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Förord 
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Sammanfattning 

Det är viktigt med väl utförd planering för att ett byggprojekt ska gå smidigt och stå färdigt 

inom utsatt tid. Det är också viktigt för att hålla utsatt budget, så att det inte tillkommer onödiga 

och oväntade kostnader. Ju senare ett fel upptäcks, desto dyrare är det att rätta till, många gånger 

dyrare än om det upptäcks i ett tidigt skede innan byggstart. Det är förarbetet och projekteringen 

som sätter alla förutsättningar för bygget.  

 

Ett bristfälligt förfrågningsunderlag kan få stora konsekvenser för slutsumman i ett projekt, och 

detta examensarbete har som avsikt att undersöka förfrågningsunderlag och kartlägga vilka 

brister som är vanligast och vilka som har störst påverkan på slutsumman. Målet har varit att 

skapa en förståelse och översikt över bristerna i ett förfrågningsunderlag hos läsaren. 

 

Med hjälp av en litteraturstudie kring ämnet har en intervju genomförts med väl genomtänkta 

frågor för att få så bra svar som möjligt på frågeställningen och kunna presentera ett bra resultat. 

I rapportens slut presenteras de vanligaste bristerna och vad de kan få för konsekvenser, och 

detta resultat diskuteras sedan och följs upp med en slutsats på hela arbetet. 

 

Resultatet av intervjuerna visade att det finns bristande förfrågningsunderlag, vilket genererar i 

onödiga kostnader. Detta är främst på grund av tillkommande ÄTA-arbeten och tvister som 

uppstår mellan de olika parterna. Dessa brister i förfrågningsunderlaget kan bero på att det inte 

lagts ner tillräckligt med tid och arbete i det tidiga respektive sena skedet av ett projekt. Det vill 

säga både vid skapandet av förfrågningsunderlaget och vid granskningen av ett avslutat projekt. 
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Abstract  
It is important to have well-planned planning for a construction project to go smoothly and be 

completed within the deadline. It is also important to keep exposed budget, so that there are no 

unnecessary and unexpected costs. The later an error is discovered, the more expensive it is to 

adjust, many times more expensive than if it's discovered early in the process of a project. It's 

the preparation and the projecting that sets all the prerequisites for the building.  

 

A lack of specifications in these contract documents may have major consequences for the total 

cost of a project, and this examination project aims to investigate the contract documents and 

identify the most common shortcomings and those that have the greatest impact on the total 

cost of a project. The aim has been to provide an understanding and overview of the 

shortcomings in these contract documents for the reader. 

 

With the help of a literature study on the subject, an interview has been conducted with well 

thought-out questions to get the best answers possible on the issue for this report and to present 

a good result. At the end of the report, the most common shortcomings and their consequences 

are presented, and this result is then discussed and followed up with a conclusion on the whole 

work. 

 

The results of the interviews showed that there is a lack of specifications in contract documents, 

which generates unnecessary costs. These are mainly additional contract changes and disputes 

that arise between the various parties. These shortcomings in the specifications may be due to 

the fact that no time has been spent in the early and late stages of a project. That is to say in the 

preparation of the contract documents and in the examination of a completed project. 
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1. INLEDNING 
I rapportens inledning kommer en bakgrund till arbetet presenteras som följs av arbetets syfte, 

mål och avgränsningar. Detta kommer ge läsaren en övergripande introduktion och en förståelse 

för vad som vill uppnås med undersökningen. 

1.1 Bakgrund 

Det är många aspekter att ta hänsyn till i dagens byggbransch för att se till så att det färdiga 

byggprojektet faktiskt stämmer överens med det som beställts. Varje byggprojekt startar med 

ett behov eller en idé från beställarens sida, och slutar med en färdig produkt som ska uppfylla 

behovet. För att detta ska kunna ske, och för att det ska kunna ske inom den angivna byggtiden 

och med en acceptabel kostnad är det viktigt att det tas fram väl utförda underlag. Underlaget 

som ligger till grund för ett byggprojekt kallas förfrågningsunderlag och innehåller handlingar 

som beskriver hur objektet i fråga ska utformas och hur projektet ska genomföras. Det är 

beställarens ansvar att ta fram ett förfrågningsunderlag och det är viktigt att det är väl utfört för 

att undvika onödiga och kostsamma fel längre fram i bygget. Det är alltså viktigt att det planeras 

och projekteras väl i det tidiga skedet i ett byggprojekt. 

 

Är dessa handlingar bristfälliga eller på något sätt otydliga kan det skapa problem i 

byggprocessen i form av onödiga kostnader. Det kan till exempel skapa tvister mellan de olika 

parterna i ett byggprojekt på grund av missförstånd, eller bidra till onödiga ÄTA-arbeten som 

hade kunnat undvikas, eller skapa förseningar i ett bygge. Det kan även bidra till att det byggs 

fel på grund av feltolkning av underlaget. Ett väl utfört förfrågningsunderlag kan sätta stopp för 

många av de onödiga konsekvenserna och bidra till att bygget fortlöper smidigt och att onödiga 

utgifter undviks. 

 

Det är allmän kännedom i dagens byggbransch att det ofta är i ett tidigt skede problematiken 

för ett projekt uppstår. Det har förekommit flera exempel där slutkostnaden för ett byggprojekt 

blivit betydligt dyrare än beräknat från första början. För att kunna undvika detta behöver mer 

tid läggas på att utforma förfrågningsunderlaget för att se till så att det  är tydligt och väl 

genomarbetat och enkelt att arbeta efter. På detta sätt kan stora kostnadsbesparingar göras. 

 

1.2 Syfte 

Denna undersökning har som syfte att klargöra vilka bristerna i ett förfrågningsunderlag är. Det 

kommer undersökas vilka som är de vanligaste bristerna som uppstår och även de som har störst 

påverkan på ett byggprojekts slutkostnad. 

 

I denna undersökning är klarhet väsentligt, och arbetet kommer att sträva efter att skapa en 

förståelse för läsaren. Detta för att få en överblick av de brister som förekommer i ett 

förfrågningsunderlag som påverkar ett byggprojekt negativt i form av onödiga kostnader. 

1.3 Mål  

Målet med arbetet är att ge en överblick över brister som förekommer i ett förfrågningsunderlag 

och vad konsekvenserna av dessa blir. Att skapa en förståelse och insikt för läsaren är något 

som värderas tungt i denna undersökning. 
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1.4 Frågeställning  

Vilka är de vanligaste förekommande bristerna i ett förfrågningsunderlag och hur kan de 

påverka slutsumman?  

 

1.5 Avgränsningar  

Detta arbete kommer att avgränsas mot totalentreprenader, där förfrågningsunderlaget upprättas 

med hjälp av ABT 06. Det kommer alltså inte tittas närmare på utförandeentreprenader, detta 

då totalentreprenader är det absolut vanligaste i dagens byggbransch. 

Arbetet kommer även vara avgränsat till offentliga upphandlingar inom LOU, och kommer 

alltså inte inrikta sig mot privata upphandlingar. Alla byggprojekt med en kommun eller ett 

kommunalt företag som beställare utfärdas som en offentlig upphandling, vilket är de allra flesta 

av de större byggprojekten. Det är även här som bristfälliga förfrågningsunderlag får störst 

påverkan på slutsumman, så genom att undersöka offentliga upphandlingar kommer arbetet 

troligtvis få ett mer intressant resultat än genom att undersöka privata upphandlingar. 

 

För att sammanfatta så kommer arbetet alltså avgränsas till totalentreprenader utfärdade som en 

offentlig upphandling enligt LOU, vilket är det vanligaste för byggprojekt i dagens byggbransch 

och även vanligaste projektformen som Protek Projektstyrning arbetar med. 

 

2 METOD 
Två olika typer av studier har genomförts, först en litteraturstudie och sedan en intervjustudie. 

Litteraturstudien har gjorts genom en undersökning och sammanställning från en rad olika 

källor, där den mest väsentliga informationen tagits med och omarbetats i rapportens teoridel. 

Dessa källor har varit faktaböcker, nyhetsartiklar och informationsblad från betrodda och 

granskade källor på internet. Litteraturstudien har som avsikt att, förutom att ge läsaren en 

inblick i ämnet, ligga till grund för resultatdelen i rapporten.  

 

Utifrån det som sammanställts i litteraturstudien och presenterats i rapportens teoridel har en 

intervjustudie förberetts som ska ge hela arbetet ett resultat. Fyra personer från byggbranschen 

som är kunniga inom ämnet har intervjuats i denna studie. Personerna som intervjuats kan grovt 

delas upp i två olika arbetsområden inom byggprocessen, dels entreprenadsidan och dels 

beställarsidan. Därtill ska också nämnas att alla fyra personerna har olika arbetsroller inom 

byggsektorn, även om det här väljs att göra en indelning mellan beställare och entreprenör då 

denna indelning är väsentlig för studiens ämne. Förfrågningsunderlag ses från två olika håll 

beroende på om en person tillhör beställarsidan eller entreprenörsidan, därför är denna 

uppdelning tydlig i intervjustudien. Av samma anledning valdes lika många personer från 

vardera sida, då det har intervjuats två personer från entreprenadsidan och två personer från 

beställarsidan. Personerna från beställarsidan skiljer sig en del i deras arbetsroller och 

erfarenhet, där en har en chefsroll med mångårig erfarenhet och den andra personen en mindre 

roll och mindre erfarenhet. Dock så har den här personen en roll där man arbetar väldigt mycket 

med förfrågningsunderlag så det är inte på något sätt givet på förhand vem som är mest kunnig 

inom ämnet. Personerna från entreprenadsidan däremot har båda mångårig erfarenhet och 

liknande arbetsroll, även om deras arbetsuppgifter skiljer sig en del. Båda två arbetar hos ett 

stort byggföretag och har erfarenhet från stora byggprojekt. Samtliga personer som intervjuats 

har mycket erfarenhet och arbetar regelbundet med förfrågningsunderlag mer eller mindre, och 

är speciellt utvalda för att få ett bra resultat på intervjustudien. Som det har antytts i texten ovan 

var uppdelningen mellan entreprenör och beställare för att få ett mer omfattande resultat och få 
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olika synvinklar på bristerna i förfrågningsunderlag. Samtliga intervjuer har spelats in i syfte 

att lättare kunna sammanställa resultatet i efterhand. Nedan presenteras en lista över 

intervjupersonerna där intervjuperson 1 och 2 tillhör entreprenadsidan och intervjuperson 3 och 

4 tillhör beställarsidan. 

 

Intervjuperson 1: Arbetschef på ett entreprenadföretag. 

Intervjuperson 2: Projektledare på ett entreprenadföretag. 

Intervjuperson 3: Anbudsingenjör på beställarsidan. 

Intervjuperson 4: Projektledare på beställarsidan. 

 

Dessa benämningar används för att underlätta vid presentation av resultatet från intervjuerna. 

 

Intervjustudien har genomförts med en semistrukturerad intervjuteknik, vilket innebär att en 

rad fasta frågor förberetts inför intervjun som följs av följdfrågor för att ge en öppnare 

diskussion. Frågorna som förberetts har varit noggrant formulerade och specifikt anpassade till 

de olika personernas arbetsroll. Alltså har frågorna sett lite annorlunda ut beroende vad 

personen som intervjuats arbetar med, även om de handlar om samma ämne.  

 

Till intervjustudien togs det fram två stycken frågeformulär, ett för beställarsidan och ett för 

entreprenadsidan. I och med att synvinkeln på förfrågningsunderlag skiljer sig beroende på om 

man arbetar inom beställarsidan eller entreprenadsidan så skiljde sig frågorna en del även om 

de handlar om samma ämne. En del frågor var översiktliga där personen kunde prata ganska 

fritt kring ämnet och en del frågor mer specifika där det efterfrågades ett mer “rakt” svar. På 

det ena frågeformuläret fanns det 10 frågor och på det andra 12, alla dessa frågor ställdes till 

respektive person med tillägg av ytterligare frågor som uppkom under intervjun (se bilaga 1). 

 

Syftet med intervjuerna har varit att få fram personens egna åsikter kring bristerna i 

förfrågningsunderlag, för att kunna jämföra och värdera de olika personernas svar. Att få en 

“ärlig” bild för hur det faktiskt ser ut i byggprocessen gällande förfrågningsunderlag har 

värderats högt. Utifrån detta har ett resultat och ett svar på arbetets frågeställning presenterats. 

 

3. TEORI 
I följande ges bakgrundsfakta kring ämnet. All bakgrundsfakta är på något sätt kopplad till 

rapportens frågeställning för att ge en inblick och förståelse kring ämnet som undersökningens 

resultat baserar sig på. Detta kommer göras genom en överskådlig genomgång av hela 

byggprocessen för att sedan gå in djupare på byggnadsprojektering, upprättande av 

förfrågningsunderlag och hela upphandlingsprocessen. Även en beskrivning av de olika 

entreprenadformerna med fokus på totalentreprenad och ABT 06 kommer göras, följt av fakta 

kring hur granskning och uppföljning kring förfrågningsunderlag går till. 
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3.1 Byggprocessen  

Byggprocessen är ett samlat ord för ett projekts olika skeden från start till slut.  

Processen inleds med att ett “förstudie” där någon eller några har ett behov av att bygg eller 

renovera som fastställer sina önskemål, funktioner och krav på byggnaden. Visar förstudien att 

det är genomförbart påbörjas nästa steg som är projektering. Projekteringen görs med hjälp av 

ritningar, beskrivningar, beräkningar, modeller och bilder för att skapa en översiktlig bild av 

produkten.  

 

Nästa viktiga skede är byggskedet eller produktionen som de flesta kallar det. Det mest 

förekommande är att byggskedet inleds med markarbeten och sedan grundläggning följt av 

stomresning. Det byggs långsamt uppåt till tätt tak som innebär att huset är väderskyddat och 

det inre arbetet kan påbörjas. Därefter när byggnaden är färdigställd överlämnas den till kunden 

med en garantitid på ett antal år som skall se till så att kraven och funktionen som ställts på 

byggnaden är uppfyllda.  (Gohary) 

 
Figur 1, Byggprocessens olika skeden, (Egen illustration)   

3.1.1 Projektering 

Det projekteringen handlar om är först och främst att bestämma egenskaperna för det som ska 

upprättas. Detta görs med hjälp av ritningar, beskrivningar, beräkningar, modeller och bilder 

för att skapa vad som kan sägas är en icke-materiell produkt, som ska ligga till grund för 

upphandling och produktion av den materiella produkten. Det ingår även i projekteringen att 

beskriva hur produkten ska tas i bruk och användas. (Stintzing 2005) 

 

Även om den “alldagliga” beskrivningen för projektering inom den svenska byggbranschen 

nästan bara är framtagandet av ritningar och beskrivningar, så finns det ett betydligt större 

område som begreppet täcker. Till projektering tillkommer även den produktbestämning som 

sker redan i programskedet och alla processer som styr produktbestämningen. (Stintzing 2005) 

 

I projekteringsfasen är det oftast många delprocesser som behandlas parallellt som är beroende 

av varandra och som är integrerade i byggprocessens olika delar. Dessa delprocesser brukar 

delas upp i händelser, beslutsfattande, produktbestämning och projekteringsledning. Händelser 

är beslut som kommer utifrån så som beslut om bygglov och tillåtelse till byggstart. 

Beslutsfattande under projekteringen skapar följder som ligger till grund för målsättning och 

ramar för resursåtgång, ekonomi och tidsåtgång. Dessa är direkt anslutna med de beslut som 

berör hela byggprojektet, och det förekommer beslut och besked inom ramen för projektet som 

styr uppläggningen av arbetet. 

Produktbestämningen är själva utformningen, vilket avser formgivning och teknisk 

konstruktion, och kan delas upp i fyra delprocesser: 

➢ Framtagning av förutsättningar med avseende på behov och mål. 

➢ Förbättring och värdering av idéer, koncept, skisser och förslag. 

➢ Samordning av arkitektoniska och tekniska lösningar för att nå den bästa produkten. 

➢ Redovisning av färdiga handlingar till upphandling och produktion med mera. 

   Förstudie  Projektering  Upphandling  Produktion  Förvaltning 
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Projekteringsledning sker löpande under projekteringens gång och har som syfte att verkställa 

beslut genom att samordna, leda, organisera och planera de olika händelseförloppen i 

projekteringen. Det kan avse ekonomisk planering och kostnadsstyrning, uppbyggnad av 

projekteringsorganisation, eller olika typer av samverkan med exempelvis myndigheter eller 

entreprenörer. (Stintzing 2005) 

 

Projekteringen kan delas upp i olika skeden för att få en bättre bild om hur en 

projekteringsprocess går till. Dessa är programskede, systemhandlingsskede, 

huvudhandlingsskede, upphandlingsskede och bygghandlingsskede. Det kan vara svårt att se 

skillnad på de olika skedena och de överlappar ofta varandra, men trots detta så betraktas de 

som enskilda delar med definierbart start och slut. (Stintzing 2005) 

 

I programskedet förtydligas kraven från förstudien i programhandlingar såsom in- och utvändig 

utformning, byggnadens storlek och tekniska standard. Programhandlingar är ett underlag som 

sammanfattar förutsättningarna och som sedan därefter beslutas ifall projekteringen skall 

fortsätta, samt att programhandlingar utgör ett underlag för programkalkyl. Processen från det 

att arbetet med programhandlingar inleds, tills det blir aktuellt att besluta om det skall fortsättas 

projektera kan ta flera år. (Stintzing 2005) 

 

Nästa skede i byggprocessen är systemskedet, där det beskrivs vilka tekniska system och 

material som är mest optimala för det specifika projektet. I dessa systemhandlingar beskrivs 

hur den planerade utformningen av byggnaden skall se ut men även dess tekniska 

installationssystem. Handlingarna inkluderar bland annat tydliga planlösningar, 

rumsbeskrivningar och utrustningar samt flera andra upphandlingar. (Stintzing 2005) 

 

När dessa systemhandlingar anses vara färdiga är det bygghandlingar som skall tas fram som 

sedan sätter grunden för olika entreprenörens anbud på projektet i ett förfrågningsunderlag. 

Efter att en entreprenör valts fortsätter processen med att ett avtals skrivs där det inkluderar 

tidplan, ekonomisk uppföljning, budget och andra viktiga aspekter. (Stintzing 2005) 

 

 
 

 

Figur 2, Projekteringens olika skeden (Egen Illustration)   

  

  Tidigt Skede 
  Programhandlingar 

  Systemhandlingar 

  

 Bygghandlingar 

  Förfrågningsunderlag 
  Anbudsskede  Produktion 
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3.2 Upprättande av förfrågningsunderlag 

Upprättande av förfrågningsunderlag är en viktig del i byggprocessen då det är här alla villkor 

för bygget bestäms. Det är ofta svårt och dyrt att rätta till något i efterhand eller under projektets 

gång, så det är viktigt med ett väl genomfört underlag för upphandlingen för att undvika 

missförstånd eller fel. Beställaren tar fram ett förfrågningsunderlag som annonseras för 

leverantörer att lägga anbud på. I förfrågningsunderlaget framgår det krav på leverantören och 

tjänsten som ska utföras och det specificeras hur anbuden som lämnas in kommer att utvärderas. 

Det ska även ingå kontraktsvillkor som ska gälla under hela avtalstiden, och administrativa 

villkor för hur upphandlingen ska genomföras. Oftast är det leverantören som lägger anbudet 

med lägst pris som vinner kontraktet, men det sker undantag från detta. (Linder 2011) Tack 

vare förfrågningsunderlaget kan beställaren säkerställa att upphandlingen kommer 

tillfredsställa behovet och utföras rättssäkert och effektivt. Dessutom utnyttjas konkurrensen på 

marknaden för att få det lägsta priset. (Konkurrensverket 2017a) 

 

3.2.1 Innehåll I ett förfrågningsunderlag  

Ett förfrågningsunderlag innehåller som sagt olika delar för att ge ett komplett underlag för hela 

upphandlingen. Enkelt kan de beskrivas som en uppdelning i två delar med en teknisk del och 

en administrativ del. Innehållet är dock mer komplext än så och enligt Kammarkollegiet (2011a) 

beskrivs innehållet med följande punkter: 

 

➢ Allmän information 

➢ Administrativa krav (Administrativa föreskrifter) 

➢ Krav på anbudsgivare 

➢ Krav på varan eller tjänsten (Tekniska krav)  

 

I den allmänna informationen ingår en beskrivning av upphandlingen, den upphandlande 

myndigheten och föremålet för upphandlingen, följt av de volymer och eventuella optioner som 

gäller. Det anges även ifall det finns en möjlighet att lämna anbud på bara en del av 

upphandlingen, och eventuella särskilda förutsättningar, som exempelvis risk för att 

upphandlingen avbryts. (Kammarkollegiet 2011a) 

 

I de Administrativa kraven anges vilket upphandlingsförfarande som tillämpas för 

upphandlingen, information om hur förhandlingarna kommer att genomföras och hur frågor om 

upphandlingen ska ställas till den upphandlande myndigheten och hur de kommer behandlas. 

Även förutsättningar för anbudsinlämning, hur tilldelningsbeslutet kommer att meddelas, samt 

bestämmelserna kring upphandlingssekretess beskrivs här. (Kammarkollegiet 2011a) 

 

I kraven på anbudsgivare beskrivs det hur den upphandlande myndigheten kommer att bedöma 

ifall anbudsgivaren har tillräckligt kunnande för att leverera det som efterfrågas. Bedömningen 

görs i varje enskilt fall och det kontrolleras ifall anbudsgivaren uppfyller de så kallade 

kvalifikationskraven. Först ska anbudsgivaren gå igenom de obligatoriska och de frivilliga 

uteslutningsgrunderna som är till för att säkerställa att det är ett seriöst företag. Skillnaden 

mellan en obligatorisk och en frivillig uteslutningsgrund är att om en frivillig uteslutningsgrund 

inte uppfylls är det beställarens val om denne vill utesluta anbudsgivaren. Detta kan vara om 

företaget är satt i konkurs men vill ändå lägga anbud, då är det upp till beställaren att besluta 

om de får vara med i anbudsgivningen. Om en obligatorisk uteslutningsgrund däremot inte 

uppfylls måste anbudsgivaren uteslutas. Obligatoriska uteslutningsgrunder är självklara 

orsaker, exempelvis om anbudsgivaren har utfört brottslig verksamhet. I vissa fall kan den 

upphandlande myndigheten kräva ett bevis på registrering från anbudsgivare att denne är 
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bokförd i ett register, exempelvis ett aktiebolagsregister. Nästföljande är att säkerställa att 

anbudsgivaren har tillräcklig ekonomisk ställning, teknisk kapacitet och yrkesmässig kapacitet 

att leverera kontraktsföremålet. Det finns en möjlighet vid behov för företag att åberopa andra 

företags kapacitet, men detta leder i praktiken till att företaget blir en underleverantör. Det går 

även för företag att lämna gemensamma anbud. Det går också att ställa krav på 

kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem i kraven på anbudsgivare. 

Kvalitetsledningssystem kan vara lämpligt att ställa krav på i situationer där 

upphandlingsföremålet är sådant att höga krav måste ställas på en tillräcklig kvalitetsnivå. 

Kvalitetsledningssystem innebär enkelt förklarat att företaget har ett system för att hantera och 

undvika avvikelser för att uppnå rätt kvalité. Miljöledningssystem är inte relevant att ställa vid 

upphandling av varor men är det vid upphandling av tjänster. Där redovisas anbudsgivarens 

miljöarbete genom ett miljöledningssystem, och kan vara relevant i situationer där 

kontraktsföremålet har en miljöpåverkan. (Kammarkollegiet. 2011a) 

 

I kraven på varan eller tjänsten beskrivs kraven på det som ska byggas. Alla dessa ska ställas 

enligt de grundläggande principerna för offentlig upphandling och alla kraven behöver vara 

uppfyllda i ett anbud för att kunna utvärderas. Samtliga krav ska vara relevanta för det som ska 

upphandlas och ska kunna öppna upp för konkurrens. (Kammarkollegiet. 2011a) 

3.2.2 Utformning av krav och villkor 

Vid framtagandet av förfrågningsunderlaget är det viktigt att vara noggrann vid utformningen 

av kontraktsvillkoren. De bör vara utformade på ett sådant sätt att det går lätt att lösa konflikter 

samtidigt som man behåller en sund affärsmiljö. Allteftersom kraven på upphandlingen växer 

fram så utformas kontraktet, och samtidigt som kraven sätts så bör man tänka på hur de ska 

följas upp. Enligt EU-domstolen är det ett brott mot likabehandlingsprincipen att ställa krav 

som inte kan kontrolleras. Beställaren ska alltså kunna kontrollera allt leverantören gör, och det 

är därför viktigt att ställa tydliga krav som lämnar så lite utrymme som möjligt för tolkning. 

Detta stärks än mer av att det är begränsad möjlighet att i efterhand ändra kontraktsvillkoren. 

(Kammarkollegiet 2012) 

 

För att uppnå ett väl utfört förfrågningsunderlag bör det uttrycka beställarens behov i form av 

krav på varan eller tjänsten som ska utföras. Enligt Kammarkollegiet, 2011 så är ofta 

slutanvändaren involverad i utarbetningen av förfrågningsunderlaget för att säkerställa att 

behovet tillgodoses. Det bör även ses över ifall en liknande upphandling skett tidigare, och i så 

fall utvärdera denna för att utvinna erfarenheter för att underlätta inför den aktuella 

upphandlingen. Det nämns även att det uppskattade värdet på upphandlingen bör vara med 

redan i planeringsskedet i ett projekt, alltså innan upprättande av förfrågningsunderlag. Detta 

för att säkerställa att upphandlingen ryms inom budget och att rätt upphandlingsförfarande 

väljs, då detta påverkas av värdet.(Kammarkollegiet 2011a) 

 

För att få de rätta ekonomiska villkoren bör konkurrensen på marknaden utnyttjas. Kraven i 

förfrågningsunderlaget bör utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt kan och vill 

lägga anbud. Kraven bör vara väl avvägda och relevanta till behovet, och det bör säkerställas 

att inga onödiga eller oavsiktligt höga krav som begränsar konkurrensen har ställts. Därför är 

det viktigt med en väl genomförd marknadsanalys för att kunna ställa ändamålsenliga krav. Det 

kan vara värdefullt att föra diskussion med potentiella leverantörer inför ett 

förfrågningsunderlag för att få information om hur de ser på det som ska upphandlas. Dock 

måste försiktighet iakttas så inte någon leverantör får en konkurrensfördel då detta bryter mot 

konkurrensprincipen och LOU. Det är viktigt att detta säkerställs och kan visas upp vid en 

eventuell överprövning. Ett exempel kan vara att ett konsultbolag anlitats för att få hjälp vid 
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utformningen av förfrågningsunderlaget, och detta bolag är sedan med i anbudsgivningen. Det 

är då viktigt att säkerställa att konsultbolagets deltagande inte snedvrider konkurrensen på något 

sätt. (Kammarkollegiet 2011a) 

 

Det ska det strävas efter att inte upprepa samma krav för att minska risken för misstolkningar, 

och innehållet i ett förfrågningsunderlag bör anpassas för varje enskilt fall så att upphandlingen 

kan göras på ett enkelt sätt. Det bör även undvikas att hänvisa för mycket till LOU eller andra 

lagar då detta kan skapa ett alldeles för omfattande förfrågningsunderlag. Detta gör att en del 

leverantörer kan ha svårt att greppa innehållet, och i vissa fall avskräcks från att lägga anbud. 

Det bör markeras tydligt alla krav som ställs på anbudsgivaren, och tydligt framgå att anbud 

som inte uppfyller alla krav inte får prövas. (Kammarkollegiet 2011a) 

3.2.3 Att ställa funktionskrav 

I en totalentreprenad ställs ofta funktionskrav. Genom att ställa krav på funktion istället för en 

specifik lösning så ökar möjligheterna för konkurrens. Fördelen med att ställa krav på 

funktionen är att entreprenören får större möjlighet till innovationslösningar istället för att ställa 

en specifik lösning som låser entreprenören till en viss produkt, arbetsmetod eller utförandet till 

en särskild teknik. Att ställa en specifik lösning kan leda till att det verkliga behovet eller 

funktionskravet som ställs inte kan uppnås. Entreprenören levererar den ställda lösningen men 

då finns det en risk att funktionen som eftersträvas inte uppnås. Men å andra sidan ställs det 

istället funktionskrav så läggs helhetsansvaret på entreprenören som skall leverera den 

funktionen med en innovationslösning. (Upphandlingsmyndigheten) 

 

Det är viktigt att identifiera behovet innan det ställs funktionskrav. Att ställa tydliga mål samt 

att analysera och strukturera de behov som skall uppnås är något som skall prioriteras så att det 

beskrivs i termer av funktionskrav som entreprenören skall uppnå. (Upphandlingsmyndigheten) 

3.3 Upphandlingsprocessen  

Linder, 2011 beskriver hur upphandlingsprocessen avser hela processen från det att ett behov 

uppkommer tills det att ett kontrakt har tilldelats med en leverantör. Det första som bör göras 

är att identifiera behovet och sedan ta fram ett förfrågningsunderlag som ser till så att behovet 

tillgodoses. Efter att förfrågningsunderlaget slutförts så annonseras det för företag att lägga 

anbud på, där företagen uppskattar en summa som det kommer kosta för dem att slutföra 

tjänsten. 

 

Vid en upphandling av en byggentreprenad finns det olika upphandlingsregler, som kan 

beskrivas som bestämmelser som måste följas vid de olika momenten i en upphandling. I en 

privat upphandling finns inga generella upphandlingsregler utan det är beställarens ansvar att 

ta ställning till hur upphandlingen ska gå till. Allmänt kan sägas att det ska framgå av de 

administrativa föreskrifterna för entreprenaden vilka upphandlingsregler som gäller. (Linder 

2011) BKK, (Byggandets Kontaktkommitté) gav 2007 ut generella upphandlingsregler som 

gäller för privata beställare. Denna rapport kommer dock inte undersöka privata upphandlingar 

utan kommer vara avgränsad till offentliga upphandlingar, vilket har nämnts tidigare i avsnitt 

1.4.  

 

Offentliga upphandlingar är den andra typen av upphandlingar och utförs av offentliga 

upphandlare, vilket står för statliga och kommunala myndigheter, samt statliga bolag och 

stiftelser. Offentliga upphandlingar upprättas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling), 

och reglerna skiljer sig i viss omfattning beroende på belopp, så kallat tröskelvärde. (Nordstrand 

2008) 
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De olika delarna för upphandlingsprocessen fram till kontraktstilldelning beskrivs utförligt i 

detta avsnitt med hjälp av ett flertal underrubriker. 

3.3.1 LOU 

Vid upprättande av ett förfrågningsunderlag är det ett måste att följa Lagen om Offentlig 

Upphandling (LOU), där alla krav som gäller för upphandling av varor eller tjänster framgår. 

Med hjälp av LOU kan beställaren bestämma villkor för hur kontraktet ska fullgöras och dessa 

ska framgå på ett tydligt sätt i förfrågningsunderlaget. De fem grundläggande principerna som 

gäller för all upphandling av varor eller tjänster framgår i LOU, dessa är: 

 

1. Likabehandling, som innebär att alla leverantörer ska behandlas på samma sätt. Samma 

krav ska ställas på leverantörerna som lagt anbud på upphandlingen, och alla 

leverantörer ska få samma information gällande upphandlingen. Exempelvis får inte ett 

anbud som kommit in för sent accepteras, då samma regler måste gälla för alla. 

2. Icke-diskriminering, som innebär att olika leverantörer inte får behandlas olika 

beroende på nationalitet. Kraven ska vara ställda på en produkts funktionalitet, och krav 

som exempelvis att produkten ska vara svensk får inte ställas, och heller inte krav som 

bara svenska företag kan uppfylla. Men om det är nödvändigt kan det anges som krav 

att leverantören ska vara svensktalande. 

3. Transparens, som betyder att varje upphandling måste behandlas med öppenhet. 

Uppgifter angående upphandlingen får inte hållas hemligt, och leverantörer som deltagit 

ska informeras om resultatet. 

4. Ömsesidigt erkännande, som innebär att intyg och certifikat som utfärdats av en 

myndighet i något annat EU-land måste godtas. 

5. Proportionalitet, som innebär att kraven som ställs får inte sträcka sig längre än 

nödvändigt. De åtgärder som beställaren gör får inte gå över vad som är nödvändigt för 

den aktuella upphandlingen. (Konkurrensverket 2017b) 

 

Utöver dessa finns även konkurrensprincipen som även den måste följas vid en upphandling. 

Det betyder att en upphandling inte får utformas i syfte att begränsa konkurrens så att vissa 

leverantörer gynnas eller missgynnas. (Konkurrensverket 2017b) 

3.3.2 Tröskelvärde för direktstyrda EU-regler 

Vid offentliga upphandlingar finns det så kallade tröskelvärden, som reglerar vilket 

upphandlingsförfarande som ska följas utifrån värdet på upphandlingen. 

Upphandlingsprocessen ser lite olika ut beroende på om värdet ligger under eller över 

tröskelvärdet. Ligger värdet över tröskelvärdet så följs de direktivstyrda EU-reglerna, då 

tröskelvärdet är satt vid en gräns då företag inom EU/EES beräknas vara intresserade av att 

lägga anbud. Dessa upphandlingar ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas, vilket 

skapar en större konkurrensutsträckning och ger möjlighet för företag inom EU:s och ESS- 

områdets medlemsstater att konkurrera i upphandlingen. Ligger värdet under tröskelvärdet så 

följs de nationella reglerna (15 kap. LOU). (Konkurrensverket 2011) 

 

Europeiska kommissionen beslutar om tröskelvärden för offentlig upphandling och de 

korrigeras vartannat år. Det senaste tröskelvärdet för byggentreprenader som gäller från och 

med 1:a januari 2018 är enligt konkurrensverket (2018) 52 620 561 kronor (5 548 000 euro). 

Eftersom värdet på upphandlingen bestämmer vilka regler som följs så måste beställaren räkna 

ut det totala beloppet för upphandlingen, där eventuella opinion- och förlängningsklausuler 

beaktas som att de kommer utnyttjas. Detta kan vara svårt att göra och måste utföras med 
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noggrannhet. Beräkningen av kontraktets värde ska ske i samband med annonseringen av 

upphandlingen och det är viktigt att den som utför beräkningen har en bra uppfattning om värdet 

på varorna eller tjänsterna. För att skaffa sig den kunskapen är det bra att utföra en 

marknadsanalys, som också är värdefull vid genomförandet av affären i övrigt. 

(Konkurrensverket 2011) 

 

Det bästa sättet för att skaffa sig en uppfattning om priserna på marknaden är att föra en dialog 

med leverantörerna. Detta är tillåtet så länge som dialogen inte ger någon leverantör 

konkurrensfördel. Här måste principerna om likabehandling och öppenhet betraktas. Det är lätt 

hänt att en beställare snabbt hamnar över tröskelvärdet när de nationella reglerna tillämpas, och 

det kan därför vara bättre att vid osäkerhet tillämpa de direktivstyrda reglerna. I det fall där 

beställaren har gjort en felaktig bedömning och värdet visade sig överstiga tröskelvärdet trots 

att de nationella reglerna har tillämpats, så ska inte beställaren fullfölja kontraktet. Då är det 

lämpligt att avbryta upphandlingen och göra om den med rätt sorts förfarande och tillämpa de 

direktivstyrda reglerna. (Konkurrensverket 2015) 

 

I Sverige sker dock över 90% av alla upphandlingar enligt LOU under tröskelvärdena, så 

upphandlingar tillämpade för de direktivstyrda EU-reglerna är relativt ovanliga. (Nordstrand 

2008) 

3.3.3 Upphandlingsförfarande 

Det finns olika förfaranden att tillgå vid upprättande av ett upphandlingskontrakt som delvis 

beror på om upphandlingen ligger över eller under tröskelvärdet. Vid upphandlingar under 

tröskelvärdet kan följande förfaranden tillämpas: direktupphandling, förenklat förfarande, 

urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog och projekttävling. Enligt konkurrensverket (2012) 

så utförs 72% av alla upphandlingar med ett förenklat förfarande så det är i särklass det 

vanligaste. Med förenklat förfarande menas att alla leverantörer har rätt att lägga anbud och 

beställaren får förhandla med anbudsgivare. Det ska annonseras allmänt för att främja 

konkurrens och leverantörer ska få tillräckligt med tid för att lämna anbud. Detta kan jämföras 

med ett urvalsförfarande där alla leverantörer istället får rätt till att ansöka om att få lämna 

anbud, där sedan beställaren väljer ut de mest lämpade leverantörer som får lämna anbud. 

(Kammarkollegiet 2011b) 

 

För att kunna göra en så kallad direktupphandling krävs det att villkoren för detta uppfylls.  Det 

kan vara ett bra alternativ om det avses en upphandling som inte behöver anbud i någon speciell 

form, då detta är en upphandlingsform där annonsering för anbud inte behöver ske. För att få 

genomföra en upphandling på det här sättet får värdet enligt Konkurrensverket (2018) inte 

överstiga 586 907 kronor. Eller så ska det finnas andra särskilda skäl, exempelvis oförutsedda 

händelser som beställaren inte kunnat styra över. Eller så ska det vara en situation där 

annonsering inte är lämpligt. Vid alla upphandlingar, oavsett storlek, måste försiktighet iakttas 

från beställaren så att det inte genomförs en så kallad otillåten direktupphandling. Detta är 

upphandlingar där villkoren i kontraktet bryts. (Kammarkollegiet 2011b) 

 

Vid upphandlingar över tröskelvärdet kan följande förfaranden tillämpas: öppet förfarande, 

selektivt förfarande och förhandlat förfarande. Även konkurrenspräglad dialog och 

projekttävling kan tillämpas här. Det vanligaste är ett öppet förfarande, vilket enkelt förklarat 

innebär att alla leverantörer får lämna anbud och kan likna ett förenklat förfarande vid 

upphandling under tröskelvärdet. Ett selektivt förfarande kan i sin tur likna ett urvalsförförande, 

där leverantörer ansöker om att få delta i upphandlingen innan de får lämna anbud. 

(Kammarkollegiet 2011b)  
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3.3.4 Ersättningsformer 

Vid upprättande av ett upphandlingskontrakt finns det flera ersättningsformer att tillämpa. 

Enligt Degerfeldt (2016) styrs detta av underlaget för projektet och vilken typ av projektering 

beställaren har. De två absolut vanligaste ersättningsformerna är fast pris och löpande räkning. 

 

Fast pris innebär att parterna kommit överens om en klumpsumma för alla utförda arbeten i 

kontraktet. Fast pris bör tillämpas antingen med eller utan indexreglering, och det är nödvändigt 

att göra det då det annars lätt kan uppstå missförstånd. Fast pris med indexreglering innebär att 

det fasta priset är knuten till en viss punkt, och därefter regleras det enligt indexserier. 

(Johansson 2013) 

 

Löpande räkning kan sägas är motsatsen till fast pris och innebär att leverantören får betalt för 

sina självkostnader. Det kan alltså sägas att beställaren betalar för vad projektet i efterhand 

visade sig kosta för leverantören att utföra. Löpande räkning kan kombineras med ett tak eller 

ett incitament. Ett tak innebär ett maxpris som kostnaderna inte får överstiga och ett incitament 

innebär att leverantören får en bonus om det verkliga värdet visar sig bli mindre än det 

förväntade värdet. Eftersom ramavtal inte är en upphandling i sig utan ett underlag för framtida 

avrop under en viss tid, så tillämpas det alltid med löpande räkning. (Johansson 2013) 

 

3.3.5 Anbud och anbudsprövning 

Vid anbudsgivning, oavsett upphandlingsförfarande, måste en leverantör uppfylla det krav som 

ställts i förfrågningsunderlaget för att bli antaget, oavsett hur attraktivt det kan vara 

kostnadsmässigt. Anbuden som kommit in måste först prövas utifrån de villkor som angetts i 

förfrågningsunderlaget. Beställaren kontrollerar först att de formella kraven är uppfyllda, bland 

annat om de är inlämnade i tid eller upprättade på rätt språk. Efter att sedan kontrollerat att 

anbudet är uppriktigt och uppfyller lagkraven, samt uppfyller kraven på varan eller tjänsten så 

kan tilldelning av kontrakt ske utifrån tilldelningskriterierna. (Kammarkollegiet 2011b) 

 

Innan det mest förmånliga anbudet kan väljas måste de granskas noggrant då det är vanligt 

förekommande att anbud skiljer sig på fler sätt än bara storleken på anbudssumman. Det kan 

förekomma missförstånd eller oklarheter och en del företag kan ha föreslagit egna lösningar för 

en viss del av föremålet eller preciserat vissa förutsättningar som avviker från 

förfrågningsunderlaget. Det måste göras en utredning av den ekonomiska skillnaden på grund 

av alla dessa olikheter och ibland kontaktas företag för att komplettera sitt anbud, men några 

ändringar av anbudspriset eller andra villkor får inte ändras. (Nordstrand 2008) 

 

Hur anbuden sedan jämförs brukar ske med en “nollställning” där de uppgifter som kan påverka 

bedömningen noteras i en granskningstablå. Avvikelser från förfrågningsunderlaget och 

olikheter mellan anbuden prissätts, så att de kan jämföras ekonomiskt. I detta skede kan 

beställaren genomföra behövliga diskussioner med de mest intressanta entreprenörerna. Efter 

detta väljs det anbud som utifrån bedömning är det mest gynnsamma. (Nordstrand 2008) 

 

Det är leverantörens skyldighet att lämna ett väl beräknat och seriöst anbud men det 

förekommer undantag från detta. Osund strategisk anbudsgivning är när en leverantör utnyttjar 

svagheter i ett förfrågningsunderlag i syfte att leverera till ett annat pris. För att undvika detta 

så är det väsentligt att det skrivs bra kontraktsvillkor som tydligt anger leverantörens 

skyldigheter. (Kammarkollegiet 2012) Onormalt låga anbud behöver inte bero på osund 

strategisk anbudsgivning utan det kan bero på missförstånd, där anbudet baserar sig på felaktiga 

förutsättningar. Upphandlande myndigheter ges i en del fall möjligheter att förkasta onormalt 
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låga anbud, oavsett anledning, och det finns bestämmelser om detta i LOU. Syftet är att 

säkerställa att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kan identifieras. (Konkurrensverket 

2015) 

 

Det bör skiljas på osund strategisk anbudsgivning och strategisk anbudsgivning. Strategisk 

anbudsgivning är när en leverantör lägger konkurrenskraftiga priser i syfte att tilldelas kontrakt, 

och har för avsikt att leverera till överenskommande priser. Även om denna form inte strider 

mot LOU så kan det vara ett tecken på att leverantören bryter mot andra lagstiftningar, som 

exempelvis skattebrott. (Kammarkollegiet 2012) 

 

För att krav som ställs ska vara kontrollerbara vid anbudsgivning så krävs en viss 

dokumentation. Det är dock inte alltid möjligt att visa alla ställda krav genom dokumentation 

och det kan därför i vissa fall vara mer lämpligt att anbudsgivaren endast intygar att kravet är 

uppfyllt. För de dokument som kommer in däremot ska beställaren kunna kontrollera att kraven 

är uppfyllda med hjälp av den information som ges i anbudet, och alla handlingar ska alltid vara 

kopplade till ett visst krav. Den administrativa kostnaden kan minskas för leverantörerna genom 

att bara begära dokumentation från den eller de leverantörer som är aktuella för tilldelning av 

kontrakt eller till de som beställaren har som avsikt att förhandla med. (Kammarkollegiet 

2011b) 

 

3.3.6 Tilldelning av kontrakt  

Hur sedan kontraktet tilldelas specificeras i LOU, lagen om offentlig upphandling. Det anbud 

som godtas är det som antingen är det mest ekonomiskt fördelaktiga eller det som innehåller 

lägst pris. Dock så måste alltid alla villkor i förfrågningsunderlaget vara uppfyllda. Vid 

bedömning av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbud kan därför andra utvärderingskriterier 

än enbart priset tilltas. Exempel på dessa kan vara tid för genomförande, miljöegenskaper, 

driftkostnader eller kvalitet. Tilldelningskriterierna ska vara relevanta för det upphandlande 

föremålet och viktade. (Lundvall & Pedersen 2011) 

 

Efter att det bestämts av beställare vilken anbudsgivare som antas så ska samtliga anbudsgivare 

få kännedom om beslutet inom rimlig tid. Den antagne anbudsgivaren bör meddelas senast inom 

den tid anbudet är bindande och de övriga bör meddelas så snart det är möjligt. (Nordstrand 

2008) 

 

Alla villkor för avtalet sammanfattas i ett kontrakt som undertecknas av båda parter. Där ingår 

även kontraktshandlingar som är handlingar fogade till kontraktet, vilket kan vara anbud, 

ritningar, administrativa föreskrifter eller allmänna bestämmelser med flera. En del 

kontraktshandlingar upprättas normalt efter beställning, exempelvis tidplan eller 

betalningsplan, och när dessa upprättats så kan kontraktet undertecknas. (Nordstrand 2008) 
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3.4 Entreprenadformer 

Vid upphandling av kontrakt finns det en rad olika entreprenadformer att välja mellan, beroende 

på kunskap hos beställaren och hur ansvaret mellan beställare och leverantör ska fördelas. I 

byggbranschen brukar de traditionellt sett delas upp i tre olika entreprenadformer, 

totalentreprenad, delad entreprenad och generalentreprenad. Dessa kan sedan delas upp i 

ytterligare entreprenadformer, som exempelvis samordnad generalentreprenad.  

3.4.1 Totalentreprenad 

Vid en totalentreprenad tecknas kontrakt med endast en entreprenör som står för både 

projekteringen och utförandet av bygget utifrån vissa funktionskrav eller bestämmelser som 

beställaren tagit fram. Totalentreprenören anlitar i sin tur vanligen konsulter och 

underentreprenörer. Det är en entreprenadform lämplig att använda om beställaren besitter 

mindre kunskap. En variant på detta är en så kallad styrd totalentreprenad som innebär att 

beställaren står för en del av projekteringen, vilket också innebär att en del av ansvaret läggs 

över från leverantören till beställaren. Sedan upprättas en totalentreprenad med en leverantör 

som följer beställarens detaljerade krav. Totalentreprenader upprättas enligt bestämmelser som 

anges i ABT 06. (Johansson 2013) 

 

De finns såklart fördelar och nackdelar med alla de olika entreprenadformerna, som beror på 

marknadsförutsättningar, beställarens preferenser med flera. Ossmer och Wollsén (2007) 

beskriver vad som är fördelarna och nackdelarna med en totalentreprenad, och eftersom det är 

byggherren som bestämmer entreprenadform så har de valt att göra jämförelsen ur beställarens 

synvinkel: 
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Tabell 1 För- och nackdelar med totalentreprenad  (Ossmer och Wollsén) 

 

Fördel: Nackdel: 

Vid en totalentreprenad kan allt ansvar 

samlas på en hand beroende på hur 

upphandlingen går till 

Däremot kan detta skapa begränsningar för 

beställarens medverkan i byggskedet 

Det skapar ett större ansvar för 

entreprenören att utföra undersökningar i 

anbudsskedet 

Det förekommer att entreprenörer inte 

undersöker tillräckligt bra, vilket skapar 

tvister om ersättning för utförda ÄTA-

arbeten 

Det skapar möjligheter för produkt- och 

metodutvecklande 

Risk för en sämre kvalitet om entreprenören 

väljer den billigaste lösningen 

Det blir lättare att utforma ett 

förfrågningsunderlag 

Detta kräver en viss kunskap och 

noggrannhet från beställarens sida som 

behöver kunna precisera sina krav ur ett 

funktionsperspektiv i ett 

förfrågningsunderlag som ska vara tydligt 

för entreprenörer att lägga anbud på. Det kan 

dessutom vara svårt att utvärdera och lista 

olika tekniska lösningar som ges i ett anbud 

Det blir oftast ett mindre antal ÄTA-arbeten Något osäkert ifall entreprenörens “totala 

ansvar” får en sådan effekt 

Det ger ett utökat garantiansvar På grund av detta kan entreprenörens 

anbudspris komma att bli något högre och 

denne kan komma att kräva avtal för service 

och underhåll som höjer kostnaden 

Förslag på alternativa utföranden kan skapa 

högre konkurrens och lägre anbudspriser 

Småföretag kan bli utestängda och det kan 

vara svårt att utvärdera olika lösningar vid en 

offentlig upphandling 

 
3.4.2 Delad entreprenad 

Vid en delad entreprenad upphandlar beställaren olika leverantörer för de olika delarna inom 

ett bygge, exempelvis en byggentreprenad, en VVS-entreprenad och en elentreprenad. De olika 

entreprenörerna blir sidoentreprenörer och det är beställaren som står för ansvaret. Detta är en 

vanlig entreprenadform hos beställare som är kunniga eller som har mycket rutin inom området. 

(Johansson 2013) 

3.4.3 Generalentreprenad  

Vid en generalentreprenad upphandlar beställaren en generalentreprenör som i sin tur 

upphandlar nödvändiga underentreprenörer. Detta är en typ av utförandeentreprenad, som 

innebär att beställaren står för projekteringen. Utförandeentreprenader ska upprättas enligt 

bestämmelser som anges i AB04. (Johansson 2013) 
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3.5 ABT 06 

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader, ABT 06, är en rad bestämmelser som ska 

tillämpas vid upphandling av byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader som 

utförs som en totalentreprenad. ABT 06 är en uppföljning till ABT 94, där samtliga 

bestämmelser samlades i ett gemensamt dokument för att få en överblick över regelverket, 

något som följt med i ABT 06. Upprättande av bestämmelser likt dessa sköts av BKK 

(byggandets kontaktkommitté) och i ABT 06 ges det enligt Ossmer och Wollsén (2007) en mer 

begränsad tolkning för entreprenörens åtagande än i ABT 94, vilket ger mer öppenhet för 

beställaren, så kallad styrning. Detta tros vara för att BKK accepterat marknadens synsätt där 

rena totalentreprenader är sällsynta och det är mer vanligt med styrda totalentreprenader. Det 

förekommer totalentreprenader som är så starkt styrda att det hade gått lika bra att upprätta dem 

med hjälp av AB 04, som är bestämmelser mer anpassade för upprättande av en 

generalentreprenad. Detta kan bero på okunskap från beställaren eller en strävan att lägga över 

ansvaret för de tekniska lösningarna på entreprenören. (Ossmer & Wollsén 2007) 

 

I ABT 06 finns en garantitid på fem år för material och vara samt utförande, med undantag för 

det som beställaren bestämt med avseende på material och vara där det är två års garantitid. 

Dessutom finns det en tioårig ansvarstid för väsentliga fel som beror på vårdslöshet. Även om 

denna ansvarstid har funnits med ända sedan upprättandet av AB 92 så har ansvaret på 

entreprenören ökat med förlängda garantitider vid upprättande av nya bestämmelser. Detta helt 

enkelt för att öka byggkvaliteten. (Ossmer & Wollsén 2007) 

 

I entreprenader som har inslag av mer än en entreprenadtyp, exempelvis i en samordnad 

entreprenad är det väldigt viktigt att gränsdragning mellan olika de olika typerna visas tydligt 

så att det inte uppstår konflikter rörande vilken entreprenör som ansvarar för vad, exempelvis 

om ett fel begåtts. Ytterligare ett fall kan vara en totalentreprenad som upphandlas som en 

generalentreprenad. Detta utförs då enligt ABT 06 kapitel 1:2 som avser så kallade general-

totalentreprenader (GTE). ABT 06 ansvarar i detta fall för att gränsdragningslistor upprättas. 

(Ossmer & Wollsén 2007) 

 

Ett förfrågningsunderlag innehåller nästan alltid ett flertal handlingar, vilket oftast är en AF-

del, en del med tekniska beskrivningar och ritningar för objektet. Ossmer och Wollsén (2007) 

förklarar hur syftet med ABT 06 är att dessa handlingar ska bli begränsade till antalet, där 

funktionskraven ska dominera. I det fall där beställaren grupperat olika handlingar i 

förfrågningsunderlaget bör också rangordning mellan dem framgå. (Ossmer & Wollsén 2007) 

3.5.1 Innehåll i ABT 06 

De allmänna bestämmelserna som listas i ABT 06 delas upp i 10 olika kapitel, där varje kapitel 

omfattar ett enskilt område gällande en byggentreprenad. De olika kapitlen delas upp i ett antal 

paragrafer som även de omfattar ett enskilt område inom det kapitlet.  Det kapitel som 

innehåller föreskrifter gällande förfrågningsunderlag är kapitel 1 - Entreprenadens omfattning. 

Där anges bestämmelser och regler angående kontraktsarbetena och kontraktshandlingarna, 

ansvar för uppgifter, förutsättningar, tekniska lösningar, tillstånd med mera. Det är med hjälp 

av dessa bestämmelser alla förutsättningar för entreprenaden ska anges. (Ossmer & Wollsén 

2007) 
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3.6 ÄTA-arbeten 

ÄTA är en förkortning till Ändringar, Tillägg och Avgående. I varje entreprenad uppstår det 

tvister och oenigheter angående ÄTA-arbeten. Det kan vara så att omständigheterna ändras eller 

att det tillkommer arbeten som det inte var planerat, men det kan också vara så att ett arbete inte 

är aktuellt längre. Bristande planering men också bristande eller otillräcklig grundarbete är de 

vanligaste anledningarna till varför det blir ÄTA-arbeten. När det byggs om eller renoveras 

utförs det inte tillräckliga undersökningar för att skapa en god förutsättning för att slippa 

onödiga ÄTA-arbeten. Ibland händer det även trots god planering och god förarbete att det blir 

ÄTA-arbeten. Det regleras inte tillräckligt hur dessa situationer ska hanteras samt hur kostnaden 

till dessa arbeten ska fördelas, på grund av detta kan det ibland leda till tvister. 

(Rotpartner) 

4 RESULTAT/ANALYS 
Genom utförd intervjustudie har undersökningen nått ett resultat som har kopplats till 

rapportens teoridel och bakgrund. Genom att analysera intervjuerna har en ännu bättre 

förståelse nåtts kring arbetets frågeställning och syfte, och följande kapitel kommer att lista och 

förklara det som åstadkommits med intervjustudien. Resultatet anger vad de vanligaste bristerna 

i ett förfrågningsunderlag är och hur det påverkar slutsumman i ett projekt på ett negativt sätt. 

Även en kort presentation om hur företag redan nu jobbar med granskning och uppföljning för 

att undvika återkommande brister i förfrågningsunderlag är med i denna del av rapporten. 

 

Personerna som har intervjuats är två stycken från entreprenadsidan och två stycken från 

beställarsidan. Alla fyra har stor erfarenhet från arbete med förfrågningsunderlag men på olika 

sätt och i olika arbetsskeden. Detta har varit viktigt för att få ett mer omfattande resultat och få 

en inblick i hela arbetsprocessen för ett förfrågningsunderlag, samt få olika synvinklar beroende 

av personens arbetsroll. En lista över intervjupersonerna, som även finns i metoddelen (kap.2) 

i rapporten, återfinns här nedan för att underlätta för läsaren: 

 

Intervjuperson 1: Arbetschef på ett entreprenadföretag. 

Intervjuperson 2: Projektledare på ett entreprenadföretag. 

Intervjuperson 3: Anbudsingenjör på beställarsidan. 

Intervjuperson 4: Projektledare på beställarsidan. 
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4.1 Brister och otydligheter i ett förfrågningsunderlag 

Det som framkommit från intervjustudien är att de vanligaste bristerna och otydligheterna är att 

informationen är bristfällig och att misstolkningar lätt sker på grund av detta. Det kan 

förekomma otydligheter i både den tekniska delen och i AF-delen av ett förfrågningsunderlag 

men det är betydligt vanligare att entreprenören ställer frågor kring den tekniska delen. Detta 

har visat sig tydligt efter utförd intervjustudie då samtliga personer påpekade detta. 

Intervjuperson 1 nämner att det är vanligt med otydliga funktionskrav i en totalentreprenad och 

entreprenören vill oftast klargöra detta med att ställa frågor till beställaren. Intervjuperson 2 

håller med om detta men utvecklar genom att säga att entreprenörer ofta inte vill ställa för 

många frågor, utan istället på en viss nivå får tolka förfrågningsunderlaget ur egen synvinkel. 

Personen fortsätter med att nämna att detta medför en del risker vid lagt anbud, och vill 

entreprenören dra nytta av ett bristande förfrågningsunderlag för egen vinning så sker inte detta 

riskfritt. Finns det en möjlighet att lägga ett anbud med lägre summa för att sedan ta igen detta 

i ett ÄTA-arbete så är det görbart förutsatt att entreprenören vinner diskussionen så att 

beställaren får betala för ÄTA-arbetet. Detta är dock inte vanligt i dagens byggbransch, då de 

flesta entreprenörer inte vågar ta den risken att eventuellt förlora ÄTA-diskussionen och behöva 

stå för kostnaden själv.  

 

Något som alla intervjuade håller med om är att en sund arbetsrelation vill behållas och därför 

utnyttjas inte sin samarbetspartners misstag i första hand, vilket kan skapa konflikter om det 

görs. I värsta fall kan det leda till att personal slutar på grund av detta, säger intervjuperson 1. 

Det är därför inte vanligt i dagens byggbransch, men det förekommer fortfarande. Det var 

däremot vanligare förr i tiden. Intervjuperson 1 fortsätter med att förklara att entreprenören vid 

projekt som medför en del ekonomiska risker istället kan lägga ett lite högre anbud medvetet 

snarare än för lågt, för att ha lite marginal vid eventuella felberäkningar och tillkommande 

ÄTA-arbeten. Intervjuperson 3 förklarar att däremot finns det en möjlighet för entreprenören 

att dra vinning från ett otydligt förfrågningsunderlag om de känner sig helt säkra på att de 

kommer vinna ÄTA-diskussionen som uppstår utifrån detta. Det kan vara något som beställaren 

är tvungen att göra för att gå vidare med projektet, och står det inte angivet i 

förfrågningsunderlaget att entreprenören är skyldiga att utföra det specifika arbetet eller tjänsten 

så är det beställaren som får stå för kostnaden av det följande ÄTA-arbetet. Personen fortsätter 

med att påpeka att det därför är viktigt med ett väl utfört förfrågningsunderlag, så att dessa 

diskussioner kan undvikas. 

 

Efter genomförd intervjustudie har det framkommit att det finns otydligheter som kan påverka 

slutsumman i ett byggprojekt, då alla personer som intervjuats har bekräftat detta, både de som 

arbetar på entreprenadsidan och de som arbetar på beställarsidan. Även om beställaren alltid 

försöker vara så tydliga som möjligt så förekommer det alltså, och det kan i värsta  fall påverka 

slutkostnaden i hög grad. Utifrån intervjuerna kan man tolka det som att det inte är vanligt att 

entreprenören medvetet utnyttjar ett bristfälligt förfrågningsunderlag men att det ändå 

förekommer. Däremot märks det från beställarsidan att de ändå är oroliga över att detta händer, 

och att man försöker att göra underlaget så “vattentätt” som möjligt. Däremot är det vanligt 

förekommande att förfrågningsunderlaget medvetet lämnas öppet för tolkning på en del punkter 

där entreprenören kan komma med egna lösningar så länge funktionskravet uppfylls. Är dessa 

funktionskrav för otydliga så kontaktar entreprenören beställaren för att klargöra, men det 

förekommer ändå missförstånd och felberäknade anbud tack vare detta. 

 

Det nämns av intervjuperson 3 att beställaren vill undvika misstolkningar i de funktionskrav 

som angivits, och om något anbud ger misstanke för misstolkning så brukar beställaren ta 
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kontakt med anbudsgivaren för att ställa ledande frågor om, hur de tänkt. Detta är ganska vanligt 

och det brukar komma några frågor vid varje projekt, fortsätter personen. Intervjuperson 2 

framhäver att trots detta så är det en del misstolkningar som åker igenom obemärkt, vilket 

skapar följder i projektet. I en totalentreprenad där funktionskrav ställs så kommer det alltid 

finnas utrymme för tolkningar även om detta försöker undvikas genom att tydligt formulera de 

krav som ställs. Dock finns det i normalfall mindre utrymme för tolkning i en LOU-

upphandling. Det framkommer även från Intervjuperson 2 att ibland kan det tyckas att det anges 

för mycket information i förfrågningsunderlaget och att detta skapar osäkerheter. Det är istället 

lättare ifall mer ansvar ligger hos entreprenören att själv projektera och komma fram till 

lösningar. 

 

Samtliga håller med om att slutkostnaden för ett projekt ofta blir högre än beräknat i 

anbudsskedet, och intervjuperson 1 fortsätter med att förklara att orsaken till detta kan bero på 

både felkalkylering från entreprenören och på ett otydligt förfrågningsunderlag. Det 

förekommer att det räknas fel på ett anbud på grund av att förfrågningsunderlaget inte är 

tillräckligt bra utformat, och även att företag undviker att räkna anbud helt och hållet. Ifall de 

upplever förfrågningsunderlaget som slarvigt utfört och otydligt kan de känna att det inte är värt 

att lägga resurser på det, utan prioriterar istället något annat, tillägger intervjuperson 1. Även 

intervjuperson 2 nämner samma sak i sin intervju, vilket stärker detta ännu mer. 

 

4.2 Konsekvenser 

Dessa brister och otydligheter i förfrågningsunderlag påverkar ett byggprojekt. Intervjustudien 

har visat att detta förekommer och att det i många fall påverkar kostnaden av ett byggprojekt 

och gör att slutsumman blir högre. Från undersökningen har det kommit fram att det i stort sett 

påverkar två områden, dels när det blir tvister och konflikter till följd av ett otydligt 

förfrågningsunderlag, men framförallt när det blir tillkommande ÄTA-arbeten som hade kunnat 

undvikas. 

 

4.2.1 ÄTA-arbeten 

Intervjustudien har visat att den största anledningen till varför slutsumman skiljer sig från 

anbudssumman är på grund av ÄTA-arbeten som uppstår till följd av ett otydligt och bristande 

förfrågningsunderlag. Personerna som har blivit intervjuade nämner att många ÄTA-

diskussioner kan undvikas samt minimeras genom ett bättre förfrågningsunderlag som är 

tydligare. Ur intervjuerna har det även framkommit att det är ovanligt att ÄTA-arbeten 

överstiger 10% av ett projekts totala kostnad, men att det ändå förekommer. Intervjuperson 3 

ger exempel på ett projekt där kommunen inte var tillräckligt tydliga med sina krav vid inköp 

av brandsläckare: 

 

“Kommunen vill ha 10 stycken brandsläckare, och de ska hängas på 1,20 m höjd. Då 

har inte kommunen skrivit något mer, de har inte tydliggjort vem som köper in. När 

entreprenören räknar på det räknar de bara på jobbet, men vem köper själva 

brandsläckaren? Så kommunen måste alltid vara tydliga, och istället ange att 

entreprenören både köper in och monterar brandsläckarna. På det sättet påverkar det 

slutsumman, då det inte blir så mycket ÄTA-diskussioner.” 

 

Intervjuperson 2 säger att ibland börjar kommunen projektera så som det vore en 

utförandeentreprenad, och väljer sedan istället att göra om det till totalentreprenad. Då har redan 
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kommunen gjort mycket projektering och det kan medföra att det blir motstridigheter och fel i 

handlingarna som skapar otydlighet och fler ÄTA-arbeten som hade kunnat undvikas.  

 

Det har framkommit från intervjuerna att det alltid kommer att förekomma ÄTA-arbeten i ett 

projekt, trots att det är ett väl utfört förfrågningsunderlag. Frågan är istället hur pass kostsamma 

ÄTA-arbetena kommer att bli och här strävas det efter att dra ner kostnaderna så mycket som 

möjligt. 

4.2.2 Tvister och konflikter 

En annan orsak till en ökad slutsumma visade sig från intervjustudien vara tvister och konflikter 

som uppstår på grund av ett otydligt förfrågningsunderlag. Intervjuperson 4 nämner att det 

förekommer att de olika sidorna i ett projekt är oeniga om t.ex. huruvida ett specifikt arbete 

eller moment är ett ÄTA-arbete eller inte, men att det oftast löser sig. De övriga intervjuade 

håller med om detta och intervjuperson 1 nämner att entreprenören vill undvika vissa konflikter 

för att ha kvar en sund arbetsrelation och behålla sin personal. Både Intervjuperson 2 och 3 

säger att de flesta vill undvika juridiska konflikter där advokater blir inblandade, då dessa tvister 

kan kosta pengar. Intervjuperson 3 utvecklar med att säga att detta leder till en lång process som 

skadar relationen mellan parterna och gör det svårare att arbeta i framtiden. Detta gör att 

kommunen försöker att inte gå på vite i första hand. 

 

Tvister kan leda till vite som t.ex. när entreprenören inte kan leverera den standarden som 

beställaren har eftersträvat eller på grund av att tidsplanen inte följs och det blir förseningar och 

i vissa fall kan det ha stor betydelse. Intervjuperson 3 ger ett exempel på en nybyggnation av 

en skola och hur viktigt det är att den står klar i tid, vilket kan leda till tvister och vite ifall 

entreprenören inte håller tidplanen: 

 

“Kommunen planerar alltid bakifrån. Till exempel, vi har inflyttning höstterminen 2019 

och därifrån planeras projektet, tills att det bestäms när förfrågan ska gå ut, till exempel 

ett år innan projektet ska vara klart. Detta är väldigt viktigt för kommunen, för att 

barnen ska flytta in och börja skolan då. Om då entreprenören kommer in en månad 

innan slutdatum och säger att de inte hinner och ber att få förlängt tid, där blir det 

tvister.” 

 

Intervjuperson 3 fortsätter med att förklara att förseningar leder till vite. Detta står tydligt i 

förfrågningsunderlaget, att exempelvis för varje försenad vecka läggs det på 1 % av 

kontraktssumman. Det gäller för entreprenören att göra en forcering för att bli klara i tid, så det 

inte behöver be om tidsförlängning, fortsätter personen. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att samtliga av de intervjuade vill undvika tvister och 

konflikter då det enbart har negativa påföljder. I första hand är detta för att undvika onödiga 

kostnader, men även för att undvika ohållbara relationer där de olika parterna inte kommer 

överens. 

4.3 Granskning 

Efter varje avslutat projekt brukar det granskas och följas upp för att redogöra för vad som gått 

bra och vad som hade kunnat göras bättre. Intervjuperson 4 säger att projekt oftast granskas och 

påpekar att det upptäcks brister och otydligheter i förfrågningsunderlaget. Intervjuperson 3 

håller med om att granskning alltid görs men tillägger att det görs i mån av tid. Personen nämner 

att mer granskning borde göras för att upptäcka fler förbättringsmöjligheter. 

 



 

 

  
28 

 

5 DISKUSSION 
Resultatet som undersökningen har åstadkommit har varit tillfredsställande och gett svar på 

frågeställningen. Intervjuerna har genomförts på ett bra sätt och gett svar på de frågor som 

ställts. Det som har uppnåtts från intervjuerna har stärkt vår syn på frågeställningen om brister 

i förfrågningsunderlaget och hur det påverkar slutsumman i en totalentreprenad inom LOU. 

Även litteraturstudien som har legat till grund för intervjuerna har hjälpt till att få klarhet i 

ämnet och att få frågeställningen besvarad. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Resultatet bygger på ett begränsat statistiskt underlag och ifall fler personer hade intervjuats 

hade det möjligtvis gett ett lite annat resultat, eller så hade det stärkt det resultat som redan 

uppnåtts och gjort resultatet tydligare. Vi bedömer dock att resultatet är tillfredsställande och 

att vi har fått konkreta svar på frågeställningen. 

 

Resultatet påverkas av hur mycket erfarenhet och hur mycket intervjupersonerna har arbetat 

med förfrågningsunderlag. Ju fler erfarenheter desto mer exempel har de kunnat ge denna 

undersökning samt tydliga svar angående vilka brister eller otydligheter ett 

förfrågningsunderlag kan generera. Intervjupersonerna har utifrån sin arbetsroll svarat på de 

frågor som ställts och även försökt att svara utifrån andras erfarenheter i deras enheter eller 

arbetsgrupper. Respondenterna har i stort sett givit liknande svar på frågorna som ställts, och 

alla upplever att det finns problem med förfrågningsunderlaget och att det kan förbättras.   

 

Det är öppet för diskussion hur pass uppriktiga svaren från intervjuerna har varit. Vi har vid 

detta arbete utgått ifrån att samtliga intervjupersoner svarat opartiskt på varje fråga då det är 

personer som givit ett professionellt intryck och som dessutom har mycket erfarenhet från 

arbete i branschen. Med detta sagt så kan det ju ändå förekomma att någon eller flera av 

personerna inte svarar helt uppriktigt, exempelvis om det skulle kunna missgynna företaget. 

Detta är inget vi antagit, men efter utförd intervjustudie så har det uppmärksammats situationer 

som gett misstanke om att personer ”tillrättalagt” sina svar. Det kunde upplevas en typ av ”vi 

och dom”-känsla, där intervjupersonerna ibland försöker gynna sin egen sida och inte ger ett 

helt neutralt svar. 
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5.2 Resultatdiskussion 

En av de mest intressanta frågorna från intervjustudien är huruvida entreprenadföretagen 

försöker utnyttja brister i ett förfrågningsunderlag för egen vinning. Som det presenterats i 

resultatet så har samtliga personer poängterar att detta är väldigt ovanligt, men säger samtidigt 

att det är görbart och intervjuperson 1 nämner att det förekommer i dagens byggbransch även 

om det är ovanligt. Det kan diskuteras vad det beror på, men det är i alla fall tydligt att 

byggbranschen blivit bättre på att inte utnyttja sin samarbetspartners misstag. Det kan bero på 

stärkta lagkrav eller helt enkelt att man insett att en bra arbetsrelation och att skapa ett bra rykte 

för sitt företag är viktigare. Däremot har det inte försvunnit helt och hållet, så det är ändå viktigt 

att se till så att förfrågningsunderlaget är väl utfört så att detta inte är görbart. 

 

En viktig del som vår intervjustudie har exponerat är att beställaren försöker och strävar efter 

att vara så tydlig som möjligt vid framtagandet av förfrågningsunderlag men att det vid flera 

tillfällen har visat sig inte vara tillräckligt. Det blir fortfarande brister och otydligheter i 

förfrågningsunderlaget som leder till ÄTA-diskussioner och påverkar slutsumman. En faktor 

som detta kan bero på är att det behövs mer resurser på framtagandet av förfrågningsunderlaget 

och att det får ses över att det lönar sig i längden då det blir mindre ÄTA-diskussioner och 

slutsumman blir lägre En annan anledning till varför det ändå blir brister och otydligheter skulle 

kunna vara brist på kunskap av verkligheten eller juridiken kring dessa förfrågningsunderlag, 

dock finns det inget som styrker detta utan det är något som har tolkats ur intervjustudien.  

 

Som det nämns tidigare så är det väldigt vanligt i dagens byggbransch att det anges 

funktionskrav i förfrågningsunderlagen istället för detaljerade beskrivningar. Syftet med detta 

är att lämna öppet för idéer och innovativa lösningar för entreprenören att själv komma på 

lösningar. Även om de intervjuade håller med varandra att det mestadels är fördelar med att 

ange funktionskrav så finns det ju också nackdelar. En av dessa är att det lättare kan bli 

missförstånd mellan entreprenör och beställare, vilket kan skapa tilläggskostnader. Med detta 

vill vi säga att det är väldigt svårt att göra ett 100 % hållbart förfrågningsunderlag. Det kan dock 

förbättras väsentligt genom att ta bort den mänskliga faktorn med misstag etc. genom att lägga 

ner mer tid på skapandet av underlagen för att få dem så bra som möjligt. 

 

Intervjuperson 2 poängterade även att ibland kan beställaren ange för mycket information. Ett 

vanligt exempel på detta är när det startas med att projektera projektet som en 

utförandeentreprenad, men inser en bit in i projektet att det blir tidsbrist och väljer istället att 

konvertera det till en totalentreprenad. Det är här som intervjupersonen säger att kommunen 

redan har börjat projektera och lämnar över det till ett entreprenadföretag med en hel del 

projektering färdig, som enligt denna person är för mycket information. Detta leder oftast till 

förvirring och motstridigheter och det är bättre ifall entreprenören själv får projektera, menar 

den intervjuade. Detta kan medföra dubbla budskap kan det tyckas men det är enkelt att förstå 

egentligen. Det respondenten menar är att beställaren bör fortsätta sträva efter att göra ett så 

tydligt förfrågningsunderlag som möjligt, men att projekteringen borde överlämnas till 

entreprenören. Det kan tyckas att beställaren borde ha en bättre uppfattning om när de inte har 

tillräckligt med tid till att projektera och utföra projektet i en utförandeentreprenad. Om detta 

är ett problem för beställaren borde mer tid läggas ner i förundersökningen, så att det kan 

bestämmas i ett tidigare skede att utföra projektet som en totalentreprenad. 

 

Det har varit tydligt från intervjustudien att det som påverkar ett projekts slutsumma mest på 

grund av ett bristande förfrågningsunderlag är tillkommande ÄTA-arbeten. Däremot är 

personerna vi intervjuat oeniga om att ÄTA-arbeten uppstår på grund av detta. Intervjuperson 

1 nämner att ÄTA-arbeten tillkommer då det sker en förändring och inte av otydligheter i 
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handlingarna, medan de övriga framhäver att det sker tillkommande ÄTA-arbeten på grund av 

ett otydligt förfrågningsunderlag. Detta är mycket intressant och det kan diskuteras varför 

frågan gett olika svar. Personen som gett annorlunda svar har liknande arbetsroll som en av de 

andra som tycker annorlunda, vilket gör det än mer intressant. Detta är den enda frågan som 

gett så pass olika svar i hela intervjustudien, däremot är det bara en person som tycker olika 

från de övriga. Detta bidrar till att det görs antagandet att denna person kanske inte själv upplevt 

att ett bristande förfrågningsunderlag bidrar till onödiga ÄTA-arbeten i ett tydligt exempel, och 

det kan därför inte läggas lika stor vikt vid denna persons svar som de övriga intervjuade frågan. 

Detta stärks än mer av att minst en av de övriga respondenterna gett ett tydligt exempel från sin 

egen erfarenhet att det faktiskt förekommer. 

 

Ytterligare en anledning till varför det är viktigt med ett väl utfört förfrågningsunderlag är för 

att undvika tvister som kan påverka projektet negativt ur kostnadssynpunkt. Att det finns lite 

oenigheter i varje projekt är något som inte går att undvika, men å andra sidan behöver inte 

detta innebära stora konflikter som har betydande påverkan på slutsumman. Vid projekt med 

väl utförda handlingar och underlag kommer alla parter oftast överens och projektet kan 

fortlöpa som planerat, men det finns såklart undantag. Det kan alltså förekomma tvister och 

oplanerade kostnader i byggprojekt även med ett felfritt förfrågningsunderlag. Det framkommer 

från intervjustudien att en fråga som kan skapa stora konflikter är diskussionen om vem som är 

betalningsskyldig vid ett ÄTA-arbete. Det förekommer att entreprenören gör felkalkyleringar 

vid beräknande av anbud där det visar sig att slutprodukten blir dyrare än det ursprungliga 

anbudet. Är det tydligt att det är entreprenörens fel att det har blivit en tilläggskostnad är det 

denne som får stå för kostnaden. Går det däremot att bevisa att det är på grund av bristfälliga 

underlag så får beställaren stå för kostnaden. Här kan det uppstå konflikter, vilket kan kosta 

pengar för båda parterna. I undersökningen har vi inte gått in djupare på vad det beror på att 

entreprenören gör en felkalkylering och vad det kan få för konsekvenser. Detta då arbetet varit 

inriktat mot beställarsidan och förfrågningsunderlag, men det är klart att felkalkylering av 

anbud också påverkar slutsumman väsentligt.  

 

Det kan alltså sägas att anledningen till att slutsumman i ett projekt blir högre än anbudssumman 

kan bero på både felkalkylering och ett bristande förfrågningsunderlag, vilket har framkommit 

ur intervjustudien och alla de intervjuade har hållit med om detta. Vad som är vanligast har inte 

framkommit från intervjuerna utan bara en bekräftelse om att båda förekommer. Till detta kan 

tilläggas att beställaren har allt att vinna på ett korrekt utfört förfrågningsunderlag. 

 

Som har nämnts tidigare, kan exempel på varför det blir brister i ett förfrågningsunderlag vara 

brist på kunskap hos de som upprättar underlaget eller att det anges för mycket information, 

och den enklaste och mest effektiva åtgärden för detta är att lägga ner mer resurser på 

framtagandet av förfrågningsunderlaget. Det nämns ofta i byggkretsar att ”ju längre ett fel 

hänger med desto dyrare blir det att rätta till det”, och det blir väldigt tydligt i detta fall. Det är 

uppenbart att det borde läggas ner mer tid och resurser på att göra ett fulländat och “vattentätt” 

förfrågningsunderlag då stora kostnadsbesparingar kan göras tack vare detta. Att även lägga 

mer resurser på att granska projekt är något som är viktigt och det har framkommit från 

intervjustudien att många känner att granskningen är otillräcklig men att det inte finns tid till 

att utföra bättre granskning. Det är troligt att det medvetet läggs mindre tid på detta för att spara 

pengar, men i slutändan så lönar det sig då stora kostnadsbesparingar kan göras, då bristerna 

lättare identifieras vilket kan tas med och förebyggas till nästa projekt. 
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6 SLUTSATS 
Utifrån undersökningen som gjorts kring ämnet kan det fastslås att det förekommer brister i 

förfrågningsunderlag som påverkar slutsumman i ett byggprojekt. Detta överensstämmer även 

hos totalentreprenader som genomförs som en offentlig upphandling inom LOU, vilket är den 

sorts upphandling som undersökts i detta arbete. I vilken grad detta påverkar ett projekt och hur 

stora konsekvenserna blir har varit svårt att fastställa, men det är tydligt att det blir en märkbar 

skillnad och att kunna åtgärda dessa brister är av största intresse. Det kan sägas att det varierar 

väldigt mycket från projekt till projekt hur stor påverkan otydliga handlingar får, men generellt 

kan det sägas att det påverkar för mycket i dagens byggbransch och att många projekt kostar 

betydligt mer än vad de borde ha gjort, enligt respondenterna från intervjustudien. 

 

De vanligaste bristerna i förfrågningsunderlag har med utgångspunkt i resultatet visat sig vara 

otydliga eller otillräckliga krav eller föreskrifter. Detta skapar missförstånd mellan de olika 

parterna och är inte alls gynnsamt för projektets fortgång. 

 

Det kan sägas att det ligger i beställarens bästa intresse att lägga ner tillräckligt med tid och 

resurser på att utföra ett så pass bra förfrågningsunderlag som möjligt då detta lönar sig i 

längden. Även att lägga ner mer resurser i det sena skedet av ett projekt i form av granskning 

är lönsamt, då det kan synliggöras vad som kan göras bättre i förfrågningsunderlaget och detta 

kan därefter tas med till nästa projekt. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  
32 

 

REFERENSER 
 

Degerfeldt, Peter. 2016. Tänk på detta när du handlar upp en entreprenör! 

http://forvaltarforum.se/2016/06/16/tank-pa-detta-nar-du-handlar-upp-entreprenor/ [2018-04-

29] 

 

Gohary Hayar (u.å), Hur går byggprocessen till? https://www.akademiskahus.se/om-

oss/vanliga-fragor/hur-gar-byggprocessen-till/ [2018-04-25] 

 

Johansson, Göte. 2013. Upphandling av entreprenad. 

http://www.bygdegardarna.se/halland/files/2013/09/Upphandling_av_entreprenader.pdf 

[2018-04-29] 

 

Kammarkollegiet. 2011a. Utformning av förfrågningsunderlag för upphandling av varor och 

tjänster enligt LOU. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/kammarkollegiet/vagled

ning/2011-4.pdf [2018-04-29] 

 

Kammarkollegiet. 2011b (reviderad 2014). Upphandlingsprocessen steg för steg. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/kammarkollegiet/vagled

ning/2011-5.pdf [2018-04-29] 

 

Kammarkollegiet. 2012. Vägledning: Ramavtal och avrop inom LOU och LUF. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/kammarkollegiet/vagled

ning/2012-5.pdf [2018-04-29] 

 

Konkurrensverket. 2011. Siffror och fakta om offentlig upphandling. 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2011-1.pdf 

[2018-04-29] 

 

Konkurrensverket. 2012. Siffror och fakta om offentlig upphandling. 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2012-3.pdf 

[2018-04-29] 

 

Konkurrensverket. 2015. Inom ramen för ramavtal. 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/inom_ramen

_for_ramavtal.pdf [2018-04-29] 

 

Konkurrensverket. 2017a. Utforma ett 

förfrågningsunderlag.  http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-

upphandlingsreglerna/upphandlingsprocessen/utforma-ett-forfragningsunderlag/ [2018-04-29] 

 

Konkurrensverket. 2017b. Grundläggande principer för offentlig upphandling. 

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/om-

lagstiftningen/uppphandlingsprinciperna/ [2018-04-29] 

 

Konkurrensverket. 2018. Tröskelvärden. http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-

upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/troskelvarden/ [2018-04-29] 

 

http://forvaltarforum.se/2016/06/16/tank-pa-detta-nar-du-handlar-upp-entreprenor/
https://www.akademiskahus.se/om-oss/vanliga-fragor/hur-gar-byggprocessen-till/
https://www.akademiskahus.se/om-oss/vanliga-fragor/hur-gar-byggprocessen-till/
http://www.bygdegardarna.se/halland/files/2013/09/Upphandling_av_entreprenader.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/kammarkollegiet/vagledning/2011-4.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/kammarkollegiet/vagledning/2011-4.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/kammarkollegiet/vagledning/2011-5.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/kammarkollegiet/vagledning/2011-5.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/kammarkollegiet/vagledning/2012-5.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/kammarkollegiet/vagledning/2012-5.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2011-1.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2012-3.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/inom_ramen_for_ramavtal.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/inom_ramen_for_ramavtal.pdf
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/upphandlingsprocessen/utforma-ett-forfragningsunderlag/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/upphandlingsprocessen/utforma-ett-forfragningsunderlag/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/uppphandlingsprinciperna/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/uppphandlingsprinciperna/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/troskelvarden/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/troskelvarden/


 

 

  
33 

 

Linder, Ewa. 2011. Jämförande studie av miljöcertifieringar för små och medelstora företag i 

bygg- och fastighetsbranschen. Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

https://www.science.gu.se/digitalAssets/1327/1327698_ewa-linder.pdf [2018-04-15] 

 

Lundvall, Karl. Pedersen, Kristian. 2011. Osund strategisk anbudsgivning i offentlig 

upphandling. http://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/nyheter/osund-strategisk-

anbudsgivning-i-offentlig-upphandling.pdf [2018-04-29] 

 

Nordström, Uno. 2008. Byggprocessen, 4:e upplagan. Liber, Stockholm. 

 

Ossmer, Per. Wollsén, Magnus. 2007. Totalentreprenader och ABT 06. AB Svensk 

Byggtjänst, Stockholm. 

 

Rotpartner (u.å), ÄTA, https://www.rotpartner.se/ata, [2018-05-02] 

 

Stintzing, Rodel. 2005. Leda projektering i byggprocessen. Formas, Stockholm. 

 

Upphandlingsmyndigheten (u.å).  Framgångsfaktorer för att ställa funktionskrav i 

upphandlingar – förberedande arbete. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/omraden/framgangsfaktorer-

funktionskrav.pdf  [2018-04-15]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.science.gu.se/digitalAssets/1327/1327698_ewa-linder.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/nyheter/osund-strategisk-anbudsgivning-i-offentlig-upphandling.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/nyheter/osund-strategisk-anbudsgivning-i-offentlig-upphandling.pdf
https://www.rotpartner.se/ata
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/omraden/framgangsfaktorer-funktionskrav.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/omraden/framgangsfaktorer-funktionskrav.pdf


 

 

  
34 

 

BILAGOR 

 

Bilaga 1 = Intervjufrågor till beställarsidan 

 

1) Hur mycket har du jobbat med förfrågningsunderlag och anbudsprocessen? 

 

2) Vad tycker du om vår frågeställning, finns det brister i förfrågningsunderlag som påverkar 

slutsumman? 

 

3) Hur hanterar ni frågor som kommer in gällande förfrågningsunderlag från anbudsgivare? 

 

4) I vilket delområde brukar anbudsgivaren ställa frågor om, de tekniska kraven eller de 

administrativa föreskrifterna?  

 

5) Hur pass styrda brukar ni upprätta förfrågningsunderlag, brukar de vara öppet för tolkning 

för anbudsgivaren på en del krav? 

 

6) Tycker du att anbudsgivaren ibland försöker utnyttja ett slarvfel eller en otydlighet i 

förfrågningsunderlaget för att vinna anbudet?  

 

7) Är det vanligt att ett eller några av anbuden skiljer sig mycket i pris jämfört med de övriga 

anbuden? 

- Om ja, kan det bero på att de har tolkat förfrågningsunderlaget annorlunda jämfört 

med de andra? 

 

8) Har du varit med om projekt där slutsumman skiljde sig väldigt mycket jämfört med 

anbudet ni fick in ?  

- Om ja, vad har det berott på? 

 

9) Brukar förfrågningsunderlaget kompletteras under anbudstiden?  

 

10) Kan antalet ÄTA-arbeten minskas med hjälp av ett tydligare formulerat 

förfrågningsunderlag?   

 

11) Har det uppstått konflikter eller tvister med entreprenören efter tecknat kontrakt ?  

- Om ja, vad har detta berott på?  

 

12) Ifall du hade kunnat gå tillbaka och ändra ett gammalt projekts förfrågningsunderlag för 

att påverka slutsumman, vad hade du ändrat då ?  
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Bilaga 2 = intervjufrågor till entreprenadsidan 

 

1) Känner du att förfrågningsunderlaget är öppet för tolkning på en del krav eller information? 

- Är det något som kan vara avgörande för summan av anbudet? 

- Hur pass styrda brukar kraven vara?  

 

2) Var i förfrågningsunderlaget brukar det vara mest oklarheter? Vilket delområde? 

- Vilka är de vanligaste bristerna i ett förfrågningsunderlag? 

- Efter avslutat projekt,  har det funnits något som man hade kunnat lägga till i 

förfrågningsunderlaget som hade kunnat minska slutsumman av projektet?  

  

3) Påverkar ett otydligt och bristande förfrågningsunderlag slutsumman av hela byggprojektet 

på så sätt att det skiljer sig jämfört med anbudssumman? 

- Brukar det ske? 

- Har det förekommit fall där det skiljts väsentligt? 

 

4) Efter vunnet anbud, kan förhandlingar leda till ändrad anbudssumma eller ändrade villkor? 

 

5) Är det vanligt med ÄTA-arbeten som görs på grund av ett dåligt utformat 

förfrågningsunderlag? 

 

6) Har ni någon gång räknat fel på ett anbud på grund av feltolkat förfrågningsunderlag?  

 

7) Brukar förfrågningsunderlaget kompletteras under anbudstiden?  

 

8) Brukar man försöka utnyttja svagheter i förfrågningsunderlag för egen vinning? 

 

9) Har det uppstått tvister med beställaren efter tecknat kontrakt? 

 

10) Är det vanligt att ni avstår att lägga anbud pga ett slarvigt förfrågningsunderlag?  

- Vad specifikt är det som är otydligt eller slarvigt? 
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