
 

 

 
 

 
DEGREE PROJECT,  
REAL ESTATE AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 
MASTER OF SCIENCE, 30 CREDITS, SECOND LEVEL 

STOCKHOLM, 
SWEDEN 2016 

 
 
 
 

 

 

  

ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

 
DEPARTMENT OF REAL ESTATE AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Upphandling av konsulttjänster i offentlig sektor 
 

De offentliga beställarnas kompetenskrav på bygg-och projekte-
ringsledande konsulter 

 
av 

Viktor Hjelmqvist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ii 

 

Abstract 

The demand for consultancy services has increased significantly since the companies began to 

shift from in-house staff to the purchasing of consulting services. The procurement of consul-

tancy services can be considered among the most difficult service that goes to procure which 

means that it requires extensive knowledge of the purchaser to succeed in the process. 

 

In this report, I will examine how five public Swedish purchasers expressed their competence 

requirements regarding construction and design management ten years ago. I will also con-

sider what type of skills they think are the most important today, and also see how the con-

sultants' alleged expertise is examined. Finally, I will explain the five public purchasers 

thoughts on what might happen to their competence requirements in the nearest future. 

 

The report is structured in two parts where the first part is an analysis of the client's previous 

competence requirements. The second part consists of interviews with each individual client. 

The people that were interviewed all have extensive experience in project management, both 

from the private and public sectors. Conclusively, I will present what happened with their 

skills requirements over time and the likely reasons behind it, what forces that are behind 

changes in organizations, how the public purchasers follow up skill requirements and what 

they predict will happen to their skills requirements in the nearest future.  
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Sammanfattning 

 

Efterfrågan på konsulttjänster har ökat avsevärt sedan många företag börjat köpa in dessa 

tjänster istället för att anställa egen personal. Att utnyttja konsulttjänster anses vara en av de 

svåraste tjänster som går att upphandla, vilket ställer krav på bred kompetens hos beställaren 

för att lyckas handla upp konsulter med rätt kompetens som matchar med projektens kom-

plexitet.  

 

I den här rapporten undersöks hur fem svenska offentliga beställare uttryckte sin kompetens-

kravsättning över bygg-och projekteringsledare tio år tillbaka i tiden. Det undersöks vilken 

typ av kompetens de riktar mest fokus på, samt hur konsulternas påstådda kompetens följs 

upp av de offentliga beställarna. Sammanfattningsvis kommer jag att redogöra för vad de fem 

offentliga beställarna tror kommer att hända med deras kompetenskrav inom den närmsta 

framtiden. I bakgrundskapitlet tillhandahålls en inblick i hur offentlig upphandling fungerar, 

där även konsulttjänsteupphandling och konsultföretagens affärsmodeller ser ut. Till grund för 

detta används faktorer bakom förändringar i organisationer, tillit mellan beställare och entre-

prenör, hållbarhet i byggbranschen och outsourcing.  

 

Rapporten är uppbyggd i två delar, där ena delen utgörs av en analys av de offentliga bestäl-

larnas tidigare kompetenskrav för åren 2005, 2010 och 2015. Den andra delen består av inter-

vjuer med representanter från varje enskild beställare, samma fem beställare (Svenska bostä-

der, Stockholms stad, Locum, Trafikverket och SL) som den tidigare delen baseras på. Perso-

nerna som intervjuats har alla lång erfarenhet av projektledning, både från privat såväl som 

offentlig sektor.  

 

Slutligen presenteras hur kompetenskraven har utvecklats med tiden, tillsammans med tänk-

bara faktorer som förklarar troliga anledningar till dess utveckling. Rapporten presenterar 

också vilka kompetenskrav som de offentliga beställarna ses som viktigast, hur de sköter 

granskningen av projektkonsulterna och vad de offentliga beställarna förutspår kommer att 

hända med sina kompetenskrav inom den närmsta framtiden.  
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1 Inledning 
Offentlig upphandling har en betydande inverkan på landets ekonomi. Landets kommuner, 

myndigheter och landsting handlar varje år upp produkter och tjänster till ett värde av över 600 

miljarder kronor, vilket motsvarar en femtedel av landets BNP(Konkurrensverket, 2015).  

Förra året steg de utannonserade upphandlingarna till över 18 000 st. Antalet kan däremot ses 

som en minskning mot tidigare år då tröskelvärdena höjdes och färre upphandlingar behövdes 

annonseras. År 2009 annonserades det omkring 4200 upphandlingar i Sverige vilket visar på en 

tydlig trend att utvecklingen är positiv (Konkurrensverket, 2015). 

 

I Sverige och övriga delar av EU råder gemensamma regler för offentlig upphandling. Reglerna 

bygger på EU-direktiv och gäller för upphandlingar över upphandlingspliktiga inköp. Dessa 

upphandlingar omfattas även av Tenders Electronic Daily, vilket är den databas för EU där 

samtliga länders upphandlingar ska publiceras samt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Direktiven genom reglerna syftar delvis till att främja konkurrens men också till att bibehålla 

fri rörlighet på den inre marknaden (National Board of Trade). EU-reglerna i dag möjliggör för 

upphandlande organisationer att välja process. Öppet, selektivt eller förhandlande förfarande. 

Vanligtvis används öppet förfarande för att framkalla konkurrens på marknaden (Roodhooft 

och Van Der Abeelse, 2006). 

 

Upphandlingar i offentlig sektor kräver inte bara erfarenhet och kompetent, professionell per-

sonal utan en stor del samverkan(Sporrong, 2011).  Marknaden ska inte verka som en spelplan 

med vinnare och förlorare utan framgången ska komma genom samverkan företag emellan (Er-

ridge, 2000). Det betyder att aspekter som kommunikativa skickligheter tillsammans med stark 

tillit mellan partnerna har stor betydelse för organisationernas framgång (Sporrong, 2011).  

 

Upphandling av konsulttjänster mellan privat och offentlig sektor skiljer sig markant åt då 

många av de privata kriterierna bygger på långvariga relationer och upplevelser/erfarenhet av 

konsulten i fråga samtidigt som offentliga organisationer endast får åberopa lägsta pris eller det 

mest ekonomiska fördelaktiga anbudet (Roodhooft och Van Der Abeelse, 2006). 

 

Att handla upp konsulttjänster anses vara en av de svåraste tjänster som går att upphandla (Schi-

ele, 2005). Tjänster som i regel kännetecknas som svåra att mäta och definiera har mängder av 

osäkerhetsfaktorer kopplade till utförande, kvalitet och kriterier vid värdering. Konsultföretaget 

sitter på mer information än beställaren, vilket gör att det skapas en asymmetrisk information 

som höjer osäkerhetsnivån mellan parterna ytterligare. Beställaren risk blir då högre än vid 

upphandling av fysiska varor (Sporrong, Bröchner & Kadefors 2005). Risken minimeras med 

hjälp utav olika typer av krav på konsulten.  

 

Hos de flesta beställare inom den offentliga sektorn finns det kompetenskrav för både konsul-

terna och konsultföretaget. Vanliga krav för konsultföretagen är referenser, kvalitetsarbete, 

kompetensområde och miljöarbete. För konsulterna riktas störst fokus på deras arbetslivserfa-

renhet, utbildning och certifieringar. Under 1990-talet var kraven för byggkonsultationstjänster 

färre jämfört med idag. Huvudfokus låg visserligen på kompetens men utvärderingarna basera-

des mer på förtroende och långvariga relationer mellan beställare och konsultföretagen (Spor-

rong et al. 2005).  

 

För dagens konsulter är priset en avgörande faktor i konkurrensen inom offentlig upphandling. 

Timtaxan för konsulterna har vägt tungt i många år men nu för tiden väger också kompetens 

och arbetserfarenhet in i utvärderingen. Detta skiljer sig givetvis mellan de offentliga bestäl-

larna, då många har olika utvärderingsmetoder (Sporrong et al. 2005). 
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Den här rapporten kommer att fokusera vidare på de olika kompetenskrav som offentliga be-

ställare ställer på projektkonsulter vid byggprojekts-relaterade upphandlingar i den offentliga 

sektorn. Krafter bakom förändringar förklaras i rapporten för att bidra med troliga anledningar 

till hur kompetenskraven har utvecklat sig samt hur de kommer utvecklas framöver.  

 

Kompetenskravens utveckling över en tio-årsperiod kommer att analyseras samtidigt som de 

offentliga beställarnas fokus kommer att presenteras tillsammans med hur de offentliga bestäl-

larna utför granskning och uppföljning av projektkonsulten. Slutligen kommer rapporten visa 

hur de offentliga beställarna ser på den närmaste framtiden över sina kompetenskrav.  

 

Rapporten syftar till att bidra med kunskap kring hur de offentliga beställarnas tidigare krav-

sättning utvecklat sig. Detta tillsammans med tänkbara förklaringar om till vad som kan ligga 

bakom förändringarna. I praktiken ska rapporten förhoppningsvis väcka ett intresse hos kon-

sultföretag och ge en inblick i hur de offentliga beställarna resonerar kring sin kompetenskrav-

sättning.  

1.1 Syfte 

Syftet är att beskriva hur utvecklingen sett ut för de kompetenskrav som ställs på dagens offe-

rerade projektkonsulter. Rapporten ämnar visa vilken typ av kompetens som de anser är mest 

betydande för deras organisation samt presentera hur de offentliga beställarna granskar och 

följer upp projektkonsulternas utlovade kompetens. Syftet är också att redogöra för hur offent-

liga beställare ser på den närmaste framtiden över sina kompetenskrav. 

 

Målet är att ge läsaren en inblick i hur de större offentliga beställarna som verkar i stockholms-

regionen resonerar kring framtiden över konsulternas kompetens och erfarenhet. Genom olika 

slutsatser kommer förhoppningsvis rapporten att ge konsultföretag en större förståelse av hur 

offentliga beställare resonerar över sina kompetenskrav.  

 

Nedan presenteras de tre frågeställningar som rapporten utgår ifrån. 

1.2 Frågeställningar 

 

 Hur har de offentliga beställarnas kompetenskrav för bygg-och projekteringsledare ut-

vecklat sig de senaste 10 åren?  

 
 Hur säkerhetsställer offentliga beställare projektkonsultens utlovade kompetens? 

 
 Hur ser de offentliga beställarna på framtiden när det gäller kompetenskrav för bygg-

och projekteringsledare? 
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1.3 Avgränsningar 

Konsulternas kompetenskrav kommer endast befatta projektkonsulter inom byggledning och 

projekteringsledning. Kompetenskraven kommer att utgå ifrån offentliga beställare som verkar 

inom infrastruktur samt bygg-och anläggningsbranschen. Kompetenskraven som tas upp i rap-

porten är likställda med konsulternas kompetenskrav och kan delas in i utbildning, arbetslivs-

erfarenhet, certifieringar och krav på kurser/kunskap. Rapporten kommer såldes inte att be-

handla de krav som ställs på det upphandlande konsultföretaget, exempelvis ISO och omsätt-

ningskrav. 

 

De intervjuade offentliga beställarna är alla aktiva i Stockholmsregionen och har en represen-

tant per organisation. De upphandlingar som samlats in och analyserats beskriver kompetens-

kraven utveckling tio år tillbaka i tiden, det vill säga den tid som offentliga myndigheter har 

krav på sig att arkivera upphandlingsrelaterade dokument.   
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1.4 Metod 

Den här rapporten ämnar undersöka olika offentliga beställares kompetenskrav för bygg-och 

projekteringsledande konsulter, samt redogöra för hur de offentliga beställarna följer upp den 

utlovade kompetensen. Rapporten kommer också att presentera hur de offentliga beställarna 

resonerar över den närmsta framtiden för sina kompetenskrav. När data ska samlas in och ana-

lyseras kan en kvalitativ eller kvantitativ metod användas; skillnaden mellan de olika meto-

derna är att utfallet av samlad data presenterar sig oftast i siffror för kvantitativa metoden och 

i ord för den kvalitativa metoden (Saunders et al. 2009). Metoden jag har valt att använda i 

den här rapporten är kvalitativ.  

 

Genom att analysera de kompetenskrav för projektkonsulter som är verksamma i bygg-och an-

läggningsbranschen, samt infrastrukturprojekt över en tio års period mot hur de kraven ser ut 

idag, kommer det vara möjligt att beskriva vilka typer av krav som har förändrats och hur de 

har förändrats. De äldre kompetenskraven hämtas i upphandlingar hos de offentliga beställarnas 

arkiv, medan de nyare kompetenskraven baseras på upphandlingar på de digitala tjänsterna Visa 

Opic och E-avrop. Kompetenskraven kommer från Svenska Bostäder, Stockholms stad, Stock-

holms Lokaltrafik, Trafikverket och Locum.  Perioden om tio år fastställdes utifrån de offentliga 

beställarnas krav på att arkivera upphandlingsrelaterade dokument under den tidsperioden. 

Kompetenskraven analyserades efter upphandlingar runt åren 2005, 2010 och 2015.  

 

För att ha möjlighet att besvara frågeställningarna om kompetenskravens framtidsutveckling, 

de offentliga beställarnas fokus och säkerhetsställandet av konsultens utlovade kompetens, har 

kvalitativa intervjuer med fem offentliga beställare utförts. Alla de offentliga beställarna driver 

dagligen byggprojekt som kräver upphandlingar av både byggledare och projekteringsledare 

Fördelen med att göra en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer är att det förenklar säker-

hetsställningen att alla respondenter kommer till tals. Intervjuerna har sedan genomförts till-

sammans med personer i ledande positioner med ansvar inom de olika beställarnas upphand-

lingsavdelningar. 

 

Arbetet med intervjuerna skedde i olika faser. Till en början (planeringsfasen) utvecklades de 

frågor som intervjuerna skulle innehålla. Nästa steg involverade att hitta de ledande personer 

som hade intresset att vilja delta i intervjun och svara på frågorna. När samtliga intervjuer var 

färdigställda strukturerades material för att senare i processen kunna analyseras och samman-

ställas till ett resultat. Till grund har en och samma intervjumall använts med ämnen och teman 

som är av samma art för varje företag. Detta för att det ska vara enklare att kunna identifiera 

likheter och olikheter mellan de offentliga beställana sinsemellan, samt möjligheten till att lät-

tare kunna dra slutsatser. Formen på intervjuerna kallas för semistrukturerad (Saunders et al. 

2009). Detta tillvägagångssätt valdes dels för att komma närmare och förstå de offentliga be-

ställarnas syn på de kompetenskrav som ställdes, men också för att få en direkt förståelse om 

hur de offentliga beställarna verkligen resonerar kring kompetenskrav. Metoden semistrukture-

rad intervjuform ger även intervjupersonen möjligheten att ställa följdfrågor för att komma dju-

pare in i ämnet. Respondenten får därmed möjlighet att utveckla sina resonemang (Saunders et 

al. 2009). De problem som semistrukturerad intervjuform kan tillföra handlar om tillförlitlighet. 

Om den som intervjuar inte inger tillräckligt förtroende finns risken att intervjun inte blir fullt 

tillförlitlig (Saunders et al. 2009).  

 

Samtliga intervjuer bandades och transkriberades, med godkännande av intervjupersonen i 

fråga.  
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2 Bakgrund 

2.1 Offentlig upphandling 

Mellan EU-länderna finns utarbetade direktiv med syftet att skapa en gränsöverskridande han-

del. Direktiven som den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger på syftar till att 

motverka hinder mot den fria rörligheten av varor och tjänster. Detta är två av de fyra friheterna 

(fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital) som bestäms inom EU-föredragen. Även 

den fria etableringsrätten ingår också i föredragen (Pedersen, 2011). Innan LOU trädde i kraft 

reglerades den offentliga upphandlingen med hjälp av upphandlingsförordningen, som fanns på 

både statlig och kommunal nivå. Lagen behandlar all offentlig upphandling under och över de 

angivna tröskelvärdena, därmed behandlas LOU i två delar. Ena delen med upphandlingar som 

överstiger tröskelvärden regleras av EU-direktiven, medan den andra delen understiger tröskel-

värdena och regleras enskilt av medlemsländerna. Detta då upphandlingar med mindre summor, 

det vill säga de upphandlingar som understiger tröskelvärdena, inte anses vara av intresse för 

leverantörer utanför landet (Sundstrand, 2010). År 2014 låg tröskelvärdena på omkring €414 

000 för varor och tjänster och 5 186 000 för byggentreprenader (Konkurrensverket, 2014).  

 

Upphandlingar som överstiger tröskelvärdena kan genomföras med hjälp av tre olika förfaran-

den: öppet, selektivt och förhandlat förfarande. Med öppet förfarande menas att alla leverantö-

rer är välkomna att lämna in anbud. Den upphandlande organisationen annonserar och delar ut 

sitt förfrågningsunderlag till samtliga anbudsgivare. Selektivt förfarande liknar urvalsförfa-

rande och betyder att leverantörer ansöker om att få delta i upphandling. De leverantörer som 

den upphandlande organisationen sedan bjuder in får slutligen lämna sitt anbud. Vid förhandlat 

förfarande annonserar den upphandlande organisationen sin förfrågan. Där kan alla intresserade 

leverantörer ansöka om att få lämna anbud. Sedan, genom kvalificering, kan den upphandlande 

organisationen bjuda in anbudsgivarna till förhandling (Konkurrensverket, 2014).  

 

Idag finns det i Sverige tre olika metoder att använda vid upphandling av varor eller tjänster 

som understiger tröskelvärdena. Den upphandlande organisationen kan använda sig av förenk-

lat förfarande, urvalsförfarande och direktupphandling. Förenklat förfarande innebär att den 

upphandlande organisationen annonserar och genom sin annonsering bjuder in olika leverantö-

rer till att lämna anbud. Efter det att anbuden tagits emot utvärderas anbuden varpå den upp-

handlande organisationen får förhandla med anbudsgivarna. Urvalsförfarande innebär att den 

upphandlande organisationen tar emot ansökningar av leverantörer som vill lämna in anbud. 

Därefter sker det en kvalificering där vissa leverantörer får lämna anbud. Den upphandlande 

organisationen har sedan rätt att förhandla med en eller flera av anbudsgivarna. Direktupphand-

ling saknar de flesta formkrav som övriga upphandlingsförfaranden bestäms av och de få reg-

lerna som finns är enkla att rätta sig efter. Vanligtvis handlar det om köp av varor över disk 

eller mindre köp från leverantörer (Pedersen, 2011) 

 

Dessa förfaranden ger upphov till den upphandlande organisationen att föra en konkurrenspräg-

lad dialog med de utvalda anbudsgivarna. Tanken bakom den konkurrenspräglade dialogen är 

att den ska finnas istället för att den upphandlande organisationen presenterar ett tilldelnings-

beslut. Proceduren används vid särskilt komplicerade upphandlingar då varken öppet eller se-

lektivt förfarande kan tilldela ett kontrakt. Dialogen får även användas när den upphandlande 

organisationen har svårt att specificera vad de vill ha, vilket exempelvis kan handla om när 

organisationen ser ett slutresultat på ett projekt och vet vart var företaget ska men inte hur fö-

retaget ska arbeta sig dit (Konkurrensverket 2014).  
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De artiklar som anses vara mest betydelsefulla för upphandling och offentlig upphandling är: 

artikel 34 som behandlar den fria rörligheten för tjänster, artikel 49 som reglerar den fria eta-

bleringsrätten och därmed möjliggör för företag att bedriva verksamhet i andra EU-länder samt 

artikel 56 som behandlar den fria rörligheten för tjänster mellan EU-länderna (Pedersen, 2011).  

 

Reglerna som LOU bär med sig syftar också till att förhindra att offentliga investeringar an-

vänds för att gynna eller diskriminera olika typer av leverantörer. Utöver reglerna finns det även 

olika principer. Dessa principer gäller för all upphandling. Icke-diskrimineringsprincipen be-

fattar det förbud som finns till för att motverka diskriminering av leverantörer i form av med-

borgarskap eller verksamhetsland. Likabehandlingsprincipen finns till för att alla leverantörer 

ska behandlas lika. De måste få tillgång till samma information och utgå efter samma förutsätt-

ningar. Transparensprincipen innebär att upphandlingarna ska bedrivas i öppenhet där hand-

lingar blir offentliga. Proportionalitetsprincipen reglerar de krav på leverantörer som lämnar in 

anbud som den upphandlande organisationen ställer vid upphandlingen inte överstiger för vad 

som är nödvändigt för projektet. Principen om ömsesidigt erkännande ser till att länderna inom 

EU accepterar varandras handlingar. Det kan röra sig om utfärdade av intyg, certifikat eller 

bevis av annat slag. Samtliga EU-principer gäller både för upphandlingar över och under de 

angivna tröskelvärdena (Pedersen, 2011). 

 

Utöver de regler och bestämmelser som styr LOU finns det olika undantag där inte LOU går att 

tillämpa. Undantagen går att kategorisera i sex olika områden. Det första området som inte 

berörs av LOU befattar upphandlar inom vatten, energi, transporter och posttjänster. Dessa om-

råden befattas av LUF, lagen om upphandling i försörjningssektorn. Det andra områden som 

inte befattas av LOU är teletjänster. Tjänster inom publika telenät ska vara enkla att handla upp 

då hela allmänheten drar nytta av det. Det tredje området befattar internationella regler som kan 

ligga till grund för att LOU inte kan användas, exempelvis vid internationella avtal. Fjärde om-

rådet med särskilda undantag befattar förvärv av fastighet, material avsett för radio och TV 

program samt upphandling av sändningstider, anställningar och en del av forsknings och ut-

vecklingstjänster. Det femte och sjätte undantagsområdena från LOU handlar om att lagen inte 

går att tillämpas på vissa tjänstekontrakt, heller inte byggentreprenadskontrakt i byggkoncess-

ioner (Forsberg, 2013).  

 

Sekretess är något som är centralt inom LOU. Hela upphandlingsprocessen befattar sig av ab-

solut sekretess, vilket innebär att samtliga handlingar från anbudsgivare inte får lämnas ut of-

fentligt förens en anbudsgivare blivit tilldelad kontrakt (Pedersen, 2011). Sekretessen kan även 

medföra att olika typer av upphandlingar inte berörs av LOU och får därmed ett undantag. Ge-

nerellt handlar det om upphandlingar som berör Sveriges försvars- eller säkerhetsintressen. 

Dessa berörs även av offentlighet och sekretesslagen (Forsberg, 2013).  
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2.2 Upphandlingsprocessen 

Upphandlingsprocessen inleds med att den upphandlande organisationen inser att det uppkom-

mit nya behov som måste tillfredsställas. Organisationen väcker då tanken om upphandling av 

en eller flera leverantörer. När behovet är definierat och planer för projektet är färdigskissade 

börjar organisationen att utforma en annons tillsammans med ett förfrågningsunderlag. Annon-

sen finns till för att berätta för entreprenörer om organisationens behov och vad som behöver 

upphandlas. Förfrågningsunderlaget finns till för att samtliga intresserade leverantörer ska få ta 

del av vad som mer exakt ska upphandlas och vad som krävs av de framtida anbudsgivarna.  

 

När sedan upphandlingen offentliggörs kan leverantörer ta del av förfrågningsunderlaget och 

därefter lämna in sitt anbud. Efterföljande process är till för att granska. När sista inlämningsdag 

passerat granskar den upphandlande organisationen samtliga inkomna anbud och kontrollerar 

att kraven som är ställda leverantörerna uppfylls. Anbudsgivaren som uppfyller samtliga kva-

lifikationskrav som ställs kvalificerar sig vidare direkt till utvärderingsfasen. 

Övriga anbudsgivare som inte uppfyller kvalifikationskraven utesluts ur upphandlingen.  

 

Under utvärderingsperioden ställs de kvalificerade anbuden mot varandra. Anbuden utvärderas 

där olika kvalifikationer och kompetenser poängbaseras som slutligen ger anbudets totalpoäng. 

När de kvalificerade anbuden är utvärderade har den upphandlande organisationen som uppgift 

att tilldela ett kontrakt. De måste med andra ord presentera ett tilldelningsbeslut som samtliga 

anbudsgivare får ta del av. De kommande tio eller i många fall femton dagarna råder det en 

avtalsspärr med den upphandlande leverantören. Under denna tid har anbudsgivare som inte 

ansett att den upphandlande organisationen agerat enligt lagstiftningen rätt att få upphandlingen 

prövad i förvaltningsrätten, överprövning. Inkommer det inga protester under tidsperioden 

skrivs därefter kontraktet med den tilldelade leverantören (Bergman, et al 2011). 

 

 
 

Figur 1. Upphandlingsprocessen, Bergman et al(2011) 
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2.3 Offentlig upphandling av tjänster 

Viss problematik följer med försök att definiera begreppet ”tjänst”. Ser man till lagstiftningarna 

LOU och LUF saknar de båda en konkret definition av begreppet (Sundstrand, 2010). Det är 

inte bara svårt att definiera ordet ”tjänst” eller ”tjänster”, utan det är också svårt att mäta dessa.  

En vanlig definition är att tjänster inte går att vidröra, transportera, utan det krävs en personlig 

kontakt mellan köpare och säljare (Sporrong, 2005). Grönroos (1998) menar mer att tjänster 

kännetecknas utifrån fyra egenskaper: heterogena, obeständiga, oskiljbara och immateriella. 

Med heterogena menas att det är kunderna som utformar tjänsterna vilket gör att de blir unika. 

Detta då varje kund har sitt slutresultat och formar tjänsten under användandets gång. Att tjäns-

ter kännetecknas som obeständiga menar Grönroos (1998) att tjänsten endast varar under en 

tidsperiod. På det sättet är den begränsad och kan således inte sparas. Tjänster kan heller inte 

vidröras eller betraktas med blotta ögat, och därför anser Grönroos att de bör klassas som im-

materiella. Under tiden tjänsten produceras kan den även konsumeras vilket gör att det inte går 

att dela upp vilket står för att de är oskiljbara.    

 

Bakom tjänsteupphandling i offentlig sektor står EU:s bilaga 1 och 2. EU har valt att dela in 

tjänstekontrakten i två olika kategorier: A- och B-tjänster. Uppdelningen baseras på intresset 

mellan EU:s medlemsländer för olika typer av upphandlingar då de visat sig att leverantörer 

inte alltid är intresserade av att delta i andra medlemsstaters upphandlingar (Sundstrand, 2010).  

 

A-tjänster, som är kategoriserade för internationell konkurrens, innehåller exempelvis teknik-

konsulttjänster, fastighetsförvaltning och annonsering (reklam), medan B-tjänster innehåller 

färre tjänster som omfattas av EU-direktiven vid upphandling. Tjänster inom hotell och restau-

rang, hälso-och sjukvårdstjänster och rälsbunden transport är exempel på dessa. Det betyder att 

den största skillnaden mellan A- och B-tjänster är att samtliga A-tjänster omfattas av EU:s di-

rektiv om offentlig upphandling medan för B-tjänster får medlemsstaterna själva bestämma hur 

upphandlingsförfarandet ska gå till. Likväl som för varor regleras tjänster också av tröskelvär-

den där EU-direktiven reglerar vad som måste annonseras och inte. I Sverige är det bestämt att 

B-tjänster också ska omfattas av bestämmelser. Dessa bestämmelser är i stora drag i linje med 

bestämmelserna för upphandling under tröskelvärdena.  

 

Upphandling utav A-tjänster som överstiger tröskelvärdet ska ske genom öppet, selektivt eller 

förhandlat förfarande. Om kontraktssumman understiger tröskelvärdet ska upphandling ske ge-

nom förenklat förfarande, urvalsförfarande eller direktupphandling. B-tjänster upphandlas ge-

nom förenklat förfarande, urvalsförfarande eller direktupphandling utan hänsyn till tröskelvär-

den då samma regler gäller för upphandlingar över och under tröskelvärdena. Skulle en upp-

handling beröras av båda A- och B-tjänster får man se till värdet. Den tjänstekategorin med 

högst värde kommer att reglera upphandlingen och således bestämma regelverk. Skulle tjäns-

terna blandas in i en varuupphandling med betydande påverkan på det slutliga resultatet ska de 

ingå i varorna, om värdet för varorna överstiger tjänsterna.  

 

Vid tjänsteupphandlingar är det vanligt att projekttävlingar förekommer. Dessa projekttävlingar 

är ett särskilt förfarande för upphandling av tjänster (Carenholm, 2011). Tävlingarna är öppna 

för alla leverantörer och syftet med att ha en projekttävling är att den upphandlande organisat-

ionen behöver exempelvis ritningar, skisser eller andra handlingar som kräver expertis (Sund-

strand, 2010). Tävlingarna kan arrangeras både för upphandlingar under och över tröskelvär-

dena. I många fall används projekttävlingar till upphandling för arkitekttjänster där formgiv-

ning, byggnads-och landskapsarkitektur och stadsplanering inkluderas.  Reglerna som omfattar 

projekttävlingar för tjänster som överskrider tröskelvärdena säger att tävlingen ska vara en in-

bjuden tävling med begränsning till visst antal tävlanden, tävlingen avslutas med att juryn korar 
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det vinnande bidraget och att juryn måste inneha den särskilda kompetens som ställs på de 

tävlande (Carenholm, 2011).  

 

Även för tjänsteupphandlingar finns det ett undantag i LOU. Undantagen säger att tjänsterna 

går att upphandla utan att konkurrensutsättas. Den upphandlande organisationen behöver såle-

des inte följa reglerna för offentlig upphandling om inte värdet av upphandlingen överstiger 

tröskelvärdet. Tjänster inom nyttjanderätt som berör fast egendom, programmaterial för radio- 

och tv-produktion, anställningar, finansiella tjänster under utfärdande, försäljning eller förvärv 

samt forskningstjänster är typiska tjänsteupphandlingar som inte befattas av LOU och kan där-

med ”direktupphandlas”. De upphandlande organisationerna som genom lag innehar ensamrätt 

om att få leverera en specifik tjänst omfattas inte heller av LOU. Tidigare, innan staten privati-

serade bilprovningen i Sverige, kunde köp av bilprovningstjänster genom svensk bilprovning 

omfattas av ensamrätt (Sundstrand, 2010).   

      

Som tidigare nämnt omfattas den offentliga upphandlingen av EU:s upphandlingsdirektiv. Upp-

handlingar under tröskelvärdena och upphandling av B-tjänster har EU:s medlemsstater rätt att 

reglera själva, trots att dessa upphandlingar ändå anses ha ett visst gränsöverskridande intresse. 

Det finns också en viss typ av tjänsteupphandlingar som ska omfattas av EU:s direktiv men som 

regleras specifikt. Dessa kallas för tjänstekoncessioner (Bergman, Indén et alt, 2011). 

 

Tjänstekoncessioner är kontrakt som till stor delar liknar tjänstekontrakt. Skillnaden är att vid 

upphandling av tjänstekoncessioner finns det fler betalningssätt för tjänsten. Vanligtvis erhåller 

leverantören av tjänsten rätt att delvis nyttja tjänsten, detta som en del av betalningen. Leveran-

tören har då rätt att erhålla betalning från de kunder som använder tjänsten. Exempelvis kan det 

beskrivas som rätten att för en leverantör att driva en parkeringsplats och således ta betalt av de 

kunder som nyttjar platserna (Konkurrensverket, 2012). Tjänstekoncessioner används till 

mestadels i statlig verksamhet men upphandlingar inom området befattar sig även i kommunala 

organisationer. Vanligtvis använder sig den landstingskommunala sektorn av koncessionen när 

tjänster inom tågtrafik, busstrafik eller bad och camping platser ska handlas upp. På kommunal 

nivå används tjänstekoncessioner vid krav- och inkassotjänster, inom turistverksamhet så som 

till lånecyklar, caféterior, och offentliga toaletter (Bergman et al. 2011). 

 

För att dessa typer av koncessioner ska uppstå krävs det att leverantören tar en stor del av den 

risk som finns förknippad användandet av tjänsten. Den offentliga organisation som berörs av 

tjänsten får heller inte ta en större risk än leverantören som tillhandahåller tjänsten (Konkur-

rensverket, 2012).  

 

Upphandlingarna av koncessioner kan sedan delas in två grupper, tjänstekoncessioner och 

byggkoncessioner. Som skrivet tidigare berörs inte tjänstekoncessioner av LOU dock omfattas 

byggkoncessioner i stora drag av EU-direktiven (Bergman, et al. 2011). 
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2.4 Offentlig upphandling av byggprojekt 

Vid upphandling av byggentreprenader används byggentreprenadskontrakt som regleras i LOU. 

Kontraktet ska omfatta utförande av entreprenaden och i vissa fall även projekteringen. Bebyg-

gelsen ska också ske under offentliga myndigheternas krav även fast den upphandlande myn-

digheten har för avsikt att äga och förvalta byggnaden eller inte. I upphandlingssammanhang är 

byggnader det slutliga resultatet utav bygg och anläggningsarbeten en entreprenör utför. Det 

kan vara svårt att skilja på vad som är tjänster inom upphandlingen och vad som är byggentre-

prenader, då båda delarna hänger ihop med varandra eftersom byggentreprenader till stor del 

består av tjänster som utförs. Kontrakt som innehåller både tjänster och byggarbeten ska det 

anses vara ett tjänstekontrakt och skulle kontraktet visa sig ha både projektering och utförande 

ska det gå under byggentreprenadskontrakt. Fokus är kontraktens primära syfte (Pedersen, 

2011). 

 

Upphandlingsformen för byggentreprenaden styrs av de angivna tröskelvärden som idag är be-

stämda till 5 225 000 SEK för byggentreprenader (Konkurrensverket, 2016). När det ska räknas 

på entreprenaden för att se vad om projektet faller under eller över tröskelvärdena ska hela 

entreprenaden räknas in, det vill säga alla delmoment inklusive material, utrustning och olika 

tjänster som den upphandlande organisationen bistår med. De delentreprenader som understiger 

1 000 000 SEK behöver inte räknas in i den totala entreprenadsumman om det inte visar sig att 

de överstiger 20 procent av den totala summan av entreprenaden. Med andra ord, om entrepre-

nadsumman är 8 000 000 SEK och det finns teknikkonsulttjänster för 300 000 SEK behöver de 

inte räknas med i totalsumman utan kan upphandlas separat.  För att uppdelningen ska vara 

giltig måste delentreprenaden anknyta till huvudentreprenaden. Det är således inte möjligt att 

sprida ut tjänster över olika entreprenader (Sundstrand, 2010).  

 

Innan upphandling blir aktuellt för beställaren inleds byggprocessen med ett utredningsskede. 

Utredningar tas fram och idéer målas upp som ska ligga till grund för vad som ska byggas. 

Under uppstarten undersöks också verksamhetens behov vilket ställs emot teknisk och ekono-

miska bedömningar om bygget. Undersökningen syftar främst till att analysera fram om bygg-

nadens framtida lönsamhet, men också för att upptäcka eventuella möjligheter för ombyggnat-

ion om chansen skulle ges att bedriva flera olika verksamheter i byggnaden. Genom alla fär-

digställda analyser fattas sedan beslutet om att bygga eller inte. I det nästa programskedet be-

stämt det i detalj hur byggandet ska utformas och hur den nya byggnadens lokaler ska användas. 

Det är vanligt med framtagande av designprogram som visar och beskriver lokalernas egen-

skaper vilket då gör det viktigt att verksamhetsbedrivaren eller kunden kommer in i processen 

och hjälper till att utforma byggandet. Detta leder i sin tur fram till de handlingar som kallas för 

”förslagshandlingar”. Handlingarna ligger sedan till grund för projekteringen som med hjälp av 

de framtagna förslagshandlingarna upphandlar konsulter.  

Tiden för projekteringsskedet beror på vilken typ av entreprenadform som beställaren har valt 

att upphandla efter (Lind och Lundström, 2010). 

 

För att handläggningen av byggprojektet ska vara enkelt för beställaren krävs det en bra och väl 

genomtänkt upphandlingsform. Inom byggnation kan ordet upphandlingsform fungera som en 

samling av anbudsinfordran + entreprenadform + entreprenad ersättning. Det som styr, bestäm-

mer och definierar en upphandlingsform är ekonomin i projektet, tiden för projektet och risken 

i projektet.  Inom byggentreprenaden är det vanligt att beställaren anlitar en byggprojektledare 

som leder och ansvarar för samordning av hela byggnationen. Byggledaren kan antingen finnas 

hos beställaren (in-house) eller komma från en utomstående konsultfirma (outsourcing). Histo-

riskt sett har det oftast varit arkitekten som ansvarat för att leda byggnationen åt beställaren. 

Däremot har yrkesrollen på senare tid, från cirka 40-50 år sedan, utvecklats och olika typer av 
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konsulter, specialister inom byggledning har trätt fram och axlat rollen. För frågor kring den 

tekniska och ekonomiska översynen av projektet brukar beställaren ha kontrollanter som finns 

till för att stötta byggledaren med kontroll rörande kvalitetssäkring.  

 

Projekteringen av byggnationen kan också göras på ett flertal sätt. Antingen är avtalen med 

varje specialist uppdelade var för sig eller också har beställaren anlitat en projekteringsgrupp 

som ansvarar för hela projekteringen av byggnationen. I nästan alla fall upphandlar beställaren 

en projekteringsledare som har som uppgift att ansvara för hela projekteringsdelen i projektet. 

I vissa fall kan det hända att byggledaren axlar rollen som projekteringsledare, detta vid mindre 

byggentreprenader. Vid större byggnationer behövas ledarnas samordning var för sig (Söder-

berg, 2011). 

 

I Sverige används vanligtvis fyra olika typer av entreprenad former. Vid utförandeentrepre-

nad/generalentreprenad anlitas konsulter som lägger fram detaljerande ritningar på vad som 

komma skall. Därefter sköter beställaren upphandling av den entreprenör som då ska bygga 

enligt konsulternas ritningar (Lind och Lundström, 2010). Beställaren tecknar då endast ett av-

tal och det är med byggentreprenören. Byggentreprenören får sedan själv stå för upphandling 

och samordning av respektive underleverantör så som målning, VVS, el, markarbeten och ven-

tilation. Denna metod minskar beställarens administrativa kostnader som uppstår vid samord-

ning av alla entreprenörer och underlättar för en snabb byggstart då beställaren endast behöver 

förhandla med en part. Dock ansvarar beställaren för projekteringen vilket kan bli ett stort pro-

jekt i sig (Söderberg, 2011).    

 

Totalentreprenad innebär att allt ansvar läggs på den upphandlade entreprenören som ansvarar 

både för projektering och utförande av byggandet (Lind & Lundström, 2010). Beställaren kan 

behöva handla upp sidoentreprenader så som exempelvis maskininstallationer. Entreprenören 

som utför byggnationen ansvarar under hela byggperioden att utförandet sker enligt det som är 

överenskommet i förfrågningsunderlaget. Entreprenadformen kan i många fall anses vara en 

dyr lösning för beställaren eftersom denna måste se till att förprojektera innan anbud tas emot. 

Är det ett stort och komplext bygge kan förprojekteringen ta upp både omotiverad mängd tid 

och kapital. Samtidigt är formen totalentreprenad enklast, då beställaren endast har avtal med 

en part som ska svara för brister och felaktigheter för hela projektet, inklusive projekteringen. 

Debatter förs om att tillvägagångssättet endast gynnar större byggföretag som har ekonomi att 

tillhandahålla både projektering och utförande, vilket kan leda till en begränsning av konkur-

rensen då endast de större byggföretagen intresserar sig för att lämna anbud (Söderberg, 2011).  

   

Vid delad entreprenad har beställaren en mer aktiv roll. Uppgiften är att samverka då entrepre-

naden är uppdelad med olika entreprenörer som kräver styrning av projektet. Vanligtvis handlar 

beställaren upp byggledare som sköter styrningen inom entreprenaden (Lind & Lundström, 

2010). Den största skillnaden från mycket delad entreprenad är användandet av sidoentrepre-

nader och en uppsamling av vanliga, konstruktionsrelaterade entreprenader. Beställaren avtalar 

direkt med både projektörer och sidoentreprenörer. Formen utgörs i att beställaren agerar hu-

vudentreprenör och får stå för den tid och kostnad som ansvaret och samordningen kräver, vil-

ket oftast leder till långsamma byggstarter då det krävs handlingar från samtliga delentreprena-

der (Söderberg, 2011).  

 

Mycket delad entreprenad innebär att byggentreprenaden delas upp i mindre delar. Beställaren 

ansvarar för projekteringen och sluter sedan avtal med olika entreprenörer för varje delområde. 

Samordningen står beställaren för medan utförandet av byggnationen sköter varje entreprenör 

delentreprenör. Beställaren får således bra möjligheter till att förhandla fram bästa priser med 
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varje entreprenör. Utöver ansvaret för projekteringen tillkommer det en massiv administration 

för beställarens sida. Att samordna alla olika delentreprenader kan vara en besvärlig uppgift 

samt kosta tid och pengar. När det inte finns någon huvudentreprenad som sköter samordningen 

kan entreprenadformen utgöra ett stort ansvarsproblem. Vem har ansvaret för om exempelvis 

ett läckage skulle uppstå i fasaden, när det finns många flera entreprenörer inblandade (Söder-

berg, 2011) 

 

Ett annat tillvägagångssätt som gäller för utförande av bebyggelse är formen partnering. Det 

diskuteras ofta om att partnering ska lösa stora delar av de problem många entreprenadformer 

utger. Få vet dessvärre vad partnering egentligen handlar om, då definitionerna av formen är 

många. Generellt kan man säga att partnering handlar om ett övergripande samarbete mellan 

beställare, entreprenörer och konsulter som har en stark tillit gentemot varandra. Alla inblan-

dade parter i projektet har en transparent relation där de känner till varandras för kostnader och 

vinster (Söderberg, 2011). Det gemensamma mål som aktörerna inom entreprenadformen part-

nering strävar efter handlar om att minska aktörernas individuella intressen för att istället lägga 

fokus på resultatet av projektet som gynnar samtliga aktörer på marknaden (Ottosson, 2009).  

 

Nästa steg i byggprocessen är val av entreprenör genom upphandling och start utav byggande. 

Efter att bygget blivit färdigt hålls en slutbesiktning då anläggningen tas i drift. Här sker oftast 

utvärderingar och sammanfattningar av projektet som entreprenören kan ha med sig till sitt 

nästa projekt.  

 

Mellan beställare och entreprenör finns flera olika sätt att ersätta för utfört arbete.  

Fast pris är en vanlig form utav betalningsmetod. Entreprenören erhåller ett fast pris genom 

hela projektet. Detta leder dessvärre ofta till att det tillkommer merkostnader i form av tilläggs-

arbeten (Lind och Lundström, 2010). Skrivs det in i avtalet att det fasta priset för entreprenaden 

ska indexregleras har entreprenören rätt till ersättning för kostnadsökningar under tiden avtalet 

löper. För att det ska vara möjligt att skriva in indexreglering i avtalet måste entreprenören 

klargöra i sitt anbud att kostnadsökningar kan framkomma. Det positiva med avtal av det här 

slaget är att beställaren redan innan start vet vad projektet kommer att kosta. Däremot kan fast-

prisavtal generellt bli dyrare, då entreprenören adderar ett påslag för den risk som finns med att 

ge ett exakt pris från början. Ett sådant påslag kan göra att andra metoder, så som löpande 

räkning, hade blivit en billigare lösning. Vid sämre tider blir det svårt för entreprenörerna att 

öka priset genom pålägget då priserna pressas ännu hårdare tack vare konkurrensen (Söderberg, 

2011). 

 

Löpande räkning är en betalningsmetod som ofta används vid stora och svåra projekt, där det 

är svårt för entreprenören att räkna fram ett fastpris. Utbetalningen sker steg för steg under 

hela byggprocessen där entreprenören redovisar sina kostnader samt även sin vinst i procent-

andel (Lind & Lundström, 2010). Används procentarvode vid löpande räkning kan det vara 

förödande om byggnationen utförs med starkt fokus på ekonomi. Detta då entreprenören har 

incitament att använda desto dyrare material och mer arbete för att få ut högre arvode. Däre-

mot kan denna ersättningsform ge bästa förutsättningar för snabbast byggstart men det finns 

också risk för att den kan förlänga byggtiden då entreprenören saknar incitament till att bli 

färdig snabbt (Söderberg, 2011).  

Används istället formen löpande räkning med fast arvode elimineras alla risker med det pro-

centuella arvodet och incitamenten för att dryga ut på entreprenadtiden och dyra materialinköp 

från entreprenörens sida försvinner helt. För beställarens del får denne en större inblick i kost-

naderna för projektet men slutkostnaden är fortfarande okänd för beställaren. Precis som för 
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fasta priser tar det längre tid att sätta igång med byggandet då entreprenören måste utföra be-

räkningar över sitt arvode. Till hjälp kommer entreprenören behöva mer handlingar för sin be-

dömning vilket också kräver samarbete och administration från beställarens sida. Risken med 

ersättningsmetoden vilar hos entreprenören då det fasta arvodet sätter press på denne om att få 

byggnationen klar i tid (Söderberg, 2011). 

 

Det finns också ytterligare en variant av löpande räkning. Löpande räkning med kostnadstak 

och incitament. Med den här metoden finns det presenterat ett kostnadstak i entreprenörens 

inlämnade anbud. Om entreprenören skulle överstiga kostnadstaket får denne själv stå för kost-

naderna. Entreprenören får således stå för den övergripande delen av risken då denne inte vill 

överskrida kostnadstaket (Söderberg, 2011).      

 

Riktkostnad är en metod som grundar sig i att det finns ett riktpris som beställaren och entre-

prenören har kommit fram till. Skulle det visa sig att byggnationen blir billigare än beräknat 

delar partner på de sparade pengarna men skulle det visa sig att byggnationen överstiger rikt-

priset måste båda parter solidariskt svara för kostnaderna (Lind och Lundström, 2010).  
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2.5 Regler och normer som berör byggprocessen 

Rättsreglerna som berör byggnation är många och kan således delas in i flera grupper. De om-

råden som går att kopplas samman med byggprocessen är offentlig rätt, som behandlar olika 

rättigheter och skyldigheter objekt med rättsförmågor har gentemot staten. Det kan handla om 

skyldigheter, så som skatt och bestämmelser om byggnation. Det kan även röra sig om rättig-

heter, så som sjukvård och tryckfrihet. Civilrätt reglerar avtal, köp, konkurrensrätt och mark-

nadsrätt mellan samhällets medborgare. De civilrättsliga reglerna finns till för att förhindra att 

konflikter uppstår mellan avtalsparter. Ju mer ofullständigt det upplåtna avtalet mellan parterna 

är, desto svårare blir det att anamma rättsreglerna (Söderberg, 2011).   

 

Plan- och bygglagen är en central lag inom byggnation i svensk lagstiftning. Huvudsakligen 

styr lagen reglerna kring bygglovet men också bestämmelser kring olika handlingar som både 

beställare, stat, kommun och entreprenören berörs utav. Lagen befattar även regler för marklov 

och rivningslov.  

 

Gällande entreprenadförhållanden har Sverige ingen direkt anknuten lagstiftning utan istället 

tillämpas allmänna bestämmelser inom entreprenader. De allmänna bestämmelserna, AB04, in-

nehåller exempelvis bestämmelser vid olika upphandlingsförfaranden, bestämmelser för olika 

entreprenadformer, bestämmelser gällande ansvar och avhjälpande och bestämmelser kring be-

siktning. Mer juridiska och ekonomiska regler rörande entreprenader finns i handlingar som 

administrativa föreskrifter (Söderberg, 2011).   

 

2.6 Offentlig upphandling av bygg-och teknikkonsulttjänster  

I Sverige växte konsultmarknaden rejält under 1970- och 1980-talet. Många företag omorgani-

serades och flera stabsfunktioner valdes bort. Företagen strävade efter att köpa in tjänsterna 

istället för att ha egen personal och på så sätt spara in på kapital. Under 1990-talet blev det en 

kraftig ökning av efterfrågan på konsulttjänster då det blev allt vanliga för företagen att 

outsourca arbeten till konsultbranschen. Vad som också spädde på den snabbt växande konsult-

branschen var införandet av privat arbetsförmedling i landet. Plötsligt fanns det ytterligare möj-

ligheter att rekrytera konsulter (Karlström och Karlberg, 2012).  

 

En utav de vanligaste anledningarna till att myndigheter handlar upp konsulter är att organisat-

ionen saknar den specialistkunskap det krävs för att lösa uppgiften. Det kan också bero på att 

organisationen står inför ett vägval där det finns osäkerhet kring att nyanställa eller att upp-

handla en specialistkonsult. Tidsbrist hos organisationen har också visat sig vara en bidragande 

faktor till konsultupphandling, vilket kan handla om när kompetensen finns inom organisat-

ionen men tiden inte räcker till. I det läget upphandlas konsulter till att utföra arbetet istället. 

En annan viktig faktor som ökar upphandling av konsulter är när nya idéer och tankesätt behö-

ver skapas. Exempelvis kan organisationer succesivt skapa nya arbetssätt eller också ta fram 

material inom områden som den upphandlande organisationen inte har särskilt stor kunskap om 

vilket leder till att expertis behöver handlas upp, i form utav konsulter (Statskontoret, 2001).   

   

När konsulter inom byggbranschen ska upphandlas skiljer sig förfarandet åt jämfört med vanlig 

entreprenadupphandling. Förfrågningsunderlag för konsultupphandling är generellt mycket 

svårare att upprätta då visionen och kraven förstärks senare i processen, under projekterings-

skedet närmare bestämt. Som tidigare nämnt är det under projekteringsskedet strategier byggs 

upp som ska leda till de utsatta mål projektet har. Tillvägagångssätten utreds och analyseras i 

flera aspekter inom teknik, miljö och estetik. För entreprenadupphandling är det vanligt att ske-

det frambringar ritningar och beskrivningar som ska ligga till grund för utförandet av projektet 
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men vid konsultupphandling beskriver projekteringsskedet mer om de mål som upphandlaren 

strävar efter att slutligen nå med projektet. För att beställaren ska kunna säkerhetsställa att pro-

jektet välutfört krävs det att tilldelningskriterierna är formulerade så att särskild hänsyn tas till 

konsultföretagens, genom konsulternas kompetens, erfarenhet och andra kvalitetvariablar (Ca-

renholm, 2011).  

 

För att komma fram till beställarens syfte med byggnationen och kontra med realistiska lös-

ningar kan det vara lönsamt att i ett tidigt stadie i projektet sammanföra en grupp av konsulter. 

Konsulterna färdigställer då det byggnadsprogram som tillsammans med förfrågningsunderla-

get och andra kompletterande administrativa handlingar blir synligt för olika konsultföretag 

som välkomnas att lämna sitt anbud (Söderberg, 2011).  

 

När det är dags för den upphandlande organisationen att utvärdera de inkomna anbuden från 

konsultföretagen är det vanligt att det mest fördelaktiga anbudet sorteras ut. När upphandlingen 

berör konsulter finns det andra parametrar utöver pris som tas med i beräkningen. Vanliga kva-

litetsparametrar som ofta viktas mot priset är erfarenhet, kompetens, referensprojekt och tidi-

gare utbildning. Även fast den upphandlande organisationen väljer att vikta kvalitetsparamet-

rarna högre än priset kan ändå priset avgöra utvärderingen och därmed valet av leverantör. För 

upphandling kräver de flesta beställare olika sorters certifieringar kring miljöarbeten av leve-

rantörerna. Det händer ofta att den upphandlande organisationen skriver in krav på att redovisa 

sådana certifieringar och arbetssätt i deras förfrågningsunderlag. Detta för att beställaren vill 

säkerhetsställa att det upphandlade konsultföretaget jobbar med miljöarbete och innehar ett 

visst kvalitets- och miljöledningssystem inom företaget. Viktigt att tillägga är att om inte den 

upphandlande organisationen besitter den kompetens som krävs för att utvärdera anbudsgivar-

nas kvalitet- och miljöledningssystem kan den upphandlande organisationen få hjälp utav en 

annan offentlig myndighet, eller expertis från annat håll (Carenholm, 2011).  

 

De dokument som ger understöd med hjälp utav anvisningar om hur hanteringen av konsult-

upphandlingen bör gå till är AMA AF konsult 10, vilket är en vidareutveckling av ABK 09, det 

vill säga allmänna bestämmelser för konsultuppdrag. Hjälpmedlet har också som syfte att för-

enkla för beställaren, så denne lättare kan formulera organisationens krav (Carenholm, 2011). 

Den första versionen publicerades 1966 och kallades ABK 1966, allmänna bestämmelser för 

konsultuppdrag inom arkitekt och ingenjörsverksamhet. Senare år, specifikt 1976 och 1996, 

ändrades föreskrifterna i takt med att kommittéer, så som byggnadskontraktskommittén och 

arkitekt & ingenjörsföretagen, utvecklades och fick inflytande (Söderberg, 2011). 

 

Under upphandlingsförfarandet säger proportionalitetsprincipen att upphandlingen med dess 

mål ska vara rimliga kontra vad upphandlaren efterfrågar. Kraven för projektet och de offere-

rade konsulterna får heller inte vara oproportionerliga utan den upphandlande organisationen 

måste säkerhetsställa att samtliga egenskaper de begär av anbudsgivare är rimliga med hänsyn 

tagen till det aktuella utförandets komplexitet. Något som exempelvis kan strida mot proport-

ionalitetsprincipen är när beställaren kräver att direkta konsultarbeten ska utföras i anbudsske-

det genom att ha krav på att anbudet ska innehålla idéskisser, illustrationer, eller redovisning 

av alltför detaljerande lösningar. Finns det ändå behov utav djupare förslag och skisser får istäl-

let beställaren anordna en projekttävling för konsulterna.  

 

För att lyckas med upphandlingen av byggkonsultationstjänster gäller det att upphandlaren har 

den specifika sakkompetensen som krävs för uppdraget. Om den upphandlingsansvarige till-

sammans med konsulten förstår varandra, och är på samma erfarenhetsnivå, minskar risken för 

missförstånd och för upphandlaren ofullständiga handlingar. Upphandlaren behöver således 
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bred kompetens inom områdena teknik, juridik och ekonomi eftersom ämnena frekvent för-

kommer i upphandlingar. Den upphandlingsansvarige bör vara noggrann i uppdragsbeskriv-

ningen då slarvigt utförda utformningar kan leda till missförstånd som gör att konsultinsatsen 

fördyras. Som stöd kan organisationen bakom upphandlingen tillhandahålla den ansvarige upp-

handlaren upphandlingsrådgivning i form utav kurser, mallar och stödverktyg, och även utbild-

ningar inom de olika kompetensområdena.  

 

Att lära känna hur marknaden fungerar, vilka konsultföretag, hur deras bakgrund ser ut och vad 

de innehar för referensuppdrag är betydande kunskaper som upphandlaren måste hålla koll på 

om denne, genom den upphandlande organisationen vill nå framgång. Sådan information fångas 

enkelt upp genom tidigare upphandlingar, personliga nätverk, integration mellan kollegor och 

via annonsering (Statskontoret, 2001). 

 

Processen runt anbudsgivning kan ses som en omfattande process och består av administration 

från konsultföretagets sida. De offentliga upphandlande organisationer begär in mer handlingar 

i dag, vilket leder till att många konsultföretag kan se anbudsprocessen som en tung och kom-

plicerad uppgift då processen kräver en hel del arbete. Anbudet eller konsultföretagets ”offert” 

ses inte bara som en prisuppgift, utan även som en presentation av utav företaget där konsult-

företaget visar upp hela sitt varumärke. Ofta sker dagens konsultupphandlingar under konkur-

rensutsättning. Få företag köper in konsulter enbart baserat på förtroende. Därför är det viktigt 

att konsultföretagen avsätter mycket tid för processen och går igenom allt insamlat material 

noggrant (Carenholm, 2013). 

 

Konsultföretag som är verksamma i bygg- och anläggningsbranschen kan ha både privata och 

offentliga kunder. Uppdelningen mellan de privata och de offentliga kunderna varierar helt be-

roende på området och vilka delbranscher som undersöks. Lagstiftningen för offentlig upphand-

ling ger begränsade möjligheter för offentliga företag att upphandla konsulttjänster då de of-

fentliga organisationer handlar upp konsulttjänsterna på helt andra villkor än vad de privata 

aktörerna gör.  Konsultföretagen som lämnar in anbud har oftast ingen direkt relation med den 

upphandlande organisationen då lagen säger att alla konsulter ska behandlas lika och processer 

under upphandlingen måste behandlas med sekretess (Carenholm, 2013).  

 

Ser man till den privata sektorn inom konsulttjänsteupphandling spelar förtroende och tidigare 

relationer en viktig roll när valet kommer till konsultföretag. Allra främst för managementkon-

sulter, samtidigt som studier har visat att både förtroende och tidigare relationer var viktiga 

faktorer vid anskaffandet av arkitekt och teknikkonsulttjänster i både offentlig och privat sektor 

(Sporrong och Kadefors, 2014). 

 

Det riktas en hel del kritik åt offentlig upphandling med dess lagar och regler, som oftast flyttar 

fokus från själva affären. Kraven på konsultföretagen och dess offererade konsulter granskas 

sällan vilket leder till att den upphandlande organisationen inte kan vara säker på vad exakt de 

har betalat för. Bristen i granskningen av konsultföretagen har visat sig ligga bakom många av 

nutidens upphandlingstvister. Kritik har även riktas åt de offentligas fokusering på det lägsta 

priset istället för att se den lägsta totala kostnaden. Numera handlas många konsulttjänster upp 

genom ramavtal med konsultföretag där lägsta pris är ett avgörande kriterium, men inte bästa 

kvalitet. Den bristande förmågan att föra en dialog mellan konsultföretagen och de offentliga 

beställarna är även omdiskuterat. För att en god offentlig upphandlingsprocess ska infinna sig 

krävs det att konsultföretagen och beställarna ska kunna samverka och byta erfarenheter med 

varandra vilket blir näst intill omöjligt då samtal och erfarenhetsutbyte mellan köpare och säl-

jare endast får ske före och efter upphandlingsprocessen (Carenholm, 2013). 
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2.7 Konsultföretagens affärsmodeller och redovisningsprinciper 

Som konsultföretag bär man på uppgiften att se till att det uppdrag företaget erhåller av kunden 

blir väl genomfört.  Konsultföretagen producerar tjänster och kan erbjuda sina kunder tjänster 

som kan utformas, utföras och tillhandahållas. Eftersom konsulter inte bara handlas upp för att 

lösa kundens aktuella uppgift, utan även för att presentera andra möjligheter, är det därför vik-

tigt att konsultföretagen känner till kundens bakgrund och arbetssätt. Ska konsultföretag lyckas 

med sin kärnverksamhet – att sälja tjänster – krävs det att det finns en affärsförmåga inom 

företaget där företagsledningen kan identifiera behovet på marknaden, formulera en affärsidé 

och omsätta den i praktiken. Det beror på att att framgångsrika konsultföretag inte bara karak-

teriseras utifrån professionella och yrkesskickliga konsulter, utan också av en professionell och 

långsiktigt tänkande företagsledning. Visst kan enskilda konsulter få ett gott rykte för sina yr-

kesprestationer men om konsultföretaget ska växa krävs det inte bara erkända konsulter utan 

även en företagsanda med realistiska utvecklingsstrategier (Carenholm, 2013). 

 

Konsultföretagens huvudfokus vilar i uppdragen från kunderna där konsultföretaget sålt in sina 

tjänster. Slutresultatet av uppdraget blir därmed konsultföretagets tjänsteleverans vilket kunden 

har höga förväntningar i. Det är svårt att avgöra hur kunden uppfattar tjänstens värde, då värdet 

av tjänsten för kunden är en subjektiv bedömning. Tjänsterna värderas olika av olika kunder, 

men vissa parametrar är vanligt förekommande så som utförandetid och pris. Ett av dess är 

kundvärdet, det sammanlagda värdet av hur kunden upplever konsulttjänsten och grundar sig i 

andra faktorer än bara priset för tjänsten, i det sammanhanget produktvärde, imagevärde, ser-

vicevärde och värdet för kundens beslutsfattare. För att bygga en stark servicekultur i konsult-

företaget krävs det att konsulterna kan leverera ett bra servicevärde för kunden, då servicekul-

turen påverkar konsultföretagets sätt att sälja in sina tjänster och därmed tjäna in mer pengar. 

Servicen som förmedlas till företagets kunder ansvarar inte bara konsulterna för. Det är alla 

medarbetares ansvar inom företaget, som dagligen sköter kontakter med företagets kunder, att 

inge förtroende vilket kan leda till fler försäljningsmöjligheter och en affärsmässig utveckling 

utav företaget. 

 

Affärsmodellen som konsultföretagen styr sin verksamhet efter består till största del av att sälja 

konsultationstimmar. Konsultföretaget är därmed beroende av konsulernas tid och vad de 

lyckas debitera per kund. Därför används ordet debiteringsgrad som beskriver vad konsulten 

faktiskt fakturerar av sitt nedlagda arbete. Vid dåliga tider i branschen försämras konsulternas 

debiteringsgrad vilket då drabbar lönsamheten i företaget och vid goda tider höjs debiterings-

graden och företaget tjänar mer pengar per varje konsult. Inom konsultbranschen har företagen 

relativt ojämn prissättning mellan branscherna. Teknik- och arkitektkonsulter har mycket lägre 

pris per arbetad timme jämfört med konsulter inom management, IT och PR. Skillnaden kan 

förklaras i att de dyrare konsulterna har varit bättre på att differentiera sig och att konsultföre-

tagen i de olika branscherna använder sig utav olika affärsmodeller. Arkitekt-och teknikkon-

sulters affärsmodell är baserad på en kostnadsrelaterande prissättning medan konsulter inom 

redovisning, PR och management jobbar mer åt en värdeorienterad prissättning (Carenholm, 

2013). När affärsmodellerna inte stämmer överens blir logiken i företagen också annorlunda. 

Skillnaden gör att uppdelningen utav konsulter bir naturlig då de arbetar på helt olika sätt (Shil-

ling, 2008).  

 

En annan betydande skillnad mellan konsulterna är deras olika typer av arbetssätt. Arkitekt och 

tekniska konsulter kastas direkt in i projekt med stora uppgifter och problem att lösa. Resultatet 

går först att ta del av när arbetet i projektet är klart, vilket kan ta lång tid samtidigt som advo-

kater, PR konsulter och reklambyråer omedelbart kan leverera ett värde (Carenholm, 2013).  
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I en utredning (Shilling, 2008) undersöktes huruvida olika konsultföretag hade möjlighet att 

samarbeta. Konsulterna som intervjuades menade att de tidigt upptäckte komplikationer i dessa 

samarbeten. Affärsområdena skildes åt, vilket även arbetssätten genom konsultation gjorde. De 

största skillnaderna Shilling fann var mellan IT- och Managementkonsulter, där IT-konsultfö-

retag arbetade mer med outsourcing. Det blev tydligt att affärsmodellerna tillsammans med 

sättet att göra affärer på och affärsområdena inte alls var desamma. Konsulterna hade svårt att 

samarbeta då ingen av parterna riktigt förstod varandra och beskyllde varandra för brister i 

kompetens. Skillnader upptäcktes också i lönenivåer, organisationsstruktur och i status med 

dess image. Eftersom affärsområdena inte gick att slås ihop förstod man då också att affärsmo-

dellerna mellan konsultföretagen såg olika ut. Upptäckten gjordes när förändringar applicerades 

som ledde till att managementkonsulterna tvingades arbeta efter vissa system; system som var 

för storskaliga och mer anpassade för IT-konsulternas arbetssätt (Shilling, 2008).  

 

Att konsultföretagets framgångar enbart skulle grunda sig i lyckade och väl utförda uppdrag är 

enkelt att ta för givet, då utövandet och försäljningen av tjänsterna tillhör konsultföretagets 

kärnverksamhet. Framgången skapas av företagets erfarna säljprocesser där vetskapen om vad 

företaget gör, och hur företaget gör det, belyses, vilket kommer från ständig hantering av erfa-

renhetsåterföring där misstag och lyckliga erfarenheter dokumenteras och slutligen analyseras. 

Kunderna ändrar sitt köpmönster och då behöver företagen ändra på sitt säljmönster för att 

hänga med på marknaden och på så sätt fortsätta tjäna in pengar. Aktiviteterna kring försälj-

ningarna behöver således dokumenteras och analyseras effektivt då de skapar ramarna för fö-

retagets strategiarbete vilken leder till att företagets affärsplan utvecklas. Tack vare en välut-

vecklad affärsplan är det enkelt att jämföra och återkoppla mot dagens aktiviteter i företaget 

med olika uppsatta mål och visioner. Nya arbetssätt kan uppkomma vilket i sin tur kan öka 

lönsamheten och därmed generera mer vinst i konsultföretaget (Carenholm, 2013). 

 

Det vanligaste felet många konsultföretag gör när de ska sälja in sina tjänster är att använda 

samma tänk som vid försäljning utav varor och andra produkter. Tjänster är speciella och bör 

därför anpassas till varje unik kund, inte säljas ut genom löpande-band-principen. Fasta koncept 

kan därför bli förödande för företaget. För att få en djupare bakgrund till hur det går till när 

konsultföretagen tjänar in pengar måste tjänsteförsäljningsprocessen presenteras. En tjänst och 

en vara är två vitt skilda begrepp och entiteter–precis som försäljningsprocesserna.  
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Figur 2. Tjänsteförsäljningsprocessen (Sköld, 2004) 

 

Försäljningsprocessen inleds med att ett erbjudande tas fram efter det att konsulten diskuterat 

kundens reella behov. Erbjudandet kan ses som en noga genomförd offert eller ett anbud som 

därefter kommuniceras till kunden.  Innan kunden börjar konsumera tjänsten förhandlas avtal 

fram och skrivs på. Under konsumtionsfasen får kunden uppleva tjänsten och kan således be-

svara om tjänsten motsvarade de krav och förväntningar som fanns ställda innan tjänsten köptes 

in (Sköld, 2004).  
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2.8 Omsättningen i de olika branscherna 

I Sverige uppkom år 2014 antalet upphandlingspliktiga inköp till 25 miljarder kronor. Antalet 

utannonserade upphandlingar var 18 400st, varav 6 500st översteg tröskelvärdena och omfatta-

des därmed av EU:s upphandlingsdirektiv. Stockholms län stod för 19 % av rikets upphand-

lingar, där trafikverket och Stockholms Stad låg i topp vad det gäller flest utannonserade upp-

handlingar. Trafikverket utannonserade 888st samtidigt som Stockholms stad annonserade 

318st. För varje upphandling måste det finnas en CPV kod. Koden är upphandlingens ID, som 

beskriver huruvida upphandlingen avser en vara, en tjänst eller en byggentreprenad. Tack varje 

CPV-koderna är det enkelt att branschvis göra en uppdelning av samtliga upphandlingar. År 

2014 innehåll 40 % av rikets upphandlingar anläggningsarbete med totalt 7432 annonser. Där-

efter kom tjänster inom arkitekt, bygg och besiktning med 10 % och totalt 1830 annonser (Kon-

kurrensverket, 2015).  

 
 Tabell 1 – Lista över antal utannonserade  upphandlingar år 2014. Konkurrensverket(2014) 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Litteratur översikt 

En tidigare studie som visar skillnader vid utvärdering av konsulter, mellan den privata och 

offentliga sektorn, inom byggbranschen utfördes år 2015 av Imamovic. I sin forskning hävdar 

Imamovic att de största skillnaderna mellan dessa två sektorer är att inom den privata sektorn 

har företagen mer fokus på konsultens kvalifikationer, medan den offentliga sektorn fokuserar 

mer på konsultens kostnader. Artikeln "Criteria in Consultant Selection: Public Procurement of 

Architectural and Engineering Services” undersöker vad den offentliga sektorn använder för 

urvalskriterier när det kommer till upphandling av konsulttjänster. Detta med hjälp utav fråge-

formulär som skickats ut av författaren Josefine Sporrong. Sporrongs resultat visade att det var 

hög fokus på pris medan kriterier med fokus på design och projektet i sin helhet var mindre 

förkommande, detta resultat stödjer uttalandet som gjordes av Imamovic att den offentliga sek-

torn främst fokuserar på priset.  

 

Tidigare hade Sporrong redan gett ut en förstudie om anbudsvärdering i offentlig sektor med 

inriktning på byggkonsulttjänster, tillsammans med Bröchner och Kadefors(Sporrong, 2005). 

Syftet var att undersöka huruvida LOU-reglerna med dess praxis påverkar anbudsgivare och 

upphandlande enheter, samt om kriterierna som används till att utvärdera byggtekniska konsul-

ters kompetens verkligen säkerhetsställer att det som levereras uppfyller den upphandlande or-

ganisationens nytta. De presenterade några utav Sveriges största beställares utvärderingsme-

toder, tillsammans med åsikter från olika byggkonsultföretag runt om i landet, med omfattande 

resultat om hur aktörerna resonerade över utvärderingsprocessen. Urvalskriterierna och utvär-

deringsprocessen har blivit påverkade i samband med att flertal kommuner valt att låta den 

upphandlande enheten ansvara för all upphandling istället för att låta den tekniska avdelningen 

sköta det.  

 

Ytterligare en rapport från Sporrong, ”Municipal consultancy procurement: new rules and 

practicies” från år 2014 visar att skillnader i kunskap och professionell kultur mellan den tek-

niska personalen och den upphandlande personalen har skapat hinder för kommunikation och 

kompetensintegration. Med sin rapport rekommenderar Sporrong upphandlingsenheter på kom-

munala företag som eftersträvar hög leverantörskompetens att dels se över och ändra vissa av 

rollerna inom organisationen samt dels att ta fram tydliga riktlinjer för att öka kompetensen hos 

personer med upphandlingsansvar. Ökningen av kompetensgraden kan även ske i form utav 

ökning av antalet resurser inom organisationen.   

 

Det är inte bara i anbudsutvärdering det förekommer skiljaktigheter mellan den offentliga och 

den privata sektorn, utan det sker över hela upphandlingsprocessen. I artikeln ”Public Pro-

curement of Consultancy Services” jämför (Roodhooft & Van Den Abbeele, 2006) den privata 

upphandlingsprocessen av vissa konsulttjänster med den offentliga. Där finner de att det finns 

stora skillnader mellan hur offentliga och privata företag hanterar upphandlingsförfarandet av 

konsulttjänster.  Studien visar också att upphandlare i offentliga företag saknar kompetens inom 

inköp, förhandling och marknadsförståelse. Offentliga företag behöver dels öka sin kvalitets-

nivå med mer erfaren personal till upphandlingsposterna samt även höja kvaliteten för led-

ningen över upphandlingarna. 

  

Bergman och Nilsson förklarar i sin forskningsrapport ”Offentlig Upphandling” det problema-

tiska i att hantera upphandling av tjänster där kvaliteten inte är verifierbar. De använder begrepp 

som adverse selection där konsultföretag kända för att leverera tjänster med dålig kvalitét ändå 

lyckas vinna upphandlingar tack vare ett lågt och fördelaktigt pris. I vissa fall kan det också 
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finnas konsultföretag, som varken är bättre eller sämre än någon annan, visa bristande kvalitet 

efter upphandlingen under tiden tjänsten utförs eftersom det kan gynna konsultföretaget ekono-

miskt sett. I det här fallet konstaterar Bergman och Nilsson att det handlar om moral hazard, 

eller dolt agerande. När kontraktet är säkrat med beställaren står då konsultföretaget med ett 

vägval om att antingen leverera tjänsten med hög eller låg kvalité.  

3.2 Faktorer bakom förändringar i organisationer 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att gruppera bakomliggande faktorer som skapar förändringar 

i organisationer beskriver Senior & Swailers (2010) med PEST modellen där politiska, ekono-

miska, sociokulturella och teknologiska faktorer analyseras. 

 
3.2.1 Politiska krafter 

En utav Sveriges Regerings viktigaste roller är att skapa ekonomisk välfärd i landet. Regeringen 

är också det organ som står bakom stiftandet utav lagar vilket får arbetsgivare och organisat-

ioner att förändra sig. De politiska faktorerna som ligger bakom många förändringar inom or-

ganisationer innefattar i stora drag skattereformer, svensk och internationell lagstiftning, mark-

nadens lokala regler, allmänna rättigheter, landets utländska handel, oroligheter i form av krig 

samt även statlig ideologi, hur samhället ska organiseras och styras. Förändringar som är fram-

tagna genom politiska beslut påverkar således inte bara organisationer direkt utan skapar även 

förändringar inom landets ekonomi. Ett exempel är när staten privatiserar och säljer ut statligt 

ägda företag så förändras marknaden för organisationerna. Ett annat exempel är hur Frankrike 

via sitt parlament beslutade om förändringar inom hälsovården, vilket resulterade i att sjukhus-

besöken blev dyrare och krav på särskild legitimation för receptbelagda läkemedel infördes.    

 

Politiska beslut påverkar också organisationers förmågor att bedriva internationell handel. Stora 

multiinternationella organisationer måste brottas med enorma skillnader inom regelverk och 

kultur vilket i sin tur påverkar deras hantering av personal och arbetskraft.   

 
3.2.2 Ekonomiska krafter 

Ekonomiska och politiska faktorer korrelerar med varandra. Politiska beslut formar framtiden 

för landets ekonomi och förändringar inom ekonomin påverkar politiska beslut. Organisationer 

strävar efter att uppnå vinst eller hålla en tillsatt budget. Ett av de största orosmomenten är just 

ekonomiska förändringar med dess bakomliggande krafter.  Till det hör förändringar inom kon-

kurrens, valutakurser, företagsskatt, lönenivåer och tillgång till yrkesmässiga skickligheter på 

marknaden. Överlag strävar länders regeringar efter att hålla fyra olika ekonomiska nyckelin-

dikatorer i balans. Sker det rubbningar i den ekonomiska tillväxten eller om arbetslösheten och 

inflationen ökar förändras villkoren på marknaden och organisationer kan i sin tur påverkas 

negativt. Innan ekonomiska kriser uppstår börjar organisationer känna sig obekväma inför 

framtiden. Yrkesmänniskor börjar känna sig oroade för behovet av dess arbetsuppgifter. Det 

förändrar människors attityder; vad som sågs som en bra idé häromdagen kommer inte fungera 

under morgondagen, vilket också förändrar prioriteringar i organisationer. Organisationerna 

börjar omstrukturera och ompositionera för att stärka sig mot konkurrensen på marknaden. Ti-

digare har förändringar inom ekonomin format nya karriärsstrukturer. Det ansågs normalt att 

den genomsnittlige arbetstagaren endast hade ett par olika jobb under karriären medan idag, när 

marknaden är mer flexibel och branscherna liknar varandra, är det vanligt att arbetstagare har 

olika jobb inom olika branscher under sin arbetskarriär.  
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3.2.3 Sociokulturella krafter 

Bakomliggande krafter som påverkar och förändrar organisationer ur ett samhällsperspektiv 

handlar om hur arbetsmarknaden ser ut och vilka kunskaper som finns hos arbetstagare. Tydli-

gare exemplen på vad som i slutändan ser till att det sker en förändring i organisationen kan 

urskönjas i ett möjligt generationsskifte inom arbetskraften. Den äldre generationen kan besitta 

en viss kunskap som den yngre nyutexaminerade generationen behöver lära sig. Förändringar 

av strukturen i familjen där uppdelning av ledighet över barn är något som påverkar arbetstider 

och arbetsvanor. Olika kulturella bakgrunder är också något som kan utlösa förändringar inom 

organisationer. En stark framgångsfaktor som gör organisationen framgångsrik i ett land kom-

mer förmodligen inte fungera någon annanstans utan känsla och hänsynstagande till den kultu-

rella skillnaden som finns.   

 

Affärsmetoderna i stora organisationer härstammar ofta från många år tillbaka i tiden vilket gör 

att när samhället förändras med nya sociologiska förutsättningar behöver organisationen kon-

trollera att deras affärsetik och tillvägagångsätt inte innehar några diskriminerande grunder. 

Främst undersöks rekrytering, urvalselektering och marknadsföring. Det viktas också stark upp-

märksamhet till att undersöka huruvida organisationen inte har en kultur som förespråkar sex-

ism och rasism.  

 

Förändringar i befolkning påverkar också tillgången till kompetent personal vilket i sin tur på-

verkar arbetsmarknaden. Tillgången till sjukvård är en av de tyngsta faktorerna som påverkar 

demografin. Befolkningen lever längre vilket ökar efterfrågan på vård och omsorg, som samti-

digt pressar regeringens tillsatta sjukvårdsbudget. Ny teknologi möjliggör nya sätt att behandlas 

på vilket medför kostnadsökningar inom sjukvården. 

 
3.2.4 Teknologiska krafter 

Organisationer kan använda sig av teknologi på två olika sätt. Antingen används teknologi vid 

produktion och leverans av det organisationen producerar eller så är teknologin tyngdpunkten 

i organisationens affärsmodell, exempelvis för Microsoft eller olika Telecom-företag.  

De teknologiska faktorerna som kan utlösa förändringar inom organisationer är många och for-

mar ofta organisationer under en längre tid. Investeringar i teknologi ses inte bara som en vinst-

drivande fördel för organisationer utan också som en drivande faktor för utveckling på nationell 

nivå. Utvecklingen driver produktivitet och förändringar inom arbetsmarknaden då nya jobb 

skapas tack vare att teknologin ersätter en viss del av arbetskraften eller viss del av olika ar-

betsmoment. Den teknologiska utvecklingen skapar också nya produkter på marknaden, exem-

pelvis bioteknologiska och kommunikations teknologiska produkter. Informations och kommu-

nikations verktyg (ICT) möjliggör arbete på långdistans vilket skapar effektivitet och kostnads-

besparingar inom organisationer och dessutom ger anställda nya sätt att kommunicera på. Där-

emot skapar det också förutsättningar för övervakning av anställda genom email och internet 

vilket väcker frågor om integritet och mänskliga rättigheter.  

 

Det teknologiska ramverket som organisationer använder sig av påverkar organisationens struk-

tur och tillvägagångssätt för att uppnå effektivitet. De påverkar också kompetens och andra 

färdigheter som arbetsgivare söker och som anställda förväntas besitta om det ska finnas förut-

sättningar för framtida karriärsutveckling.  

 
3.2.5 Interna krafter 

Det är svårt att separera interna med externa faktorer som kan utlösa förändringar. Interna beslut 

kan svara på händelser från utsidan eller passa in med organisationens strategi som finns till för 

att klara av externa förändringar. Vad som kännetecknar interna krafter som skapar förändringar 
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inom organisationer kan handla om en nytillsatt chef, nya marknadsföringsstrategier, eller or-

ganisationens förmåga att implementera ny teknologi. Det kan också handla om brist eller över-

skott på arbetskraft som gör att organisationen behöver förändras där organisationens nivåer 

behövs göras om.  
 

3.2.6 Organisationens sätt att svara på förändringar 

Organisationer verkar i minst tre olika miljöer som tillsammans bildar en total upplevd kring-

miljö. Den första kan kategoriseras som den temporära miljön där förändringar sker över tiden. 

Ett tillstånd som kan exemplifieras genom olika cykler där organisationen genomgår utveckling 

och förändring. Det kan också handla om tillstånd som är relaterade till organisationens egen 

livscykel, när organisationen precis grundades, när den genomgick en kraftig tillväxt eller när 

den passerade svårare tider. I den andra typen av miljö upplever organisationen påverkan från 

externa faktorer, där politiska, ekonomiska, sociologiska och teknologiska faktorer (PEST) 

tvingar organisationen att förändra sig. Den tredje typen av miljö befattar organisationens in-

terna miljö, som består av interna organisationsförändringar som är ett direkt svar på föränd-

ringar inom den externa och temporära miljön.  
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3.3 Relationen beställare – entreprenör 

I rapporten ”Hur undviker man att bli lurad?” skriven av Eriksson och Lind (2015) redogör 

författarna för praktiska metoder mellan beställare och entreprenör, samt hur parterna ska ha 

möjlighet att lita på varandra.  

 
3.3.1 Moral Hazard 

Begreppet moral hazard, som på svenska kan översättas till ett opportunistiskt beteende efter 

att ett kontrakt signerats, kommer från försäkringsbranschen där problemet var att försäkrings-

tagaren såg en möjlighet att öka sina risker efter att en försäkring köpts. Problemet handlar om 

hur en aktör inger ett starkt förtroende med den andra parten för att efter kontraktet ingåtts, 

agera efter vad som gynnar aktören bäst och kanske till och med bryta mot kontraktet om aktö-

ren ser en vinning med det. Moral hazard kan också utspela sig tvärtom där beställaren agerar 

opportunistiskt och uteblir med viss betalning för entreprenörens utförda arbete. Det gäller att 

utforma kontraktet så att riskerna med att partnerna agerar sig opportunistiskt minskar. 

 

Det bakomliggande i relationen mellan beställare och entreprenör består i att båda parter har 

intressen som går emot varandras, där ingen riktigt vet vad den andra parten utfört. Det resul-

terar i att ett opportunistiskt agerande bidrar till minskande av effektiviteten sinsemellan då 

minsten för den som agerar opportunistiskt är mindre än förlusten för den part som blir lidande 

av det.  

 

Till principal-agent-teorin går det att applicera moral hazard. Grunden i teorin handlar om att 

principalen behöver ha ett projekt utfört av agenten men på grund av moral hazard levereras 

inte den utlovade kvaliteten för projektet. Det blir med andra ord som om kontraktet inte är 

skrivet.  

 
3.3.2 Extern och intern Moral Hazard 

Problemen med moral hazard kan delas upp i såväl den externa miljön som i den interna. Det 

är inte bara i kontrakt mellan företag sinsemellan utan det kan också förekomma vid kontrakt 

inom företagen.  

 

Den interna delen utav moral hazard finns inne i organisationen, både hos principalen och hos 

agenten. Problemet kan uppstå mellan organisationen olika nivåer. Den operativa nivån kan 

agera opportunistiskt mot tillförordnade mellanchefer som i sin tur kan agera opportunistiskt 

mot Vd:n som också kan agera opportunistiskt mot den strategiska ledningen av organisationen.  

 

I relationen mellan entreprenör och underentreprenör kan det också uppstå moral hazard. Un-

derentreprenören kan exempelvis efter konttaktskrivning skära ned på material eller inte redo-

visa arbetstimmar korrekt för projektet som entreprenören ansvarar för.  

 

Den externa delen utav moral hazard framkommer när någon av parterna (principal eller agent) 

agerar opportunistiskt. En typisk situations som kan uppstå mellan beställaren och entreprenö-

ren kan involvera ett opportunistiskt agerande från entreprenören, som drar åt sig vinstdrivande 

fördelar som avviker från kontraktet. Det kan också involvera en situation där beställaren håller 

inne på betalningen för det utförda arbetet.  

 

För att gå djupare in på vad moral hazard kan bestå av konkret i byggbranschen förklarar Er-

iksson & lind (2015) att problemet även kan delas in i aktiv och passiv moral hazard. Till den 

aktiva delen hör problem som kontraktsbrott, leverans av sämre material och produkter och 

olika sorters bedrägerier medan till den passiva delen som representerar slarv av olika slag, 
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försening med betalning, eller att arbetet som utförs inte görs tillräckligt fackmannamässigt. 

Extern moral hazard från entreprenörens sida kan också innebära att aktören inte gjort sitt bästa, 

där noggrannheten uteblir. Skulle beställaren ha ett opportunistiskt beteende kan det innebära 

att aktören bråkar om arbeten och vägrar godkänna det som är utfört trots att det går helt i linje 

med vad som skrivits i kontraktet.  

 

Intern moral hazard från entreprenörens sida kan också handla om att anställda ingår avtal som 

de inte har befogenhet att göra eller också att de på egen hand godkänner arbete där beslut ska 

fattas i grupp. Orsakerna till varför den anställda agerar opportunistiskt kan vara många. Både 

för beställaren och entreprenören kan det handla om allt från mutor till att den anställda just 

sagt upp sig och tappat respekten för sitt arbete. Brist i kommunikation kan också vara en bi-

dragande orsak. 

  
3.3.3 Lösningar för att skapa tillit mellan aktörer 

Vid upphandling sker urvalsprocessen huvudsakligen utifrån två perspektiv: kompetens och 

pålitlighet. De offentliga organisationerna arbetar normalt sett i två steg med kvalificering i det 

första steget och urval av de kvalificerade kandidaterna i det andra. Vid kvalificeringen ligger 

fokus på företagets finansiella styrka, erbjuden kompetens och erfarenhet. Privata organisat-

ioner går oftast efter redan tänkbara entreprenörer som de vanligtvis utvärderar utifrån erfaren-

het och kompetens för att sedan kunna välja entreprenör fritt. För de båda organisationerna 

uppkommer det skillnader i problemet med moral hazard. De offentliga organisationer som 

utgår efter lägsta pris kan få problemet winners curse, som innebär att företaget bakom det 

vinnande anbudet har felbedömt de faktiska kostnaderna för projektet. För att lyckas med pro-

jektet börjar företaget att snåla in på material och ökar arbetstimmarna. Det kan också handla 

om att företaget fuskar redan från början och lämnar in ett anbud, trots att de är medvetna om 

att det är för lågt räknat. Timpriset som företaget redovisar är lågt räknat och förutsätter då att 

det kommer att fuskas med arbetstimmarna. Saknas det kompetens inom den upphandlande 

organisationen som leder till att upphandlingsdokumenten utformas slarvigt kan företagen 

nyttja det misstaget och lämnar då in ett lågt anbud med förhoppningar om att tjäna på bristerna 

tack vare juridisk hjälp. 

     

Entreprenörer och konsultföretag som upphandlas kan även bedra beställaren för att vinna upp-

handlingar oftare, genom att fuska med de offererade och således ansvariga personer från re-

spektive firma som ska leda projektet. När beställaren i kontraktet kräver att projektansvariga 

ska redovisas kan entreprenören eller konsultföretaget välja att offerera en person med högre 

kompetens som de redan vet ska sluta på företaget för att direkt ha chans att byta till en mindre 

kompetent person när kontraktet ingåtts som entreprenören eller konsultföretaget tänkt sig från 

början.  

 

Ett sätt för offentliga beställare att minska risken för uppkomsten av dessa problem är att höja 

prekvalificeringskraven. Med högre kvalificeringskrav blir det svårare för opålitliga företag 

med bristande kompetens att kvalificera vidare i upphandlingsprocessen. Den offentliga orga-

nisationen kan sedan i nästa steg känna sig säkrare vid val av entreprenör efter lägsta pris.   

 

Privata företag som ska upphandla byggentreprenörer har större möjligheter att skaffa sig mer 

information i urvalsprocessen, vilket leder till att risken för moral hazard minskar. Privata fö-

retag kan gå efter tidigare referenser och rykte. Däremot ökar risken för den andra typen av 

moral hazard som befinner sig inne i organisationer genom att anställda i organisationen blir 

kontaktade av entreprenörer som vill muta sig in som favorit.  För att minska graden av den 

interna moral hazard som kan uppstå rekommenderar Eriksson & lind (2015) privata företag 
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att låta upphandlingarna likna mer de offentligas tillvägagångssätt med mer förfaranden. Där-

med elimineras chanser till att anställda ska agera opportunistiskt. Moral hazard som uppkom-

mer externt kan de privata företagen minska genom att ha med information och referenser i 

urvalsprocessen.  

 

Det finns också mer kontraktsrelaterade sätt att komma till bukt med problem rörande moral 

hazard. Entreprenadformen partnering, den samverkansform mellan offentliga beställare och 

privata aktörer, kan leda till att kontrakt skrivs med förutsättningar att entreprenören både ska 

utföra byggnationen och vara delaktig i driften av anläggningen under en viss tid. Detta tillvä-

gagångssätt minskar risken för att entreprenören fuskar och snålar in på material för att 

komma undan billigare, då ansvaret av driften under ett par års tid delas med beställaren. För 

att ytterligare vara på den säkra sidan kan beställaren också förhandla med entreprenören om 

längre garantitider. Det kan leda till att incitamenten för att använda sig av material med 

sämre kvalitet minskas. Entreprenören förstår då att kvalitetsproblemen kan bli synliga under 

garantitiden och därmed kostsamma att reparera.  

 

Samarbetsformen kan också ha nackdelar och problem med moral hazard. Entreprenören kan 

försättas i konkurs vilket gör samarbetet tappar sitt värde. Avdelningen som ansvarar för utfö-

rande av entreprenaden kan agera ovarsamt och inte tänka på framtida förvaltning av anlägg-

ningen. Intern moral hazard kan även uppstå vid långsiktiga entreprenadsammarbeten, då per-

sonal kan sakna incitament att arbeta utifrån projektets bästa när de strävar efter andra karriär-

möjligheter.  

 

När beställaren, både privata och offentliga, skriver detaljerade och välutformade kontrakt 

skyddar sig både beställaren och entreprenören mot opportunistiskt agerande. Desto mer ut-

förliga kontrakten är, ju mindre ökar chansen till att någon part har möjlighet till ett vinstdri-

vande agerande som kan bortförklaras genom att parten missförstod vad som ingåtts i avtalet. 

Problemet som föreligger när parterna vill skriva särskilt detaljerade kontrakt är att vid kom-

plexa byggnationer och projekt som flera aktörer svarar för, eller projekt som löper under en 

längre tid, går det inte att skriva alltför detaljerat då det varken är tidseffektivt eller ekono-

miskt försvarbart. Det minskar också chansen till att upptäcka lösningar och arbetssätt som 

kan gynna projektet och får det att fortlöpa mer effektivt.  

 

För att få reda på hur företaget egentligen agerar eller ges möjlighet att följa upp påstådda cer-

tifieringar och kompetens kan övervakning vara ett alternativ. Risken för moral hazard mins-

kar kraftigt när den ena parten övervakar den andra. Självkontroller kan visserligen vara ef-

fektiva men ger också en möjlighet för parten att fuska och dämpar således inte ett opportun-

istiskt beteende särskilt väl.  

 

I en beställare-entreprenör-relation kan beställaren kräva att rörlig dokumentation av vissa ut-

förda moment alternativt begära in detaljerade handlingar. Beställaren kan också utföra vissa 

kontroller och oannonserade inspektioner. Dock är övervakning en kostsam process, främst i 

form av tid, och kräver en hel del administration från den övervakande parten.   
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3.4 Hållbarhet i byggsektorn 

Frågan om hållbarhet i byggsektorn menar Persson (2009) uppkommer på samtliga nivåer i den 

ekonomi som är sammanlänkad med byggprojekten. På en global nivå (makro) minskar bygg-

sektorn i takt med att länder utvecklas. Än så länge har hållbarhet blivit en alltmer viktigare 

faktor i industrialiserade länder som har en minskande andel av byggandet. På en global nivå 

är byggsektorn en dålig bidragande faktor till hållbarhet, men i de senaste åren har läget för-

ändras och många utvecklande länder implementerar nu hållbarhetsfrågor i landets byggnat-

ioner. På en mesa-ekonomisk nivå, då byggsektorn består av produkter och tjänster som till-

handahålls av många andra industrisektorer, är det svårt att säkerhetsställa hållbarhet i hela 

leveranskedjan. Särskilt eftersom det finns en global marknad och en internationell handel som 

ständigt ökar. På en mikronivå tenderar byggnationen att uppföras med ett så kort tidsperspektiv 

som möjligt i åtanke, då byggherren alternativt investeraren möter en relativt osäker ekonomisk 

miljö. Anläggningar tenderar att innehålla mycket elektroniska, elektriska och mekaniska ut-

rustningar vilket gör att de ses bäst som en kort till medellång ekonomisk tillgång.  

 

I Sverige, förklarar Persson (2009),  är den grundläggande ramen för miljöfrågor och hållbarhet 

den svenska miljöbalken och även försiktighetsprincipen. I byggsektorn kan det beskrivas som 

en ekologisk modernisering i många avseenden. Från att gå ifrån mer detaljerade och reglerade 

how-to-do-mål som tolkades av byggentreprenörer till att övergå i mer standardiserade sektors-

avtal, exempelvis miljöprogrammet som kom år 2010. Det har också skett ökning av normer 

och frivilliga överenskommelser i branschen. Det har i sin tur lett till att samhället med slut-

kunden börjat efterfrågat mer miljömärkta och certifierade byggmaterial och byggarbetsplatser.  

 

Ekologisk modernisering integrerar tekniska innovationer och förbättringar med sociologiska, 

miljömässiga och ekonomiska frågor om hur utmaningen med hållbarhet ska hanteras. Fler in-

dustriella sektorer, och även många tjänstesektorer, kommer att delvis genomgå den moderni-

seringsprocess som engagerar mer ekologisk produktion och konsumtion. En tillväxtekonomi i 

landet stimulerar samhället som lättare kan lära och förnya sig där miljöutmaningar besegras. 

Är landets ekonomi hållbar är det nödvändigt att genomgå en omvandlingsprocess. Att fri-

koppla landets ekonomi från dess miljöbelastning är en bidragande faktor till en omvandling 

som leder till ökat behov av miljöeffektivitet, eller materialutbyten för att minska nivån av mil-

jöförstörelse (Persson, 2009) 

 

Hållbart byggande, menar Persson (2009), går att definiera på många olika sätt. Byggande kan 

handla om att skapa platsspecifika aktiviteter till att skapa bosättning för människor, medan 

hållbarhet har en mer helhetssyn och kan förklaras som ”hela är mer än summan av dess delar”. 

Internationella rådet för forskning och innovation inom byggnation definierade hållbart byg-

gande som att nå en hållbar utveckling inom miljö, socioekonomiska och kulturella aspekter. 

Det delas in i tre olika områden: organisation och ledning, produkt och byggnadsfrågor och 

resursförbrukning. Organisation och ledning är en viktig aspekt av hållbart byggande då den 

innehåller tekniska, sociala, juridiska samt även ekonomiska och politiska synvinklar som till-

sammans med aktörer i byggprocessen gör frågan komplex. Produkt och byggnadsfrågor rör 

hur byggprocessen optimeras efter lokala förhållanden som klimat, kultur, byggtraditioner och 

teknisk kunnighet. Resursförbrukning går ut på att energiförbrukningen minimeras samt att an-

vändandet av fysiska resurser nyttjas på mest effektiva sätt.  

 

Tolkningar av det här slaget definieras numera i ny ISO-standard som tillämpas på byggnads-

projekt. ISO 15392:2008 är en internationell standard som befattar allmänna principer för håll-

barhet i byggnadsprojekt. Den är också sammanlänkad med ISO 14001 samt även ISO 26000, 

som handlar om företags sociala ansvarstagande i samhället. Standarder likt dessa appliceras 
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på byggnaders livscykler, inklusive byggnaders material och dess relaterade tjänster och pro-

cesser. De allmänna principerna i ISO 15392 innehåller sex olika mål för att uppnå en hållbar 

utveckling på byggprojekt: 1) förbättring av byggsektorn, 2) minskandet av negativa effekter 

och förbättrande av befintliga värden, 3) förebyggande tillvägagångsätt, 4) innovation, 5) avta-

gande av ekonomiskt tillväxt från ökning av negativa effekter och 6) försoning av motstridiga 

intressen mellan kort-och långsiktiga beslutsfattande (Person, 2009). För att uppfylla ovanstå-

ende mål finns det nio olika principer som måste uppfyllas. 1) kontinuerliga förbättringar av 

samtliga hållbarhetsaspekter över tid som är anpassade till byggprojektet, 2) rättvisa, inkluderar 

hänsynstagande till samhällsetik, 3) globalt tänkande och lokala åtgärder (vid lokala åtgärder 

behövs globala konsekvenser finns i åtanke och när globala strategier implementeras krävs det 

att den lokala situationen finns med i åtanke), 4) helhetssyn över samtliga aspekter inom hål-

larhetstänkandet när byggnadens livscykel tas i fokus, 5) deltagande av berörda parter i förhål-

landet till deras betydelse och ansvar, 6) långsiktigt tänkande över implementeringar (särskild 

hänsyn bör tas över både kort, medium och ett långtidsperspektiv), 7) försiktighetsåtgärder och 

riskhantering (försiktighetsprincipen adderas till byggprojekt där riskhantering bedrivs för att 

undvika olika risker med projektet), 8) ansvar (det moraliska ansvaret som byggprojekten bär 

med sig) och 9) öppen information som förmedlas på ett förståeligt sätt med verifierad under-

liggande data.   

 

För att införa begreppet hållbarhet till företag- och en organisationsnivå krävs att det sker en 

förändring av styrningen och det politiska tänkandet över hur organisationerna ska bedrivas. 

Fokus behöver ligga på frågor som rör det ekonomiska, mänskliga, miljömässiga och sociala 

kapitalet. Fokus behöver också skiftas från ägarperspektivet till kundperspektivet för att få en 

mer affärsrelaterad tolkning av hållbarhet. Vilket innebär vad, hur och av vem en produkt eller 

en tjänst produceras och vad konsekvenserna blir för företagets intressenter genom att produ-

cera varan eller tjänsten. Persson (2009) beskriver en analys som gjordes av Myers där en under-

sökning visade på att bara hos de flesta av de stora börsnoterade brittiska byggföretagen fanns 

ett hållbarhetsperspektiv inkluderat i företaget. Trots deras storlek hade de nyligen börjat for-

mulera hållbarhetstänket i organisationen. Majoriteten av företagen var små, med färre än tio 

anställda, som helt saknade hållbarhetsperspektiv på företagsnivå.  

 

3.5 Outsourcing 

Outsourcing av företagstjänster innebär att utöver den möjlighet som konsultföretag erbjuder 

köparen, genom att erbjuda specialistkompetens, kan också konsultföretaget erbjuda köparen 

flexibilitet och sedermera bli köparens förlängda arm. Har köparen bara användning av en 

viss specialistkompetens under en begränsad tidsperiod är det mest effektivt att låta tjänsterna 

organiseras och utformas i konsultföretag. Många länder har ett strikt regelverk över uppsäg-

ningar för anställd personal. I Sverige har bemanningsbranschen ökat markant de senaste tio 

åren då många företag ökat sin flexibilitet och lyckas kringgå regelverket gällande uppsäg-

ningar då företag istället valt att köpa in konsulttjänster. Under de senaste decennierna har 

specialisering av yrkesgrupper som IT, marknadsföring och juridik ökat. Områdena har blivit 

mer komplexa vilket har lett till att många företag inte har konstant behov av specialister utan 

måste därför köpa in ytterligare specialistkunskaper som dagligen är aktiva inom områdena 

(Svensson, 2010). 
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4 Empiri – Del 1 

4.1 Analys av kompetenskravens utveckling 

För att få en förståelse för hur beställarnas kompetenskrav har utvecklats över tiden har upp-

handlingar samlats in och analyserats. Det ihopsamlade materialet representerar tre olika tidse-

poker, kompetenskrav ställda på byggledare och projekteringsledare för år 2005, 2010 och år 

2015. Tack vare den offentliga åtkomsten till AF-dokument och förfrågningsunderlag hos be-

ställarnas arkiv har det gått att se hur kompetenskraven utvecklats som Locum, SL, Stockholms 

Stad, Svenska Bostäder och Trafikverket har ställt på bygg- och projekteringsledare. Som bila-

gor finns utvalda utdrag från AF-delar och förfrågningsunderlag där kompetenskraven för både 

byggledare och projekteringsledare framgår. Dessa handlingar bifogades för att påvisa de mest 

tidsrepresentativa krav som den offentliga beställaren krävde av konsulten.  

 

De offentliga beställarnas förfrågningsunderlag och AF-delar skiljer sig åt. En del har sina kom-

petenskrav i upphandlingens allmänna föreskrifter, medan andra beställare har placerat dem i 

förfrågningsunderlaget. Mellan beställarna ser också deras benämningar av kompetenskraven 

olika ut. I den här rapporten har jag valt att kalla dessa för projektkonsulternas kompetenskrav.  

 

Upphandlingar runt åren 2005 benämnde Stockholms stad och Locum kompetenskraven som 

”förmåga”. Svenska Bostäder benämnde vid den tidpunkten kraven för ”konsultens kompetens-

krav”. Trafikverket använde sig av benämningen ”kvalifikationer” och SL kallade dem för 

”kravspecifikationer”. Senare i tiden, i upphandlingar runt åren 2010, benämnde fortfarande 

Svenska Bostäder kraven för ”kompetenskrav” i sina upphandlingar. Trafikverket hade vid den 

här tidpunkten ändrat sin benämning och valt att dela upp kraven i två olika kategorier: ”kvali-

fikationskrav” och ”kompetenskrav”. Under Trafikverkets benämning ”kvalifikationskrav” 

hade de placerat krav som var riktade åt företaget bakom konsulten och var tvungna att uppfyl-

las om företaget skulle kunna ha chans att erhålla uppdraget. Den andra delen, som de hade 

döpt om och nu benämnt som ”kompetenskrav”, innehöll de krav som ställdes på konsulten för 

uppdragets genomförande. Vid den här tidpunkten hade också Locum ändrat sin benämning 

och i stället för ”förmåga” kallat det för ”personal- och kompetenskrav”. SL hade också en ny 

benämning i några av sina upphandlingar där de rubricerade kompetenskraven som ”krav och 

önskemål på kompetens och erfarenheter”. Svenska Bostäder och Stockholms Stad hade med 

samma benämning som i tidigare anbudshandlingar.  

 

Åren runt 2015 fick kompetenskraven en större plats i Stockholms Stads upphandlingsdoku-

ment. Numera har de i upphandlingar ett eget avsnitt under rubriken ”krav på tjänsten” eller 

”krav på personal” som följs upp med vad konsulten ska uppfylla. Locum och Svenska Bostäder 

benämner fortfarande sina ställda krav som ”kompetenskrav” och Trafikverket har i många 

upphandlingar samma uppdelning som tidigare år. Där benämner de kraven på den individuella 

konsulten som ”kompetenskrav” och kraven på företaget som ”kvalifikationskrav”. Vid den här 

tidpunkten hade också SL rubricerat deras kompetenskrav som ”krav på kompetens”. 

 

En viktig del med insamlingen utav det empiriska materialet är att inte blanda ihop de offentliga 

beställarnas kompetenskrav på konsulten med de kvalifikationskrav som ställs på företaget 

bakom konsulten. Som tidigare omnämnt behandlar rapporten endast de kompetenskrav som 

de offentliga beställarna ställer på konsulten, det vill säga den person som ska utföra uppdraget 

åt beställaren. I det här avsnitten finns således endast de offentliga beställarnas kompetenskrav 

som är ställda på upphandlade bygg- och projekteringsledningskonsulter.  Som kompetenskrav 

i den här rapporten definierar jag de krav som ställs på den tilltänkte konsulten inom områdena 

utbildning, arbetslivserfarenhet, kurser/certifieringar samt även konsultens uppdragsrelaterande 
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kompetens. Kompetenskraven från de nedan presenterade tidsepokerna har samlats in från de 

offentliga beställarnas arkiv samt även från den elektroniska upphandlingsportalen Visma Opic. 

Som underlag för sammanställningen i min rapport finns det 1-2 upphandlingar innehållande 

kompetenskrav för både byggledare och projekteringsledare, för samtliga beställare, för samt-

liga tidsepoker.  

 

Totalt har 31 upphandlingar undersökts. 
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Byggledare  

Tabell 2 – sammanställning 

av kompetenskrav för bygg-

ledare                  

                  

Kompetenskrav 2005   2010   2015 

 L SB SS T SL  L SB SS T SL  L SB SS T SL 
                  

Utbildning                  

God utbildning   x    x           

Relevant utbildning                  

Gymnasieingenjör       x x      x x  x 
Högskoleingenjörsutbildning       x    x  x x x x  
Civilingenjörsutbildning        x      x x  x 

                  

Arbetserfarenhet                  

Relevant arbetserfarenhet x x x    x  x         

0-3 år                  

3-5 år         x x        

5-10 år        x x  x  x x x x x 
 >10 år         x x     x   

                  

Kurser/kunskap                  

Arbetsuppgifter på svenska x x      x      x  x x 
BAS-P                x x 
BAS-U             x   x x 

Betongklass I         x x     x  x 
Betongklass II                  

BIM             x     

Boverkets byggregler                  

Byggnet                  

CAD                  

Entreprenad juridik    x     x x x   x  x x 
KA       x       x    

Kalkylförståelse                  

Miljölagar    x     x x x    x x x 

Miljöledningssystem         x x     x x x 

Miljökunskap    x     x x     x   

Office paketet          x      x x 

Plan & bygglagen       x  x x     x x x 

Relevanta lagar   x x     x         

Uppdragsrelaterade krav       x   x x  x  x x  
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Projekteringsledare                  

Tabell 3 – sammanställning av 

kompetenskrav för projekterings-

ledare                  

                  

Kompetenskrav 2005   2010   2015 

 L SB SS T SL  L SB SS T SL  L SB SS T SL 
Utbildning                  

God utbildning   x               

Relevant utbilding             x     

Gymnaiseingenjör    x    x      x    

Högskoleingenjörsutbildning       x    x  x x  x x 
Civilingenjörsutbildning       x x       x   

                  

Arbetserfarenhet                  

Relevant arbetserfarenhet x x x               

0-3 år                  

3-5 år                  

5-10 år        x x x x  x x x x x 
 >10 år        x     x x    

                  

Kurser/kunskap                  

3D Projektering               x x x 
Allmänna personpnliga egen-
skaper x   x x     x        

Arbetsuppgifter på svenska  x   x   x       x x  

BAS-P          x x  x    x 
BAS-U          x       x 
Betongklass I                  

Betongklass II                  

BIM             x     

Boverkets byggregler                  

Byggnet              x    

CAD                 x 
Entreprenad juridik    x     x x x    x x x 
KA       x           

Kalkyler       x        x   

Miljölagar    x      x x   x x x  
Miljöledningssystem         x x    x  x  

Miljökunskap    x     x x    x x   

Office paketet    x      x      x  
Plan & bygglagen       x   x x   x x x  
Relevanta lagar   x      x  x  x  x x x 
Uppdragsrelaterade krav    x         x  x x  
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4.1.1 Årtalet 2005 

Upphandlingar som samlats in kring år 2005 visar ett tydligt tecken på generella och mer all-

männa förordningskrav från de offentliga beställarna. De flesta kräver ”god kompetens” och 

”god utbildning” inom området, men stora delar av kravsättningen handlar om mjuka faktorer, 

som att konsulten ska vara en ”god kommunikatör, utrycka sig väl i skrift och kunna utföra 

handlingar enligt svensk praxis”. Det gick att konstatera att fokus låg mycket på den tilltänkte 

konsultens kompetens inom arbetsledning och styrning, samt dennes förmåga att hantera be-

ställarens kvalitetssystem. Byggledaren var tvungen att uppvisa erfarenhet av tidigare liknande 

projekt enligt både Locum, Svenska Bostäder och Stockholms Stad.  

 

 
 

För projekteringsledning gick det att se skillnader. De allmänna kraven om kommunikation, 

god kompetens för liknande projekt och förmågan att leda grupper infann sig men det gick 

också att se att beställarna krävde mer specifik kompetens för projekteringsledaren. Krav på 

erfarenhet av projektledning, och ”tidigare arbetserfarenhet” av projekteringsledning var van-

ligt förekommande samt vikten av  

att konsulten hade förståelse för hur estetik, funktion, kvalitét och tid hängde ihop. Andra mer 

specifika kompetenser som krävdes av projekteringsledaren var ”dokumenterad kunskap i re-

levant lagstiftning”, hög planeringsförmåga samt även goda förmågor att bedöma kostnader, 

hantera projektering och produktion för specifika uppdrag. Trafikverket var också här den enda 

beställaren som ställde krav på att konsulten skulle inneha en viss typ av arbetsrelaterad utbild-

ning som graderades mellan gymnasie, högskole-och civilingenjör. Där angavs konsult med 

civilingenjörsutbildning flest poäng. Detta kunde dock ersättas helt om konsulten hade ”mång-

årig erfarenhet av projektarbete” inom det aktuella uppdraget.  

 

Jämförelsevis mellan beställarna gick det också att se ett visst samband mellan organisationens 

storlek och omfattningen på deras kompetenskrav. Mindre organisationer, så som jämförelsevis 

Svenska Bostäder, ställde liknande kompetenskrav för både projekteringsledaren som för bygg-

ledaren i de upphandlingar jag tagit del av. De större beställarna, så som Locum och Trafikver-

ket, hade mer ingående krav som var mer konkreta, främst för projekteringskonsulter.  

 

Trafikverket var det företag som i de upphandlingar jag tog del av hade flest kompetenskrav. 

Utöver erfarenhet av liknande projekt och kompetens inom arbetsledning behövde den tilltänkta 

konsulten också ha ”goda kunskaper inom entreprenadjuridik”, så som AB 92, AF, AMA och 

MR 94. Bland upphandlingarna gick det också att utläsa att Trafikverket var det enda företaget 

vid den här tidsepoken som krävde att byggledaren skulle ha förmågan att ”beakta miljöhänsyn 
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under entreprenadarbetena”. I en av upphandlingarna krävdes mer specifikt att både byggleda-

ren och projekteringsledaren skulle ha ”god kännedom av arbetsledning vid anläggningsentre-

prenader”. De utfäste också att projekteringsledaren skulle ha ”god erfarenhet och förmåga av 

projektering/projektledning och projektadministration”. Den tilltänkte projekteringsledaren 

skulle även ha ”god samarbetsförmåga” och ”god planeringsförmåga”.  

                 

 
 

Locum krävde att den tilltänka projekteringsledaren skulle vara ”kompetent, med ledarförmåga, 

planeringsförmåga, kommunikationsförmåga samt samarbetsförmåga”. I samma upphandling 

utryckte de sig också att projekteringsledaren skulle ha förmåga att ”kunna leda grupper och 

förstå sig på estetik, funktion, kvalitet och tid”. De krävde också att konsulten skulle ha ”kun-

skap om byggsektorns villkor samt allmän bygg- och installationskunskap”. I en annan upp-

handling av Locum där de sökte efter en byggledare räckte det med att konsulten skulle inneha 

”erfarenhet av projektledning av liknande projekt”.  

I de upphandlingar jag samlat in och läst igenom krävdes det överlag inte att byggledaren skulle 

inneha någon specifik utbildning, men Stockholms Stad och många andra beställare utfäste 

ändå att konsulten skulle ha ”god och relevant utbildning” med ”god kunskap och erfarenhet av 

de arbetsuppgifter som uppdraget omfattar”. De utfäste också i en upphandling av projekte-

ringsledare att projekteringsledaren skulle ha ”god utbildning” samt att konsulten skulle ha ”do-

kumenterad kunskap i relevanta lagar”. I en annan upphandling fann jag att Stockholms Stad 

krävde att byggledaren skulle ha ”förmåga att leda samt inneha fackkunskaper och ett bra ar-

betssätt”.  

 

Svenska Bostäder uttryckte i en upphandling av byggledare att ”konsulten skulle ha god kom-

petens och erfarenhet av att jobba i projekt”. De krävde också att konsulten skulle ”utföra samt-

liga relevanta arbetsuppgifter så som kommunikation, korrespondens och dokumentation på 

svenska”.  
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4.1.2 Årtalet 2010 

Runt årtalet 2010 gick det att se en tydlig förändring hos de offentliga beställarna. Kompetens-

kraven har gått ifrån att nästintill enbart befatta personliga egenskaper, eller allmänna förord-

ningsregler med krav på ”god arbetsledning” och ”bra kommunikationsförmågor” från konsul-

tens sida, till krav på ingenjörsutbildning, krav på hänsynstagande av miljöaspekter, krav på 

lång uppdragsrelaterad arbetslivserfarenhet, BAS-P och BAS-U behörighet samt även krav på 

en hel del entreprenadjuridiska kurser. Det går också att identifiera att för både byggledare och 

projekteringsledare ställdes det krav på att de skulle ha en förmåga att implementera kvalitets-

, miljö-och arbetsmiljöfrågor i deras projektledningsarbete. Nästan samtliga offentliga bestäl-

lare hade vid den här tidpunkten förändrat kraven för arbetsmiljö och sättet av att hantera mil-

jöaspekter i ledningsuppdragen. För byggledaren hade både Svenska Bostäder, Locum, och SL 

utbildningsrelaterade krav som från år 2005 antingen hade tillkommit eller ökat markant. Of-

fentliga beställare, exempelvis Locum, som äger och förvaltar fastigheter inom vården, krävde 

att tilltänkt byggledare skulle ha erfarenhet av byggprojekt avseende sjukhuslokaler och vård-

centraler som bedriver störningskänslig verksamhet. Trafikverket började precis som Locum 

ställa mer branschrelaterade krav, exempelvis behövde tilltänkt byggledare ha erfarenhet av 

tidigare stora anläggningsprojekt i storstadsmiljö. För projekteringsledaren går det också att 

utläsa vissa skillnader. Likväl för byggledaren har projekteringsledarens utbildningskrav för-

ändrats. Från krav på ”relevant utbildning” till krav på ingenjörsexamen. Trafikverket visar 

också upp en helt ny kategori av kompetenskrav. För projekteringsledaren behövs det en mil-

jöutbildning som utges av trafikverket själva. Krav på deltagande i beställarens egna kurser har 

aldrig tidigare krävts av konsulten.  

 

Flertalet av de offentliga beställarna har vid den här tidsperioden också utvecklat sina krav på 

bygg- och entreprenadjuridiska kurser. Nästintill samtliga kräver kunskaper inom AB, ABK, 

PBL och LOU. Mellan de båda konsulttyperna har nu också kompetenskraven jämnas ut. Under 

föregående tidsepok var kraven för projekteringsledaren mer omfattande än för byggledaren. 

 

I en upphandling där SL sökte en projekteringsledare krävde de att konsulten skulle ha ”doku-

menterad erfarenhet från minst fem aktuella uppdrag som projekteringsledare inom infrastruk-

tur och depåprojekt”. Till det skulle konsulten ha som lägst ”teknisk högskoleutbildning eller 

motsvarande förvärvad kunskap”. I en annan upphandling från SL där uppdraget omfattade 

spårutbyggnad krävdes det att projekteringsledaren skulle ha ”erfarenhet av produktionsplane-

ring och genomförandet av spårupprustnings-och/eller spårutbyggnadsprojekt. Det krävdes 

även att konsulten skulle ha ”kunskap om myndighetskrav för järnvägar samt erfarenhet av 

kalkylarbete inom spåranläggning”.  

 

Locum utfäste i en av sina upphandlingar där de sökte en byggledare att byggledaren skulle ha 

”god erfarenhet från byggprojekt avseende sjukhusobjekt, vårdcentraler eller av motsvarande 

komplexitet med störningskänslig pågående verksamhet”. I samma upphandling krävde de 

också att byggledaren skulle ha ”god kunskap i byggjuridik (AB 04, ABT 06, och ABK 09) 

samt i relevanta lagar och regler gällande arbetsmiljö, energi, brand, och offentlig upphand-

ling”. Av erfarenhet utryckte sig Locum att de krävde att den tilltänkta byggledaren skulle ha 

”kunskap och erfarenhet av de arbetsuppgifter som det aktuella avtalet omfattar, vilket avser 

arbeten i hela byggprocessen. Från tidiga skeden till färdiga projekt inkluderat garantitiden”. I 

en annan upphandling med högre komplexitet sökte Locum både ett flertal Byggledare, projek-

teringsledare och också ett flertal projektledare. Jämförelsevis i den upphandlingen gick det att 

se skillnader mellan kompetenskraven för de olika projektkonsulterna. För byggledare var ut-

bildningskraven ”högskoleingenjör, gymnasieingenjör eller motsvarande med och verifierad 

erfarenhet och kunskap inom efterfrågat område”. För projekteringsledarens del krävde Locum 
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att personen skulle vara utbildad ”arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör”. Som arbetserfa-

renhet krävdes det att projekteringsledaren skulle ha ”erfarenhet av projektering, ombyggnad 

innefattande gestaltning, utformning, utredning, förprojektering och projekteringsledning”.  

 

 
 

Vid en upphandling av byggledare utfäste Svenska Bostäder krav på ”teoretisk utbildning mot-

svarande avslutad högskoleutbildning (Civ-ing) med inriktning mot bygg och anläggningstek-

nik, samt minst fem års byggerfarenhet varav minst tre år som ansvarig byggledare i nybygg-

nadsprojekt”. Eller, ”teoretisk utbildning motsvarande fyraårig teknisk gymnasieutbildning 

med inriktning bygg & anläggningsteknik samt minst tio års byggerfarenhet varav minst fem 

år som ansvarig byggledare i nybyggnadsprojekt”. I samma upphandling sökte de också efter 

en projekteringsledare och hade samma kompetensupplägg som ovan skrivet för byggledaren.  

De utfäste också för de olika konsulttyperna att ”extra vikt läggs vid konsultens erfarenhet av 

att utföra nybyggnadsentreprenader” samt för projekteringsledarens del att ”extra vikt läggs vid 

konsultens erfarenhet av att hantera projekteringsgrupper för om och nybyggnad samt att leda 

projekteringsgrupperna framåt mot tydliga mål”.  

 

I en anläggningsentreprenad sökte Trafikverket efter en byggledare. Byggledaren krävdes då 

ha ”aktuell erfarenhet av betongbyggnader i anläggningsentreprenader som byggledare eller 

motsvarande funktion under de senaste fem åren. Byggledaren förutsattes även ha ”dokumen-

terad erfarenhet av genomförande av stora anläggningsprojekt i storstadsmiljö”.  I en annan 

upphandling rörande ett järnvägsprojekt sökte Trafikverket efter en projekteringsledare. Några 

exempel på det som Trafikverket vid den tidpunkten krävde av konsulten var att person i fråga 

behövde ”inneha stor kunskap om och praktisk erfarenhet (minst 5 år) av entreprenadjuridik i 

enighet med AB och ABT”. Även krav som ”inneha stor kunskap och erfarenhet (minst 5 år) 

som projekteringsledare för inom stora järnvägsprojekt” samt krav på deltagande i Trafikver-

kets egen miljöutbildning fanns med i upphandlingens förfrågningsunderlag.  

 

Några exempel på vad Stockholms Stad krävde i olika upphandlingar av byggledare och pro-

jekteringsledare var att byggledaren skulle ha ”flerårig erfarenhet från branschen”, god kompe-

tens om miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt god kompetens om miljöledningssystem 
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och miljörevisioner. I en upphandling av projekteringsledare för ett ombyggnadsprojekt i cen-

trala Stockholm krävde Stockholms Stad att projekteringsledaren skulle ha kompetens inom 

”projektering med hänsyn till kulturhistoriska värden” samt också inneha ”erfarenhet av pro-

jekteringsledning för mark och anläggningsarbeten inom byggnadsprojekt”.  
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4.1.3 Årtalet 2015 

Fram tills idag har det hänt mycket med de offentliga beställarnas kompetenskrav. Nuförtiden 

är hög ingenjörsutbildning och fem till tio års arbetserfarenhet som byggledare eller projekte-

ringsledare mer självklart än vad det var för bara fem-sex år sedan. Utöver tidigare krav på 

kommunikation, ledning, utbildning och arbetslivserfarenhet har det växt fram nya typer av 

krav. De offentliga beställarna har börjat ställa krav på redan existerade krav. För Stockholm 

Stads del har krav på referensuppdrag funnits med under ett par år, men har nu kompletteras 

med krav på omsättning per referensuppdrag. Det går också att se hur det tillkommit krav på 

kunskaper och förståelse för digitala arbetshjälpmedel. Exempelvis kräver SL att ”projektering 

ska ske i 3D”, Stockholms Stad att konsulten ska ha ”erfarenhet av byggnet” och Locum att 

konsulten ska ha ”kunskap om BIM-tillämpningar inom projektering”.  För både byggledarens 

och projekteringsledarens del har det också uppkommit nya, mer uppdragsspecifika krav ge-

nomförda kurser. För byggledaren inom betongrelaterade uppdrag är det vanligt förkommande 

att beställaren kräver behörighet i betongklass 1 och 2. Vid arbete på väg kan exempelvis Tra-

fikverket kräva att byggledaren ska vara utbildad i Röda Korsets ”hjälp på väg”-kurs. Näst intill 

samtliga av beställarna ställer också krav på att byggledaren ska ha förståelse för byggarbets-

miljösamordning under utförandetiden (BAS-U). I vissa upphandlingar kräver även några av 

beställarna att byggledaren är certifierad BAS-P; det gäller också för projekteringsledaren.  

 

För projekteringsledarens del går det likställa beställarnas utbildnings- och arbetserfarenhets-

krav med det som krävs av byggledaren. Visst har det hänt mycket över tiden med arbets- och 

utbildningskraven men inget som särskiljer konsulttyperna åt. Inom projektering har nya krav 

uppkommit hos beställarna. Ofta handlar det om krav på kunskaper inom digital hjälpmedel så 

som, BIM, Byggnet, 3D-modellering samt CAD-projektering. Det handlar också om kunskaper 

inom storstadsprojektering, som Stockholms Stad kräver, eller kunskaper inom beställarens 

egen regi. Trafikverket kräver till exempel förkunskaper inom deras synsätt på arbetsmiljöled-

ning. Krav på kunskaper inom byggjuridik har också utvecklat sig för projekteringsledarna. 

Numera ser beställarna att konsulten har kunskaper och förståelse om avtal som AB, ABT, 

ABK, kunskap om AMA AF, AMA AF konsult samt även entreprenadjuridisk förståelse så 

som kunskaper inom AB 04, ABT 06, AF, ABK, AMA, MER, OBT.  

 

Svenska Bostäder kräver exempelvis att konsultens erfarenhet ska baseras på minst fem lik-

nande uppdrag utförda inom de senaste tre åren. De utfäster i ett uppdrag där de söker efter en 

byggledare att konsulten skulle ha ”teoretisk utbildning motsvarande högskoleutbildning (ci-

vilingenjör) alternativt teknisk gymnasieutbildning med inriktning mot bygg och anläggnings-

teknik”. Konsulten skulle även vara ”certifierad kontrollansvarig enligt kraven i boverkets för-

fattningssamling” samt ha ”minst 5 års byggerfarenhet varav minst 3 år som ansvarig byggle-

dare i markentreprenader”. För uppdraget krävdes det också att byggledaren skulle ha ”minst 

utfört 5 liknande uppdrag de senaste 3 åren med uppdrag inom ramen för byggledning och 

markentreprenader”. I ett liknande anläggningsprojekt där Svenska Bostäder annonserade om 

en projekteringsledare krävde de att projekteringsledaren skulle ha ”teoretisk utbildning mot-

svarande högskoleutbildning (civilingenjör) alternativt teknisk gymnasieutbildning med inrikt-

ning mot bygg och anläggningsteknik samt minst 5 års projekteringserfarenhet varav minst 3 

år som ansvarig projekteringsledare i byggprojekt” detta alternativt ”teoretisk utbildning mot-

svarande 4-årig teknisk gymnasieutbildning med inriktning mot bygg- och anläggningsteknik 

samt 10 års projekteringserfarenhet varav minst 5 år som ansvarig projekteringsledare”. Till 

samma uppdrag skulle även projekteringsledaren ha ”utfört minst 5 uppdrag inom projekte-

ringsledning. Minst 4 av uppdragen ska det finnas referenser till(2 ombyggnadsuppdrag och 2 

nybyggnadsuppdrag)”.  
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Locum utfäste också i ett flertal byggledningsupphandlingar att den tilltänkta byggledaren 

skulle ha ”erfarenhet av byggledning i olika genomförandeformer” samt ”minst 5 års erfarenhet 

som ansvarig byggledare inom husbyggnation”. I en liknande upphandling krävdes det ”minst 

10 års erfarenhet som ansvarig projekteringsledare i byggprojekt”. De krävde också att till upp-

handlingar av byggledare och projekteringsledare skulle de båda ha ”erfarenhet av byggarbets-

miljösamordning”. I ett mer omfattande uppdrag där Locum sökte efter en projekteringsledare 

krävdes det att konsulten skulle inneha ”kompetens och erfarenhet av komplext projekterings-

arbete i stora entreprenader med omfattande tekniska installationer”.  

 

I en omfattande spår- och markarbetesupphandling där Trafikverket sökte en byggledare utfäste 

de som kompetenskrav att ”anbudsgivaren ska bekräfta att erbjuden konsult kommer ges rele-

vant vidareutbildning under uppdragstiden så att konsultens kompetens upprätthålls”. Även 

byggledaren skulle ha ”minst 5 års erfarenhet av arbete med spår-och markarbeten samt kana-

lisation på det statliga järnvägsnätet genom uppdrag som byggledare/projektledare i beställar-

organisation eller som platschef/arbetsledare hos järnvägsentreprenör. Erfarenheten ska huvud-

sakligen vara förvärvad under den senaste tioårsperioden”. I ett annat projekt, uppdraget Mari-

eholmsförbindelsen, krävdes att den tilltänka byggledaren skulle vara utbildad som ”lägst gym-

nasieingenjör eller motsvarande kunskaper förvärvade på motsvarade sätt”. Byggledaren skulle 

även ha ”beställarerfarenhet som byggledare eller motsvarande för minst en samverkansbro”. 

När Trafikverket i en upphandling av en projekteringsledare för uppdraget Umeå-projektet 

krävdes det att projekteringsledaren skulle ha ”minst 8 års dokumenterad erfarenhet från bygg-

och anläggningsbranschen, varav minst 5 års erfarenheter skall vara i ledande befattning – upp-

dragsledare eller likvärdigt – för uppdrag inom vägsektorn”. I projektet Mälarbanan krävdes att 

projekteringsledaren skulle ”inneha stor kunskap och erfarenhet (minst 5 år) som projekterings-

ledare inom stora järnvägsprojekt” samt att konsultens skulle minst ha ”teknisk högskoleutbild-

ning”.  
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Stockholms Stad har också lagt mer tyngd på byggledarens arbetserfarenhet då de i vissa upp-

handlingar kräver erfarenhet av komplexa anläggningsarbeten i stadsmiljö, samt erfarenhet av 

arbeten i närheten av kulturhistoriska värdefulla konstruktioner och byggnader. I en upphand-

ling av byggledare krävdes det att byggledaren skulle vara utbildad ”högskoleingenjör/civilin-

genjör med minst 7 års erfarenhet som konsult eller entreprenör eller gymnasieingenjör eller 

motsvarande med minst 10 års erfarenhet som konsult eller entreprenör”. Erfarenheten utfästes 

genom att ”erbjuden konsult ska ha mycket god kunskap och minst 7 års yrkeserfarenhet av 

uppdrag som byggledare/produktionschef i beställarorganisation eller hos entreprenadföretag”. 

”Varje referensuppdrag ska haft en omsättning på minst 20MSEK, dvs. hela entreprenaden inte 

bara byggledaruppdraget”. För projekteringsledaren i ett liknande mark- och anläggningsupp-

drag krävdes det att konsulten skulle ha ”mycket god kunskap och minst 7 års erfarenhet avse-

ende uppdrag som projektledare/projekteringsledare i beställarorganisation, projekterande or-

ganisation och/eller producerande organisation för komplexa bergbyggnads eller konstbygg-

nadsprojekt”. I samma uppdrag krävdes det också att projekteringsledaren skulle ha ”minst 3 

års erfarenhet av projekteringsledning för mark- och anläggningsarbeten inom nyexploaterings-

projekt”, samt även ”minst 5 års erfarenhet av stora projekt innefattande storstadsprojektering”. 

Projekteringsledaren skulle även ha erfarenheter av ”handlingar via en projektserver, Byggnet 

eller motsvarande”.  

 

SL har som krav att tilltänkt byggledare genomgått kurser inom deras regelverk för behörighet 

att vistas vid spåranläggning. De krävde också i en upphandling av byggledare att konsulten 

skulle vara utbildad ”civil eller högskoleingenjör med 5-9 år som konsult inom området”. Al-

ternativt ”gymnasieingenjör med minst 9 års erfarenhet som konsult inom området”. Som erfa-

renhet krävdes det i samma uppdrag att byggledaren skulle ha ”5 års erfarenhet i rollen som 

projekteringsledare samt även ”5 års erfarenhet av byggledning av byggentreprenader”. Denne 

skulle även ha ”dokumenterade särskilda kunskaper om entreprenadjuridik” och vara ”utbildad 

BAS-P samt BAS-U. I ett uppdrag där SL sökte projekteringsledare krävdes det att konsulten 

skulle vara ”utbildad högskoleingenjör eller motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet”. Pro-

jekteringsledaren skulle också ha ”minst 5 års erfarenhet de senaste 10 åren av projekterings-

ledning inom BEST”. Denne skulle också ha ”dokumenterad behörighet att få vistas i SL:s 

spåranläggning” och ”minst 5 års erfarenhet av att arbeta inom offererad roll i projekt”.  
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4.1.4 Sammanfattning 

Utvecklingen av beställarnas kompetenskrav för byggledare och projekteringsledare i de upp-

handlingar jag har tagit del av har förändrat sig över åren. Utöver att det tillkommit nya kom-

petenskrav har kravnivåerna höjts och omdefinierats på de redan befintliga kraven. Runt år 

2005 var kompetenskraven få i de upphandlingar jag har tagit del av och uttrycktes oftast i 

konsultens allmänna egenskaper, som exempelvis ”god korrespondent i såväl tal som skrift”, 

”erfaren ledare” och ”förmåga att kunna utföra handlingar enligt svensk praxis”. Hos bestäl-

larna låg fokus mycket på om konsulten hade kompetens inom arbetsledning.  

 

Under nästa tidsepok, år 2010, gick det att utläsa en del förändringar. Beställarna hade tagit 

fram mycket nya krav inom miljö, både avseende förståelse, arbetssätt och juridik. Det började 

också läggas tyngd i konsulternas tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, då de allra flesta 

av beställarna krävde ingenjörsexamen med flera års arbetserfarenhet. Det gick även att se att 

de flesta beställarna utvecklat de byggjuridiska kraven då kompetens ofta krävdes inom PBL, 

LOU, ABK, AMA med flera. 

 

Den sista tidperioden, åren kring 2015, visar nya krav i form av digitala kompetenser där pro-

jekteringsledare krävdes ha kompetens inom exempelvis BIM, Byggnet och 3D-modulering.  

 

De nya kraven som uppkommit innebar också att det hade börjat ställas krav på krav. Många 

beställare hade börjat kravspecificera referensuppdragen, exempelvis med krav på viss omsätt-

ning eller omfattning. Det gick även att utläsa en utveckling av krav på kursintyg från beställa-

rens egna kurser.  

 

Ser man till dessa tre tidsepoker går det att konstatera av mitt insamlade material att den största 

utvecklingen skedde mellan år 2005 och 2010. Från år 2005 växte många krav samtidigt som 

det tillkom stora delar av vad som än idag håller på att utvecklas.  

4.2 Representativitet  

Det ihopsamlande upphandlingsdokumenten representerar den data som jag valt att analysera i 

det här avsnittet. All data omfattar kompetenskraven från varje offentligbeställare, för varje år 

och får de båda projektkonsulttyperna. De offentliga beställarna är olika då en del är verksamma 

inom bygg- och anläggningsbranschen, medan andra handlar upp projektkonsulter för mer in-

frastrukturella projekt. Upphandlingarna som jag analyserat har också varierat i projektens 

komplexitet, storlek och omfattning. Dessa osäkerhetsfaktorer gör att jag inte kan dra slutsatsen 

utan att få en bekräftelse på att kompetenskraven faktiskt representerar hur de offentliga bestäl-

larna uttryckte sig mellan åren.  

 

Därför har utvalda representanter från varje offentlig beställare valts ut för att ta del av de upp-

handlingar med kompetenskrav som tagits fram för varje enskild beställare. Representanterna 

är också de personer som i nästa del intervjuas. Samtliga representanter har lång erfarenhet från 

branschen och arbetat med projektledning och upphandlingar över hela deras yrkesliv. I samma 

stund som de tagit del av materialet har jag också ställt frågor om hur de ser på kompetenskra-

ven som finns med i min analys, hur representativa kompetenskraven är för de olika projekt-

konsulttyperna och för varje år. Jag har även ifrågasatt hur de hänger ihop med projektens kom-

plexitet, storlek och omfattning.  
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Efter att samtliga offentliga beställare tagit del av materialet har samtliga beställare uttryckt 

att deras kompetenskrav är tidsenliga och representativa för deras båda konsulttyper. De of-

fentliga beställarna har också valt att kommentera att deras kompetenskrav ska gälla oavsett 

projektets komplexitet och storlek då de inte särskiljer kompetenskraven som de ställer.   
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5 Empiri - Del 2 
 

Följande avsnitt är transkriberade intervjuer utförda av rapportens upphovsman, och reflekte-

rar därför varken författaren eller den tidigare hänvisade litteraturens åsikter. 

 

5.1 SVENSKA BOSTÄDER 

 

Respondent A 

Befattning: Projektledare, Svenska Bostäder ABs nyproduktionsavdelning.  

Arbetsbeskrivning: Styra och hålla ihop projekt från förstudie till klart för inflyttning och 

överlämnande till förvaltning. Ansvarar för att säkerställa att projektens slutresultat uppfyller 

kraven från Svenska Bostäder och olika myndigheter. 

Bakgrund: Fyraårig teknisk gymnasieutbildning (motsvarar i dag en byggingenjörsutbild-

ning). Erfarenhet från både entreprenadsidan och beställarsidan. Har arbetat som konsult med 

eget företag.  

 

Enligt respondent A är lagen om offentlig upphandling till viss del rimlig. Den kan däremot 

vara sämre i vissa anseenden, där den upphandlande myndigheten kan känna sig väldigt be-

gränsad. Lagen säkerställer att invånarnas skattepengar används på rätt sätt, men den kan också 

försvåra inköp och således göra dem ännu mer kostsamma. Svågerpolitiken elimineras, men 

finns det ett ramavtal, och Svenska Bostäder jobbat nära konsultföretaget som är nummer två 

på listan, måste de ändå välja de som står först på tur. Om det redan finns en bra byggledare i 

ett projekt kan de inte ta över personen utan måste upphandla en ny. Dagens kompetenskrav är 

i grund och botten bra, men medför även den viss problematik. Finns det en byggledare som 

företaget tidigare jobbat bra tillsammans med, där det finns ett ömsesidigt förtroende i relat-

ionen, kan det vara så att personen i fråga inte har den exakta utbildningen eller erfarenhet som 

Svenska Bostäder kräver. Då är den personen helt plötsligt diskvalificerad. De privata aktörerna 

har större möjligheter att skräddarsy sin organisation på ett bättre sätt.  

 

Krafter bakom förändringar 

En av anledningarna till att kompetenskraven utvecklats med tiden är att kompetensen på upp-

handlingssidan vuxit. Fler väljer att utbilda sig i dag och går på högskola. Svenska Bostäder 

har blivit duktigare på att ställa krav, beställarkompetensen inom företaget har vuxit. Lagen 

om offentlig upphandling har skärpts, vilket innebär hårdare krav även på upphandlingsdelen 

av organisationen. De bakomliggande faktorerna till förändringarna är politiska beslut, där la-

gen om offentlig avhandling kan ändras. De kan komma inifrån organisationen; det finns be-

stämt inom Svenska Bostäder att företaget ska hålla en viss kompetensnivå. När kompetensen 

existerar inom projektet fungerar även ekonomin. Hos Svenska Bostäder är det inköpsenheten 

som bär ansvaret att forma ett utkast för kompetenskraven baserat på tidigare projekt. Det 

granskas sedan av projektavdelningen som gemensamt beslutar om vad som ska stå med och 

inte. 

 

Beställarens fokus 

Det företaget fokuserar mest på hos den tilltänkte konsulten är i första hand utbildningen. Upp-

fylls inte utbildningskraven är det oväsentligt vilka referensprojekt de kan lämna. Deras dis-

kvalifikation är i det läget oundviklig. Sedermera kommer deras erfarenheter, personliga egen-

skaper och referenser att väga tungt. Anledningen till att Svenska Bostäder lägger stor vikt på 

utbildningskravet är för att säkerhetsställa att konsulten har den kompetens som krävs. Trots 

det väger ”funktionskraven” tyngst. Det viktigaste är att personen fungerar i projektet, medan 
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det i slutändan inte spelar någon roll var och hur den personen utbildat sig. Personen måste 

fungera, hålla ordning och reda och ha den branschenliga kompetens som krävs för att fullgöra 

uppdraget.   

 

Inom storstadsregioner kan beställare ställa högre krav än ute på landsorten, tack vare ett bre-

dare utbud av konsultföretag. Det behöver däremot inte betyda att beställaren handlar upp bättre 

konsulter för uppdraget. Högre utbildningskrav och krav på lång projektrelaterad arbetslivser-

farenhet är generellt sett svårare, då det kan hamna före arbets- och utbildningsmöjligheter. 

Samtidigt är det enklare att känna till folk i mindre orter.  

 

Beställarens uppföljning 

Svenska Bostäder säkerhetsställer att den kompetens som konsulten utger sig för att ha verkli-

gen finns där. Det är en enkel tillitsfråga, då det går snabbt att se om konsulten har farit med 

osanning i anbudet. Om det skulle visa sig att konsulten fuskat i anbudet och inte har den 

kompetens som krävs, äger Svenska Bostäder all rätt att skilja hen från projektet och diskvali-

ficera personen i fråga. Det går också att se hur pass aktiv konsulten är. Produceras protokoll 

väldigt långsamt och kommunikation förs ytterst sporadiskt går det att misstänka att konsulten 

har för lite tid, och kan då också riskera att skiljas från projektet. Övervakningen sker på ren 

tillitsnivå där konsultens kompetens upptäcks fort tack vare den nära kontakt som finns under 

projekttiden. Också kompetensuppföljningen påverkas om det funnits en arbetsrelation med 

konsultföretaget sedan tidigare. Den mest önskvärda referensen är en själv, samtidigt som re-

ferenser från kollegor också kan vara mycket värdefulla. 

 

Beställarens framtidstro 

Inom de närmsta åren kommer det enligt Mats Åhlund inte att ske några större förändringar 

gällande kravens utveckling. Den kommer inte likna tidigare år, men samtidigt kan beställare 

reglera antalet anbud genom att reglera sina egna krav. Är målet att nå de största och bästa 

konsultföretagen bör kraven höjas. Ligger fokus däremot på att få projektet utfört billigt kan 

beställaren sänka kraven och därmed få in fler anbud med chans till lägre priser. 

 

Framtidens fokus kommer ligga mer på vilka tidigare projekt konsulten varit delaktig i, där 

referenser med referenspersoner kommer väga tungt. De kunskapskrav som idag utgör exem-

pelvis dagsfärsk byggjuridisk förståelse, utbildningar inom byggarbetsmiljösamordning och 

förmågan att arbeta med digitala projekteringsverktyg kommer försvinna med tiden. I stället 

utvecklas olika projekt som konsulten arbetar aktivt med och får sin arbetserfarenhet från. Er-

farenhet och referenser är det viktigaste styrmedlen i val av konsulter.  
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5.2 STOCKHOLMS STAD 

 

Respondent B 
Befattning: Upphandlingsexpert på Stockholm Stad 

Arbetsbeskrivning: Verkar som upphandlingssamordnare för samtliga av organisationens upphand-

lare. Stödjer upphandlarna, deltar i stadsnätverk och för en omvärldsbevakning. Får ofta hjälpa till 

med entreprenadjuridiska frågor inom organisationen. 

Bakgrund: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högkolan. Har arbetat inom infrastruktur, 

anläggning, kalkyler och projektledning både på beställarsidan samt som konsult för beställaren.  

 

Förr handlade det mer om riktlinjer som var mer fria och inte gick att överklaga. Sedan kom 

EU och riktlinjerna gjordes om till de direktiv som den svenska lagen tillämpar inom offentlig 

upphandling. Sedan LOU introducerades har det krävts en ständig kompetenshöjning för alla 

inblandade parter, vilket i respondent B:s ögon gjort lagen fyrkantig. Den saknar utrymme för 

praktiskt tänkande då lagen kan försvåra för parter som redan är överens. Rörande kompetens-

kraven i allmänhet är det tvunget att ställa dessa, samt ha utvärderade faktorer sammankopp-

lade. Det beror på osäkerheten som finns vid inköp av tjänster. För byggledare, projekterings-

ledare och såklart andra konsulttjänster som arkitekter och konstruktörer behövs det säker-

hetsställa att nyckelkompetensen finns och att de har en förmåga att producera en visuell bild 

av tjänsten. Exempelvis måste arkitekter kunna kommunicera vilket kan vara mindre viktiga 

för en konstruktör då det krävs mer noggrannhet och beräkningskunskaper. Till vissa konsul-

ter är mjuka parametrar mer viktiga och för andra konsulter är hårda parametrar mer viktiga. 

 

Krafter bakom förändringar 

Samhället blir mer och mer komplext och genererar högre krav på alla dess aktiva aktörer. Det 

kräver att kompetens och förmåga följer med hos de inköpta konsulterna. Det senaste decenniet 

har de sociala kraven samt miljö krav utvecklats ganska snabbt. Det tack vare olika politiska 

bestämmelser. Denna drivkraft är en av de två som ligger bakom förändringarna av kravens 

utveckling. Man har insett att offentlig upphandling kan vara ett starkt styrmedel inom de poli-

tiska ambitionerna då saker kan åstadkommas som svårligen går att få till på annat sätt. En 

annan bakomliggande faktor är organisationens egen utveckling. I organisationen utvecklas 

ständigt medarbetare som kommer med förslag och idéer om förändringar, vilket i sin tur på-

verkar hur kompetenskraven utfästs och utvecklas. 

 

Hos Stockholms stad är det projektledarna, som med stöd ifrån den upphandlingsstödjande 

grupp, tar fram och utfäster de olika krav som de ställer på byggledare och projekteringsledare. 

Dessa kompetenskrav skrivs sedan in i aktuellt förfrågningsunderlag. Projektledarna får också 

riktlinjer från centrala upphandlingsfunktioner som diskuteras ihop med den grupp som ska 

finnas till och stödja projektledarna. Kraven utformas således genom ett samarbete mellan pro-

jektledaren och den stödjande upphandlingsgruppen. 

 

Beställarens fokus 

Det Stockholms stad ser som viktigast hos konsulten är just dennes arbetslivserfarenhet. Vilka 

referensprojekt som konsulten kan uppvisa har står betydelse senare när anbuden utvärderas. 

Utbildning är viktigt, samtidigt som det existerar viss problematik med att trots att konsulten 

innehar en fin utbildning, men saknar mångårig projektrelaterad arbetserfarenhet, kommer 

denne ha svårt att bli prioriterad. Hos Stockholm stad kan tvärtom en mångårig arbetserfarenhet 

väga tyngre och kompensera upp för en kortare utbildning.  

 



 

 

47 

 

Stockholms stads strategi för att stimulera flödet av nyutexaminerade är att till upphandlingar 

av byggledare och projekteringsledare också skicka ut en förfrågan om junior bygg- eller pro-

jekteringsledare. Konsultformen har då lägre krav och finns till för de nyutexaminerade kon-

sulterna som saknar mångårig arbetslivserfarenhet.  

 

Anledningen till att Stockholms stad lägger mest tyngd på konsultens arbetslivserfarenhet är 

för att det motsvarar ett certifikat som tydligt visar att konsulten lyckats med tidigare liknande 

projekt. Det handlar mycket om att det inte går att se den färdiga produkten, men genom goda 

referenser kan beställare få en bild på ungefär hur insatsen kan tänkas bli. Stockholm stad sätter 

oftast ett fast och färdig beräknat timpris på konsulterna som redovisas redan i förfrågningsun-

derlaget. Konsulterna konkurrerar sedan endast om vilken kompetens kontra kvalitet de kan 

erbjuda. På så sätt slipper Stockholms stad prisrallyt på anbuden.   

 

Gällande kompetenskrav gentemot funktionskrav handlar det om vilka parametrar som är vik-

tiga för den enskilda upphandlingen. Kompetenskrav med mycket hårda parametrar så som ut-

bildning, arbetserfarenhet, kurser, certifieringar måste finnas med för att säkerhetsställa grund-

kompetens hos konsulten. Därför ligger det en oerhörd risk i att om Stockholms stad som be-

ställare enbart skulle se till vad som ska utföras. Till varje projekt behövs konsulter med hög 

grundkompetens därför många av uppdragen befinner sig i innerstadsmiljö där konsulten behö-

ver ha en grundkunskap och arbetserfarenhet av exempelvis trafiksäkerhet och arbetsplatsmiljö 

i tätbebyggda områden. Eftersom Stockholms Stad är en stor beställare i Sveriges största stad 

skiljer sig kompetenskraven åt mellan städerna, till viss del. I mindre städer spelar den sociala 

förmågan mindre roll samtidigt som utbildningskraven inte är lika höga som i de större region-

erna. 

 

Beställarens uppföljning 

Till anbuden kräver Stockholm Stad att anbudsgivarens konsulters CV:n skickas med. Detta för 

att säkra upp att den efterfrågade kompetensen verkligen infinner sig hos konsulten. Stockholms 

Stad granskar även de certifieringar som konsulten utger sig ha för att bekräfta att riktiga hand-

lingar skickats med. En annan viktig del är sättet att intervjua konsulter; Stockholms Stad gör 

det inte bara för att få med ytterligare utvärderingskriterier, utan också för att se om konsulten 

delar samma värderingar och mål med projektet som organisationen. För att sedan övervaka att 

den utlovade kompetens som är säkerhetsställd fortlöper under projekttiden är det vanligt att 

Stockholms Stad begär in uppdaterade handlingar, och även nya handlingar om det visar sig att 

konsultföretaget valt att byta ut en del av sin personalstyrka. De måste dock matcha de grund-

krav som sattes i förfrågningsunderlaget från början i upphandlingen. 

 

Tack vare att Stockholms Stad är en stor organisation, som har en hel grupp som dagligen sitter 

och utvärderar anbud, är det svårt att ge något konsultföretag eller enskild konsult någon typ av 

fördel. Utvärderingen sker med hjälp av flera inblandade personer som inte har någon direkt-

kontakt med konsultföretagen. Därför påverkas sällan säkerställandet och kompetensuppfölj-

ningen, eftersom personlig kontakt mellan Stockholm Stad och konsultföretag sällan förekom-

mer. Utvärderingen sker med hjälp av flera inblandade personer som inte har någon direktkon-

takt med konsultföretagen. 

 

Beställarens framtidstro 

Angående framtiden menar respondent B att Stockholm Stads kompetenskrav för bygg- och 

projekteringsledare kommer utvecklas genom att den utbildnings- och arbetserfarenhetsmäss-

iga nivån kommer fortlöpa, och utvecklas ännu mer med tiden. För tillfället ser det ut som om 
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organisationen planerar lägga högre fokus än tidigare på konsultens sociala kompetens med 

faktorer som ledning, kommunikation och utåtriktning.  

 

Kompetenskravet kommer att utvecklas och få ett större fokus omkring det digitala hjälpmedel 

som främst projekteringsledaren bör ha kunskap om. Den digitala utvecklingen kommer med 

största sannolikhet framställa krav hos organisationen, som innebär att upphandlande konsulter 

bör ha omfattande datorkunskaper. I takt med att samhället digitaliseras kommer också det ana-

loga materialet ute på projekten ersättas med digitala hjälpmedel. Han exemplifierar att det 

mesta kommer ske elektroniskt, exempelvis med digitala relationshandlingar, vilket ställer krav 

på teknisk förståelse hos konsulterna. Den bakomliggande faktorn beror på samhällets tekniska 

utveckling, som kräver en kompetent beställarorganisation som i sin tur kräver kompetenta 

konsulter.  

 

Stockholms Stad kommer att lägga mindre fokus på antalet år som konsulten har jobbat med 

liknande uppdrag. Det viktigaste är att konsulten har haft arbetsuppgifter för liknande projekt 

men som med tiden kommer utvecklas med ny teknik som kan forma kunskap och ge erfarenhet 

som konsulten kan fånga upp snabbare än idag.  
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5.3 LOCUM 

 
Respondent C 
Befattning: Projektområdeschef på Locum 
Arbetsbeskrivning: Projekt- och personalansvarig på Södersjukhuset, samt som stöd till projektledare 

utanför sitt område.  

Bakgrund: Verksam i byggbranschen som projektledare, både på entreprenörsidan och hos konsultfö-

retag, sedan 1998. Tidigare maskinofficier i marinkåren.  

 

Bakom regelverket kring offentlig upphandling finns en god tanke enligt respondent C, men 

när produkter och tjänster blandas uppstår svagheter i lagen. LOU reglerar bättre köp av pro-

dukter än köp av tjänster. Då det vid köp av produkter finns ett fast pris samt en mätbar pre-

standa, medan vid köp av tjänster uppstår viss problematik när resultatet ska urskönjas. Kom-

petenskraven, med tillvägagångssättet att utvärdera dessa, har stor påverkan på projektets slut-

resultat. De kompetenskrav som baseras på utbildning och certifikat anser respondent C vara 

en viktig del då erforderlig utbildning krävs för att exempelvis få bära BAS-U-ansvar. Referen-

sobjekten är också en viktig del; generellt sett behövs kompetenskraven för att selektera och 

gradera anbuden.  

 

Krafter bakom förändringar 

Respondent C spår en trend i vårt samhälle gällande en ständig förändring rörande kompe-

tenskravens utveckling. Ungdomar i dag har väldigt svårt att få jobb utan gymnasieutbildning, 

vilket visar på att samhället förändras och inte bara byggbranschen. Främst rör det sig om det 

faktum att beställarna blivit duktigare och insett att desto högre krav som ställs, ju mindre blir 

risken för sämre ledning i projektet. Det kan också handla om att konsulternas timpris pressas, 

och därmed också bidragit till att olika delar av kompetenskraven förändrats. Detta för att sä-

kerhetsställa att beställaren erhåller den kompetens som uppdraget kräver. 

 

De olika drivkrafterna som kan ligga bakom utvecklingen av kompetenskraven kan först och 

främst handla om organisationens egna erfarenheter av tidigare upphandlingar, där misstag och 

framgångsfaktorer fångats upp och på så sätt bidragit till hur kraven har utvecklats. Politiska 

beslut är också en bidragande faktor, då krav på arbetsmiljösamordning och kontrollansvarig 

har blivit ett lagkrav vilket tvingar beställaren att säkra upp den kompetensen hos konsulterna.  

 

Hos Locum är det i första hand ansvarig projektledare som tar fram ett utkast som representerar 

den tilltänkta kravsättningen för det specifika uppdraget. Projektledaren får sedan stöttning av 

berörd projektområdeschef (Erik Hirsch). För ramavtal är det upphandlingsenheten som bistår 

med grundkraven och projektområdescheferna som även hjälper till att formulera kompetens-

kraven vid komplexa projekt. Grundkraven baserar Locum på tidigare lyckade projekt och hur 

kravsättningen såg ut som bidrog till att projektet fick en lukrativ utkomst.  

 

Beställarens fokus 

Hos Locum är alla olika delar i kompetenskraven av lika stor vikt. Vissa utbildningar måste 

konsulten däremot ha för att kunna arbeta i projekten. Ska konsulten ha exempelvis ett BAS-P 

ansvar måste personen vara certifierad. Samma gäller också för om konsulten ska vara kontrol-

lansvarig. Arbetserfarenhet från tidigare uppdragsrelaterade projekt innefattade vårdlokaler an-

ses som meriterande och extra viktigt för Locum. De flesta stora konsultföretagen har konsulter 

som någon gång under karriären jobbat med Locum. Därmed har de skaffat sig kunskap och 

förståelse om sjukhusbyggandets komplexitet. Anledningen till att erfarenhet från projekt med 

vårdlokaler är viktigt för Locum handlar om att uppdragen är väldigt komplexa. Det finns väl-

digt många inblandade lagkrav, exempelvis hantering av medicinska gaser, hygieniska krav, 
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samt även omfattande kliniska krav som ställs på Locum och även de övriga lagkrav som be-

ställare arbetar efter. Det medför i sin tur att Locum måste säkra upp att de inköpta konsulterna 

har tidigare erfarenhet och förståelse för hur man bygger i sjukhusmiljö.  

 

Den praktiska erfarenheten kommer konsulten långt med. Ser man till funktionskrav mot kom-

petenskrav kan i vissa uppdrag en lång arbetserfarenhet väga starkare hos ett företag som 

Locum, än den högre graden av utbildningar, exempelvis en civilingenjörsexamen. I många fall 

så intervjuar Locum konsulterna för att undersöka de mjuka parametrarna hos dem. Dessa sam-

las sedan ihop och kan bli ett ytterligare kriterium för upphandlingen. Varför Locum också 

väger in mjuka parametrar som inte tar hänsyn till konsultens tidigare utbildningar, arbetserfa-

renhet och genomförda kurser beror på att Locum vill se hur konsulten är och presenterar sig. 

Det kan också leda till att prisets påverkan har en avdramatiserande effekt.  

 

Skillnaden mellan stora och små städer kan också ses i beställares kravsättning. I mindre städer 

har man bättre lokalkännedom, där duktiga konsulter utmärker sig snabbt och blir kända ute 

hos beställarna. Han förklarar att det till och med upptäcks i större städer som Stockholm. Ute 

på orten är kravnivån lägre då beställare måste vara tvungna att anpassa kraven efter den kun-

skap som finns.  

 

Beställarens uppföljning 

För att säkerhetsställa att konsulten har den utlovade kompetensen som presenteras i anbudet 

har Locum olika arbetssätt. De tittar noga på referenser och tar även kontakt med de angivna 

referenspersonerna. De diplom och certifieringar som skickas med granskas på liknande sätt.  

Utöver granskning av mer ”hårda” parametrar undersöker också Locum i många fall konsultens 

”mjuka” parametrar. Det sker oftast via intervjuer där Locum undersöker hur konsulten är som 

person, hur denna kan presentera sig själv och sättet de kommunicerar. Målet med intervjuerna 

är också att se ifall Locum och den tilltänkta konsulten delar samma värderingar, mål och re-

sultat som projektet tillslut ska nå. Säkerhetsställandet kan ske med hjälp av tidigare upphand-

lingar. Ofta har konsulten jobbat för Locum tidigare, tillsammans med flera personer från 

Locum, och då finns det interna referenspersoner hos Locum som kan ge ett utlåtande. Senare 

i projektets gång sker tillsyn och uppföljning av kompetensen genom revidering av dagböcker. 

Man låter även Locums egna tekniska specialist vara med och ta del av de förslag som den 

inhyrda konsulten producerar. På så sätt säkerhetsställer man också ytterligare en gång att kon-

sulten har den expertis som uppdraget kräver.  

 

Säkerhetsställandet och den kontinuerliga övervakningen av konsultens kompetens må påver-

kas om det finns en personlig kontakt hos konsultföretaget. Personkännedom kan initialt ersätta 

många hårda parametrar och andra kriterier som ställs av beställaren. Egna referenser är oftast 

den bästa, eller sämsta, reklamen.  

 

Beställarens framtidstro 

Hos Locum håller de mjuka parametrarna hos konsulten på att blir allt viktigare. Inom de 

närmsta åren kommer Locum lägga mer tyngd och energi på att säkerhetsställa konsultens per-

sonlighetsanknutna egenskaper; där konsultens kommunikationsförmåga, förmåga att presen-

tera sig själv, hur hen förmedlar ett budskap samt arbetar i grupp att viktas mycket högre och 

utvecklas till nya, mer fastställda kompetenskrav. Intervjuer kommer att bli vanligare och få 

större uppmärksamhet som utvärderingskriterium. Locum strävar ständigt efter att höja effek-

tiviteten hos konsulten. Man vill även säkerhetsställa att de också har sociala färdigheter så att 

projekten inte avbryts, försenas eller påverkas negativt av personliga samarbetssvårigheter.  
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Utöver att kraven kommer utvecklas i linje med fokus åt konsultens personliga egenskaper 

kommer krav på förståelse för tekniska projekteringshjälpmedel att öka i takt med den tekniska 

utvecklingen. I dag utvecklas datorprogram i rask takt och behovet av att flera konsulter bör ha 

kunskap och förståelse av de senaste programmen under projekteringsskedet ökar.  
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5.4 TRAFIKVERKET 

 
Respondent D 
Befattning: Inköpare och hanterare av ramavtal inom Trafikverkets avropsfunktion, respektive. 

Arbetsbeskrivning: Bägge arbetar nära organisationens kompetenskrav; Jonas Melén ansvarar för 

upphandling av entreprenader och ramavtal för resurskontroller. Melén säkerställer att Trafikverket 

har en upphandlingsstrategi och leder hela upphandlingsprocessen, från framtagande av förfrågnings-

underlag till det att Trafikverket får ett påskrivet kontrakt. Arbetar också med att fastställa de behov 

som behövs inför ramavtalsupphandlingar för att säkerhetsställa konkurrens och komma ut med tyd-

liga förfrågningsunderlag på marknaden. 

Bakgrund: Respondent D är utbildad civilekonom och har sedan dess arbetat som inköpare.  

 

Det finns många positiva, men även några negativa, aspekter av offentlig upphandling. Det 

positiva är att regelverket skapar ordning och reda där marknadens aktörer, speciellt beställaren, 

tvingas vara förberedda. Marknadens aktörer tvingas tänka igenom konsekvenser och följder 

då det finns tydliga spelregler. Baksidan handlar om att den som förlorar en upphandling kan 

vara en dålig förlorare och börja överpröva, endast i syfte att det inte kostar något. För bestäl-

laren i fråga blir jobbet mer omfattande där små detaljer kan vara avgörande och kreera admi-

nistrativa kostnader för beställaren. Respondent D anser att de kompetenskrav som ställs är bra. 

Respondent D menar att de utgör en grundstomme, en viss typ av säkerhetsnivå. Till vissa upp-

handlingar skrivs kraven upp där fokus ligger mycket på tidigare arbetserfarenhet. Det kan sä-

kerhetsställa den kompetens som trafikverket efterfrågar. Det finns en övertro på de utbild-

ningsmässiga kraven och att istället är erfarenhet nyckeln till framgång i byggbranschen. Fokus 

är inte hela tiden att pressa kostnader. Ingenting av det Trafikverket utför ska säljas vidare vilket 

gör att upphandlingar kan bli kostsamma. Behovet av marknadens bästa kompetens gör att krav-

ställningen till slut ökar. En stor del handlar om att säkra upp situationer med höga och tydliga 

krav, då Trafikverket vill slippa sitta i en förhandlingssituation med motparten under varje upp-

handling.  

 

Krafter bakom förändringar 

Förr i tiden kunde beställaren vara lite mer allmän i sin bedömning när det gällde kompetenskra-

vens utveckling. Beställare i dag tillämpar lagen om offentlig upphandling mer strikt, vilket 

medför att den efterfrågade kompetensen höjs. Konkurrensen har blivit hårdare där också 

många konsultföretag har lärt sig att ifrågasätta kraven, vilket tvingar beställare att vara mer 

tydliga. Det kan också bero på att förr i tiden var det mycket fokus på självaste projektledaren, 

som hade en större roll vilket ökade behovet för en bredare kompetens. Under projektledaren 

var byggledaren och projekteringsledare som i dag har mer ansvar där kompetens behövs säkras 

upp. Drivkrafterna som ligger bakom förändringarna härstammar från samhällsutvecklingen. 

Städer växer och projekten som företagen driver blir större. Kraven på byggnation med miljö-

hänsynstagande har också ökat. Förr krävdes inte lika stor social och miljömässig hänsyn vid 

byggnation. Det har tillkommit mer krav på beställarna, vilket i sin tur ökar kompetenskraven.  

 

Kompetenskraven hos Trafikverket växer fram genom interna råd från inköparna där inköpsdi-

rektören har sista ordet på vilka som ska finnas med och inte. Processen med framtagandet av 

kraven görs mycket noggrant för att verkligen säkerställa att man får tillräckligt med anbud för 

att kunna säkerställa konkurrens i varje led. 

 

Beställarens fokus  

Det Trafikverket lägger mest fokus på i kravställningen är konsultens arbetserfarenhet.  De 

referenser med referenspersoner som konsulten väljer ut är av största vikt. Trafikverket vill 
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säkerhetsställa att konsulten utfört liknande projekt tidigare och att de har utförts med god yr-

kessed. Eftersom konsultföretagen redan är kvalificerade skulle det räcka med att som beställare 

endast förklara vad som behövs utföras, där konsultföretaget får matcha med det som efterfrå-

gas. Anledningen till att Trafikverket lägger stor tyngd på tidigare arbetserfarenhet är för att de 

verkligen vill lita på att konsulten vet vad hen gör. Du kan vara en duktig akademiker och ha 

förmågan att kunna lösa saker teoretiskt, men att sedan att få ihop det i praktiken är två vitt 

skilda saker.  

 

Trafikverket jobbar inte på något sätt med krav som går mer åt funktion än kompetens i stora 

projekt. De vågar helt enkelt inte ta den risken att få in allt för låga anbud från mindre erfarna 

konsulter, då Trafikverket tvingas att välja dessa. Däremot till små projekt fastställs bara lag-

krav. Där finns det större möjlighet för fler konsulter att lämna anbud. Kravsättingen görs på 

samma sätt över hela landet då Trafikverket är jobbar enhetligt och inköp är en central funktion 

i organisationen. Andra företag har olika krav beroende på stadens storlek.  

 

Det är skillnad på konsultuppdrag där Trafikverket köper en projekterad handling, I dessa upp-

drag förväntas konsulten i större grad själv resurssätta med vilka kompetenser som behövs. Ofta 

är detta behov tillgodosett via ramavtal där ett antal konsultbolag är kvalificerade på bolagsnivå. 

Ingen utvärdering av de konsultresurser som erbjuds görs vid denna typ av avrop. 

 

Beställarens uppföljning 

Trafikverkets tillvägagångssätt för att säkerhetsställa att konsulten faktiskt har den kompetens 

som utlovats görs igenom att konsulten får komma in med CV, kopior på utbildningar, betyg 

samt kontaktpersoner till sina referenser som då ses som ett bevis på att konsulten motsvarar de 

ställda kraven. Till riktigt stora projekt kallas vissa konsulter till intervju där de får utföra ett 

case som också poängsätts i utvärderingen. Kompetensen framgår inte alltid i anbudet utan är 

istället något som Trafikverket ibland tar för givet. 

  

För att övervaka kompetensen och se till att yrkesseden fortlöper under hela projektet är tilliten 

och möjligheten att kunna luta sig tillbaka på ABK viktiga parametrar. Standardavtalet med 

dess allmänna bestämmelser för konsulter som bland annat säger att konsulten ska stå för fack-

mässighet är tryggt nog. Visst kan säkerhetsällandet av kompetens samt övervakningen påver-

kas. Det är uppenbarligen inte meningen, utan en mer mänsklig faktor att konsulten kan få bättre 

eller sämre ögon på sig om det finns en personlig kontakt hos konsultföretaget sedan tidigare.  

 

Beställarens framtidstro 

Inom de närmsta åren kommer Trafikverkets kompetens krav enligt Respondent D att delas upp 

i två delar. Till de större uppdragen och projekten vill Trafikverket naturligtvis verkligen hitta 

rätt person. De kommer fortsätta att kravställa, då det finns mycket risk i större projekt. Chefer 

och andra inblandade kräver att korrekt och kompetent personal är involverade och där vill 

Trafikverket säkra upp med duglig konsultering. 

  

Enklare uppdrag med mindre pengavärde kommer att bli förenklade, genom mindre projekt-

specifika krav. Man kan minska Trafikverkets transaktionskostnader, och andra omkostnader, 

som finns med när uppdrag tilldelas.  

 

Enligt Respondent D kommer beställare få krav på sig om att underlätta för nyutexaminerade, 

genom att i vissa upphandlingar helt enkelt sänka kravsättningen. Möjligen blir kravsättning en 

trend vilket gör att konsulten avsätter tid för egenutveckling där vissa typer av utbildningar kan 

ingå. 
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5.5 STOCKHOLMS LÄNSTRAFIK 

 
Respondent E 
Befattning: Programdirektör på SL 

Arbetsbeskrivning: Ansvarig för en av tre portföljer som innehåller stora strategiska utbyggnadspro-

gram som drivs av SL. Styr över de programgrupper som leds av projektledarna, samtidigt som han är 

ansvarig för statusrapporteringen till förvaltningschefen. Är även inblandad i dialogen med politikerna. 

Bakgrund: Utbildad civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan. Har arbetat med projekt under hela 

sitt yrkesliv, både på konsult-, entreprenör- och beställarsidan inom offentlig och privat sektor. 

 

Tillämpas systemet kring offentlig upphandling fungerar det väl, enligt Respondent E. Det finns 

en misstro att LOU tvingar beställaren åt olika håll, men egentligen kan beställare handla upp 

vad som helst så länge det finns tydlighet i upphandlingen. Duktiga upphandlare med rimliga 

utvärderingskriterier och kravsättning från behovsställare, som är tydliga i sin förfrågan, säkrar 

inte bara konkurrens utan får också sin vilja igenom. De kompetenskrav som beställare kräver 

att konsulten ska uppnå är viktiga, speciellt de som är uppdragrelaterade och befattar utbildning. 

Som beställare är det av största vikt att inte sätta kompetenskrav som lägger krokben för en 

själv. Flera gånger har det hänt att kompetenskrav satts för högt där intressanta konsulter fallit 

bort på grund utav kravsättningen. Det är också viktigt att säkerhetsställa att arbeten med spe-

ciellt ansvar som kräver utbildning har ett motsvarande krav med i upphandlingen.   

 

Krafter bakom förändringar 

Rörande kompetenskravens utveckling anser Respondent E att beställarna blivit duktigare med 

tiden, och insett vikten av att upphandla rätt kompetens till rätt uppdrag. Det är av yttersta vikt 

att upphandla rätt kompetens till rätt uppdrag. Frågan bör också behandla den ekonomiska 

aspekten. En stor portion beställare vill ha en så pass kompetent konsult som möjligt, medan en 

oerfaren konsult oftast är billig samtidigt som en väldigt kompetent konsult är onödigt kostsam. 

Beställare har däremot blivit bättre på att specificera sig men kraven anpassas mer till den ak-

tuella konsultrollen, vilket kan ses som en utveckling i sig. Drivkrafterna bakom utvecklingen 

och olika förändringar bottnar i tid och pengar. Politiska beslut ger offentliga beställare ekono-

miska förutsättningar som med tiden pressas där det varje år krävs mer resultat i varje satsad 

krona. Det kan komma inifrån organisationen genom erfarenhetsåterföring eller andra interna 

knowledge sharing-metoder.  

 

Hos SL är det deras egna projektledare som tar fram kravbilden som ofta hämtas från grund-

mallar med redan färdigskrivna krav för olika uppdrag för olika komplexa nivåer. Projektleda-

ren får sedan feedback från högre instanser. Vid riktigt stora och komplexa uppdrag når krav-

specifikationen Respondent E, där han får besluta och godkänna om vad som ska krävas av de 

inhyrda konsulterna och inte.  

 

Beställarens fokus 

Hos SL tittar man noggrant på CV och undersöker referenser via de angivna referenspersonerna 

som finns med i anbudet för varje konsult. Till många tjänster utförs intervjuer. Syftet är att 

utvärdera och se konsultens personliga egenskaper, som blir mer och mer viktigt för säkerhets-

ställandet av kompetensen. SL väljer att lägga fokus på olika sorters konsulttyper. För byggle-

darroller tas inte mjuka parametrar in särskilt mycket i beräkningen, utan det är snarare arbets-

livserfarenhet som värderas högst. Byggledare med tidigare erfarenhet från entreprenadsidan 

värderas högt, då rollen som byggledare också innebär att ha förståelse för hur både entrepre-

nören och beställaren tänker. För projekteringsledarens del lägger SL hård tyngd på den till-

tänkte konsultens personliga egenskaper. Hur konsulten kan kommunicera, uttrycka sig och 

hantera olika människors viljor är viktiga parametrar. Hos projekteringsledaren är generellt sett 
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kraven för utbildning lite högre. Anledningen till det är att det krävs längre akademisk bakgrund 

och andra färdigheter för att väga samman och hantera så många detaljrika teknikområden. Det 

är alltså en blandning hos SL av hårda och mjuka parametrar som utreds.  

 

Funktionskraven kommer ut från den kravställning som beställaren har. Om inte kompetens-

kraven finns går det heller inte att upphandla konsulter endast genom funktion. Det kan skilja 

sig mellan städerna i Sverige: runt storstäderna, där hänsyn måste tas i större utsträckning till 

den urbana miljön, behöver också kravsättningen generellt sett vara högre än ute på mindre 

orter där kravsättningen inte kan vara för hög då konkurrensen riskerar att undanröjas. Där kan 

man tänka sig att beställarna måste anpassa sig mer då utbudet av teknisk specialistkonsultation 

är mindre. 

 

Beställarens uppföljning 

SL säkerhetsställer tilltänkta konsulters kompetens och utreder CV och tittar på meritförteck-

ningen där samtliga angivna referenser granskas. I dag har det hos SL blivit vanligt att genom-

föra intervjuer med konsulter. Tillvägagångssättet liknar en anställningsintervju, där konsulten 

får förklara varför hen skulle passa bra i rollen, varför hen skulle passa in i uppdraget och hur 

personen hanterar olika situationer som exempelvis press på tid och ekonomi. Konsulten får 

även berätta om tidigare projekt och svara på frågor om tidigare kurser och utbildningar. I upp-

handlingar av komplexa uppdrag kan det hända att konsulten får göra någon form av test, ett 

case med liknande fall. Intervjun finns sedan med som en separat parameter i utvärderingen 

och därmed som utvärderingskriterier av konsulten. När sedan en tilltänkt konsult blivit avropad 

och därmed kvalificerat in sig i organisationen följer SL upp konsultens prestationer, likt en 

vanlig anställd, och tittar då mer på konsultens generella uppförande. Håller hen tider och de-

adlines? Uteblir hen från möten? Hur konsulten fungerar som anställd helt enkelt, trots inhyr-

ningen. Säkerhetsställandet skulle inte påverkas om det fanns en personlig kontakt ute hos kon-

sultföretaget. Han förklarar att SL avropar via ZeroChaos, där det inte finns något som kan 

påverka en sådan typ av uppföljning eftersom ZeroChaos är helt opartiska i upphandlingarna.  

 

Beställarens framtidstro 

I den närmaste framtiden kommer kompetenskraven att utvecklas i samma takt som att offent-

liga upphandlare blir duktigare. Kraven kommer att utvecklas mer för uppdragen och därmed 

bli tydligare sammansatta krav för varje specifikt uppdrag. De kommer bli mer enhetliga, där 

branschens aktörer kommer att förstå samma språk. Samhället förändras konstant och organi-

sationer blir allt mer effektiva, varför en fortsätt utveckling är befogad. 

  

Inom de nuvarande kompetenskraven kommer fokus att flyttas till utvärdering av de mjuka 

parametrarna. Organisationen går mot att utvärdera konsulternas personliga egenskaper vilket 

är enklare för att säkerhetsställa ett lyckat uppdrag. Därmed förutspår Respondent E att SL 

kommer få en ytterligare typ av kravställning, som utgår från konsultens mer personliga egen-

skaper. De tekniska kraven som befattar projekteringsledarna kommer utvecklas i snabb takt då 

arbetssätten inom tekniken ständigt effektiviseras och utvecklas. Till uppdrag som kräver lite 

mindre ledning och mer teknisk och uppdragsrelaterad expertis behöver inte intervjuer vara en 

framgångssaga. Konsultens tidigare kompetens och förståelse inom ämnet prioriteras högre än 

dennes personliga egenskaper.  

 

Det är svårt att ändra på vanliga baskompetenskrav (utbildning, arbetslivserfarenhet och kur-

ser/certifieringar). Istället kommer det i framtiden fokuseras mindre på konsultens antal arbe-
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tade år inom ämnet. En konsult som arbetat i över tio år inom liknande uppdrag behöver nöd-

vändigtvis inte ha gjort det bra. Om beställaren är ute efter en senior kommer nog däremot fokus 

ligga på antal arbetande år, trots utvecklingen. 
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6 Analys  
I det här avsnittet kommer rapportens teoretiska material att jämföras med de empiriska data 

som samlats in. De båda avsnitten kommer att analyseras och resultera i slutsatser som ämnar 

besvara de frågeställningar som rapporten bygger på. Rapporten visar en undersökning i tre 

delar som är uppdelad i två olika metoder för att samla in data. Den ena metoden utgörs av en 

analys över ihopsamlade kompetenskrav från de fem offentliga beställarna, samtliga för åren 

2005, 2010 och 2015. Den andra metoden befattar intervjuer med utvalda representanter från 

de fem offentliga beställarna. Nedan följer de frågeställningar som tillsammans med ämnet ska 

diskuteras i avsnittet.  

 

Hur har de offentliga beställarnas kompetenskrav för bygg-och projekteringsledare utvecklat 

sig de senaste 10 åren?  

 
Hur säkerhetsställer offentliga beställare projektkonsultens utlovade kompetens? 

 
Hur ser de offentliga beställarna på framtiden när det gäller kompetenskrav för bygg-och pro-

jekteringsledare? 

6.1 Del 1 – Analys av kompetenskravens utveckling  

I Perssons (2009) rapport om hållbarhet diskuteras begreppet ”ekologisk modernisering”, där 

författaren utfäster att Sverige gått ifrån vägledningar och detaljerade mål inom sättet att arbeta 

med miljö till att omfattas av olika avtal och överenskommelser inom byggbranschen. Persson 

exemplifierar det genom det miljöprogram som stiftades år 2010. Den ekologiska modernise-

ringen har också inneburit att normer och andra frivilliga överenskommelser uppstått i bygg-

branschen, vilket har fått samhället att efterfråga mer miljövänligt arbetsmaterial samt miljö-

certifierade och miljömärkta byggarbetsplatser. De offentliga beställarnas kompetenskrav visar 

i många fall en förändring av förekommande krav på både bygg- och projekteringsledarens 

kunskaper och förmågor att hantera miljö. I upphandlingar kring år 2005 uttrycktes sällan ett 

begär att konsulten i fråga skulle ha kunskaper och förståelse för miljöledning, relevanta miljö-

lagar eller ha allmän dokumenterad miljökunskap. Kring år 2010 var det enkelt att konstatera 

att många, om inte de flesta, offentliga beställarna alla krävde någon sorts form av miljöförstå-

else inom byggnation av den offererade bygg- och projekteringsledaren. En trolig anledning till 

att många av de offentliga beställarna valde att addera miljörelaterade krav över projektkonsul-

terna under senare år är att beställarna hade börjat få hårdare krav från både samhället och olika 

aktörer att ta större hänsyn till miljöfrågor under byggnationen. Det går också att tänka sig, som 

Persson (2009) uttryckte det, att den ekologiska moderniseringen som innebär att många av de 

miljömål som fanns i tal hamnade som avtalspunkter i olika avtal mellan parterna.  Det kunde 

få beställarna att höja kunskapsnivån hos projektkonsulterna för att säkerhetsställa kompeten-

sens närvaro i alla led i företaget. Förändringen av miljökrav mellan åren 2005 till 2010 skulle 

också kunna förklaras genom de ISO-certifieringar som Persson (2009) redogör för. År 2008 

uppkom ISO-standarden om hållbarhet i byggprojekt (ISO 15392:2008) som handlar om hur 

företag kan producera hållbarhet i sina byggprojekt. Person presenterar också ISO 26000, som 

inrättades något år senare och blev en standard inom hur företag tar socialt ansvar och arbetar 

utefter dem. Dessa standarder blev allt vanligare att företag profilerade och marknadsförde sig 

med, vilket ledde till att byggbranschen fick ytterligare ett lyft ur ett miljö- och hållbarhetsper-

spektiv. Det kan agera som förklaring till varför många av de offentliga beställarna började rikta 

mer fokus på att säkerhetsställa den kunskapen och förståelsen hos deras inhyrda projektkon-

sulter. Trycket från samhället genom framtagandet av olika miljöprogram, samt efterfrågan hos 

folket av mer miljövänliga byggalternativ är troligen också en stor bidragande faktor.  
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Eriksson och Lind (2015) skriver om begreppet moral hazard, som exempelvis kan betyda att 

ena parten efter en kontraktspåskrift börjar agera opportunistiskt och inte fullföljer sina avtalade 

förpliktelser. Principal agent-teorin förklarar att principalen behöver ha ett projekt utfört av 

agenten, men på grund av moral hazard levereras inte den utlovade kvaliteten för projektet. Det 

blir med andra ord som om kontraktet inte är skrivet. I upphandlingar runt år 2005 hade inte de 

offentliga beställarna inkluderat några särskilda önskemål om konsultens tidigare utbildning i 

sin kravsättning. För projekteringsledaren var det någon enstaka som i sin kravspecifikation 

hade krav på ingenjörsutbildning. I övrigt var det vanligt att båda konsulttyperna skulle ha ”god 

utbildning” eller ”relevant utbildning”. Till nästa årsperiod, upphandlingar runt år 2010, gick 

det att utläsa hur det blev allt vanligare att de offentliga beställarna lagt till tydligare utbild-

ningsrelaterade krav. Många av de offentliga beställarna krävde i de upphandlingar jag tagit del 

av att konsulten skulle ha ”ingenjörsutbildning” som i vissa fall uttrycktes som krav på hög-

skole- och civilingenjörsutbildningen.  Här hade många av de offentliga beställarna höjt utbild-

ningskraven och uttryckt sig mer specificerat.  Problemet med moral hazard som Eriksson och 

Lind (2015) beskriver kan vara en bidragande faktor till att utbildningskraven har förändrat sig. 

De offentliga beställarna kan ha lärt sig att skydda sig mot mindre seriösa konsulter, som enkelt 

kan vinna upphandlingar och sedan dra åt sig vinstdrivande fördelar genom att agera riskfyllt 

och opportunistiskt mot beställaren. 

 

Eriksson och Lind (2015) beskriver också i sin teori om olika lösningar för att skapa tillit mellan 

aktörer att en lösning till att minimera chansen att entreprenören fuskar med den offererade 

personen; att offerera en person med hög kompetens för att vinna uppdraget, för att sedan byta 

ut personen mot en med lägre kompetens efter att kontraktet ingåtts är att höja prekvalifice-

ringskraven för att minimera risken med att oseriösa företag tar sig vidare i anbudsprocessen.  

De offentliga beställarna kan ha samma tänk även i den här frågan. Om kraven över kompe-

tensnivån på uppdraget höjs och specificeras tydligare minimeras risken med att få in anbud 

från oseriösa konsulter som efter ett påskrivet kontrakt kan agera tvärtom och börja dra åt sig 

vinstdrivande fördelar genom att exempelvis fuska med nedlagt tid på arbete, inte ge uppdraget 

den tid och uppmärksamhet som krävs eller missköta sig på andra sätt som missgynnar pro-

jektet. Beställaren vill därmed skydda sig mot att tvingas välja de allra billigaste konsulterna 

som i många fall har lägre kompetens som lämnat anbud då högre kompetens kostar mer pengar. 

Höjs nivån ökar chansen att endast anbud från de större och mer erkända konsultföretagen läm-

nas in vilket kan gynna beställarna i frågan om säkerhetsställandet av tillräcklig kompetens för 

uppdraget.  

 

Tittar vi på de offentliga beställarnas krav över konsultens tidigare arbetserfarenhet säger de 

upphandlingar jag har tittat på att runt år 2005 var det vanligt förekommande, i upphandlingar 

av både byggledare och projekteringsledare, att gällande tidigare arbetserfarenhet uttrycktes det 

att konsulten skulle ha ”relevant arbetserfarenhet”. Senare vid upphandlingar mellan åren 2010 

och 2015 gick det att utläsa en tydlig skillnad. Kompetenskraven rörande tidigare arbetserfa-

renhet uttrycktes numera i numerisk form, där många av de offentliga beställarna krävde av 

byggledaren 5-10 års tidigare arbetserfarenhet. Det gick också att utläsa en skillnad mellan 

byggledaren och projekteringsledaren då mitt insamlade material visar att för byggledaren var 

det några få beställare som fortfarande endast uttryckte sig med ”relevant utbildning”, medan 

för projekteringsledarens del så hade de allra flesta beställarna krav på mellan 5-10, och inland 

mer än 10, års erfarenhet. Vad som också var nytt var den möjlighet som Svenska Bostäder gav. 

De utryckte sig i kravsättningen för både bygg- och projekteringsledaren att konsulten kunde 

ha en lägre ingenjörsutbildning tillsammans med flera antal års arbetslivserfarenhet, medan de 

med högre utbildning kunde ha färre antal års arbetslivserfarenhet. En höjning av arbetslivser-

farenheten hos de offentliga beställarna går även den att härleda till Eriksson och Linds (2015) 
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teori om moral hazard. När de offentliga beställarna höjer sin kravsättning över arbetslivserfa-

renheten blir det svårare för mindre kompetenta konsulter och konsultföretag att lämna anbud. 

Tack vare den mer konkreta kravsättningen kan också beställaren säkerhetsställa att de som 

lämnar anbud är stora och seriösa i branschen, då dess konsulter kan visa upp referenser från 

många tidigare uppdrag i deras yrkesliv. Det kan i slutändan handa om handla om att beställarna 

vill minimera risken med att tvingas välja billiga och oerfarna konsulter som inte matchar med 

projektets komplexitet.  

 

En annan synvinkel är att som Eriksson och Lind (2015) beskriver det om tillit där problemet 

med extern moral hazard ställer till det i relationen mellan principalen och agenten. Det kan 

vara så att beställaren inte helt och hållet litar på entreprenören som ska utföra projektet och 

därmed vill skydda sig genom att ställa högre krav på de konsulter som ska vara med och leda 

projektet. Konsulterna blir då som ett membran mellan beställaren och entreprenören, där be-

ställaren söker efter så hög kompetens som möjligt för att kunna skydda sig själv mot byggent-

reprenören. En orsak till det beteendet kan vara bristfällig kompetens hos beställaren.   

 

Utöver förändringar inom hållbarhetsutbildning och arbetslivserfarenhet, där kompetenskraven 

förändrade sig i sin omfattning, gick det att utläsa en trend inom juridisk kompetens. I Svens-

sons (2010) rapport om outsourcing skriver han att konsultföretaget kan erbjuda beställaren en 

viss flexibilitet genom att sälja sin specialistkompetens per timme istället för att vara heltidsan-

ställd. Svensson (2010) förklarar också att det har skett en generell ökning av specialiseringen 

av juridiska yrkesgrupper. Områden har blivit mer komplexa där det krävs specialistkunskaper.  

 

Det empiriska materialet som omfattar kompetenskravens utveckling visar att krav på kun-

skaper inom, entreprenadjuridik, plan- och bygglagen samt annan relevant lagstiftning har för-

ändrats och således varit mer frekvent förekommande i upphandlingar på senare tid. När företag 

köper in projektkonsulter och därmed outsourcar arbete blir konsulterna ett ombud för bestäl-

laren, som troligen kräver åtminstone likvärdig men oftast mycket mer kompetens än företagets 

befintliga. Till byggprojekt går det att föreställa sig att när projektkonsulter som byggledare 

eller projekteringsledare köps in förväntas de kunna agera som om de vore beställarens egen 

personal, och därmed ha bygg- och entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna upphandla 

andra underkonsulter och ha den kompetens som krävs för att utforma juridiska avtal åt bestäl-

laren.   

 

Att juridiska yrkesgrupper blivit mer specialiserade det senaste decenniet kan vara en bidra-

gande faktor till att också de juridiska krav som de offentliga beställarna ställer på de båda 

projektkonsulterna har förändrats. Det går att föreställa sig att de offentliga beställarna vill att 

projektkonsulterna ska kunna hantera marknadens och framförallt entreprenadens juridiska klu-

righeter, istället för att tvingas hyra in ytterligare specialister som kostar både tid och pengar 

för beställaren. Från år 2010 till år 2015 var det fler beställare som ville att den offererade bygg- 

eller projekteringsledaren borde ha bygg- och entreprenadjuridiska färdigheter. Upphandlingar 

runt år 2005 visar mindre krav över de båda konsulternas juridiska färdigheter. Juridiska frågor 

i byggprojekt kan ha blivit mer komplexa över tiden. I takt med att de offentliga beställarna 

upplevt erfarenheter av entreprenadjuridiska problem har också deras juridiska kompetenskrav-

sättning över bygg- och projekteringsledare förändrats. Det i syfte att säkra den kompetensen 

och därmed minimera risken för att få köpa in mer externa konsulter.        
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6.2 Del 2 – De offentliga beställarnas syn på krafter bakom förändringar  

För att studera vilka typer av bakomliggande faktorer som kan utlösa olika typer av föränd-

ringar i organisationer har den teoretiska PEST-modellen som Senior & Swailers (2010) be-

skriver använts. PEST-modellen förklarar de politiska, ekonomiska, sociokulturella och tek-

nologiska bakomliggande faktorerna som kan påverka organisationer och tillföra föränd-

ringar.  

 

I PEST-modellen förklaras politiska krafter, bland annat genom hur samhället ska organiseras 

och styras genom lagar och regelverk samt rättigheter och skyldigheter. Det går att härleda till 

vad som de offentliga beställarna förklarade i intervjuerna. Politiska beslut, som samtliga av 

de intervjuade offentliga beställarna förklarade, var en faktor som de anser har påverkat deras 

organisation. Det kan förklaras med att det är politik som styr de offentliga beställarnas orga-

nisationer och därmed har makten att kunna påverka faktorer som ekonomi och regelverk för 

hur organisationen ska arbeta med hållbarhet/miljöaspekter. Vid ett maktskifte kan olika di-

rektiv skapa förändringar i vad den offentliga organisationen har för huvudfokus. Precis som 

Torbjörn Bodin från SL förklarade avgör de politiska besluten de ekonomiska förutsättningar 

som den offentliga organisationen sedan har att utgå ifrån.  

 

När politiken ändrar regelverk och inför lagkrav för olika moment i byggprocessen måste de 

offentliga beställarna förändra sig, vilket betyder att de måste kräva av upphandlade projekt-

konsulter utbildningar och kompetens inom exempelvis byggarbetsmiljösamordning eller 

kontrollansvarsområdet som Erik Hirsch från Locum förklarade det. Senior & Swailers (2010) 

beskriver också att politiska förändringar också kan innefatta lokala regelförändringar på 

marknaden. Regelförändringar på den lokala marknaden i form av byggdirektiv kan i sin tur 

sätta krav på den offentliga organisationen som tvingas försäkra sig om att tilltänkt projekt-

konsult har den kompetens som omfattas av de nya regelförändringarna.  

Att politiken kan förändra och ställa krav på de offentliga beställarnas fokus på hållbarhet och 

miljöfrågor i byggnationer, vilket flera av de intervjuade beställarna har uttryckt, går att här-

leda till den miljömässiga utvecklingen och den ekologiska moderniseringen som Persson 

(2009) presenterar. Där har olika sektorsavtal, bland annat miljöprogrammet, uppkommit och 

blivit allt vanligare tillsammans med flera olika ISO-certifieringar som blivit mer betydande 

för företag i branschen.  

 

Senior & Swailers (2010) förklarar att förändringar också kan utlösas internt, inom organisat-

ionen. Detta exemplifieras genom att organisationer kan öka kompetensen genom att anställa 

fler inom området eller också tillsätta nya chefspositioner. De offentliga beställarna har för-

klarat att förändringar också kan uppkomma internt, genom bland annat erfarenhetsåterföring 

där tidigare upphandlingar studerats för att lyckas utvinna vad som gick bra och vad som gick 

mindre bra. Att organisationerna genom upphandlingsansvariga har blivit mer kompetenta, 

genom en ökad personalstyrka på upphandlingssidan, är också en faktor som många av de of-

fentliga beställarna ser som en stark påverkan för förändringar inom hur deras kravsättning 

har utformats.  
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6.3 Del 3 – De offentliga beställarnas fokus, granskning och uppföljning av konsulten 

Samtliga av de offentliga beställarna fått frågan om vad de anser är det viktigaste krav som 

beställarna förutsätter att konsulten har med sig. Svaren har skiftat hos de fem offentliga bestäl-

larna, vilket gör det begripligt att den tillit mellan principalen och agenten som Eriksson och 

Lind (2015) skriver om uttrycks olika. Hur ska en beställare kunna lita på att konsulten verkli-

gen utför det man har kommit överens om? 

 

De som arbetar med kompetenskraven i de fem beställarorganisationerna har alla helt olika sätt 

att skaffa sig tillit till konsulten, och därmed säkerhetsställa att konsulten verkligen kan det han 

utlovar och utför det som är avtalat.  

 

Svenska Bostäder genom respondent A menar att en gedigen utbildning är det absolut viktigaste 

en konsult kan ha. Uppfylls inte utbildningskraven spelar konsultens referensprojekt inte någon 

roll. Åhlander sitter själv sedan tidigare på en fyraårig teknisk gymnasieutbildning motsvarande 

byggingenjörsutbildning från KTH.  

 

Stockholms Stad genom respondent B anser att konsultens tysta kunskap väger tungt. Mångårig 

arbetserfarenhet tillsammans med flera referensprojekt väger betydligt mer än en examen.   

 

Locum genom respondent C anser att alla kompetenskrav är lika viktiga och får samma upp-

märksamhet när Locum upphandlar konsulter. Han menar att konsulterna måste ha utbildning 

för att kunna utföra vissa moment. Arbetslivserfarenhet är viktig på grund av den komplexitet 

som vårdlokaler bär med sig. Hirsch själv bär på en utbildning inom marinkåren.  

 

Trafikverket genom respondent D vill rikta mer uppmärksamhet till relevanta referensprojekt 

tillsammans med lång arbetserfarenhet. Det visar att konsulten har förståelse för liknande pro-

jekt. Jonas Melén bär själv på en civilekonomutbildning.  

 

Stockholms Länstrafik via Respondent E anser att konsultens personliga egenskaper är viktiga. 

I deras organisation görs det skillnader på de båda konsultyperna. I upphandlingar av byggle-

dare studeras byggledarens arbetserfarenhet noga. I upphandlingar av projekteringsledare stu-

deras projekteringsledarens personliga egenskaper, oftast genom intervjuer. Torbjörn Bodin har 

själv en civilingenjörsexamen från KTH.  

 

Ovanstående visar att samtliga av de offentliga beställarna har olika sätt att förankra tillit med 

konsulten, och därmed olika sätt att minimera risken med att moral hazard ska uppstå. Variat-

ionen kan utgöras av det som Svensson (2010) skriver om, som innebär att genom outsourcing 

åtar sig konsulten att bidra med sin specialistkompetens och därmed bli beställarens förlängda 

arm. Med andra ord kan de offentliga beställarnas fokus spegla vad de själva har för utbildning 

och arbetserfarenhet. För att etablera tilliten till konsulten känner de möjligen ett behov av att 

försäkra sig om att konsulten har minst den utbildningen, de personliga egenskaper eller den 

arbetserfarenheten som de själva och många andra har inom organisationen. Eller ligger fokus 

på viss kompetens för att säkerhetsställa att konsulten har högre, utbildning, mer arbetserfaren-

het eller kanske skickligare personligare egenskaper än vad som finns hos organisationen?  

 

Variationen kan också spegla vad som innebär med intern moral hazard som Eriksson och Lind 

(2015) beskriver där de som utfäster kompetenskraven följer de direktiv och kultur som finns i 

organisationen och beter sig således inte opportunistiskt och bryter mot vad som är sagt. Anser 

ledningen eller annan styrande nivå att det är viktigt att upphandla högutbildade konsulter till 

organisationen kan man tänka sig att riktas också fokus åt just konsultens utbildning. Samtidigt 
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som Vd:n, ledningen eller annan ansvarig anser att konsultens arbetserfarenhet är av stor bety-

delse riktas också fokus på just det.   

 

Eriksson och Lind (2015) har olika tillvägagångssätt för att skapa tillit mellan aktörer på 

marknaden och därmed minimera riskerna för att moral hazard skulle uppstå. Det går att se en 

tydlig trend bland de offentliga beställarna där de flesta följer upp konsultens utlovade kom-

petens, genom att studera de Cv:n, certifieringar och andra meritförteckningar som skickats 

med i anbudet. För att kontrollera konsulternas mjuka parametrar och granska dess personliga 

egenskaper utförs det intervjuer hos många av de offentliga beställarna.  

 

Några av de offentliga beställarna påpekade också att de förde intervjuer för att granska och 

se vad konsulten har för personliga egenskaper. Det kan också vara ett vinnande koncept för 

att konsulten verkar mogen och intresserad av projektet, men att bara granska konsulten ge-

nom att intervjua personen kan leda till moral hazard, det vill säga att konsulten börjar bete 

sig opportunistiskt framöver. Ett annat problem som intervjuer som tillvägagångssätt kan föra 

med sig är att konsulten kan göra ett väldigt gott intryck på en enskild person, och uppfattas 

som en väldigt pålitlig och erfaren projektkonsult, medan om en annan person hade utfört in-

tervjun från beställarens sida hade hen kunnat uppfatta projektkonsulten tvärtom. Därmed inte 

alls känt att projektkonsulten har de personliga egenskaper som är i linje med vad den offent-

liga beställaren söker.  

 

Uppföljning och av utlovad kompetens som Eriksson och Lind (2015) skriver om, där tillvä-

gagångsätt som att skriva detaljerade kontrakt, kräva rörligt material och begära in detaljerade 

och tydliga handlingar ska öka tilliten och därmed minska risken för att ena parten (konsulten) 

ska agera opportunistiskt. Att följa upp konsultens påstådda kompetens, som samtliga av de 

offentliga beställarna gör, och använda sig av liknande tillvägagångsätt som Eriksson och 

Lind (2015) beskriver genom att enbart granska konsultens Cv:n, begära in detaljerande hand-

lingar som certifikat eller andra meritförteckningar under projektets gång visar endast ett re-

sultat av konsultens ”hårda” parametrar. Om konsulten har genomfört sin påstådda utbildning, 

jobbat med de tidigare projekt som utfästs, tagit de certifieringar som angivits och genomgått 

de kurser som finns i Cv:t, säger det i grunden ingenting om hur konsulten verkligen är som 

kommunikatör, gruppdeltagare. Det påvisar heller inte vad konsulten har för mål med pro-

jektet eller vad hen värdesätter.  
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6.4 Del 4 -  De offentliga beställarnas framtidstro över kompetenskraven 

Senior & Swailers (2010) menar att det finns många teknologiska faktorer som påverkar orga-

nisationer. Investeringar i teknologi ses inte bara som en vinstdrivande fördel för organisationer, 

utan också som en drivande faktor för utveckling på nationell nivå. De förklarar också att ut-

vecklingen driver produktivitet och förändrar arbetsmarknaden då tekniken kan ersätta jobb och 

arbetsmoment. I intervjuerna med de offentliga beställarna var det flera som menade att inom 

de närmsta åren kommer de att säkerhetsställa att projekteringsledaren innehar mer kompetens 

för de digitala verktyg som ständigt utvecklas. Detta på grund av att samhället digitaliseras och 

att fler arbetsmoment sker elektroniskt, vilket betyder att deras framtida kompetenskravsättning 

över projekteringskonsulternas digitala förmågor kommer få mer uppmärksamhet. Det i sin tur 

går att härleda till vad Senior & Swailers (2010) förklarar. Om tekniken ständigt utvecklas, och 

kan ersätta olika arbetssätt eller arbetsmoment, går det att tänka sig att de offentliga beställarna 

vill säkerhetsställa att projekteringskonsulterna faktiskt kan arbeta och har färsk kompetens 

inom de senaste digitala hjälpverktygen som projekteringsprocessen idag kräver.  

 

Bland de offentliga beställarna var det flera som antydde att de kommer rikta mer fokus åt att 

säkerhetsställa de båda projektkonsulternas personliga egenskaper i sin kravsättning. Det skulle 

exempelvis kunna innebära att försäkra sig om ifall projektkonsulten är en bra kommunikatör, 

fungerar bra i grupp, tar ledningsansvar, har social kompetens samt är utåtriktad. Tillvägagång-

sättet för att granska faktorer som dessa blir då att beställarna får använda sig av intervjuer. Att 

endast kompetenskravsätta konsulternas ”mjuka” egenskaper blir en svår uppgift. Att de offent-

liga beställarna vill säkerhetsställa att den inhyrda projektkonsulten fungerar socialt kan hänga 

ihop med deras syn på outsourcing som Svenssons (2010) förklarar. Att projektkonsulten er-

bjuder köparen flexibilitet och tack vare sin kompetens kan agera som ytterligare en i beställar-

organisationen. Vilket också går att exemplifiera, genom att en offentlig beställare är i behov 

av ytterligare en projekteringsledare eller byggledare till ett projekt. I det läget kan man tänka 

sig att organisationen hyr in en projekteringsledare, eller en byggledare under en viss tid, och 

snabbt vill försäkra sig om att den personen kommer att fungera i gruppen och minst svara upp 

till den kompetens som redan finns inom organisationen. Att sedan föra intervjuer är ju också 

ett sätt att minimera risken för moral hazard som Eriksson och Lind (2015) beskriver det. Där-

emot kvarstår problemet med att intervjupersoner uppfattar människor olika.  
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7 Slutsats 
 

Kompetenskravens utveckling 

De offentliga beställarnas kompetenskrav för bygg- och projekteringsledande konsulter har för-

ändrats över tiden. Det går att se förändringar i de utbildnings- och arbetslivserfarenhetsrelate-

rade miljö- och juridiska kompetenskraven, där utvecklingen hos de offentliga beställarna gått 

från en mer allmän kravsättning. Från ”god utbildning, relevant arbetserfarenhet och juridiska 

kunskaper” till att kravsätta mer specificerat, exempelvis som ”byggteknisk ingenjör, 5-10 års 

arbetslivserfarenhet varav minst 3 år som byggledare/projekteringsledare, BAS-U/P Behörig-

het, kunskaper inom miljöledningssystem och genomförda kurser i entreprenadjuridik”.  

 

Förändringar av utbildnings- och arbetslivserfarenhetsrelaterade kompetenskrav kan förklaras 

genom problemet moral hazard. De offentliga beställarna litar inte på marknadens alla projekt-

konsulter, och genom att höja sin omfattning av utbildnings- och arbetslivserfarenhetsrelaterade 

kompetenskrav skyddar de sig mot att tvingas välja de allra billigaste konsulterna med mindre 

erfarenhet. Detta då de vill säkerhetsställa att de har rätt kompetens i form av rätt konsulter som 

matchar mot projektets komplexitet. Det kan också handla om att de vill förstärka sig själva 

mot byggentreprenören där projektkonsulterna besitter högre kompetens än den offentliga be-

ställarorganisationen, vilket kan grunda sig i ett tillitsproblem mellan beställare och byggentre-

prenör. 

 

Förändringar inom hållbarhet där miljöaspekter beaktas kan förklaras i den ekologiska moder-

niseringen som frambringat sektorsavtal, olika miljöprogram och ISO-standarder som företag 

strävar efter att erhålla. Påtryckningarna från samhället i form av avtal, lagar och andra mark-

nadsregler bidrar till att de offentliga beställarna säkerhetsställer att kompetensen också finns 

hos inhyrda konsulter.  

 

Förändringar inom krav på juridisk kompetens för de båda projektkonsulterna kan förklaras 

genom att när både bygg- och projekteringsledare outsourcas av den offentliga beställaren som 

söker efter konsulter som kan agera deras ”förlängda arm” och därmed utföra samma typ av 

arbete som deras egen personal. Vilket oftast exempelvis innefattar möjligheten att kunna upp-

handla underkonsulter eller bistå den offentliga beställaren med juridiska avtal. Det kan också 

förklaras i att de offentliga beställarna vill säkra upp den juridiska kompetensen för att slippa 

handla upp ytterligare konsulter i syfte att utreda entreprenadjuridsk problematik som kan upp-

stå i byggprojekt. 

 

Krafter bakom förändringar 

Det som de offentliga beställarna pekar på som utlöser förändringar i deras organisationer är 

politiken. Politiska beslut formar organisationernas inriktningar och påverkar hur saker och 

ting ska utföras. Detta då samtliga organisationer styrs av politiken i landet. När politken för-

ändrars, förändras också de offentliga organisationerna vilket kan ha stor inverkan på vad or-

ganisationen eftersträvar för kompetens och hur organisationen kravsätter. 

En annan faktor som de offentliga beställarna nämnde var interna förändringar vilket kan för-

klaras genom att en ökning av sin personalstyrka kan leda till ökad kompetens inom beställar-

organisationen och genom erfarenhetsåterföring utvecklar sig organisationer och får därmed 

större förståelse för hur organisationen kan kravsätta bättre till nästa upphandling.  
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Beställarens fokus  

Mellan de offentliga beställarna finns det olika sätt att förankra tillit. Vissa av de offentliga 

beställarna fokuserar på konsultens utbildning medan andra är mer intresserade över projekt-

konsultens tidigare arbetserfarenhet. Dock har de en sak gemensamt, samtliga strävar efter att 

minimera risken för att moral hazard ska uppstå. Att de hyr in en konsult som efter ingått kon-

trakt missgynnar projektet. Men vad de offentliga beställarna fokuserar på kan också spegla 

vad de som utfäster kompetenskraven har för bakgrund. Variationen kan också förklaras ge-

nom den kultur som finns i beställarorganisationen, där de som utfäster kompetenskraven inte 

vill gå emot vad som är förbestämda avtal inom organisationen.  De offentliga beställarna var 

även olika i hur de granskade projektkonsulten.  

 

Beställarens granskning och uppföljning 

Vissa av beställarna var noga med att granska Cv:n, certifieringar, referenser och andra merit-

förteckningar medan andra föredrog till stor del intervjuer och vissa tog in bägge i sina beslut. 

Variationen kan även här förklaras genom att de offentliga beställarna har olika sätt att eta-

blera tillit till projektkonsulter.  

 

Att begära in ytterligare handlingar om projektkonsulten efter påskrivet avtal är ett bra tillvä-

gagångssätt som många beställare använder för att följa upp projektkonsultens påstådda kom-

petens men det räcker inte hela vägen för att också granska projektkonsultens mjuka/person-

liga egenskaper. Övervakningen av projektkonsultens personliga egenskaper menar många 

beställare sker automatiskt i och med att många inhyrda projektkonsulter jobbar nära eller till 

och med tillsammans med organisationen vilket ger beställaren möjlighet att enkelt beskåda 

om konsulten besitter den utlovade kompetensen men också att hen sköter sig i allmänhet.  

 

Beställarens närmaste framtidstro 

Slutligen gick det också att se en trend i hur de offentliga beställarna resonerade om den 

närmaste framtiden gällande deras kompetenskrav. De flesta utgav att den tekniska samhälls-

utvecklingen driver tekniska lösningar framåt vilket leder till att mer teknik används, främst 

inom projekteringsskedet. Detta menar de offentliga beställarna bidrar till att de inom kort 

kommer öka kompetenskraven över de tekniska hjälpmedel som byggprocessen kräver.  

 

De offentliga beställarna utfäster också att projektkonsulternas personliga egenskaper är allt 

viktigare. Inom den närmsta framtiden kommer också många av de offentliga beställarna rikta 

mer fokus åt projektkonsultens personliga egenskaper.  

 

Svenska Bostäder kommer fokusera mer på projektkonsultens tidigare arbetserfarenhet genom 

att undersöka referensprojekten tillsammans med referenspersonen noggrannare. Stockholms 

Stad kommer fokusera vidare både på konsultens utbildning och tidigare arbetserfarenhet, men 

kommer att rikta mer uppmärksamhet till konsultens personliga egenskaper samt digitala verk-

tyg som underlättar projekteringsprocessen. Locum kommer också rikta mer uppmärksamhet 

åt konsultens personliga egenskaper, detta för att säkerhetsställa projektkonsultens sociala fär-

digheter. Krav över tekniska projekteringshjälpmedel under projekteringsskedet kommer också 

att få mer uppmärksamhet. Trafikverket kommer att fortsätta med liknande kompetenskravsätt-

ning för större projekt medan för mindre projekt kommer en mer projektanknuten kravsättning 

bli vanligt förekommande. SL kommer bli tydligare i sin kravsättning och rikta uppmärksamhet 

till projekteringsledarens digitala förmågor samt granska projektkonsultens personliga egen-

skaper.  
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8 Vidare forskning 
För att få en mer djupare förståelse om hur beställarna kravsätter kan analyser göras av de krav 

som de offentliga beställarna ställer på företagsnivå, det vill säga de krav som beställaren ställer 

på de konsultföretag som lämnar anbud. Den här rapporten kan inte ses som representativ då 

intervjuer bör hållas med fler offentliga beställare än de fem som finns med. Detta eftersom 

mycket handlar om att få olika beställares syn var deras fokus ligger i kompetenskravsättningen, 

hur de följer upp den konsultens utlovade kompetens och vad de förutspår som kommer att 

hända med deras kompetenskrav inom de närmsta åren. Det hade också varit intressant att göra 

nya intervjuer med representanterna från de offentliga beställarna med deras tidigare kompe-

tenskravkravsättning som utgångpunkt, och på så sätt kunna få en större förståelse för hur de 

resonerade över kompetenskravsätningen.  

Avslutningsvis hade det också varit intressant att undersöka hur privata beställare hanterar in-

köpsprocessen av konsulttjänster, när inte lagen om offentlig upphandling reglerar deras tillvä-

gagångsätt. Deras tankar kring kompetenskravsättning över projektledningskonsulter hade kun-

nat undersökas genom kvalitativa intervjuer.  
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Muntliga källor 
Respondent A; Projektledare hos Svenska Bostäder. 2016. Intervju 23 Mars 

 

Respondent B; Inköpare hos Trafikverket. Telefonintervju 24 Mars 

 

Respondent C; Upphandlingssamordnare hos Stockholms Stad. Intervju 29 Mars 

 

Respondent D; Projektområdessamordnare hos Locum. Intervju 29 Mars 

 

Respondent E; Programdirektör hos SL. Intervju 31 Mars  

 

Figurer 

 

Figur 1, Upphandlingsprocessen– Bergman, Mats, Indén, Tobias., Lundberg, Sofia och Madell, 

Tom. 2011. Offentlig upphandling – På rätt sätt och till rätt pris. Studentlitteratur AB: Malmö 

 

Figur 2, Tjänsteförsäljningsprocessen– Sköld, Johan. 2004.  Försäljning i konsultföretag. Liber 

AB: Lund 

 

Tabeller 

 

Tabell 1, – Lista över antalet utannonserade upphandlingar för år 2014. Konkurrensverket. 

2015. http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2015-

9.pdf (hämtad 2016-02-15) 

 

Tabell 2 – Sammanställda kompetenskrav för byggledaren 

 

Tabell 3 – Sammanställda kompetenskrav för projekteringsledaren 
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10 Bilaga 1 – Tidstypiska kompetenskrav  
 

10.1 2005 
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10.2 2010 
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10.3 2015 
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11 Bilaga 2 – Representativitetsunderöskning 
 

Anser du att era kompetenskrav (för byggledare och projekteringsledare, för år 

2005,2010,2015) som finns bifogade representerar hur kraven såg ut som ställdes vid respek-

tive år överlag ?  

 

Anser du att era kompetenskrav i de bifogade handlingarna stämmer överens med projektets 

komplexitet, storlek och omfattning ?  

 

Anser du att de bifogade kompetenskraven skiljer sig från övriga, liknande upphandlingar för 

varje år? 

 

Hur många upphandlingar gjordes det för byggledare respektive projekteringsledare för år 

2005, 2010 och 2015 ? 
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12 Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

Vad har du för roll?  

Vilken är din bakgrund? 

Vilka är dina arbetsuppgifter och ansvar? 

Hur ser du på upphandling generellt?  

Hur ser du på kompetenskraven i upphandling? 

 

Del 1 – Krafter bakom förändringar 

Varför tror du att kompetenskraven utvecklas med tiden? 

Var tror du drivkrafterna som ligger bakom förändringarna av kravens utveckling kommer 

ifrån? Exempelvis politiska beslut, lagstiftningen eller samhällsutveckling? 

Vem fattar beslut om vilka kompetenskrav som ska finnas med i AF dokumentet eller förfråg-

ningsunderlaget i er organisation? 

Del 2 – Beställarens fokus 

Vilken typ av kompetens hos konsulten viktar ni mest tyngd på? Exempelvis utbildning, ar-

betslivserfarenhet, certifieringar eller byggtekniska och juridiska kurser? Eller kanske kom-

munikation? Förmåga att samarbeta?  

Varför fokuserar ni åt just den typen av kompetens? 

Hur ser ni på funktionskrav gentemot kompetenskrav? Vad är viktigast för er? 

Tror du kompetenskraven som ställs skiljer sig mot stora och små städer? 

Del 3 – Beställarens uppföljning  

Hur säkerhetsställer ni att den utlovade kompetensen verkligen finns hos konsulten?  

Hur övervakar ni att utlovad kompetens fortlöper under hela projektperioden? 

Påverkas komptensuppföljningen och säkerhetsställandet om det finns en personlig kontakt 

sedan tidigare på konsultföretaget? 

Del 4 – Beställarens framtidstro 

Vad tror du kommer att hända med kompetenskraven som ställs av er inom de närmsta 2-4 

åren?  

Vid svar om förändring, Varför tror du de kommer att förändras? 

Vilka områden inom kraven tror du kommer att utvecklas mest och på vilket sätt tror du de 

kommer att utvecklas?  

Finns det krav som du tror kommer att avvecklas? 

Vid svar JA, Varför tror du det? 

 


