset.  
 
Ett bolag ansåg att det är svårt att man inte får, som i privata företag, använda sig av 
entreprenörer som man tidigare hade arbetat med, vilket skulle ge mindre inskolningstid och 
kostnader.  
 
Det bolaget ansåg vidare att det är problematiskt med hur domstolarna dömer i 
överklagningar. Domstolarna dömer olika i olika delar av Sverige. Det är också olika i olika 
delar av Sverige för vad som är lagligt och inte lagligt. Ett annat bolag höll med och menar att 
överklagandeprocessen, utöver att den tar för lång tid, är för oförutsägbar.  
 
Ett bolag ansåg vidare att utvärderingarna med sidoanbud blir så krångliga, komplexa och 
tidsödande att företag väljer att inte ta in sidoanbud, vilket kanske skulle vara bra.  
 
Alla bolagen vittnade om att det nästan aldrig kommer några anbud från Europa. Ett bolag 
hade fått in ett anbud från Europa vid en arkitekt upphandling. 
 
Två upphandlare på de kommunala bolagen kunde vittna om att LOU följs mycket mer idag 
än i början av 1990-talet Lagen har blivit mer kraftfull och är ett starkare verktyg mycket tack 
vare att den står över Sveriges Rikes lagar.  
 
Ett bolag ansåg att ett problem ibland kan uppstår mellan LOUs regler och krav gentemot de 
allmänna bestämmelserna; AB, som har framtagits av och som används inom 
byggbranschen, branschpraxis. Det är ju lagen som har företräde, men frågan är om det inte 
blir en oeffektiv upphandling om den går emot de bestämmelser som har överenskommits 
som branschpraxis? Ett annat företag anser tvärtom att både AB och Bygg-AMA fungerar bra 
med LOU. 
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Svar: Privata upphandlare 
De flesta av de privata upphandlarna hade på olika sätt kommit i kontakt med LOU antingen 
som upphandlare, anbudsgivare eller som konsult. Konsultuppdraget var då att stödja en 
kommunal upphandlare i upphandlingsprocessen. 
 
Positivt 
Företagen ansåg att det är bra med transparensen i den offentliga upphandlingen så att en 
entreprenör kan se hur utvärderingen gått till så att de vet att de inte blivit förfördelade. Men 
det fanns enligt upphandlarna även problem kring både likabehandling och transparens. Enligt 
vissa av upphandlarna finns det sätt att utforma förfrågningsunderlaget så att det redan då sker 
ett visst urval av entreprenörer som i slutändan kan lämna anbud. Transparensen kring 
anbuden kan vara negativt för en entreprenör då de inte vill visa sina konkurrenter vilket 
anbudspris de är villiga att ge. För de privata upphandlarna var priset en viktig del av det som 
förhandlades fram med entreprenörerna. 
 
Ett företag ansåg att det är bra att lagen förespråkar opartiskhet och ger möjlighet till att alla 
som vill får lämna anbud.  
 
Flera av företagen tyckte att LOU hade en tydlig uppställning och att det var bra att den 
tvingar upphandlaren att tänka efter före. Bestämmelserna gör att utvärdering och 
betygssättning måste vara uttalade redan från början. Detta tvingar upphandlaren att ”tänka 
utvärdering innan” förfrågan går ut samt utvärdera ”nyttan i det man frågar efter”. De 
offentliga bolagen får inte sätta för höga krav på anbudsgivaren i relation till det de vill få 
utfört. 
 
Hälften av de privata företagen ansåg att LOU var en bra lag med kontrollerade processer 
som främjar konkurrens och affärsmässighet. De ansåg också att LOU gjorde så att 
upphandlingen blev tydlig för alla parter.  
 
LOU är bra för att få bort ”svågerpolitik” ansåg några av bolagen106.  
 
Negativt  
De privata upphandlarna tyckte att LOU tillämpas fel. Lagen borde tillåta mer flexibilitet från 
förfrågning till genomförande. Den är för snäv.  
 
Ett resultat som LOU ansågs bidra till är att många entreprenörer inte vågade lämna ut sitt 
”lägsta pris”. Entreprenörerna utsätts för stora risker som kan uppstå på grund av de långa 
tidsfristerna i en kommunal upphandling. Riskerna för entreprenörerna gäller förändringar i 
inköpspriser vid en osäker marknadssituation eller omsättning av personal samt omfattningen 
av arbetet beroende på bristfälligt förfrågningsunderlag.  
 
Några av upphandlarna som varit i anbudsgivarens situation såg att det ofta var dåliga 
handlingar vid offentlig upphandling där det saknas viktiga uppgifter. Om en anbudsgivare 
är ärlig och upplyser om bristerna så har de ingenting för det, utan kan bli utsållad för att de 
lämnat reservationer i sitt anbud. Pris måste lämnas på det som står. För att det ska bli en bra 
och effektiv upphandling beror det på kvaliteten på förfrågningsunderlaget. 
                                                 
106 Svågerpolitik är ett annat ord för Nepotism enligt Svenska Akademiens ordbok. Nepotism uppstår i en 
situation när en politisk makthavare förser personer eller företag, de har en relation till, med uppdrag som ger 
dem ekonomisk vinst eller andra fördelar. Det kan t.ex. ske genom att utestänga konkurrensen i ett 
anbudsförfarande eller genom att se till att en anhörig får förtur till en bostad genom att gå före i bostadskön.  
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Ett annat påpekande var att de offentliga aktörerna annonserar under fel tidsperiod; innan 
sommaren och innan jul. Det tar tid att få fram anbud och under dessa perioder är det många 
som är lediga. 
 
En annan nackdel som togs upp var att den offentliga upphandlaren kan föreskriva ett material 
men måste enligt LOU acceptera ett likvärdigt material. Likvärdigheten kan vara svår att 
avgöra ibland vilket kan göra att en sämre produkt köps in. 

 
 

Bidrar LOU till att uppnå sina två mål? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
 
Konkurrens 
Alla fem bolagen var överens om att om man följer LOU så främjas konkurrensen och att alla 
entreprenörer behandlas lika. Ett problem är dock att om ett bolag ställer för höga krav kan 
små entreprenörer stängas ute, anser två av bolagen. Upphandlaren måste balansera kraven 
och tänka på proportionalitetsprincipen. Att t.ex. ha krav på att entreprenören har en 
Miljöplan och Kvalitetsplan istället för att kräva att de ska vara certifierade ökar 
proportionaliteten. På detta sätt kan man fånga upp både små och stora entreprenörer. Det 
gäller att man ställer bör- och skall-krav på rätt sätt samt att man har så bra kontroll på 
organisationen att man får det man vill ha. Vill man ha en Fiat vill man ha en Fiat, inte en 
Rolls Royce. Man ska inte få högre poäng för en kvalitetsnivå om inte arbetet kräver detta. Ett 
av bolagen ser dock problem med att små kommuner har svårt att få in anbud och får för det 
mesta själva gå ut med förfrågningen till ett antal entreprenörer man tror kan vara 
kvalificerade att göra jobbet, det blir som ett omvänt selektivt förfarande. 

 
Affärsmässighet 
Två av bolagen ansåg att affärsmässigheten uppfylls med LOU.  De ansåg att LOU ger 
möjlighet att bättre utvärdera anbud på ett rättvist sätt. De tre andra bolagen ansåg inte att 
LOU bidrar till affärsmässighet. De fanns enligt bolagen flera anledningar till detta. Ett av 
bolagen ansåg att affärsmässigheten inte uppfylls då det är stor risk att all formalia och andra 
krav gör att småföretag blir utestängda från upphandlingar. Vidare ansåg två bolag att det 
faktum att förfrågningsunderlag och missar blir oåterkalleliga åsidosätter sunt förnuft. 
Regelverket ges mer respekt än affären vilket gör att affärsmässigheten inte uppfylls. Ett 
annat bolag ansåg att affärsmässigheten påverkas genom att det som anbudsgivarna lämnar in 
blir offentliga handlingar. Det kan tyvärr bli så också att det skapas en priskartell där 
entreprenörerna lägger sig på ett visst pris, de har ju kunnat scanna av marknaden. 
Konkurrensutsättningen av priset påverkas och den effektiva ekonomiska hushållningen 
uteblir. Ett annat problem är att det nästan alltid finns formfel i varje upphandling oavsett från 
vem den kommer ifrån, en fjuttesak kan då leda till en överprövning. Detta gör att 
upphandlarna blir mer rädda för överprövningar och gör för krångliga och detaljerade 
förfrågningsunderlag, vilket tar längre tid att utvärdera och smittar av sig på hela processen. 
Ett bolag ansåg att det vid mindre upphandlingar kostar mer att administrera en regelrätt 
upphandling, för både anbudsgivare och beställare, än vad upphandlingen är värd. 
Transaktionskostnaderna blir för höga. Det är bättre med det danska systemet då de offentliga 
beställarna, vid belopp under tröskelvärdet, kan välja fri annonsering och behöver inte gå ut 
till hela marknaden. 
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Användning av offentliga upphandlingsregler hos de privata upphandlarna 
 
Det var inte något av de privata företagen som hade applicerat LOUs regler i sin egen 
upphandlingsprocess. Ett företag hade dock använt en utvärderingsmodell som från början 
använts vid en offentlig upphandling. Några företag påpekade att vid flera av de tillfällen de 
varit med i en offentlig upphandling, så försökte de offentliga upphandlarna att kringgå LOUs 
regler för att lättare kunna styra upphandlingen dit de ville. Ett exempel på detta var att 
upphandlaren ville föra in tilläggsoptioner i avtalet så att en viss del av uppdraget fanns med i 
förfrågningsunderlaget, medan andra saker som man ville styra mer över, föll under ÄTA-
arbeten.  
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8 Förändringar i LOU 

8.1 Konkurrenspräglad dialog 
 
Lagen 
Konkurrenspräglad dialog behandlas i 4 kap 10-21§§ i LOU. Mer information finns i avsnitt 
4.2 Upphandlingsförfarande. 
 
Syftet med den nya bestämmelsen 
Syftet med att införa konkurrenspräglad dialog är att myndigheter ska kunna identifiera och 
definiera hur ett behov bäst kan tillgodoses. 29:e artikeln i det klassiska direktivet ger 
medlemsstaterna rätt att införa bestämmelser om konkurrenspräglad dialog. Vid alla former 
av upphandling ska upphandlingsregelverket möjliggöra, så gott det går, att upphandlande 
myndigheter kan evaluera och använda sig av privata alternativ. En möjlighet med 
konkurrenspräglad dialog är att få bättre kvalitet på upphandlingarna. Det vill säga bättre 
kvalitet på finansiering, rättsförhållanden, och tillvaratagande av ny teknik åstadkoms då 
upphandlaren har möjlighet att diskutera med entreprenörerna innan de slutgiltiga anbuden 
lämnas in så att behoven och kraven kan preciseras bättre. Syftet med att införa 
konkurrenspräglad dialog är att vid tilldelning av ”särskilt komplicerade kontrakt” ska 
dialogen vara en flexibel procedur. Dialogen ska ge goda förutsättningar för det allmänna att 
ha ett effektivt resursutnyttjande och att få förmånliga inköpsvillkor.107 

 
 

Vad anser ni? 
 

Svar: Kommunala upphandlare  
Ett bolag hade testat konkurrenspräglad dialog och de i bolaget som har använt förfarandet i 
rätt upphandling har varit nöjda. Ett av bolagen ansåg att konkurrenspräglad dialog inte är bra, 
de menar att det är för svårt att ha samma dialog med alla, vilket ger katastrof. Det tredje 
bolaget tyckte att det liknar ett förhandlat förfarande, men än striktare, därför kommer bolag 
inte använda det snart. Två bolag visste inte eller har ingen åsikt. 

 
Fördelar/nackdelar/risker 
Ett bolag tyckte att det finns en risk att det ej blir neutralt. Hur ska man kunna redovisa 
överenskommelserna? Tre bolag hade ingen åsikt. Det sista bolaget ansåg att förfarandet är 
för snävt. 
 

                                                 
107 s. 227-229 Prop. 2009/10:180 
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Kommer ni att använda det? När? 
 
Ett bolag hade redan använt förfarandet. Ett av bolagen kommer inte att använda förfarandet 
då de ansåg att det inte går att säkerställa likabehandling. Ett bolag vet inte när de ska 
använda konkurrenspräglad dialog. Två bolag hade ingen åsikt. 
 
Summering av 8.1: 
Det är svårt att avgöra om syftet med den konkurrenspräglade dialogen blir uppfyllt. Det som 
kan konstateras är att de offentliga bolagen idag är mycket oense om det är ett bra förfarande 
eller ej. Det kommer troligen vara enklare att ge ett svar på denna fråga om ett tag då fler 
bolag hunnit pröva förfarandet. Det kan även vara av nytta för förfarandet att få en prövning 
på sig så att bolagen vet hur problemet som ovan nämnts om likabehandlingen ska 
säkerställas. 
 

8.2 Elektronisk auktion 
 

Lagen 
 
Elektronisk auktion är ett av de fyra nya kapitlen i LOU. Elektronisk auktion kan användas 
som det sista steget i ett upphandlingsförfarande108. Elektronisk auktion får användas om den 
upphandlande myndigheten kan fastställa förfrågningsunderlaget med tillräcklig grad av 
exakthet. Den elektroniska auktionen får endast användas vid öppet, selektivt förfarande, 
förhandlat förfarande enligt 4 kap 2§ LOU, vid förnyad konkurrensutsättning inom ett 
ramavtal, förenklat förfarande och vid urvalsförfarande. En rangordning med hjälp av 
automatiska utvärderingsmetoder möjliggörs av den elektroniska auktionen109.  Utvärderingen 
grundas på priser eller priser och andra värden när kontraktet ska tilldelas den entreprenör 
som erbjudit ”lägst pris” eller det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” anbudet. 
 
Den upphandlande myndigheten måste ange i annonsen om upphandlingen, om de kommer att 
använda sig av elektronisk auktion110. I förfrågningsunderlaget måste det anges vilka delar av 
anbuden som får sina värden kvantifierade dvs. kommer vara föremål för elektronisk auktion 
samt eventuella gränser för värdena111. I förfrågningsunderlaget måste även framgås vilka 
uppgifter som under den elektroniska auktionen kommer att vara tillgängliga och när de 
kommer att vara tillgängliga. Relevanta uppgifter om genomförandet och den elektroniska 
utrustningen som behövs under auktionen ska också framgå av förfrågningsunderlaget.  
 
Innan den elektroniska upphandlingen ska den upphandlande myndigheten göra en första 
fullständig utvärdering av anbuden112. Utvärderingen görs enligt tilldelningskriterierna och 
deras viktning. De anbudsgivare som lämnat godtagbara första anbud ska inbjudas att med 
elektroniska medel lämna nya värden och priser113. Av inbjudan att lämna nya bud ska framgå 
när auktionen ska inledas, genomföras och avslutas samt all relevant information för den 
individuella anslutningen till den elektroniska utrustningen. Den matematiska formeln som 

                                                 
108 5a kap 1§ LOU 
109 5a kap 2§ LOU 
110 5a kap 3§ LOU 
111 5a kap 4§ LOU 
112 5a kap 5§ LOU 
113 5a kap 6§ LOU 
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används i auktionen ska anges även i inbjudan att lämna nya priser och/eller värden114. Den i 
annonsen eller förfrågningsunderlaget angivna viktningen/rangordningen av kriterierna för 
fastställande av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska innefattas av formeln. Från det 
att inbjudan är skickad är det två arbetsdagars väntan innan auktionen får inledas115. 
Auktionen får genomföras etappvis116. 
 
Alla anbudsgivare ska under varje etapp få omedelbara meddelande av den upphandlande 
myndigheten med tillräckliga upplysningar för att ha kännedom om sin rangordningsplats117. 
Om det framgått av förfrågningsunderlaget får upplysningar om priser eller värden också 
lämnas ut. 
 
Det finns flera olika anledningar till att den elektroniska auktionen avslutas118. Den 
elektroniska auktionen avslutas vid den tidpunkt som angetts i inbjudan att delta i auktionen, 
då inga nya priser eller värden som motsvarar kraven på minsta skillnad lämnas (den tid det 
tar från sista budet till avslutandet ska anges i inbjudan att delta i auktionen) eller när de 
auktionsetapper genomförts som bestämts i inbjudan att delta i auktionen. Kontraktet ska efter 
den elektroniska auktionens avslutande tilldelas på grundval av resultatet av densamma119.  
 
Syftet med den nya bestämmelsen 
Effektivitetsförbättringar och därigenom kostnadsminskningar ska kunna ske med användning 
av elektronisk auktion120. Elektronisk auktion borde även kunna leda till lägre anbud. Den 
elektroniska auktionen kan även leda till högre kvalitet i upphandlingarna, då 
förfrågningsunderlaget och tilldelningskriterierna måste fastställas noggrannare. Dessa måste 
fastställas noggrannare då resultatet av auktionen direkt kan leda till tilldelning av kontraktet. 
Dock har det framkommit att det finns en del nackdelar med införandet av elektronisk 
auktion, regeringen har dock bedömt att fördelarna överstiger nackdelarna. En av nackdelarna 
kan vara att priset får alltför stor vikt.  
 
Elektronisk auktion används inom den privata sektorn redan idag, det har även skett inom den 
offentliga sektorn. Vidare har elektronisk auktion efterfrågats av såväl offentliga sektorn som 
av näringslivet.   
 

 

                                                 
114 5a kap 8§ LOU 
115 5a kap 9§ LOU 
116 5a kap 10§ LOU 
117 5a kap 11§ LOU 
118 5a kap 12§ LOU 
119 5a kap 13§ LOU 
120 S. 245- 247 Prop. 2009/10:180 
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Vad anser ni? 
 

Svar: Kommunala upphandlare 
Två bolag hade problem att se vad för typ av varor inom byggande man skulle kunna använda 
elektronisk auktion på. Ett bolag trodde inte på det, de tycker att det är fel, man ska inte pressa 
entreprenörerna, de ska ha lämnat ett bra och genomtänkt anbud från början. Det verkar inte 
som något av bolagen kommer att använda elektronisk auktion de närmaste åren. 

 
Summering: 
Ett problem med elektronisk auktion för kommunala bostadsbolag är att de har svårt att se när 
det skulle kunna vara bra att använda det. Det är svårt att veta om elektronisk auktion uppnår 
sina syften; effektivitetsförbättring och kostnadsminskning. Det är troligen så att elektronisk 
auktion inte fungerar på alla typer av varor och tjänster och därmed inte påverkar vissa bolag 
alls. 

 

8.3 Överprövning 
Lagen 

 
En framställning till en allmän förvaltningsdomstol om överprövning får göras när en 
entreprenör anser sig lida eller kunna lida skada121. Den förvaltningsrätt där den 
upphandlande myndigheten har sin hemvist är den domstol som överprövningen sk
till

a göras 

att avbryta en 
gar från 

frist.    

                                                

122. Överklagande sker hos kammarrätten, men där krävs prövningstillstånd. Rätten ska 
besluta om upphandlingen ska göras om eller om den endast får avslutas efter rättelse. 
Rättelsen ska ske då den upphandlande myndigheten brutit mot någon bestämmelse i LOU 
och detta orsakat att entreprenören lider eller kan komma att lida skada123. 
Överprövningsansökan av en upphandlande myndighet ska inkomma till förvaltningsrätten 
innan avtalsspärrens utgång124. Om den upphandlande myndigheten beslutat 
upphandling ska överprövningsansökan ha lämnats till förvaltningsrätten inom tio da
att den upphandlande myndigheten underrättat om besluten med elektroniska medel125. 
Skickas underrättelsen till en eller flera av de anbudssökande eller anbudsgivarna på annat sätt 
än med elektroniskt medel gäller femton dagar som 
 
När ett avtal slutits mellan en entreprenör och den upphandlande myndigheten får en 
överprövning inte längre göras126. När det under en pågående överprövning ingås ett avtal i 
strid med 16 kap 4, 6, 8-10§§ LOU ska överprövning av avtalets giltighet ske om en 
entreprenör yrkar på det127. Beslut att ett avtal är ogiltigt ska tas av rätten om avtalet slutits 
utan förgående annonsering enligt 7 kap 1 eller 2§ LOU, 13 kap 2 eller 5§ LOU, 14 kap 5§ 
LOU eller 15 kap 4 eller 6§ LOU128. Avtalet ska också förklaras ogiltigt om ett förfarande 
enligt 5 kap 7§ LOU skett utan att villkoren uppfyllts. Avtal som slutits i strid med ett 
interimistiskt beslut, avtalsspärren eller tiodagarsfristen eller slutits före underrättelse om 
tilldelningsbeslutet är även de ogiltiga, under förutsättning att andra regler i LOU överträtts 

 
121 16 kap 1 § LOU 
122 16 kap 2 § LOU 
123 16 kap 5 § LOU 
124 16 kap 11§ LOU 
125 16 kap 12§ LOU 
126 16 kap 13§ LOU 
127 16 kap 14§ LOU 
128 16 kap 15§ LOU 
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och det har lidits skada eller kunna komma att lida skada för annan entreprenör. Ett avtal ska 
bestå trots att förutsättning för ogiltighet enligt ovan finns, då det finns tvingande hänsyn till 
ett allmänintresse129. Reglerna om ogiltighetsförklaring ska inte tillämpas om ett avtal med 
stöd av ett ramavtal slutits av den upphandlande myndigheten under förutsättning att 
underrättelse om tilldelningsbeslutet skickats och avtalsspärren iakttagits130. Detsamma gäller 
om avsikten att upphandla meddelats genom förhandsinsyn av den upphandlande 
myndigheten och avtalsspärren vid förhandsinsyn iakttagits. Sex månader efter att ett avtal 
slutits ska en ansökan om överprövning lämnats till förvaltningsrätten131. Sexmånadersregeln 
gäller om inte europeiska kommissionen publicerat annonsen enligt 7 kap 3§ LOU eller 
lämnat meddelande enligt 15 kap 21§ LOU eller om den upphandlande myndigheten 
underrättat de anbudssökande och anbudsgivarna skriftligt om att avtal slutits, då ska ansökan 
lämnas innan 30 dagar gått. 

 
Syftet med den nya bestämmelsen 
Ändringsdirektivet artikel 2d ger att medlemsstaterna är skyldiga att införa bestämmelser om 
att kunna ogiltigförklara avtal i vissa fall132. Ogiltigförklaring ska kunna ske då vissa 
allvarliga överträdelser av direktivet sker. Syftet med överprövning är att minska 
överträdelser av lagen. 

 
 
Vad anser ni? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Ett av bolagen ansåg att överprövning är bra, det finns alltid någonting man lär sig från det. 
Dock är det fel om det leder till okynnes överprövningar, att man sätter det i system. Det ska 
inte vara för lätt att kunna överklaga. Det borde kosta lite. Ett av bolagen har inte haft 
problem med överprövningar. Men tyckte liksom bolaget innan att problemet är att någon 
som bara vill jävlas kan försena ett projekt. Risken ökar för överprövning och därmed även 
risken att upphandlingen drar ut på tiden. Ett av bolagen ansåg att det är en sak om man 
medvetet gör något, det ska bestraffas, men inte om det görs omedvetet. Även det här bolaget 
ansåg att det finns ett problem om entreprenörer sätter överklagan i system. 
Sammanfattningsvis kan man säga att bolagen ansåg att det är ett problem om någon sätter 
överklagan i system. 

 
Kommer ni att bli mer försiktiga? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Ett bolag trodde att de kanske blir mer försiktiga. De andra bolagen trodde inte att de kommer 
påverkas. 

 

                                                 
129 16 kap 16§ LOU 
130 16 kap 17§ LOU 
131 16 kap 18§ LOU 
132 s.127- 137 Prop. 2009/10:180 
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Summering av 8.3: 
Överprövningsmöjligheten kan leda till att entreprenörer sätter det i system att överklaga då 
de ej är nöjda, trodde några av bolagen. Detta är inte syftet med lagen. Syftet är att 
upphandlarna inte ska kunna komma undan med att göra fel. Detta syfte tror några av bolagen 
kommer uppfyllas om lagregeln tillämpas rätt. Det är svårt att se om ändringen kommer 
uppfylla sitt syfte. Det torde vara enkelt att göra en undersökning på detta om ett antal år. Då 
kan man se effekterna genom statistik. 
 
 

8.4 Upphandlingsskadeavgift  
 

Lagen 
 
Beslut att en upphandlande myndighet ska betala en upphandlingsskadeavgift tas av en allmän 
förvaltningsdomstol133.  Den förvaltningsrätt som ansökan ska lämnas till är den 
förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndighetens hemvist är134. 
Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten135. Beslutet om upphandlingsskadeavgift tas om 
en allmän förvaltningsdomstol beslutat att ett avtal ska bestå trots att det slutits i strid mot 
avtalsspärren, att avtalet består på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse eller då en 
myndighet slutit avtal utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1 eller 2§§ LOU, 13 kap 2 
eller 5§§ LOU, 14 kap 5§ LOU eller, 15 kap 4 eller 6§§ LOU136. Det är tillsynsmyndigheten 
som ska ansöka om att den upphandlande myndigheten ska betala upphandlingsskadeavgift 
hos den allmänna förvaltningsdomstolen i de två första alternativen ovan137.  
 
Tillsynsmyndigheten måste inte, utan får ansöka om upphandlingsskadeavgift då det gäller 
avtal som slutits utan föregående annonsering. Upphandlingsskadeavgiften får inte överstiga 
tio procent av kontraktsvärdet138. Avgiften ska vidare vara mellan 10 000 och 10 000 000 
kronor. Vid storleksbestämning av upphandlingsskadeavgiften ska hänsyn tas till hur allvarlig 
överträdelsen var139. Någon avgift ska det inte bli om det är en ringa överträdelse. Vid 
synnerliga skäl får avgiften efterges. Ansökan på grund av de två första angivna skälen ska 
komma in inom sex månader från att beslutet vunnit laga kraft140. Vid ansökan som grundar 
sig på att annonsering inte skett ska ske först efter att eventuella beslut vid en överprövning, 
som en eller flera leverantörer sökt, vunnit laga kraft141.  
 
Från den tidpunkt då alla beslut om överprövningen vunnit laga kraft ska ansökan om 
upphandlingsskadeavgift komma in inom sex månader. Då ingen överprövningsansökan 
inkommit ska ansökan om upphandlingsskadeavgiften komma till förvaltningsrätten inom ett 
år från det att avtalet slöts. Från det att avgörandet om upphandlingsskadeavgiften vunnit laga 
kraft ska avgiften betalas inom 30 dagar till tillsynsmyndigheten, i avgörandet får en längre 

                                                 
133 17 kap 1§ LOU 
134 17 kap 3§ LOU 
135 17 kap 8§ LOU 
136 17 kap 1§ LOU 
137 17 kap 2§ LOU 
138 17 kap 4§ LOU 
139 17 kap 5§ LOU 
140 17 kap 6§ LOU 
141 17 kap 7§ LOU 
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tidsfrist beslutas142. Verkställandet av avgiften ska ske inom fem år från avgörandet vunnit 
laga kraft, annars faller den bort143. 
 
Syftet med den nya bestämmelsen 
Enligt artikel 2e.1 ändringsdirektivet är medlemsstaterna tvungna att införa sanktioner om ett 
kontrakt består trots att ogiltigheter föreligger144. Sanktionerna ska vara effektiva, 
avskräckande och proportionerliga. Syftet med upphandlingsskadeavgiften är att motverka att 
man sluter kontrakt för att komma runt överprövning och för att motverka otillåten 
direktupphandling mm. 
 
 
Vad tror ni att det får för verkan? 

 
Svar: Kommunala upphandlare 
Ett bolag trodde att upphandlingsskadeavgiften gör att fler följer LOU.  
 
Två av bolagen hoppades att Konkurrensverket letar efter de som verkligen gör fel, inte letar 
efter småfel. Om överprövningen används rätt kan det bli intressant att se vad som händer. Ett 
av bolagen ansåg att det bara kommer än mer ge ’tummen i ögat’ på bolagen. På sikt kanske 
det ger större fokus från ledningsnivån på upphandlingskomplexiteten. 
 
 
Kommer ni att bli mer försiktiga? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Två av bolagen trodde inte att de kommer bli mer försiktiga. Ett bolag trodde att de till viss 
del kommer att bli mer försiktiga och att det kommer att ge mer fokus på upphandling från 
ledningsnivå. De andra visste inte. 
 
Summering: 
Upphandlingsskadeavgiften verkar ha en effekt på upphandlarna. Trots att två av företagen 
inte tror att de kommer bli mer försiktiga så hoppas de att man letar efter de som verkligen 
gör fel och inte efter småfel. Ett företag tror att avgiften kan leda till mer fokus på 
upphandling från ledningsnivå. Det är trots allt svårt att se om syftet uppnås. 

 

                                                 
142 17 kap 9§ LOU 
143 17 kap 10§ LOU 
144 Prop. 2009/10:180 s.181-184  
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8.5 Inköpscentraler 
 
Lagen 
 
En upphandlande myndighet som igår ramavtal för andra upphandlande myndigheter 
avseende byggentreprenad, varor eller tjänster är en inköpscentral145. Likaså är en 
upphandlande myndighet en inköpscentral om den vid en offentlig upphandling agerar ombud 
åt flera upphandlande myndigheter. En upphandlande myndighet får förvärva varor, tjänster 
och byggentreprenader med hjälp av inköpscentraler146. 
 
Syftet med den nya bestämmelsen 
Inköpscentraler används redan idag, detta är enligt regeringen ett tungt skäl för att införa 
uttryckliga regler147. Syftet för staten är att förenkla sina inköp och att få förmånligare 
inköpsvillkor. En annan anledning till att införa bestämmelserna är att det annars inte finns 
reglering av något som redan nyttjas, detta skulle kunna leda till att domstolar vid framtida 
prövning dömer att inköpscentraler inte får användas alls. En invändning som vissa 
remissinstanser haft är dock att inköpscentraler kan leda till att stora företag gynnas av de 
stora inköpsvolymerna. I statliga inköpssamordning är det dock stor andel små och medelstora 
leverantörer idag. En annan invändning är att inköpscentraler kan leda till att konkurrensen på 
marknaden försvagas. En inköpscentral som har upphandling som sin kärnverksamhet har 
dock större möjligheter att utveckla bättre metoder för upphandling än vad en verksamhet som 
inte har upphandling som kärnverksamhet har. 

 
 
Vad tror ni att det får för verkan? 
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Alla de kommunala bolagen använder sig redan idag av en inköpscentral. De ansåg att det är 
bra att det nu står tydligt i lagen, vidare anser ett företag att det redan borde stått med. Ett 
bolag visste inte om regeln kommer få någon verkan. Andra ansåg att det var bra att det står 
med i lagen men det ger nog liten verkan. Ett av bolagen trodde att det är bra för mindre 
företag som inte har så bra rabatter. Ett annat bolag trodde att det faktum att det nu finns med 
i lagen ger att fler använder sig av inköpscentraler.  

 
Alla bolagen använder redan en inköpscentral idag, de använder inköpscentralen till bland 
annat vitvaruinköp. 
 
Stämmer syftet med verkligheten? 
Bolagen håller med om att inköpscentraler ska stå med i lagen. Alla bolagen använder redan 
en inköpscentral. Syftet kan sägas vara att inköpscentraler ska användas mer och att det ska 
vara lagreglerat och därmed odiskutabelt lagligt. Två av företagen tror att det faktum att 
regeln finns i lagen ger en inverkan. Syftet skulle kunna stämma med verkligheten, dock är 
det svårt att avgöra. 
 

                                                 
145 2 kap. 9a § LOU 
146 4 kap. 22 § LOU 
147 s. 259-262 Prop. 2009/10:180 
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8.6 Miljöhänsyn och social hänsyn 
 

Lagen 
 

En ny allmän bestämmelse från 2010 är att social hänsyn och miljöhänsyn bör, då arten på 
upphandlingen motiverar det, beaktas av den upphandlande myndigheten vid offentlig 
upphandling148. 
 
Syftet med den nya bestämmelsen 
Klargörande bestämmelser om hur integration av miljöhänsyn och socialhänsyn i 
upphandlingen kan ske finns i 2004/18/EG direktivet149. Det finns enligt regeringen en hög 
beredskap och ambition hos offentliga upphandlare att i upphandlingar ta hänsyn till miljö. 
Det ökande trycket på sociala och miljömässiga perspektiv inom EU och Sverige gör att 
regeringen anser att det finns skäl att införa bestämmelsen. Dock ska hänsynen till miljö och 
socialt vara förenligt med LOUs principer. 

 
 

Kommer ni att använda det? 
 

Svar: Kommunala upphandlare 
Alla bolagen hade redan använt sig av miljöhänsyn. Ett av bolagen som redan har 
miljöhänsyn idag har höga ambitioner på miljösidan. Miljösidan har högt fokus hos hela 
bolaget, t.ex. hur mycket koldioxid man släpper ut. Dock slår miljöhänsynen inte riktigt ut på 
upphandlingssidan. Ett av bolagen, som inte använt socialt krav men kan gör det i framtiden, 
tycker det är en bra tanke. Bolaget trodde även att politisk påverkan och politiska beslut kan 
göra att de kommunala bostadsbolagen blir tvungna att ta med sådana krav i sina 
upphandlingar. Ett av bolagen hade redan ett samarbete med Arbetsförmedlingen om 
lärlingsplatser, det har dock fungerat si så där. Den sociala hänsynen som ett företag har är 
inte mer än hur företaget vill att entreprenörerna ska uppträda gentemot hyresgästerna. 
 

 
Kolliderar det med proportionalitetsprincipen?  
 
Svar: Kommunala upphandlare 
Två av bolagen ansåg att miljökrav och sociala krav kan kollidera med 
proportionalitetsprincipen.  
 

 

                                                 
148 1 kap 9a§ LOU 
149 S. 267-273 Prop. 2009/10:180 
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Kommer paragrafen leda till överklaganden? 
 

Svar: Kommunala upphandlare 
Ett av bolagen trodde inte att dessa krav kommer att leda till överklaganden då det är för ett 
samhällsnyttigt ändamål, men för vissa entreprenörer kan det vara svårt att uppnå. Ett av de 
andra bolagen trodde att det kan leda till överklagan i enstaka fall. Det tredje bolaget ansåg att 
miljökrav ibland kan slå fel, tex vid krav på dubbfria däck inverkar på att en entreprenör som 
då inte kan vara med i upphandlingen trots att han både ger en hög kvalitet och ett bra pris i 
sitt anbud. Hans anbud kanske skulle göra så att priset hamnar tusentals kronor under det 
vinnande anbudet. Är kravet på dubbfria däck verkligen så mycket värt? 
Proportionalitetsprincipen kan man kanske ifrågasätta i så fall. 
 
Stämmer syftet med verkligheten? 
Alla bolagen anser att lagregeln är bra och de arbetar redan med miljöhänsyn. Dock anser 
några av bolagen att proportionalitetsprincipen kan sättas ur spel och ett bolag är oroligt för 
att man med dessa hänsynstaganden kan utestänga den bästa entreprenören. Syftet med 
paragrafen, att man ska använda social och miljöhänsyn mer, kommer troligen att uppnås. 
Dock måste man i framtiden göra en studie av om och hur lagparagrafen påverkat 
upphandlingarna. 
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9 Litteraturstudie kring LOUs påverkan på kommunala 
bostadsbolag samt skillnader mellan privat och kommunal 
upphandling 
 
Den litterära studien är gjord på ett urval av de skrifter som författats kring offentlig 
upphandling. Det är en betydande mängd skrifter som har skrivits ur anbudsgivarnas 
synvinkel, desto färre är de skrifter som har anammat upphandlarens perspektiv som är denna 
studies utgångspunkt. Vad som har granskats i litteraturen är avgränsat kring de syften och 
mål med dels de kommunala bostadsbolagens verksamhet och dels till de regelverk som styr 
offentlig upphandling. I dessa mål och syften finns även kopplingar till ämnen och 
reflektioner som uppkommit vid intervjuerna med de kommunala respektive privata 
bostadsbolagen.  
 
 
 
9.1 Kommunala bostadsbolags upphandling 
 
Riktlinjerna för kommunala bolags upphandling finns i Upphandlingsdirektivet150 . Där anges 
att offentlig upphandling ska främja: en hållbar utveckling, näringslivsutveckling, 
innovationer, skydd för miljön, sociala krav och minska ekonomiska brott och korruption.  
Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr de offentliga upphandlingsprocesserna i syfte att 
skapa en ekonomiskt effektiv upphandling genom god hushållning av offentliga resurser samt 
att främja en öppen och icke-diskriminerande konkurrens. 
 

9.1.1 Samhällsekonomisk teori 
Det grundläggande målet för upphandling som även nämns ovan är att genom LOU uppnå en 
god hushållning med de offentliga resurserna dvs att kostnaderna inte ska överstiga vinsterna 
med det som upphandlas. Detta är även ett mål inom den samhällsekonomiska teorin. Enligt 
denna teori är god hushållning med offentliga resurser sammanlänkat med samhällsnytta. 
Samhällsnytta sammankopplas med begreppen effektivitet, rättvisa och hållbar utveckling151. 
Med effektivitet i detta sammanhang menas hur väl de offentliga resurserna används för att 
tillgodose ett mänskligt behov och önskemål. Ett mått på den samhällsekonomiska 
effektiviteten är att en upphandling ska leda till att åtminstone någon får det bättre utan att 
någon annan får det sämre152. Rättvisa menas med hur många som har möjlighet att få nytta 
eller kunna nyttja resultatet. Hållbar utveckling hänger samman med både på vilket sätt som 
behov tillgodogörs gällande användning av hållbara och miljövänliga material, samt 
hållbarhet i användningen över tiden så att flera generationer ska kunna dra nytta av resultatet.  
 

                                                 
150 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster 
151 Hultkrantz m.fl (2004) sid 92 
152 Detta kallas även för ett svagt Pareto-effektivt kriterie. Ett starkt Pareto-kriterie är att alla ska få det bättre av 
en åtgärd inte bara några. Begreppet om Pareto-effektivitet myntades av professor Vilfredo Pareto (1848-1923) 
och är grundläggande inom Samhällsekonomisk teori., Hultkrantz m fl (2004) sid 92-102 
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9.1.2 De kommunala bostadsbolagen – Samhällsnyttiga eller inte? 
Bedriver de kommunala bostadsbolagen samhällsnyttiga verksamheter eller inte? Syftet med 
de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen är under förändring i och med att Lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag träder i kraft i januari 2011. Tidigare har de 
allmännyttiga bostadsbolagen drivits i enlighet med kommunallagens (1991:900) och 
allbolagens153 (2002:102) bestämmelser, genom att tillämpa självkostnadshyra154 , vilken 
skulle vara normerande för hela hyresmarknaden, samt att verksamheten skulle drivas utan 
vinstsyfte. I propositionen för den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag menade de att 
på grund utav att de allmännyttiga bostadsbolagen inte hade avkastningskrav gavs de en 
ekonomisk fördel gentemot andra bostadsbolag och som gjorde en snedvridning av 
konkurrensen inom bostadsmarknaden155. Den nya lagen om kommunala allmännyttiga 
bostadsaktiebolag anger att:  
”Ett kommunalt bostadsaktiebolag ska i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka 
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i den eller de 
kommuner som är ägare till bolaget och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen 
ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässiga 
avkastningskrav, vilket innebär ett avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot att 
driva företag i vinstsyfte i kommunallagen (1991:900).”156  
 
På sidan 47 i proposition 2009/10:185 anges att ”De kommunala bostadsaktiebolagen har inte 
tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen 
är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter.”  
I och med formuleringarna ovan fastslås de kommunala bostadsbolagens samhällsnyttiga 
uppdrag. Detta är en bekräftelse på att offentliga myndigheters yttersta mål ska vara att 
tillgodose samhällsnyttiga intressen. Det vill säga att de ska tillhandahålla tjänster och varor 
som ska kunna användas av alla i samhället och som inte kan tillgodoses på önskvärt sätt av 
privata alternativ. De samhällsnyttiga uppdragen har tidigare finansierats genom stadsstöd och 
subventioner.  
 
Vidare i propositionen förklarades dock att dagens kommunala bostadsbolags verksamhet 
skiljde sig åt från andra offentliga myndigheter genom att deras verksamhet inte längre var att 
betrakta generellt som ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”157 dvs inte tillgodoser ett 
allmännyttigt intresse. Endast i de delar då bostäder upplåts till personer med behov av 
särskilt stöd kan detta anses utgöra så kallad tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. 
Förklaringen som ges är att sådana tjänster även kan tillhandahållas av privata bostadsbolag 
via uppdrag från kommunen. Även de tidigare uppfattningarna att de kommunala 
bostadsbolagen skulle begränsa segregation och främja integration kan säkerställas via privata 
bostadsverksamheter och behöver inte avgränsas till att endast ges i uppdrag till kommunala 
verksamheter. Därför ska inte de kommunala bostadsbolagen få något stöd eller subventioner 
till deras verksamhet, utan de ska istället genomföra sin verksamhet i enlighet med privata 

                                                 
153 Lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag 
154 Självkostnadshyra bygger på självkostnadsprincipen genom att hyran inte får vara högre än att den motsvarar 
de kostnader som uppstår för bostadsbolaget att tillhandahålla bostaden. Hyra = Kostnad. 
155 Proposition 2009/10:185 sid 36 
156 Proposition 2009/10:185 sid 1 
157 Uttrycket ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” finns beskrivet i EUF-fördraget 
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affärsdrivande verksamheter158. Detta ska göras genom avkastningskrav och att påföra en viss 
vinstmarginal på hyran i enlighet med affärsmässigt beteende. 
 
Trots att det i propositionen har angivits att kommunala bostadsbolag har en icke-allmännyttig 
verksamhet och att de ska driva verksamheten som ett privat bostadsbolag, ska dessa 
fortfarande lyda under LOU. Anledningen till att LOU ska användas vid upphandling är för 
att uppnå kostnadseffektivitet. Här hänvisar propositionen till en rapport av Per Molander 
(2009) som kommit fram till att genom att använda sig av LOU så uppnås en vinst på ca 17 % 
pga att anbudet konkurrensutsätts. En annan förklaring till varför upphandlingen måste 
regleras är att de kommunala bostadsbolagen fortfarande står för hälften av 
bostadsförsörjningen i Sverige och att de inom vissa delar av Sverige utgör en så stor aktör på 
marknaden och därför skulle snedvrida konkurrensen på orten om upphandling skulle göras 
genom fritt val av entreprenör. 
 
Andra källor159 menar dock att LOU i flera fall inte leder till effektivitet. De administrativa 
kostnaderna för både upphandlare och anbudsgivare att utföra en upphandling via LOU kan 
överstiga en eventuell vinst. Detta kan bero på antalet anbudsgivare samt omfattningen av 
kraven i förfrågningsunderlaget i relation till värdet av det som ska upphandlas.  
Det kan också vara så att ekonomisk vinst kan uppstå i och med effektiv konkurrens och 
prisutsättning men om slutproduktens funktion eller resultat inte blir vad som först avsågs så 
har ju även upphandlingen misslyckats.  
 

9.1.3 Affärsmässighet kontra LOUs effektivitetsmål 
Vad som menas med affärsmässighet för de kommunala bolagen är inte uttalat i LOU däremot 
i propositionen 2009/10:185. Där anges att affärsmässigheten är att: ”verksamheten ska 
bedrivas på affärsmässig grund … företaget ska tillämpa affärsmässigt beteende och en 
korrekt prissättning. En viss vinstmarginal ska inräknas i priset, om inte annat undantagsvis 
är särskilt motiverat.”. En annan förklaring av affärsmässighet kan likställas med effektivitet 
eller att göra en så ”bra affär som möjligt”160. Vinsten med affärsmässighet för de kommunala 
bostadsbolagen ska alltså vara att uppnå kostnads- och priseffektivitet. 
 
Men går det att uppnå bästa tänkbara samhällsnytta och maximera vinsten? Vissa rapporter 
menar på att affärsmässigheten kan leda till konflikter mellan syftet med samhällsnyttiga 
uppdrag samt målen med offentlig upphandling om ekonomisk effektivitet161. En förklaring 
som görs är de stora skillnaderna i grunderna för upphandling hos privata respektive 
offentliga bolag. Dessa rapporter menar att hos de privata företagen är det riskhantering, 
vinstmaximering och nätverksbyggande som är viktiga upphandlingsgrunder. För de 
offentliga bolagen är fokus istället på regelverket och kostnadsminimering. För att kunna 
binda ihop samhällsnyttan med vinstmaximering framhåller dessa rapporter vikten av att 
upphandlingen måste få en mer strategisk roll i de offentliga bolagen samt att kunskapsnivån 
hos upphandlarna måste höjas både inom regelverket och inom det som ska upphandlas162. 

                                                 
158 Proposition 2009/10:185 sid 19: ”Verksamheten får inte bli beroende av stöd eller korssubventioner (Prop. 
2008/09:21 s.58). De villkor som gäller för det privata näringslivets affärsdrivande verksamhet ska alltså vara 
vägledande.” 
159 KKV 2009b s71, KKV 2009c s 13, Nutek 2008 s.21, Nutek 2006 s.39 
160 KKV2004 sid 34 
161 KKV 2009b s.25, 87, KKV 2009d s.22, Nutek 2006 s. 24 
162 KKV 2009b s 63, 68-69, Nutek 2005 s.7, Nutek 2008 s.25 
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9.1.4 Upphandlarens roll och position 
Upphandlarens roll inom offentliga myndigheter måste ges en mer strategisk position än vad 
som är fallet inom många myndigheter163. Detta för att ge mer incitament till upphandlaren att 
genomföra mer effektiva upphandlingar samt att myndighetens kontroll över upphandlingen 
då även ökar. Det har visat sig i studier om korruption att ju närmare upphandlaren sitter 
ledningen desto mer minskar korruption och mutningsärendena hos dessa164. En annan fördel 
med att upphandlaren får en mer strategisk roll är att politiska och samhällsviktiga mål ges en 
större fokus och en större tyngd i upphandlingarna än om upphandlaren befinner sig längre 
ifrån ledningen165. 
 
Korruption 
I en undersökning som Brottsförebyggande rådet gjorde 2007 av de korruptionsbrott som 
framkommits i Sverige mellan åren 2003-2005 visade det sig att 80 % av de 74 st anklagade 
återfanns som beslutsfattare inom den offentliga sektorn166. De vanligaste gärningarna var att 
beslutsfattarna lämnat ut information eller hade agerat aktivt eller inte agerat aktivt för ett 
visst beslut. En annan slutsats av undersökningen var att många av beslutsfattarna hade 
främjat svågerpolitik eller så kallad vänskapskorruption. Vänskapskorruption sker genom 
tjänster och gentjänster mellan personer som har en relation till varandra vilka ges fördelar vid 
tex en upphandling. Till detta hör att en stor del av dem som tilldelades kontrakt arbetade 
inom bygg- och anläggningsbranschen och fastighetsförvaltning167. Områden som är starkt 
förknippade med upphandling inom bostadsbolag. Ett av LOUs syften är att stoppa 
korruptionen inom offentlig upphandling och var också ett av skälen till att utformningen av 
LOU skärptes år 2008168. 
 
Kunskapsnivå 
Upphandlarens kunskapsnivå är enligt flera rapporter en avgörande faktor kring om en 
upphandling resulterade i det som var avsett eller inte. Kunskapen var viktig både kring själva 
regelverket samt om marknaden och om det som skulle upphandlas169. Det kunde också vara 
en avvägande faktor kring om upphandlaren kunde upptäcka kartellbildningar hos 
anbudsgivarna eller om upphandlaren själv blev ämne för korruption170. Bristande 
kunskapsnivå hos upphandlaren angavs även som ett motiv till att upphandling gjordes för 
ramavtal i stället för projektavtal171.  
 
I en rapport som genomfördes av Copenhagen Economics på uppdrag av Konkurrensverket172 
framkom som en brist inom offentlig upphandling att det inte skedde någon större 
kommunikation mellan upphandlaren och entreprenörer. Dels så försvårade detta för 
entreprenörerna att ställa frågor om någonting i förfrågningsunderlaget och dels för 
upphandlaren att få information om nya och effektivare tillvägagångssätt och lösningar. 

                                                 
163 BRÅ 2007 s.11, KKV 2009b s 94,.KKV 2009d s11, 57, Nutek 2006 s. 36 
164 BRÅ 2007 s.11, KKV 2009d s11 
165 KKV 2009d s.25, Nutek 2006 s.66, Naturvårdsverket 2010 s 38 
166 BRÅ 2007 s. 10 
167 BRÅ 2007 s.10 
168 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster, KKV 2009d s. 23, 29, KKV 2009b s. 25 
169 KKV 2008b s. 25, KKV 2009b s.94, Nutek 2005 s 7, Nutek 2008 s.25 
170 BRÅ 2007 s.39-40, KKV 2007a s.9, KKV 2009d s.63 
171 KKV 2006 s. 45 
172 KKV 2008b 
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Rapporten menade på att om det gavs en större juridisk möjlighet till att ställa frågor vid 
offentlig upphandling kan förtydligande gällande förfrågningsunderlaget och det behov som 
ska tillfredställas lättare kommuniceras. Denna kommunikation skulle kunna bidra till mer 
hållbara alternativ. Hänvisning gjordes till att många av de offentliga upphandlarna inte alltid 
är uppdaterade om den senaste utvecklingen inom det som ska upphandlas. Detta tillsammans 
med att förfrågningsunderlagen är ofta så detaljerade att nya och innovativa lösningar inte ges 
möjlighet att kunna presenteras. Detta gör att effektivare och mer hållbara lösningar ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv faller bort173.   
 
Inverkan av regelverket 
Flera studier påpekar att regelverket gör att upphandlingsprocessen för offentliga upphandlare 
är onödigt komplext och menar på att regelverkets utformning måste ses över för att 
möjliggöra en mer flexibel upphandling med större möjligheter att kunna interagera med 
aktörer på marknaden för att uppnå kostnadseffektivitet och mer hållbara lösningar174. En 
slutsats som Per Molander gjorde i utredningen om Regelverk och praxis i offentlig 
upphandling (2009) var att det som upplevs som komplext inom offentlig upphandling inte 
alls hörde ihop med LOUs utformning utan uppstod av den upphandlande enheten själva. 
Tolkningen av hur LOU ska tillgodoses i upphandlingens förfrågningsunderlag görs alltför 
komplicerat mot var det behöver vara. Enligt Molander kan de upphandlande enheterna 
komma tillrätta med komplexiteten genom att använda sig av mer ”sunt förnuft” i 
utformningen av förfrågningsunderlaget och utvärderingskriterierna.  
  
Påverkar konkurrensen 
LOU möjliggör för alla företag att lämna anbud om de uppfyller uppställda krav i 
förfrågningsunderlaget. När det gäller antalet anbud som kommer in ökar de administrativa 
kostnaderna för upphandlaren med ökning av antal bud. Det har visat sig att upphandlare har, 
vid förfrågningar som genererar många anbud, medvetet eller via slentrian ställt vissa skall-
krav i förfrågningsunderlaget som stänger ute entreprenörer från att kunna lämna anbud och 
på detta sätt få ner antalet anbudsgivare. Detta underlättar för upphandlarens administration 
men motverkar konkurrenssyftet, samt i vissa fall även proportionalitetsprincipen, i LOU. 175  
Även småföretagen vittnar om höga administrativa kostnaderna kring att lämna ett anbud 
vilket kan göra så att ett småföretag väljer att inte lämna anbud176. 
Se även stycke 9.3.2 om krav på entreprenörer och entreprenaden.   
 
 
9.1.5 Kommunens roll på marknaden  
Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår årligen till att omfatta ungefär 450-500 
miljarder kronor177 beräknat i 2008 års värden. Av dessa innefattade ca 54 miljarder 
bygginvesteringar vilket utgör ungefär en fjärdedel av de totala inköpen i byggbranschen178. 
Denna uppskattning indikerar på den offentliga upphandlingens enorma köparmakt som enligt 
Nutek och Konkurrensverket kan användas för att genomföra de samhällsnyttiga åtgärder och 
politiska beslut som är en del av dessas uppdrag179. Den kommunala upphandlingen kan om 
upphandlingen utformas rätt främja en hållbar utveckling, utveckla näringslivet i kommunen 

                                                 
173 KKV 2008b s 25-28, Nutek 2006 s.39, 70 
174KKV 2007a s.. 61, KKV 2008b s. 25 , KKV 2009b s.79, Nutek 2008 s.21,27 Visanu 2005 s.18, 40 
175 Nutek 2008 s.19,KKV 2007a s.63-64, Nutek 2005 s.48-49 
176 Nutek 2005 s.34 
177 KKV 2008c s.44, Molander 2009 s.3 
178 KKV 2008c s.37 
179 Nutek 2006, KKV 2009b 
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och ha förmåga att bidra till tillväxt och arbetstillfällen180. Detta är en av förutsättningarna för 
att skapa attraktiva städer och kommuner ur ett samhällsekonomiskt perspektiv181. LOUs mål 
om hushållning av de offentliga resurserna samt att främja konkurrens kan om dessa uppfylls 
kunna bidra till välfärd och samhällsnytta och kan därför bli en hjälp för de kommunala 
bolagen att skapa en attraktiv kommun182.  
 
Konkurrens  
För att en kommun ska vara attraktiv att bo och leva i krävs att det finns arbetstillfällen och 
bra kommunikationer i kommunen eller i angränsande kommuner. Det ligger därför i 
kommunens egenintresse att det lokala näringslivet fortlever 183. Till kommunens uppdrag hör 
även att bistå med infrastruktur, transportsystem med mera för att främja tillväxt184. Den 
kommunala upphandlingen kan i sin tur påverka både näringslivet och konkurrensen om de 
utgör en aktör som står för den största upphandlingsvolymen i en kommun. Denna påverkan 
görs via de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Om kraven ställs för högt så kan detta 
snedvrida konkurrensen och innebära att endast stora företag har möjlighet att lämna anbud då 
det krävs stora investeringar för ett litet företag att bli t.ex. kvalitets- eller miljöcertifierad. Å 
andra sidan kan även kommunen sätta kraven så att de stimulerar företagen att börja satsa på 
en viss sorts kvalitets- eller miljökvalificering i linje med kommunens egen målsättning. En 
förutsättning för att högre krav inte ska leda till snedvriden konkurrens och att även 
småföretag ändrar sin verksamhet, är att kommunen informerar i ett tidigt skede om vilka 
slags krav de kommer att kräva vid upphandling. Förutsägbarhet och långsiktiga mål är 
grundstenarna till ett innovativt och dynamiskt näringsliv185. Höga krav får ställas även om de 
är högre än vad som behövs i relation med upphandlingsföremålet om detta leder till att en 
samhällsnytta eller ett nationellt mål uppnås186.  
 
Det som kännetecknar ett kommunalt bolag är att det till viss del är styrt av politiker. Politiska 
prioriteringar inverkar på hela den kommunala verksamheten och därmed även på 
upphandlingsmålsättningen och slutligen på marknadsstrukturen och konkurrenssituationen i 
kommunen. Dessa målsättningar kan dock komma att ändras efter den politiska valårscykeln. 
Vart fjärde år kan nya mål vara mer prioriterade än tidigare hos politikerna vilket innebär 
anpassningsåtgärder hos kommunala bolag samt hos entreprenörerna vilket i sin tur påverkar 
konkurrensen187.  
 
Bristfällig statistik 
Tyvärr är det svårt att veta exakt hur mycket den kommunala upphandlingen påverkar 
konkurrensen på en marknad då den verkliga omfattningen av offentlig upphandling inte är 
känd. Statistiken kan främst grunda sig på annonserad upphandling, denna statistik har dock 
brister då efterannonsering inte efterföljs tillräckligt. Det förs ingen statistik på de 
upphandlingar som inte omfattas av LOU eller som inte har krav på efterannonsering, endast 
uppskattad omfattning kan då göras. Det är även svårt att veta hur mycket den kommunala 
upphandlingen står för då avrop inom ramavtal inte registreras samt att direktupphandling inte 
heller redovisas.188 
                                                 
180 KKV 2009b s.9 
181 Andersson 1998 
182 KKV 2009b s.25 
183 Andersson 1998 
184 Visanu 2005 s. 48 
185 KKV 2008b s.30-31 
186 Upphandlingsdirektivet - Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG beaktandesats 1., Nutek 2006 s. 61 
187 Visanu 2005 s. 40 
188 KKV 2008c kapitel 6, KKV 2009b s. 69, Molander 2009 s.31  
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Storleken på kontrakt gynnar kartellbildning 
I flera kommuner där den kommunala upphandlingen upphandlar stora, komplicerade men 
fåtaliga kontrakt har det visat sig att upphandlingen genererar för få anbud i relation till 
möjliga anbudsgivare189. Normalt genererar upphandling över tröskelvärdet fler anbud än 
under tröskelvärdet. Antalet anbud ökar med värdet av kontraktet190. Studier gjorda på dessa 
upphandlingar, vilka borde ha intresserat och genererat anbud från ett flertal stora företag, har 
visat sig appellera endast enstaka stora företag med en i stort sett likvärdig prissättning191. 
Närmare undersökning visade att på marknader med få företag och en dominerande 
kommunal upphandling var det vanligt att det bildades anbudskarteller192.  
 
Anbudskarteller är överenskommelser mellan företag om dels det lägsta priset samt om vilka 
som ska lämna anbud vid olika upphandlingar. Företagen har i förväg gjort upp om 
anbudsgivningen och sätter därmed konkurrensen ur spel193. Kartellbildning har visat sig leda 
till mellan 7-30 % högre priser för den offentliga upphandlingen194. Inom upphandling av 
byggentreprenader har det visat sig föreligga en högre risk för både korruption och 
kartellbildning inom bygg- och anläggningsbranschen195.  
Anbudskarteller uppstår enligt Konkurrensverket196: 

• på marknader med få aktörer 
• vid regelbundna, omfattande och liknande kommunala upphandlingar 
• i början eller under lågkonjunkturer 

 
Påverkan på den kommunala upphandlingen görs från företagen genom att dessa bevakar 
upphandlingarna och planerar budgivningen och på det sättet även planerar utgången av 
upphandlingen. Påverkan kan även göras genom korruption av andra personer inom 
kommunen som påverkar upphandlaren. Dessa kan vara övergripande beställare av en 
upphandling, andra beslutsfattare, rådgivande upphandlingskonsulter, projektledare med flera. 
Dessa personer påverkar upphandlaren att utforma upphandlingen på ett visst sätt så att detta 
passar kartellens överenskommelser.197 
 
Åtgärderna för att minska kartellbildning är att öka upphandlarens kompetens inom dess 
kunskap om marknaden för det som ska upphandlas. Om upphandlaren känner till marknaden 
och dess aktörer så kan en kartellbildning lättare upptäckas198. Vidare bör upphandlaren 
begära in ett intyg från anbudsgivaren att budet inte framtagits i samråd med andra 
konkurrerande företag199. 
  
En slutsats som kan dras av studierna är att omfattningen av upphandlingen påverkar 
konkurrensutformningen och ger en mer koncentrerad marknadsstruktur inom kommunen200. 
Därför bör det även göras mer insatser för att övervaka marknaden så att inte konkurrensen 

                                                 
189 KKV 2007b kapitel 5 
190 KKV 2007b s. 85 
191 KKV 2009d s. 32-34 
192 KKV 2009d s.8 
193 KKV 2009d s.20 
194 KKV 2007b s.6 
195 KKV 2009d s.25, BRÅ 2007 122,136 
196 KKV 2009d s.25, 32-34 
197 KKV 2009d s.8, 21,36-40,57, BRÅ 2007 s.78, KKV 2009b s.33, Törnqvist artikel i Ny Teknik nr 43-2010   
198 KKV 2009d s.63 
199 KKV 2007b s.6, 86 
200 KKV 2008b s.4 
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snedvrids vid stora kontrakt och motverkar konkurrenssyftet i LOU. 
 
Innovationer  
Ovan beskrevs offentlig upphandling som ett verktyg för att främja utveckling och nya 
innovationer samt att kunna genomdriva olika politiska mål. Det har dock visat sig att den 
offentliga upphandlingen inte generellt utnyttjar sin starka inköpskraft och 
påverkansmöjlighet201. Förklaring till detta är att det anses säkrast att upphandla på ett sätt 
man är van vid dels på grund av att regelverket är för krångligt och stelbent eller att det 
saknas politiskt och strategiskt stöd för nya innovationer och dels av rädsla för att risken för 
överprövning kan öka i och med att nya innovationer och lösningar efterfrågas202. Det uppstår 
en ökad komplexitet att kunna utforma förfrågningsunderlaget så att den upphandlande 
enheten verkligen kan få in anbud som avspeglar det som eftersöks. Många gånger är 
förfrågningsunderlagen för detaljerade så att nya innovationer inte ges möjlighet att kunna 
föras fram av anbudsgivarna203. Det gäller att kraven i förfrågningsunderlaget på tex en viss 
funktion inte sätts för högt så att kravet utestänger för många företag från att kunna lämna 
anbud. Icke-diskrimineringsprincipen och proportionalitetsprincipen måste uppfyllas. 
Samtidigt som kraven inte får sättas för lågt så att effekten inte blir den eftersökta. I de fall då 
det finns en eldsjäl inom ett visst område leder ofta upphandlingar till att nya innovativa 
lösningar drivs fram av den offentliga verksamheten inom detta område204. En lösning på att 
få upp innovationsgraden i den offentliga upphandlingen är att det ska upprättas 
upphandlingsstöd som hjälper upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget205. 
Kombinerat med detta är det viktigt att både den kommunala myndigheten samt upphandlaren 
ökar kompetensnivån kring innovationer och nya tekniska framsteg206. Konkurrensverket 
gjorde en undersökning 2007 som visade på att utvärderingsgrunden påverkade möjligheten 
till om nya innovationer fick utrymme i offentliga upphandlingar. Den utbredda användningen 
av tilldelning enligt ”lägsta pris” gav ofta få anbudsgivare och en lägre grad av 
innovationsförslag207. Vid utvärderingsgrunden ”Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” 
så kunde det ges mer utrymme för konkurrens kring både kvalitet och nya innovationer208.  

 

9.2 Skillnader mellan offentlig och privat upphandling 
 
9
Kommunala bostadsb

.2.1 Skillnader 
olag skulle tidigare drivas utan vinstintresse enligt kommunallagen. 

 
om 

m 

                                                

Detta har ändrats till att även dessa bolag ska ha ett vinstdrivande syfte och anamma 
affärsmässiga principer i enlighet med privata bostadsbolags verksamhet209. LOU ska
fortfarande följas vid upphandling. Den grundläggande verksamhetskulturen är olika in
privata och offentliga bolag. Inom den offentliga verksamheten är kostnadseffektivitet en 
viktig målsättning samtidigt som konkurrens ska främjas. Konkurrens främjas genom att 
förfrågningsunderlaget annonseras ut till hela marknaden och entreprenörer väljer själva o

 
201 Nutek 2006 s.8 
202 Naturvårdsverket 2010 s.7, Nutek 2006 s.38 
203 KKV 2008b s. 25 
204 Nutek 2006 s.43 
205 Nutek 2008 s. 58, Visanu (2005) s.25 
206 Nutek 2006 s. 61-62 
207 KKV 2007b s. 9 
208 KKV 2007b s.87 
209 Proposition 2009/10:185 sid 1 
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de vill lämna anbud eller inte210. De privata upphandlarna söker själva upp de entreprenörer 
de tror har möjlighet att utföra tjänsten eller entreprenaden. Ofta ligger redan etablerade 
relationer till grund för vilka entreprenörer som kontaktas211. Vissa studier menar på att d
kommunala verksamheterna har mer fokus på att LOU följs samt att upphandlingen inte bli
ämne för överprövning än att se till att det blir en effektiv upphandling så att rätt vara köps til
rätt pris

e 
r 

l 

ndra aspekter måste också tas i beaktande inom kommunal verksamhet så som regional 
 
ed 

et har dock funnits inslag av influenser från privat näringsliv under längre tid inom 
heter 

r 
och 

n stor skillnad mellan privata och kommunala bolag är upphandlingens position inom 
t 

n 

å uppdrag av Konkurrensverket gjorde Copenhagen Economics en undersökning om 

Kommunikation mellan upphandlare och entreprenör. Inom privat upphandling sker 
sen. 

ya 

prenör219. 

                                                

212.   
 
A
utveckling och socioekonomiska åtgärder213. Detta är aspekter som inte uppkommer inom
privata företag. Inom privata företag är istället målsättningen att uppnå vinstmaximering m
fokus på att åstadkomma en effektiv leveranshantering och kunniga upphandlare som 
övervakar och mäter entreprenörernas prestationer214.  
 
D
kommunala verksamheter som tex att många kommuner har avknoppat vissa verksam
och bildat aktiebolag som drivs självständigt215. Kommunala bostadsaktiebolag är typiska 
exempel på sådana avknoppningar. Ett av problemen som uppmärksammats utav både 
Konkurrensverket och Brottsförebyggande rådet är att regelefterlevande blev sämre efte
aktiebolagsbildandet genom att de anställda i bolagen fick svårare att urskilja vilka regler 
normer som skulle gälla inom bolaget216.  
 
E
bolagen. De kommunala upphandlarna är ofta placerade långt från bolagets ledning vilke
många gånger leder till att målsättningen för upphandling urholkas och inte ges rätt fokus. 
Detta avstånd kan göra så att andra personer i beslutstagande ledning påverkar upphandlare
och upphandlingen på ett annat sätt än vad syftet var från början. Inom privat upphandling 
sitter ofta upphandlingschefen med i ledningsgruppen och upphandlingen ses som ett 
strategiskt verktyg att nå vinstmaximering. 217 
 
P
skillnaderna mellan privat och offentlig upphandling. De kom fram till att de främsta 
skillnaderna hade att göra med218: 
 
• 
kommunikation med anbudsgivaren under ett flertal gånger under upphandlingsproces
Vid offentlig upphandling kan det i vissa fall inte ske någon kontakt alls under 
upphandlingen. Vid varje offentlig upphandling så ska entreprenören skicka in n
informationshandlingar och intyg om företaget trots att de redan har en etablerad 
affärsrelation. I de privata bolagen så är relationen en viktig del av urvalet av entre
 

 
210 Molander 2009 s.41-42 
211 KKV 2009b s. 34-35 
212 KKV 2009b s. 47, Molander 2009 s.31 
213 KKV 2009b s.9 
214 KKV 2008b s.14 
215 BRÅ 2007 s.35, KKV 2007a s.51 
216 BRÅ 2007 s.35 
217 KKV 2007c s. 57, 64 
218 KKV 2008b kapitel 5 
219 KKV 2008b s. 15-16 
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• Flexibiliteten kring entreprenörernas möjligheter att föreslå andra alternativ och lösningar. 
Inom den offentliga upphandlingen gavs ofta inte möjlighet för entreprenörerna att lämna 
sidoanbud. När det gäller privat upphandling så gör flexibiliteten att nya innovationer kan 
prövas på lättare sätt i och med att upphandlaren och entreprenören kan förhandla fram 
tillvägagångssätt och utformning tillsammans för att komma på den optimala lösningen220. 
 
• Förutsägbarhet gällande vad företagen kommer att ställa för krav på entreprenörerna i 
kommande upphandlingar var bättre inom den privata upphandlingen är i den offentliga 
upphandlingen. Förutsägbarheten ger en vägledning för entreprenörerna att veta vilka 
satsningar de måste göra för att kunna klara upphandlarens krav. 
 
• Lärande från genomförda upphandlingar genom utvärdering och återkoppling är mer utbrett 
inom privata företag än inom offentliga. 
 
Anbudsgivarnas överprövningsmöjlighet är olika vid privat och offentlig upphandling. 
Entreprenörerna ges stor möjlighet inom LOU att kunna överpröva en offentlig upphandling. 
Vid privat upphandling så har entreprenörerna ingen prövorätt av upphandlingen om de 
förlorat anbudstävlingen. Skadestånd är inte heller möjligt eftersom det är svårt att påvisa att 
en entreprenör har lidit skada då en upphandlare väljer ett anbud framför ett annat då det inte 
finns krav på transparens inom privat upphandling221. Tvister och oklarheter löses genom 
förhandling och diskussioner222. Det finns ingen lagstiftning som reglerar privat upphandling 
när det gäller öppenhet och redovisning om urval och bedömning av anbud. En förklaring till 
detta är att när det gäller offentlig upphandling så handlar det om skattebetalarnas pengar som 
det förhandlas om. Intresset för vad som händer med dessa pengar är större än inom privat 
upphandling där inte samhällets pengar berörs223. 
  
Edwardsson och Moius gjorde en undersökning om ”Effektivare offentlig upphandling” på 
uppdrag av Konkurrensverket och redovisar i tabellen nedan det som de fann var de mest 
utmärkande skillnaderna mellan offentlig och privat upphandling224. 
 

                                                 
220 KKV 2008b s. 25, KKV 2009b s. 20, 34 
221 Molander 2009 s. 116 
222 KKV 2009b s.34 
223 BRÅ 2007 s. 35, 122 
224 KKV 2009b s.35 
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Tabell 1: Skillnad mellan offentlig och privat upphandling225          
 
 

 
 
 

                                                 
225 KKV 2009b s. 35 
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9.3 Vad är svårast att tillgodose vid offentlig upphandling? 
För att veta vad i Upphandlingsdirektiven samt i LOU som är svårast för offentliga 
upphandlare att tillgodose kan en viss vägledning fås av vad i de offentliga upphandlingar 
som mest överklagas. Ungefär 1% av de annonserade upphandlingarna överklagas226. År 
2007 gjordes en undersökning av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, på uppdrag av 
Konkurrensverket om vad som blev mest överklagat inom offentlig upphandling och 
varför227. Rapporten visade vilka delar inom upphandlingen som innebar högst risk för 
överprövning och som lett till doma
 
Grunderna till överklagan var främst gällande

r under första halvåret 2006.  

                                                

228: 
• Brister i utformningen av förfrågningsunderlaget  
• Bedömningen om skall-krav på upphandlingsföremålet var uppfyllda  
• Bedömningen om skall-krav på leverantörer var uppfyllda  
• Felaktigheter i anbudsutvärderingen 
• Miljökrav  
• Ramavtal 
• Otillåten direktupphandling  
 
Se även nedanstående stycken där dessa grunder till överprövning gås igenom var för sig om 
dels vad undersökningen från BRÅ kom fram till samt vad annan litteratur har skrivit om 
detta. 
 
Även andra delar i upphandlingsprocessen blev föremål för överprövning så som 
tilldelningsbeslut, uteslutningsprövning, LOUs tillämplighet, avbruten upphandling och 
anbudslämnande. Dessa överklaganden var inte så många till antalet samt att de ofta hängde 
samman med regelrätta fel på grund av slarv eller fel vid en specifik upphandling. Vidare var 
dessa även sammanlänkade till fel och brister i förfrågningsunderlaget. 
Förfrågningsunderlaget kommer att gås igenom mer under stycke 9.3.1 nedan. 
 
I BRÅs rapport är även andra slutsatser intressanta. I rapporten bekräftas att antalet 
överprövningar ökade markant i och med ändringarna av LOU år 2002 som gjorde det enklare 
för anbudsgivare att överklaga upphandlingarna229. Om detta även kommer att inträffa i och 
med de nya bestämmelserna kring överprövning samt utökningen av Konkurrensverkets rätt 
till överprövning är dock för tidigt att sia om. En annan viktig aspekt som togs upp var att 
Länsrätternas domar kring liknande mål skiljde sig markant åt i olika delar av Sverige. Om 
detta har förändrats under efterföljande år har denna studie inte hittat bevis på. I intervjuerna 
för detta examensarbete kom det fram en oro kring en ökning av att entreprenörer skulle sätta 
i system att överklaga på grund av de nya bestämmelserna i LOU kring överklagan. De 
menade att vissa entreprenörer överklagar för att störa konkurrenter eller för att ifrågasätta 
myndigheten även om de själva inte lämnat in ett så fördelaktigt anbud. BRÅs rapport belyste 
även denna fråga och menade på att det inte fanns några belägg om så kallat 
okynnesanmälningar då de fann att Länsrätterna i mer än en tredjedel av alla fall valde att ge 
entreprenörerna rätt i sin överklagan. Entreprenörerna hade alltså i dessa fall lidit skada på 
grund av upphandlingen. Det poängterades dock att det endast var en liten del av det totala 

 
226 Molander 2009 s. 80 
227 KKV 2007a 
228 KKV 2007a s.14 
229 KKV 2007s s. 38 
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antalet upphandlingar som faktiskt överklagas och att de offentliga upphandlarnas oro för att 
bli överklagade till viss del är obefogad. 
 
9.3.1 Förfrågningsunderlaget 
Förfrågningsunderlaget är det mest grundläggande dokumentet inom den offentliga 
upphandlingen och är också den som ligger till grund för flest överprövningar av offentliga 
upphandlingar230.  I Konkurrensverkets rapport om Länsrätternas domar om LOU år 2006 
väcktes talan till överprövning på grund av bristfälliga förfrågningsunderlag: ”Med bristfälligt 
avses i sammanhanget t.ex. att förfrågningsunderlaget varit otydligt, diskriminerande eller på annat 
sätt utformat så att anbudsgivaren varit förhindrad att utforma ett optimalt anbud.”231. 
I de fall som överklagan ledde till att upphandlingen måste göras om var bristfälliga 
förfrågningsunderlag grunden till överklagan i 61 % av fallen232. 
 
De flesta studier bekräftar att det oftast är bristande eller för omfattande förfrågningsunderlag 
som leder till mest klagomål från anbudsgivare233. Det är också det område inom offentlig 
upphandling som privata upphandlare visar fram som för stelbent och oflexibelt. Vissa menar 
på att lösningen är att ta fram hjälpmedel och riktlinjer till bra förfrågningsunderlag. Andra 
menar på att det har att göra med att det för ofta används gamla förfrågningar som 
grundmall234. I mallen kan det då finnas med, eller har tagits bort, krav och formuleringar i 
underlaget som gör att förfrågningen anses för omfattande, motsägelsefull eller bristfällig. 
Andra menar på att kompetensen hos upphandlaren måste höjas för att komma till rätta med 
problemen kring dåligt utformade förfrågningsunderlag235. En rapport hänvisade till att 
upphandlarna skulle använda sig mera av ”sunt förnuft” vid upphandlingen för att komma till 
rätta med problemen236. 
 
Utformningen av förfrågningsunderlaget ska präglas av förutsägbarhet och transparens. 
Överklagan på grund av förfrågningsunderlaget har getts bifall då entreprenören inte har 
kunnat tolka hur han ska utforma sitt anbud eller hur anbudet kommer att bedömas. Dock har 
regeringsrätten även slagit fast att oklara uppgifter i förfrågningsunderlaget får accepteras om 
underlaget i övrigt upprätthåller LOUs riktlinjer och principer om upphandling237. 
 
9.3.2 Krav på entreprenören respektive på entreprenaden 
Förändringen i LOU om att upphandlaren själva ska begära in viss information om 
entreprenören har förklarats i proposition 2009/10:180 ”Nya rättsmedel på 
upphandlingsområdet”: 
”Det förhållandet att en anbudsgivare förbisett att bifoga en ifylld blankett om skatter och 
avgifter kan medföra att konkurrenskraftiga anbudsgivare utesluts och att konkurrensen i den 
enskilda upphandlingen blir lidande. Regeringen gör bedömningen att det finns skäl att lägga 
ansvaret för att begära in uppgifter om anbudssökanden och anbudsgivaren har betalat 
skatter och avgifter i Sverige på de upphandlande myndigheterna och enheterna i syfte att 
underlätta den administrativa bördan för företagen i offentlig upphandling.”. 
Detta har tidigare varit ett klagomål från både upphandlare och entreprenörer att formalia 
utgör en så stor risk för uteslutning samt att upphandlaren inte får upplysa entreprenören om 
                                                 
230 KKV 2007a s. 57 
231 KKV 2007a s. 46 
232 KKV 2007a s. 47 
233 Nutek 2008 s.25,  
234 KKV 2009b s. 56, Nutek 2008 s. 18 
235 KKV 2008b s.30, KKV 2009b s. 56, Nutek 2008 s. 25 
236 Molander 2009 s.17 
237 KKV 2007a s. 59 
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en viss blankett fattas238. Detta skulle då bryta mot likabehandlingsprincipen. De ändrade 
bestämmelserna är för dokument som enligt praxis inom privat upphandling alltid samlas in 
av upphandlaren själv innan förfrågning går ut, t.ex UC-upplysningar.  
 
Skall-krav och Bör-krav 
Skall-krav är de krav som måste vara uppfyllda i en upphandling. Om ett av dessa krav inte 
anses vara uppfyllda utesluts anbudet. Bör-krav behöver inte vara uppfyllda men är ofta 
önskvärda och tilldelas ofta ett värde i utvärderingen av anbuden. Skall- och Bör-krav kan 
ställas på både entreprenören och på entreprenaden.239 
 
Det som kom fram i Konkurrensverkets rapport från 2006 om Länsrättens domar rörande 
skall-krav, var att överklagan grundades på att det vinnande anbudet hade utvärderats fel och 
att det inte uppfyllde alla skall-krav. I andra fall gjordes överklagan för att en anbudsgivare 
ansåg att det egna anbudet hade uteslutits felaktigt på grund av att det inte ansetts uppfylla ett 
skall-krav. 
 
Det är viktigt att kraven uppfyller proportionalitetsprincipen så att de anpassas till det som ska 
upphandlas. Sätts kraven för högt kan det innebära att för få företag har möjlighet att lämna 
anbud. Om kraven sätts för lågt så kan det hända att tilldelning sker till en entreprenör som 
inte har möjlighet eller resurser att uppfylla avtalet.240 I vissa fall kan det vara bättre att 
minska skall-kraven och ta in flera bör-krav för att dels öka förutsättningen för en bättre 
konkurrens samtidigt som de egenskaper som är önskvärda kan ges ett värde vid 
utvärderingen och påverka tilldelningen så att upphandlingen resulterar i ”rätt vara till rätt 
pris”241. 
 
Kommunikation och förhandling 
En av orsaken till att så många överklaganden grundar sig på bristfälliga förfrågningsunderlag 
är att det inte finns möjligheter till kommunikation mellan upphandlaren och entreprenören 
under upphandlingsprocessen242. Om möjligheten till dialog utökas kan detta bidra till en 
minskning av överklagningar. Frågor kan då besvaras i ett tidigare skede. Entreprenörerna får 
endast grunda sitt anbud på det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Förhandlingar skulle 
kunna leda till att brister i underlaget diskuteras och löses i samråd243.  
 
9.3.3 Anbudsutvärderingen 
Överprövningar på anbudsutvärderingar handlar antingen om att entreprenören anser att 
upphandlaren frångått den modell som angetts i förfrågningsunderlaget, eller att jämförelse 
och viktning av entreprenörens anbud gjorts felaktigt gentemot det vinnande anbudet. 
Överprövning kan även gälla att det vinnande anbudets värdering har gjorts felaktigt. 
 
Avsteg från utvärderingsmodellen kan bero på att upphandlaren upptäcker vid utvärderingen 
att den modell som angavs i underlaget inte möjliggjorde ett effektivt och affärsmässigt 
resultat. Felaktig utvärderingsmodell kan bero på bristfällig marknadsinformation och fel 
uppfattning om marknaden och dess produkter244. 

                                                 
238 Molander 2009 s.17 
239KKV 2009d s. 64 
240 KKV 2009b s.59-60 
241 KKV 2009d s. 64 
242 KKV 2008b s. 25, Nutek 2008 s.27 
243 KKV 2008b s. 26 
244 KKV 2009b s. 65 
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9.3.4 Miljökrav 
Det är inte ofta som miljökrav i offentlig upphandling överklagas. Detta kan ha att göra med 
att det inte ställs så höga krav eller att aktörer och andra beställare redan har satt likvärdiga 
krav så att entreprenörerna redan har anpassat sig till dessa245. Syftet med att tillåta att 
miljökrav ställs inom offentlig upphandling är att påverka anbudsgivarna att miljömässigt 
effektivisera sin verksamhet och produktion246. 
 
Det kan ibland uppstå konflikt mellan nationella miljömål och LOUs principer. Som exempel 
kan nämnas att krav på lokal- eller närproducerade produkter eller att en entreprenör ska vara 
lokalt förankrad får inte ställas i upphandlingen då detta strider mot icke-
diskrimineringsprincipen247. Å andra sidan så skulle närproducerade produkter minska 
transporter och föroreningar. Om miljökraven i upphandlingen är uppställda kring minskning 
av föroreningshalter så borde tilldelningen ske till en lokal producent om miljömålet ska 
uppfyllas248. 
 
Ett annat problem med miljökrav är att det inte tas hänsyn till varje enskild entreprenörs 
miljöpåverkan utan samma krav ställs mot alla anbudsgivare. Men ingen entreprenör är den 
andra lik. Detta kan medföra att ett krav slår olika mot entreprenörerna och snedvrider 
konkurrensen. Miljökraven bör istället sättas i relation till entreprenörens sammanlagda 
miljöpåverkan.249 
 
9.3.5 Ramavtal 
Ramavtals begreppet är definierat i 5 kap. LOU som ett ”avtal som ingås mellan en eller flera 
upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer för att fastställa villkoren för senare 
tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod”250. Ramavtal tillämpas flitigt av både 
statliga och kommunala verksamh 251

 
eter . 

e 

                                                

Tidigare fanns ingen större reglering av ramavtal inom LOU. Vissa bestämmelser infördes 
2010 som att vid avrop får uppdraget inte väsentligen avvika från det som avtalades vid 
ramavtalets ingående. Kritik som uppkommit mot användningen av ramavtal, innan de nya 
bestämmelserna infördes, var att det missgynnar konkurrensen samt ökar kostnaderna för 
anbudsgivarna men samtidigt minskar kostnaderna för upphandlaren och beställaren252. För 
de företag som lämnade anbud innebar ett ramavtal ett risktagande. Dels för att de inte kund
vara säkra på hur mycket de i slutändan skulle bli tilldelade vid avrop och dels för att ofta så 
förändrades förutsättningarna markant vid avrop253. Vidare behövde företagen vara beredda 
på att ha tillräcklig kapacitet vid ett eventuellt avrop254. Detta ledde till att många småföretag 
inte hade möjlighet att kunna lämna anbud på grund av osäkerheten. Under ramavtalets löptid 
utestängs entreprenörer från att konkurrera om avropen om de inte är anslutna till 
ramavtalet255. Hade upphandlingen gjorts som projektupphandling istället så hade 

 
245 KKV 2007a s. 17 
246 KKV 2009a s. 46 
247 KKV 2008a s. 22 
248 KKV 2009a s 39, 70 
249 KKV 2009a s. 28 
250 KKV 2010 s. 21 
251 KKV 2007a s. 76 
252 KKV 2006 s. 41, KKV 2008b s. 23 
253 KKV 2006 s. 41 
254 KKV 2008b s. 23 
255  KKV 2009b s. 38 
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småföretagen kunnat lämna anbud. Om de nya bestämmelserna kommer att kunna förbättra 
möjligheterna för en effektivare konkurrens återstår att se. Trots att kritiken mot ramavtal har 
varit hård förekommer det sällan att själva ramavtalsanvändandet överklagas256. 
 
Ramavtal är en fördel att använda sig av då det finns brister i uppköparens kunskap om en 
viss produkt eller marknad. Det kan också vara bra att använda sig av ramavtal vid 
rikstäckande uppdrag då detta endast kan tillgodoses av få och stora företag257. 
 
9.3.6 Direktupphandling 
Med direktupphandling menas en upphandling som inte behöver annonseras, 
konkurrentutsättas eller följa andra regler inom LOU258. Denna upphandlingsform kan 
användas på upphandlingar med lågt värde under gränsvärdet 287 000 kr för 2010259. Vid 
direktupphandling kan upphandlaren ta kontakt med valfri entreprenör. I och med detta så 
konkurrensutsätts inte anbudet och dess pris. Nackdelarna som åberopas är att eftersom 
anbudet inte konkurrensutsätts så kan inte heller effektiviteten i upphandlingen mätas. I en 
kommun där den kommunala upphandlingen står för en stor del av upphandlingarna så 
påverkar även direktupphandlingar näringslivet. Eftersom urval av ett eller några få företag 
sker via upphandlarens eget val, utestängs andra entreprenörer från att tävla om kontraktet260. 
Fördelarna är kostnadsminimering eftersom en upphandling med öppen konkurrensutsättning 
innebär en ökad administrativ kostnad. Risken för överprövning minskar också eftersom 
reglerna om transparens och redovisning av tilldelningsbeslut inte gäller vid 
direktupphandling. Efter en undersökning av Molander 2009 har det dock visat sig att det sker 
kostnadsbesparingar på ca 17 % om upphandlingen sker via öppen konkurrensutsättning än 
vid direktupphandling261. Det sker dock många olagliga direktupphandlingar i Sverige med 
värden över gränsvärdet262. Orsaker kan ofta vara tidsbrist, minska upphandlingskostnader 
eller att man vill välja en viss specifik entreprenör som man vet kommer att utföra arbetet 
bäst263. Kostnaderna för böter i och med den olagliga upphandlingen kan då anses av 
upphandlarna övervägas av de fördelar som uppnåddes med den olagliga upphandlingen264.  
 
Man får göra direktupphandlingar även över tröskelvärdet om det finns synnerliga skäl. Men 
dessa skäl är så högt satta att oftast så faller inte anledningen till upphandlingen i linje med ett 
synnerligt skäl. En majoritet av offentliga upphandlare har uttalat önskan om att gränsvärdet 
bör höjas så att de överensstämmer med hur upphandling sker i andra skandinaviska länder 
där direktupphandlingar får ske för värden under 600 000 kr år 2009265.  Om det vid 
upprepade tillfällen sker direktupphandling av samma typ av varor och tjänster bör detta 
istället, enligt rekommendation från Konkurrensverket, upprättas som ett ramavtal266. 
 
 
 

                                                 
256 KKV 2007a s. 77 
257 KKV 2006 s. 6 
258 KKV 2010 s. 24, KKV 2009b s.50 
259 Gränsvärdet 2010 är satt till: 287 000 kr eller 15 % av tröskelvärdet för varor och tjänster. 
260 KKV 2009b s. 9 
261 Molander 2009 s. 74 
262 KKV 2009b s. 10 
263 KKV 2009b s. 64 
264 KKV 2009b s. 64 
265 Molander 2009 s. 127 
266 KKV 2010 s. 24 
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Del 3  

10 Analys  

10.1 Resultat av LOUs påverkan på de kommunala bostadsbolagens 
upphandlingar jämfört med de privatas  
 
Tio upphandlare intervjuades kring hur de hade upphandlat en stambytes entreprenad. I ett par 
av intervjuerna visades hur de hade gjort vid upphandling av andra entreprenader. Dessa 
entreprenader fick ändå ligga till grund för hur de skulle ha gjort om det hade varit en 
stambytesupphandling. Fem upphandlare var från kommunala bostadsbolag och fem 
upphandlare var från privata bostadsföretag. I styckena nedan tas det upp ämnen som 
framkom under intervjuerna i kapitel 3-5 och som kan sammankopplas med litteraturstudien i 
kapitel 9 samt vilka slutsatser som i enlighet av detta arbete bedöms kunna dras kring detta. 
 

10.1.1 Den specifika upphandlingen 
 
Hög kunskapsnivå 
 
Utmärkande för de upphandlare som intervjuades var att de var väl förtrogna med det som 
skulle upphandlas. En förklaring till att kunskapen var så hög hos upphandlarna kring det som 
skulle upphandlas var att de flesta hade erfarenhet från byggbranschen samt att det inom 
upphandling av byggentreprenader finns stöddokument, tex Bygg-AMA, framtagna av 
byggbranschen. Dessa stöddokument hjälper upphandlarna att utforma förfrågningsunderlaget 
på rätt sätt och att få med det som behövs för en speciell byggentreprenad. En annan fördel 
med stöddokumenten är att de är accepterade av såväl beställare som utförare. Nackdelen med 
stöddokumenten är att de är väldigt omfattande för att de ska kunna passa som underlag vid 
många olika byggupphandlingar. Skickligheten hos upphandlaren ligger i att skräddarsy dessa 
stöddokument så att de passar en viss upphandling utan att förfrågningsunderlaget innehåller 
för mycket, eller för lite, information. Om kunskapen hos upphandlarna är lika hög för 
upphandling av andra varor och tjänster har inte undersökts i denna studie.  
 
Kunskapsnivån hos upphandlarna måste även innefatta hur LOUs syften om konkurrens och 
affärsmässighet ska kunna uppfyllas. Det som framkom under intervjuerna var att kunskapen 
kring LOU låg på en hög nivå hos upphandlarna men att problemet var att branschpraxis och 
LOUs regelverk inte riktigt gick ihop. Ibland fick upphandlarna lov att göra medvetna val om 
vissa delar i uppdraget skulle följa praxis inom byggbranschen eller om det skulle följa LOUs 
bestämmelser. Om branschens krav behövde följas för att uppnå ett visst resultat kunde detta 
innebära att något av LOUs syften inte uppfylldes till fullo. Motsättningarna mellan LOU och 
branschpraxis kan till viss del även utläsas i de domar som finns kring överträdelser av LOU. 
Detta kommer till uttryck i de domar som handlar om att upphandlarna tex kan ställa högre 
krav än vad som är proportionellt mot vad som upphandlas. När de gällde 
stambytesupphandlingarna som redovisades under intervjuerna så var det ingen av dessa som 
varit föremål för någon överprövning. Om detta berodde på att upphandlarnas upphandlingar 
generellt är välstrukturerade eller om de valt ut exempel på bra upphandlingar enkom för 
intervjun lämnar inte denna studie svar på.    
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Komplexiteten inom byggentreprenader 
 
Upphandlaren måste kunna föreställa sig det tänkta resultatet innan förfrågningsunderlaget 
upprättas. De kommunala upphandlarna är, i enlighet med LOU, bundna under 
upphandlingsprocessen av det som specificeras i förfrågningsunderlaget. Därmed kommer 
även resultatet att bero på hur förfrågningsunderlaget är utformat från början. Det visade sig 
under intervjuerna att det ofta behövde göras ändringar av förfrågningsunderlaget under 
anbudstiden. Samtliga upphandlare hade utformat så kallade Kompletterande 
Förfrågningsunderlag, KFU, under anbudstiden som tillkännagavs offentligt så att alla 
anbudsgivare hade möjlighet att uppmärksamma ändringarna. Dessa KFUn innehöll ändringar 
av förfrågningsunderlaget kring saker som ansågs nödvändiga att korrigeras. Dessa ändringar 
hade ofta initierats av anbudsgivarna efter att de hade påtalat problem i 
förfrågningsunderlaget. Detta visar på att byggentreprenader är mycket komplexa och att det 
uppkommer områden som fattas i underlaget eller som ytterligare måste regleras i 
förfrågningsunderlaget än vad som kunde förutses från början. En annan slutsats är att det är 
viktigt med en mer öppen dialog mellan upphandlare och anbudsgivarna för att få fram 
eventuella brister i förfrågningsunderlaget så att dessa kan åtgärdas innan anbudstiden gått ut.  
 
KFUn finns till viss del reglerade i 8 kap LOU och den omfattande förekomsten av KFUn 
inom upphandlingarna visar på ett stort behov av att ha en flexibilitet kring 
förfrågningsunderlaget. LOUs uppgift är att vara ett stöd vid upphandling så att 
upphandlingen ska kunna leda till kostnads- och priseffektivitet. Slutsatsen blir dock att 
kostnads- och priseffektivitet i vissa fall endast kan uppnås genom att det första 
förfrågningsunderlaget måste korrigeras på något sätt.  
 
 
Krav i förfrågningsunderlaget  
 
Under intervjuerna visade det sig att de privata upphandlarna generellt ställde högre krav på 
entreprenaden och entreprenören än vad de kommunala upphandlarna gjorde. Branschpraxis 
är framtagen av bland andra privata byggföretag och det kan vara så att de stöddokument som 
används i byggbranschen kan vara utformade så att kraven, som enligt dessa dokument kan 
ställas, är högre än vad som anses skäligt vid en offentlig upphandling. Vid den offentliga 
upphandlingen måste proportionalitetsprincipen samt icke-diskrimineringsprincipen 
upprätthållas. Detta menas med att det inte får ställas för höga krav i relation till det som ska 
upphandlas samt att kraven inte får vara utformade så att det kan tänkas stänga ute regionala 
eller europeiska företag.  
 
Att kraven är lägre inom den kommunala upphandlingen kan även höra ihop med att ju högre 
krav som ställs desto högre är risken att upphandlingen blir föremål för överprövning. I en 
undersökning gjord av Brottsförebyggande rådet267, BRÅ, vilket även hänvisas till i 
litteraturstudien, var den näst vanligaste grunden till överklagan att den upphandlande enheten 
använt sig av för höga krav på anbudet respektive anbudsgivaren.  
 
Både de litterära källorna samt de intervjuade upphandlarna påpekar vikten av att inte ställa 
för höga krav. De menar på att dels kan konkurrensen snedvridas eller så kan kraven utformas 
så att uppdraget skräddarsys för en speciell anbudsgivare. Beroende på hur kraven utformas 
kan detta leda till att för många entreprenörer utestängs från att kunna lämna anbud. För låga 

                                                 
267 BRÅ 2007 
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krav får inte heller ställas eftersom en viss kvalitet och funktion måste kunna uppnås både hos 
entreprenören och på uppdraget.  
 
Vid intervjuerna framkom att utformandet av kraven i enlighet med LOU var en stor del av 
förstudien inom den kommunala upphandlingen. I den privata upphandlingen var inte själva 
kravet i sig i fokus utan de tittade mer på vad de ville uppnå förvaltningsmässigt i ett 
livscykelperspektiv. De privata upphandlarna ställde ofta upp märkeskrav på vilka produkter 
som skulle användas i utförandet. Det går inte att utesluta att även de kommunala 
upphandlarna hade ett livscykelperspektiv med i sin förstudie men att detta perspektiv kanske 
inte till fullo kan uppfyllas i och med att förvaltningsmässigt bra produkter inte får 
namnges268 samt att vissa krav inte får ställas då de kan verka diskriminerande för vissa 
företag som annars mycket väl skulle kunna utföra uppdraget. Risken för överprövning tas 
också med i de kommunala upphandlarnas beräkningar och kan i sin tur påverka 
utformningen av kraven. 
 
Historiskt sätt har den offentliga upphandlingen kunnat inspirera företag till att satsa på ny 
teknik och innovationer genom att ställa vissa bestämda skall krav i upphandlingen som 
främjar en viss teknik eller process. Kommunala bolags inverkan på näringslivet är som störst 
i glesbygdskommuner där kommunen står för en stor del av de uppdrag som ges till 
marknaden och då marknaden består av ett fåtal företag. Kommunens krav på ny teknik 
påverkar då dessa företag att satsa på den teknik som kommunen kräver. I dagsläget utnyttjas 
inte potentialen i kommunernas maktposition till fullo enligt Naturvårdsverket. Många 
kommuner väljer att inte sätta för höga krav kring en viss process eller kring speciella 
miljökrav. Förklaringar till varför det inte ställs så höga krav var, enligt studier av 
Naturvårdsverket269 och Nutek270, att upphandlarna ansåg att LOU var för krångligt och att 
det fanns en större risk för överprövning om kraven ändrades för mycket. En annan förklaring 
var att upphandlaren saknade stöd både politiskt och strategiskt för att kunna ta beslutet om att 
sätta högre krav. När de gäller krav för att uppnå t.ex. nationella miljö- och 
energieffektiviseringsmål kan enligt Upphandlingsdirektivet högre krav få ställas trots att det 
motverkar proportionalitetsprincipen. De nya reglerna i LOU om miljöhänsyn och social 
hänsyn kan också motivera högre krav inom dessa områden. 
 
När det gällde de intervjuade upphandlarna i denna studie så var det de privata upphandlarna 
som i större grad ställde krav på att entreprenörerna skulle vara kvalitets- och/eller 
miljöcertifierade. De kommunala upphandlarna menade på att de inte kunde ställa för höga 
krav inom dessa områden då de ansåg att detta skulle hindra småföretag från att delta. En 
certifiering är väldigt kostsamt att genomföra för ett mindre företag. Men detta kan även ha att 
göra med att de intervjuade bolagen är situerade i Stockholms län där marknaden utgörs av 
många företag, både små och stora. En förklaring som gavs till att de kommunala hade lägre 
krav var att de ville möjliggöra en effektiv konkurrensutsättning av priset på denna marknad 
och för att få in ett önskat antal anbud. Å andra sidan så kan det utläsas av intervjusvaren att 
de privata företagen ställer högre krav på sina entreprenörer och att det, i alla fall i 
Stockholms län, finns entreprenörer som mycket väl kan uppfylla högre miljö- och 
kvalitetskrav på både entreprenörens verksamhet och på utförandet. Om de kommunala 
upphandlarna också ställer högre krav inom dessa områden kan upphandlingarna eventuellt 
effektiviseras ytterligare och uppnå riktlinjerna i Upphandlingsdirektivet. I direktivet står det 
                                                 
268 Hänvisning till ett speciellt märke får endast göras om det inte går att förklara en produkt på ett annat sätt. 
Anbudsgivaren måste då få möjlighet att i anbudet kunna erbjuda en likvärdig produkt. 
269 Naturvårdsverket 2010 s.7 
270 Nutek 2006 s.38 
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att offentlig upphandling ska främja bland annat hållbar utveckling, näringslivsutveckling, 
innovationer och skapa skydd för miljön. 
 
 
Innovationer 
 
Inom den privata upphandlingen fanns ett större inslag av att undersöka nya lösningar och 
tillvägagångssätt än i den kommunala upphandlingen. De kommunala upphandlarna använde 
sig i högre grad av skall-krav, dvs vad som måste uppnås hos entreprenören eller av 
utförandet. De privata företagen föredrog mer flexibla krav med en blandning av skall-krav 
och bör-krav. Bör-kraven lämnade utrymme för entreprenören att komma med förslag på 
andra möjligheter att uppfylla uppdraget. Litteraturstudien samt intervjuerna med de 
kommunala upphandlarna gav indikationer på att det är själva utformandet av LOUs 
upphandlingsprocess som hindrar upphandlarna från att möjliggöra för anbudsgivarna att 
komma med sidoanbud. De anförde att det ofta blir en krångligare urvalsprocess med 
sidoanbud samt öppnar upp för en större risk för överklagan. De intervjuade upphandlarna 
påpekade även att de inte behöver ta in sidoanbud när de redan vet vad de vill ha.  
 
Inom den offentliga upphandlingen måste upphandlaren specificera urvalsprocessen och då 
det finns sidoanbud som avviker från förfrågningsunderlaget är det svårt att kunna bevisa och 
utvärdera om sidoanbudet är bättre eller sämre än de anbud som följt förfrågningsunderlaget. 
Därmed är det också svårare för de kommunala bolagen att få möjlighet att få information om 
nya innovationer. Den möjlighet som finns för att ny teknik och tillvägagångssätt ska kunna 
krävas i den offentliga upphandlingen är att den nya tekniken och tillvägagångssätten måste 
ha blivit undersökta i förstudien innan förfrågningsunderlagen går ut. Denna utvärdering tar 
lång tid och används oftast endast inom de områden då det tidigare inte gjorts någon 
upphandling.  
 
I stambytesupphandlingarna var det endast ett av de kommunala bolagen som möjliggjorde 
sidoanbud och detta var på grund av att det var en funktionsentreprenad. Entreprenören har då 
till viss del fria tyglar att utforma sitt anbud så länge som de kan garantera att t.ex. kvalitets-, 
miljö- och funktionskraven uppfylls. Skillnaden hos de privata upphandlarna var att de hade 
ett detaljstyrt förfrågningsunderlag men att de tillät anbudsgivarna att komma med andra 
förslag om de var mer fördelaktigare. Inom privat upphandling finns inget krav på 
redovisning av utvärderingsprocessen. De behöver därför inte redovisa, som kommunala 
upphandlarna måste göra, på vilket sätt ett sidoanbud kan sägas vara bättre än ett anbud i 
enlighet med förfrågningsunderlaget. I de privata förfrågningsunderlagen kunde även vissa 
saker vara specificerade i detalj medan andra saker benämndes som förhandlingsbara. I 
slutändan så diskuterade och förhandlade upphandlaren och entreprenören fram utförandet. I 
vissa fall ledde detta till att nya tillvägagångssätt och produkter prövades på, i andra fall var 
det vinnande anbudet det som hade efterfrågats från början. Några av de intervjuade privata 
upphandlarna påpekade att entreprenörernas förslag är oftast bättre inom energi- och 
miljöeffektivisering i ett långsiktigt perspektiv. Dessa lösningar innebär ofta mer kostnader 
initialt men ger ett mer långsiktigt kostnadseffektivt resultat. 
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Val av entreprenör och anbud 
 
 I den kommunala upphandlingen måste utvärderingsgrunden och utvärderingsmodellen redan 
vara specificerad i förfrågningsunderlaget. Det finns två utvärderingsgrunder att välja mellan:  
- lägst pris  
- det ekonomiskt mest fördelaktiga 
 
När utvärderingsgrunden ”lägst pris” anges så ska först och främst grundläggande krav på 
entreprenören och entreprenaden vara uppfyllda, därefter vinner det anbud med lägst pris av 
de i övrigt godkända anbuden. Hos de fem intervjuade kommunala upphandlarna använde två 
stycken ”lägsta pris” som utvärderingsgrund när det gällde stambytesupphandlingarna. För de 
privata upphandlarna använde de i större utsträckning sig av ”det ekonomiskt mest 
fördelaktiga” utvärderingsgrunden. Vid denna utvärderingsgrund så viktas eller prioriteras 
flera kriterier än bara priset. I LOU finns det reglerat vilka kriterier som får användas utöver 
priset då utvärderingsgrunden ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” används. Historiskt sätt så 
innebär det en viss ökad risk för överprövning när fler kriterier ska avgöra vilket anbud som 
är bäst. Det blir även fler parametrar som måste redovisas då det finns fler kriterier. Vidare 
måste den kommunala upphandlaren hålla sig till den viktning och prioriteringsmodell som 
angavs i förfrågningsunderlaget. Om det visar sig att denna modell ger ett snedvridet resultat 
så får denna modell ändå inte frångås trots att det kan påvisas att resultatet inte kommer att bli 
så som var tänkt från början. LOU medger ingen flexibilitet när det gäller detta. 
Upphandlarens alternativ är att antingen fortsätta med upphandlingen och acceptera det anbud 
som utvärderingen resulterat i eller att avbryta upphandlingen. Detta kan vara anledningen till 
att ”lägst pris” används i högre grad som tilldelningsgrund än ”det ekonomiskt mest 
fördelaktiga”. 
 
Vilket anbud tillika entreprenör som vinner den kommunala upphandlingen ska vara den som 
bäst uppfyller de krav på entreprenören och på utförandet som förfrågningsunderlaget har 
ställt upp, samt som i enlighet med den valda utvärderingsgrunden har gett det bästa anbudet.  
De kommunala upphandlarna annonserade sina stambytesuppdrag på de annonseringsportaler 
som finns för offentlig upphandling. På det sättet hade alla intresserade och kvalificerade 
entreprenörer möjlighet att lämna anbud. De intervjuade kommunala upphandlarna var nöjda 
med de antal anbudsgivare de fick, de ansåg att det inte var för få eller för många. En 
kommunal upphandlare menade dock på att det ibland var för få anbudsgivare och att det vid 
dessa tillfällen hade varit bättre om LOU tillät upphandlaren själv att ta kontakt med 
entreprenörer. När det gäller stambyten så har marknaden förändras de senaste åren med fler 
entreprenörer som kan utföra arbetet. Detta ger fler anbudsgivare. I Stockholm som dessa 
kommunala bolag är situerade i är det också en större tillgång på entreprenörer som kan utföra 
stambyten än vad som kanske är fallet i glesbygdskommuner med färre entreprenörer. För de 
kommunala upphandlarna ansåg de att konkurrensutsättningen av uppdraget tillgodosågs i 
upphandlingarna. De ansåg även att upphandlingarna resulterade i anbud som stämde väl 
överens med det som efterfrågades. 
 
De privata upphandlarna valde själva ut vilka entreprenörer de skulle kontakta efter att först 
har gallrat bort entreprenörer efter att ha granskat dessas kompetens och ekonomiska 
situation. Upphandlarens nätverk spelar en stor roll för vilka entreprenörer som granskas. Av 
de anbud som sedan kom in gjordes först ett urval av de anbud de ville gå vidare med. 
Därefter kontaktades de utvalda entreprenörerna för att diskutera dessas avtal i detalj och hur 
de hade räknat på anbuden samt om de hade vissa restriktioner eller inte. Här kunde även 
vissa ändringar kring uppdraget göras. De privata upphandlarna var fria att välja vilket anbud 
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och entreprenör de ville och behövde inte redovisa deras utvärdering av anbuden. I 
förfrågningsunderlaget redovisades att en utvärdering skulle göras och mellan vilka kriterier 
men de behövde inte i detalj redovisa hur utvärderingsmodellen var upplagd. Upphandlaren 
kunde ändra sin utvärderingsmetod under upphandlingen om det visade sig att ändringen gav 
ett bättre och mer realistiskt utfall mellan anbud och sidoanbud. Därefter valdes ett par av 
anbuden ut och ytterligare förhandlingar inleddes med dessa. I slutändan var det, för flera av 
de intervjuade upphandlarna, den slutgiltiga prisförhandlingen samt personliga reflektioner 
och erfarenheter som avgjorde vilken entreprenör och anbud som vann upphandlingen. I vissa 
fall kunde en tilldelning av ett uppdrag grunda sig på vilka befattningshavare som skulle ingå 
i entreprenörens arbetsgrupp. Flera av de privata upphandlarna var mycket noggranna med 
vilka personer som fanns på befattningsposterna då det menade på att detta i många fall var 
avgörande för om ett uppdrag skulle bli en succé eller ett fiasko. 
 
 

10.1.2 Kommunala upphandlingsprocessen 
 
Kommunal upphandling 
 
Den kommunala upphandlingens riktlinjer återfinns i upphandlingsdirektivet271. Offentlig 
upphandling ska främja: ”en hållbar utveckling, näringslivsutveckling, innovationer, skydd 
för miljön, sociala krav och minska ekonomiska brott och korruption”.  
Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr de offentliga upphandlingsprocesserna i syfte att 
skapa en ekonomiskt effektiv upphandling genom god hushållning av offentliga resurser samt 
att främja en öppen och icke-diskriminerande konkurrens. 
 
Det finns olika förfaranden att välja mellan beroende på hur mycket upphandlingen kan 
tänkas vara värd. Vilket förfarande som används har att göra med komplexiteten i 
upphandlingsföremålet. De olika förfarandena har olika tidsfrister. De intervjuade 
upphandlarna ansåg att det skulle vara bättre om de själv fick bestämma tidsfrist för 
upphandlingen så länge som resten av upphandlingen följer LOU. Grundtanken inom den 
offentliga upphandlingen är att upphandlingen ska göras så opartiskt och oberoende som 
möjligt. Alla entreprenörer ska ha samma möjlighet att kunna lämna anbud. Tidigare 
erfarenheter och relationer ska inte kunna påverka utgången av upphandlingen 
 
Det som också styr offentlig upphandling är vissa grundläggande principer. En upphandling 
måste vara i enlighet med LOU och uppfylla principerna om icke-diskriminering, 
likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.  
De intervjuade kommunala upphandlarna uppgav önskemål om att få ställa högre miljökrav 
på entreprenörerna. Detta kan strida mot proportionalitetsprincipen men om de högre kraven 
kan sägas gynna nationella miljömål så kan högre krav få ställas. De intervjuade 
upphandlarna skulle även vilja frångå från icke-diskrimineringsprincipen och ställa krav på 
var entreprenören ska vara lokaliserad eller att en viss vara måste vara närproducerad. 
 
De två utvärderingsgrunderna som finns för tilldelning av ett uppdrag inom offentlig 
upphandling kan upphandlarna välja fritt mellan. Dessa utvärderingsgrunder måste 
bestämmas innan förfrågan går ut. Grunden måste även stå i förfrågningsunderlaget eller i 

                                                 
271 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster 
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annonsen. Utvärderingsgrunderna är antingen tilldelning enligt ”lägsta pris” eller tilldelning 
till det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” anbudet.  
 
Intervjusvaren gav reflektioner kring dessa utvärderingsgrunder som när de ska användas och 
vad som är viktigt att tänka på:  
 
Lägsta pris  
- Detta är en bra utvärderingsgrund då upphandlaren vet vad de vill ha samt har stor 
kännedom om marknaden.  
- Först i urvalsprocessen ska en ”kvalitetsribba” finnas för anbuden. Denna kvalitetsribba med 
olika krav måste vara uppfylld innan urval kan göras och har som uppgift att sålla bort anbud 
som ligger under eller över i kvalitet. Ribban gör så att anbuden som blir kvar verkligen har 
de förutsättningar som efterfrågas. Även överkvalificerade anbud sållas bort. Är syftet att 
upphandla en Volvo är det inte intressant med anbud som erbjuder en Rolls Royce, . 
- Viktigt att tänka på hur kraven är uppställda så att inte upphandlingen ger upphov till 
snedvriden konkurrens som att endast stora företag har möjlighet att kunna lämna anbud. 
 
Det ekonomiskt mest fördelaktiga 
- Denna utvärderingsgrund är bra att använda vid större projekt då fler variabler än pris är 
viktiga. Som t.ex. vid upphandling av tjänster då kompetens och talang är viktigare än priset. 
 
Upphandlarna inom de kommunala bostadsbolagen använde sig av de standardmallar för 
administrativa föreskrifter, AF-mallar, som är framtagna av Byggandets Samordning AB och 
som använd som praxis inom byggbranschen. Dessa mallar förenklar upphandlingsprocessen 
då mallarna ger en fingervisning om vad som behövs vara med. Enligt flera av de intervjuade 
upphandlarna är det viktigt med en kompetent upphandlare med gedigen kunskap om det som 
ska upphandlas oavsett om mallarna används eller inte. 
 
Inom offentlig upphandling är maximal löptid för avtal 4 år. De flesta av upphandlarna skrev 
dock inte avtal på så lång tid. De skrev avtal på ett eller två år med möjlighet till förlängning. 
Problemen med att ha en uttalad maximal löptid är, enligt de kommunala upphandlarna är att 
de ser tendenser på försämring av kvalitén på entreprenörernas arbeten under avtalets sista 
halvår. Detta kan bero på att entreprenören inte har något incitament att upprätthålla 
kvaliteten i arbetet eftersom de vet att avtalet inte kan bli förlängt utan ny upphandling. Inom 
privata upphandling är denna situation omvänd eftersom det inte finns några begränsningar i 
löptiderna. Entreprenörerna har chans till förlängning så länge de gör ett bra jobb. 
 
De kommunala bolagen var i stort sätt nöjd med den kommunala upphandlingsprocessen men 
de vill kunna förhandla mer, ha större möjlighet till direktupphandling under tröskelvärdet, 
samt ha kortare tidsfrister i vissa fall och ibland kunna välja att inte annonsera, i alla fall inte 
till EU. 
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Otillåten direktupphandling 
 
Med direktupphandling menas en upphandling som inte behöver annonseras, 
konkurrentutsättas eller följa andra regler för upphandling inom LOU272. Upphandlaren kan 
själv kontakta entreprenörer som de vill ska lämna anbud. Denna upphandlingsform får 
användas på upphandlingar med ett värde under gränsvärdet 287 000 kr för 2010273.  
 
Kritiken mot direktupphandling är att inte syftena med LOU och offentlig upphandling 
uppfylls. Priset konkurrensutsätts inte samt att det endast är de tillfrågade entreprenörerna 
som har möjlighet att lämna anbud. Det sker många otillåtna direktupphandlingar inom den 
svenska offentliga upphandlingen. Mer än vad som upptäcks eftersom reglerna om 
transparens och redovisning av tilldelningsbeslut inte anammas vid direktupphandling. 
Orsakerna till varför en otillåten direktupphandling görs för en upphandling över gränsvärdet 
är ofta tidsbrist eller ett försök till att minska administrativa kostnader274. I intervjuerna 
framkom också att anledningen till att en otillåten direktupphandling görs är på grund av 
tidsbrist. Den intervjuade upphandlaren menade på att straffet för att göra en otillåten 
direktupphandling kan ibland vara lägre än den nytta som uppnåddes genom 
regelöverträdandet. Nya regler i LOU har höjt straffavgiften vid otillåten upphandling till att 
vara maximalt 10% av kontraktsvärdet275.  
 
Flera offentliga upphandlare vill ändra reglerna kring direktupphandling så att det får göras 
för upphandlingar med värde under 600 000 kr276. På det sättet skulle de minska de 
administrativa kostnaderna samt minska tidsåtgången. Men enligt beräkningar gjorda av 
Molander så görs en generell kostnadsbesparing genom konkurrensutsättning av priset på i 
genomsnitt 17%277. Under intervjuerna med de kommunala bolagen hade ett bolag gjort 
uträkning på de administrativa kostnaderna för en upphandling. Dessa låg mellan 50 000-
100 000 kr278. För att en kommunal upphandling ska vara lönsam krävs en vinst som 
överträffar de administrativa kostnaderna. Det kan ibland vara svårt enligt detta bolag att 
rättfärdiga en upphandling i enlighet med LOU då vinsten understiger kostnaderna. Enligt 
Konkurrensverket är det dock bättre vid upprepade direktupphandlingar av liknande varor och 
tjänster att upphandla detta i form av ett ramavtal. På det sättet upprätthålls konkurrensen och 
priset konkurrensutsätts279.  
 

10.1.3 Privat upphandlingsprocess 
 
I detta stycke ges en sammanfattning av det som framkom under intervjuerna med de privata 
företagen om den privata upphandlingsprocessen. Det finns inget regelverk som styr den 
privata upphandlingen så som LOU styr den kommunala upphandlingen. När det gäller 
byggentreprenad finns det stöddokument att använda sig av. Byggbranschen är i sig väldigt 
strukturerad och mallarna som är framtagna av Byggandets Samordning AB visar på hur en 
byggentreprenad ska gå till. De privata upphandlarna satte även krav på att entreprenörernas 

                                                 
272 KKV 2010 s. 24, KKV 2009b s.50 
273 Gränsvärdet 2010 är satt till: 287 000 kr eller 15 % av tröskelvärdet för varor och tjänster. 
274 KKV 2009b s. 64 
275 Se avsnitt 3.3.1.4 om Upphandlingsskadeavgift 
276 Molander 2009 s. 127 
277 Molander 2009 s. 74 
278 Se avsnitt 3.1.1.5.3 i detta arbete 
279 KKV 2010 s. 24 
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anbud skulle uppfylla företagens miljö- och kvalitetspolicys oavsett uppdragets omfattning. 
De privata upphandlarna ansåg att upphandlarens kunskap var a och o för om en upphandling 
blir lyckad eller inte. Flera av upphandlarna hade arbetat tidigare på entreprenörssidan och 
hade därmed en förståelse för entreprenörens situation och hur de skulle kunna få 
entreprenören att göra det de ville. Enligt upphandlarna var dock den privata upphandlingen 
för tidspressad vid större upphandlingar. De ville ibland kunna öka tiden mer för 
upphandlingsprocessen så att urvalet gavs mer betänketid.  
 
Vid intervjuerna uppkom reflektioner kring fördelar och nackdelar med att vara ett privat 
bostadsbolag: fördelarna låg i flexibiliteten att kunna välja entreprenör, material och produkt. 
Upphandlingen blev också mer effektiv genom möjligheten att kunna ändra utförandet och 
moment efter hand som oförutsedda händelser uppkommer. Tidsbesparingen i 
upphandlingsprocessen är en annan fördel på grund av att inga tidsfrister eller krav på 
annonsering finns. Det är också lättare att kunna ta snabba beslut inom privat upphandling 
eftersom upphandlaren inte är bunden till vad som står i förfrågningsunderlaget. Det finns 
alltid möjlighet till att förhandla kring utförande, material, pris och andra moment. I privata 
företag ges upphandlingen en strategisk position som har ett starkt stöd och intresse från 
företagets ledning. Ofta används även dualism inom upphandlingarna för att hindra 
felbeställningar samt korruption. Två personer måste skriva under innan beslut får tas. Det 
negativa är att i de privata bostadsföretagen så måste varje fastighet vinstmaximeras. 
Kostnaden kan inte smetas ut över beståndet. 
 
I den privata upphandlingen är det upphandlaren som väljer ut de entreprenörer de vill ska 
lämna anbud. De vänder sig oftast till de entreprenörer de tidigare har samarbetat med. 
Relationen mellan upphandlare, Beställare och utförare är en viktig del inom privat 
upphandling. De menar på att en god relation ofta säkerställer utförandeprocessen. Resultatet 
kan även vara beroende av vilka personer som ingår på befattningsposter. En entreprenörs 
anbud kan ibland väljas utifrån vilka personer som de uppger ska ha beslutsfattande 
befattningar. Även i de privata upphandlingarna ska priset konkurrensutsättas. Men 
tilldelningen av uppdraget påverkas ofta av relationen och tidigare erfarenheter av en 
entreprenör.  
 
Entreprenörerna har också större möjligheter till att kunna lämna sidoanbud om de anser att 
det kan ge ett bättre resultat. Upphandlarna uppgav att entreprenörernas förslag ofta kostar 
mer initialt men att de ofta i slutändan resulterar i en mer kostnadseffektivt lösning. 
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10.2 Skillnader, enligt de intervjuade upphandlarna, mellan offentlig 
respektive privat upphandling 
Diskussion från kapitel 6. 
 
De främsta skillnaderna mellan offentlig respektive privat upphandling är enligt de 
intervjuade upphandlarna: 
 
Tidsåtgången är kortare inom privat upphandling 
Val av entreprenör och arbetslag.  
Transparensen i upphandlingsprocessen 
Förfrågningsunderlaget från de kommunala upphandlarna måste vara komplett. Privata 
upphandlare kan förhandla kring de saker som känns osäkra. 
Flexibiliteten och effektiviteten vid genomförandet är större inom privat upphandling. Den 
offentliga upphandlingens uppdrag måste i stort stämma överens med vad som stod i 
förfrågningsunderlaget.  
Avtalstid. Det finns ingen begränsning i löptider för privata avtal.  
Ansvarsfördelning. Enligt de privata upphandlarna har inte de kommunala upphandlarna lika 
stort ansvar över det som upphandlas som de privata upphandlarna har.  
Samhällsansvar måste prioriteras före avkastningskrav i de kommunala bolagen.  
 
En undersökning gjord av Copenhagen Economics på uppdrag av Konkurrensverket visade 
också på skillnaderna mellan offentlig och privat upphandling280. De kom fram till att 
skillnaderna fanns inom:  
 
Kommunikation mellan upphandlaren och entreprenören. Flexibiliteten att kunna pröva på 
nya lösningar är lättare att göra inom den privata upphandlingen. Förutsägbarheten om vilka 
krav som kommer att ställas inom kommande upphandlingar kommunicerades i ett tidigare 
skede inom den privata upphandlingen. Utvärdering och återkoppling kring utförda 
upphandlingar var mer förekommande inom privata företag. 
 
Både intervjuerna och Konkurrensverkets studie visar på att den största skillnaden är 
interaktionen mellan upphandlaren och anbudsgivaren. Inom den kommunala upphandlingen 
ges liten möjlighet till kommunikation. I den privata upphandlingen är kommunikation ett av 
de viktigaste momenten inom hela den privata upphandlingsprocessen. De nya 
bestämmelserna kring affärsmässighet inom de kommunala upphandlingarna hänvisar till att 
de kommunala bolagen ska bedriva sin verksamhet i enlighet med privata affärsmetoder. För 
att detta ska lyckas måste LOU utvidga möjligheten för de kommunala bolagen att 
kommunicera och förhandla med entreprenörerna. Annars kan bolagen inte, enligt vår 
uppfattning, utföra sin verksamhet i enlighet med privata affärsmässighet. 
 
 

                                                 
280 KKV 2008b kapitel 5 
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10.3 Uppfyller LOU sina syften 
Slutsatser från kapitel 3-7 kopplat till litteraturstudien i kapitel 9 i detta arbete. 
  

10.3.1 Affärsmässighet 
Enligt proposition 2009/10:185 ska de kommunala bostadsbolagen bedriva sin verksamhet 
enligt affärsmässiga principer i enlighet med privata affärsdrivande verksamheter genom att 
tillämpa avkastningskrav och utöva verksamheten i ett vinstdrivande syfte. Affärsmässighet 
hör ihop med LOUs krav på hushållning av de ekonomiska resurserna och innebär att den 
kommunala upphandlingen ska leda till kostnads- och priseffektivitet. Men vissa källor menar 
att det är svårt att uppnå en effektivitet och att affärsmässigheten inte kan tillgodoses inom 
offentlig upphandling281. De menar på att tidsåtgången samt de administrativa kostnaderna för 
att genomföra en offentlig upphandling ofta överstiger de potentiella vinsterna. Det kan också 
vara så att en ekonomisk vinst kan uppstå i tilldelningsskedet men kan leda till förlust vid 
utförandet på grund av att slutresultatet inte blev vad som var avsett med upphandlingen. 
 
Under intervjuerna framkom ett antal punkter som ger en bild av att LOU kan leda till 
affärsmässighet. De privata företagen och de kommunala bolagen ansåg att det var bra att de 
tvingas tänka efter före. Detta ger att de verkligen vet vad de vill ha. En del av de privata 
företagen ansåg att den kontrollerade processen leder till affärsmässighet. Två av de 
kommunala bolagen ansåg att LOU är affärsmässig då den ger möjlighet att bättre utvärdera 
anbud på ett rättvist sätt.  
 
Det finns flera punkter som ger en bild av att LOU inte leder till affärsmässighet. Både de 
kommunala bolagen och de privata företagen anser att tidsåtgången inte är bra. För 
upphandlarna och leverantörerna är det svårt då prisbilden är svårbestämd om ett halvår. Detta 
torde leda till att priserna ökar på grund av osäkerheten. Det som framkom i intervjuerna var 
att tidsåtgången för upphandlingen var längre inom den kommunala upphandlingen. Däremot 
var det inte någon direkt skillnad i tidsåtgången för själva utförandet av de kommunala och de 
privata stambytena.  
 
Ett annat problem är den långa inskolningstiden och kostnaderna som uppstår då ett byte av 
leverantör måste ske med jämna mellanrum. Höga administrativa kostnader för en regelrätt 
upphandling, alla dessa punkter leder till att transaktionskostnaderna blir höga.  
 
Ett problem som konstateras från båda sidor är att det faktum att inga kompletteringar eller 
förhandlingar får göras sent i processen gör att anbud kan lämnas på en felaktig uppgift. 
Anbuden som lämnas in är inte det pris som i slutändan gäller. För leverantören betyder det 
att de inte tävlar om hela upphandlingen utan bara en del. För upphandlaren leder det till att 
de inte vet vilket anbud som i slutändan är det bästa. 
 
Ytterligare problem är att entreprenörernas priser redovisas i offentliga upphandlingar. Denna 
transparens urholkar både konkurrensen och affärsmässigheten. Att utvärderingarna med 
sidoanbud blir så svåra är också ett problem. Genom att inte ta in sidoanbud är det svårare för 
bolagen att få reda på nya effektivare lösningar som leder till en högre förtjänst för både 
upphandlare och leverantör.   
 

                                                 
281 KKV 2009b s71, KKV 2009c s 13, Nutek 2008 s.21, Nutek 2006 s.39 
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Ett stort problem föreligger om det är så att det är svårt att få ihop LOUs regler och krav med 
de allmänna bestämmelserna. Det skulle kunna leda till stora problem för de offentliga 
upphandlarna att kommunicera med leverantörer vid byggupphandlingar. 
 
När det gäller prisutsättningen så verkar de kommunala bolagen ha ett lägre pris per lägenhet 
än vad de privata företagen har. Vi fick dock inte prisuppgifter från alla de privata företagen 
varför detta påstående inte kan sägas vara bekräftad. Något som däremot var en stor skillnad 
mellan den kommunala upphandlingen och den privata upphandlingen var att inom den 
privata så förhandlades priset fram. Detta kan inte göras inom den kommunala 
upphandlingen. Eftersom priset är en viktig förhandlingspost för den privata upphandlaren 
kan detta vara skälet till att de inte ville uppge vilket pris de gav för stambytet.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att då de kommunala bolagen och de privata 
företagen såg fler risker att LOU inte leder till affärsmässighet än att LOU leder till 
affärsmässighet.  
 

10.3.2 Konkurrens 
 
Ett av LOUs syften är att stimulera en öppen och icke-diskriminerande konkurrens.  
 
Det finns ett antal punkter som ger en bild av att LOU kan leda till bra konkurrens. 
Kommunala bolagen ansåg att entreprenörer behandlas lika och att risken för korruption och 
mutor minskar. De kommunala bolagen trodde även att konkurrensen var fastställd då de hade 
gått ut med förfrågan genom annonsering vilket möjliggör för alla potentiella entreprenörer att 
kunna lämna ett anbud. De ansåg att det hade varit tillräckligt många som hade lämnat 
godkända anbud så att priset hade blivit konkurrensutsatt på ett effektivt sätt. De privata 
företagen ansåg att transparensen i den offentliga upphandlingen gör att entreprenörer vet vad 
de ska förvänta sig och att de kan se till så att de inte blir diskriminerade. 
 
Det finns ett antal punkter som talar för att LOU inte leder till konkurrens. Ett problem mot 
konkurrensen som både kommunala bolag och privata företag såg var det faktum att 
prisinformationen redovisas och kan leda till att konkurrensen sätts ur spel. Ett annat problem 
som de kommunala bolagen såg var att det ibland ställs oproportionerliga krav på 
entreprenörer så att de stängs ute och konkurrensen snedvrids. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att både de kommunala bolagen och de privata företagen 
anser att LOU leder till att konkurrensen främjas.  
 
Med hjälp av litteraturstudien kan man se en lite annorlunda bild. De kommunala bolagen 
hade dock upphandlat stambytena i ramavtal vilket enligt flera studier, samt enligt kritik från 
entreprenörer, inte till fullo upprätthåller konkurrensen kring offentlig upphandling. 
Kritikerna hänvisar till att ramavtal utsläcker konkurrens under ramavtalets löptid då det är 
endast de entreprenörer som är anslutna till ramavtalet som har möjlighet att konkurrera om 
avropen. Genom att använda sig av ramavtal är en av slutsatserna att konkurrensen inte 
upprätthålls. Omfattningen av avropen inom ett ramavtal har inte behövt offentliggöras. 
Därmed utsläcks till viss del även transparensen inom den offentliga upphandlingen vid 
användandet av ramavtal. Annan kritik kring ramavtal från bland annat entreprenörer är att 
uppdraget vid avrop har varit väldigt olikt de förutsättningar som drogs upp då ramavtalet 
upprättades. Nya regler inom LOU har tillkommit för att styra upp dessa ändringar i 
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uppdragen till att avropen väsentligen måste stämma överens med det som avtalades i 
ramavtalet.  
 
Ca en procent av den annonserade offentliga upphandlingen blev utsatt för överprövning år 
2007 enligt en studie gjord av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, på uppdrag av 
Konkurrensverket. Vid varje förenkling kring överklagande inom LOU har denna procentsats 
ökats. Det är dock för tidigt att säga om de nya förenklade möjligheterna att överklaga inom 
LOU kommer att leda till en ökning av överklaganden. Många av de överklaganden som 
gjordes grundades i att upphandlaren ställde för höga krav på entreprenören och 
entreprenaden. En lösning för att minska överklagande är att offentliga upphandlare meddelar 
i förväg vilka krav som kommunerna kommer att ställa på entreprenörer och entreprenaderna. 
På så sätt kan entreprenörerna satsa på att utveckla sitt företag så att de har möjlighet att 
kunna lämna kvalificerade anbud och konkurrera om kommande upphandlingar.  
Framförhållning anses vara a och o när det gäller att inte snedvrida konkurrensen282.  
 
En annan risk som kan uppstå när det gäller upphandling av stora, komplicerade och 
återkommande uppdrag är kartellbildning. Dessa uppdrag genererar normalt ett stort antal 
anbudsgivare men i vissa fall har det inträffat att endast ett fåtal anbudsgivare lämnar anbud 
och då med samma prisbild. Undersökningar av dessa visar att det rör sig om kartellbildning 
mellan anbudsgivare. Med detta menas att anbudsgivarna har från början kommit överens om 
priset samt träffat överenskommelse om vilka som ska lämna anbud samt vem som ska lämna 
det mest fördelaktiga priset. På detta sätt kan företagen i kartellen både påverka priset samt 
utgången av upphandlingen. Det har visat sig att kartellbildning ger en kostnadsökning hos 
offentlig upphandling på mellan 7-30 %. För stambytesupphandlingarna som har undersökts i 
detta arbete är det inte troligt att kartellbildning har inträffat då dessa kommunala bolag agerar 
i Stockholms län och som når ut till en marknad med väldigt många möjliga anbudsgivare. Att 
försöka få till en kartellbildning på denna marknad är för komplicerat både tids- och 
kostnadsmässigt för entreprenörerna. 
 
Källorna i litteraturstudien menar att konkurrensen inte upprätthålls genom LOU om ramavtal 
använd, om för höga krav ställs på entreprenörerna samt om kartellbildning uppstår.  

 

10.4  Resultat av de nya förändringarna i LOU gentemot LOUs syfte 
 
Det är svårt att få en klar bild över om de nya reglerna i LOU uppfyller dess syften. Det är 
möjligt att det om några år är lättare att se nya tendenser och därmed se hur förändringarna 
påverkat offentlig upphandling. I dagsläget är det svårare då reglerna inte fullt ut har 
tillämpats och inga rättsfall har bestämt gränserna. Det finns däremot två intressanta 
iakttagelser att nämna om förändringarna. Det första är att de kommunala bolagen inte verkar 
alltför positivt inställda till de förändringar som haft till syfte att ge nya och bättre vägar för 
upphandlarna, konkurrenspräglad dialog, elektroniska auktion och inköpscentral. De två nya 
reglerna som är till för att kontrollera bolagen med är: förändringen av överprövningen och 
den nya påföljden upphandlingsskadeavgift. Det andra intressanta är att bolagen inte ställer 
sig helt emot dessa eventuella inskränkningar, bolagen kan se att om de används rätt så kan 
inskränkningarna vara bra. 

                                                 
282 KKV 2008b s.30-31 
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11 Slutsats 
 

11.1 Resultat 
 
Examensarbetet byggde på två stycken hypoteser. 
Hypotes 1 Det finns skillnader mellan kommunala och privata upphandlingar som direkt är 

uppkomna på grund av LOU. 
 

Hypotes 2 LOUs syften uppfylls inte genom dess tillämpning. 
En diskussion om huruvida dessa hypoteser stämde finns i det följande. 
 
Hypotes 1:  
I stycke 10.1 samt 10.2 diskuteras skillnaderna mellan kommunal och privat upphandling.  
Där ur kan konstateras att det finns skillnader genom hela upphandlingsprocessen. Slutsatsen 
blir att de privata företagen har större möjlighet att ändra sin förfrågan så att det i slutändan 
kan uppnå det resultat som var avsett. De kommunala upphandlingarna ger en större 
konkurrensutsättning av priset men kan inte på samma sätt påverka det slutgiltiga resultatet då 
genomförandet måste stämma överens med det som avtalades. En stor skillnad finns också i 
upphandlingsprocessens tidsåtgång. De privata upphandlingarna tar kortare tid men det 
uppkom under intervjuerna att en önskan var att de ibland behövde utökas för att kunna göra 
bättre utvärdering av anbuden.   
 
Det finns skillnader mellan kommunal och privat upphandling som kan direkt relateras till 
LOU.  
 
Hypotes 2:  
I avsnitt 10.3 diskuterades det om LOU uppfyller sina två syften, affärsmässighet och 
konkurrens.  
Under 10.3.1 så kan det konstateras att både de kommunala och de privata upphandlarna 
kunde se fler saker som motverkar affärsmässighet än som leder till det i LOU. Det råder i 
den litteratur vi har granskat delade meningar om LOU leder till affärsmässighet. 
 
Affärsmässigheten är svår att uppnå. 
 
Som det står under 10.3.2 kan det konstateras att både de kommunala och de privata 
upphandlarna anser att LOU leder till att konkurrensen främjas. Från litteraturstudien kan man 
utläsa att konkurrens uppnås med hjälp av LOU utom vid ramavtal. Konkurrensen kan även 
snedvridas om för höga krav ställs på entreprenörerna. På marknader där kommunen utgör 
den största inköpskraften kan lätt kartellbildning uppstå. Vid kartellbildning lamslås 
konkurrensen samt leder till en ökad prisbild för upphandlingarna. För de intervjuade 
upphandlarna finns det en liten risk för kartellbildning då det är för många aktörer på 
Stockholmsmarknaden.  
 
Konkurrensen kan uppnås men är känslig för yttre och inre påverkan. 
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11.2 Avslutande reflektioner och återstående frågor 

11.2.1 Mutbrott 
Det har varit på ropet under 2010 om mutbrott inom den kommunala sektorn i Sverige, främst 
Göteborg. När något uppdagas som mutorna i Göteborg gjorde under 2010 leder det till stora 
rubriker och mycket prat. En kort stund hamnar frågorna i mediebruset. En av de kvarvarande 
tankarna och frågorna är om mutbrott är vanligt i offentliga upphandlingar. En mycket 
intressant frågeställning är om det är vanligare, lika vanligt eller mindre vanligt med mutor 
vid upphandlingar som omfattas av LOU än det är vid upphandlingar som inte omfattas av 
LOU. Det har gjorts denna typ av undersökningar innan LOU ändrades 2008 och 2010. 
Därför skulle det vara intressant att veta om lagförändringarna lett till uppdagandet av 
mutbrotten, eller om det beror på en ökning av mutbrotten överlag. Ett svar på dessa frågan 
skulle kunna hjälpa till att mer ingående svara på frågan i denna uppsats om tillämpningen av 
LOU uppfyller LOU’s syfte att uppnå konkurrens.  
 

11.2.2 Transaktionskostnader 
Som nämns i kapitel 3 ovan har ett kommunalt bolag gjort en egen studie på vad 
transaktionskostnaderna för en upphandling inom LOU kostar. Det kommunala bolagets 
resultat var intressant. En vidare studie på ett större material skulle vara av mycket stor vikt. 
Vidare studier skulle kunna innefatta statistik från upphandlares och anbudsgivares 
transaktionskostnader för att genomföra upphandlingen. Transaktionskostnaderna för alla 
leverantörer och upphandlaren skulle kunna gemföras med kontraktets totala värden. En sådan 
gemförelse skulle kunna ge svar på om det är samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra 
upphandlingarna då tillämpning av LOU är nödvändig. Om en vidare studie kommer fram till 
det ej är samhällsekonomiskt lönsamt måste den kunskapen användas för att om möjligt göra 
om lagen eller tolkningen av lagen. 
 

11.2.3 Omsättningen/omfattningen av den offentliga upphandlingen 
Det kan konstateras att det finns bristfällig statistik på hur stor omfattning den offentliga 
upphandlingens volym har. Det skulle vara intressant att veta hur ofta vilket förfarande 
används och hur mycket ramavtalen omfattar, då det inte förs statistik på avropens värde. Svar 
på dessa frågor ger en delsvar i frågan om LOU bidrar till konkurrans.  
 

11.2.5 LOU mot branschpraxis 
En större undersökning av hur branschpraxis och LOU fungerar tillsammans skulle vara av 
vikt för de offentliga upphandlarna. Om det visar sig att det finns delar där det är svårt att få 
lagen och praxisen att fungera, bör en förändring ske. En förändring är viktig för de offentliga 
upphandlarna så det inte råder någon tvivel om var de ska göra. 
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12 Executive Summary  
 
Kapitlet ger en kort sammanställning av de mest intressanta frågorna samt de mest 
utmärkande intervjusvaren.  
 
 
12.1 Sammanställning av frågor om en specifik Stambytesupphandling 
 
Frågorna nedan ställdes till både kommunala och privata upphandlare. 
  
FRÅGA SVAR   
       

  Kommunala bostadsbolag Privata bostadsföretag 
       

Förfrågningsunderlaget     

Annonsering Ja Nej 

Individuella förslag Endast ett av bolagen tillät sidoanbud Entreprenörerna fick lämna 
sidoanbud 

Oförutsedda förändringar Kompletterande förfrågningsunderlag, 
KFU, är reglerade i det 8 kap LOU 
och får endast göras under 
anbudstiden.  

Förändringar gjordes både under 
anbudsförfarandet samt under 
genomförandet. Förändringar 
förhandlades ofta fram mellan 
beställare och entreprenör. 

Belöningssystem Nej inte gentemot entreprenörerna.  Kostnadsbesparing delades lika 
mellan beställare och entreprenör. 

  Ett bolag hade belöningssystem för 
upphandlarna 

Påslag på priset som skulle täcka 
eventuella ÄTA-arbeten 

Upphandlingsförfarande  Bestäms i förstudien och skrivs ut i 
förfrågningsunderlaget 

Kan bestämmas under 
upphandlingsprocessen 

Utvärderingsgrund Tre använde "Ekonomiskt mest 
fördelaktiga". Två använde "lägsta 
pris". 

Samtliga använde "Ekonomiskt 
mest fördelaktiga" 

Urvalsprocessen Tilldelning enligt utvärderingsgrunden Tilldelning till ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet i 
kombination med tidigare 
erfarenheter. Relationen med 
entreprenören spelade stor roll. 
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Resultat     

Tidsåtgång från att förfrågan 
gick ut till att kontrakt var 
skrivet 

Under tröskelvärdet: 4-6 veckor.        
Över tröskelvärdet: 5-6 månader 

1 ½ till 2 månader 

Pris per lägenhet Ca 200 000 kr/lägenhet, beroende på 
vad som görs i lägenheterna.  
Administrativ kostnad för att göra en 
kommunal upphandling uppskattades 
av ett bolag till 50 000-100 000 kr 

Ca 500 000 kr/lägenhet, beroende 
på vad som görs i lägenheterna. 
Endast prisuppgift från ett fåtal 
privata företag. Priset ansågs vara 
en primär del av det som 
förhandlades fram innan avtal 
ingås. 

 
 
 
12.2 Sammanställning av frågor om den generella Kommunala 
upphandlingsprocessen 
 
Frågorna nedan ställdes endast till de kommunala upphandlarna. 
 
Upphandlingsförfarande  

  
Vilket förfarande används över tröskelvärdet?   

  
Tre av de fem bolagen använde oftast öppet 
förfarande. Detta för att: 

  - Selektivt förfarande tog för lång tid. 

  
- Upphandlarna ansåg sig inte behärska 

selektivt förfarande. 

  
- LOU ställer för höga krav på vem som får 

lämna anbud i selektivt förfarande. 

  
- Reglerna om förhandlat förfarande är för 

snäva. 
    

  
Två av de fem bolagen använde oftast selektivt 
förfarande, detta för att: 

  - Förenklar urvalsprocessen. 

  

- Anbudsgivarna som lämnar anbud har en 
rimlig chans att få kontraktet och lämnar 
därmed ett mer genomarbetat anbud. 

  
- Kostnads- och tidsbesparing för 

upphandlaren. 
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Vilket förfarande används under tröskelvärdet?   

  Ett av bolagen använde oftast förenklat förfarande. 

  Två av bolagen använde sig av oftast urvals 
förfarande.  

    
  De återstående bolagen använde sig av olika 

förfaranden beroende på vad som ska upphandlas. 

Vilket förfarande undviks?   

  Två av bolagen undvikte öppet förfarande då: 

  
- Mer tidsödande och komplicerad 

urvalsprocess. 
    
  Tre av bolagen undvikte selektivt förfarande, då:  
  - Det tar för lång tid med selektivt förfarande. 
  - Bolagen är inte riktigt insatta i förfarandet.  
 
 
Utvärderingskriterier  

  
När ska "lägsta pris" användas? Då upphandlaren och bolaget har en bra position på 

marknaden samt känner till marknaden väl och vet 
vad de vill ha. 

  

Bra vid nybyggnation eller enklare upphandlingar i de 
fall då det inte kommer att bli mycket extraarbete 

  

Lägg en kvalitetsribba för anbudet med Skall-krav 
som måste vara uppfyllda innan urval efter lägsta pris 
kan göras. Kvalitetsribban ska verka för att anbud 
som ligger under eller över i kvalitet sållas bort. Är 
behovet upphandling av en Volvo så ska inte ett 
anbud för en Rolls Royce tas med i urvalet. 

    
När ska "ekonomiskt mest fördelaktiga" 
användas? 

Då upphandlaren inte känner till marknaden så bra 
och vid större projekt samt då fler variabler än pris är 
viktigt skall ekonomiskt mest fördelaktiga användas. 

  Bra att använda då man befarar att det kommer att 
tillkomma mycket extraarbete under utförandet som ej 
kan förutses i upphandlingsprocessen. 

  Bra att använda sig av vid upphandling av tjänster då 
kompetens eller talang är viktigare än priset. 
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Annonsering och tidsfrister   
Är tidsfristerna i LOU rimliga?   

  

Några av bolagen ansåg att vissa upphandlingar 
kräver den tidsram som LOU har, medan andra 
upphandlingar inte gör det.  

  

Då den övervägande korrespondensen gick via mail 
gav det en mycket snabbare kommunikation än via 
post. 
 

  

Ett bolag ansåg att tiderna under tröskelvärdet räcker 
för alla upphandlingar.  

  Ett bolag ansåg att tiderna i LOU är rimliga. 
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14.2 Bilaga 2 Frågeformulär Privata Bostadsföretag 
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