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Sammanfattning 

Trots lågkonjunkturen 2008 som satte många företag i konkurs och minskade antalet 

byggprojekt runt om i Sverige byggs det fortfarande mycket. Det sker upphandling varje dag 

och de flesta flyter på utan större problem dock kan det uppstå tvister och missförstånd mellan 

parterna. Det kvittar om entreprenader är stora eller små så är det viktigt för företagen att hålla 

nere kostnaderna, vilket kan göras om tvister och missförstånd minskas. 

Denna studie behandlar den privata byggsektorn och gjordes för att öka kunskapen inom 

entreprenadupphandling och dess brister. Syftet var således att ta fram en checklista vid 

upphandling för att minska eventuella fel som kan uppstå i samband med detta. 

Studiens resultat grundar sig framför allt på litteraturstudie och intervjuer gjorda med erfarna 

personer verksamma inom den privata byggsektorn fast med olika positioner. Resultatet visade 

att de flesta fel och brister som uppstår beror på okunskap hos berörda personer till 

upphandlingen. 

 

Engelsk abstract 

Despite the economic downturn in 2008 that put many companies into bankruptcy and reduced 

number of construction projects in Sweden, there are still many ongoing projects. There occurs 

construction procurements every day and most are without dispute or misunderstanding 

between the parties but not always. It does not matter if contracts are large or small, it is 

important for companies to keep the costs down, which can be done by reducing disputes and 

misunderstandings. 

This study deals with the private construction sector and was done to increase knowledge in 

procurement and its shortcomings. The aim was therefore to develop a checklist for 

procurement to reduce any errors that may arise during construction procurements. 

The results of the study are mainly based on literature review and interviews conducted with 

experienced people in the private construction sector, but with different positions. The results 

showed that most faults that occur due to affected people lack knowledge. 
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1 INTRODUKTION 

Under följande kapitel ges läsaren en kort inledande beskrivning av ämnet och den bransch 

uppsatsen kommer att behandla. I problembeskrivningen redogörs för den bakgrund som gett 

upphov till uppsatsens syfte, genom att tydligt presentera den problematik som finns. Efter en 

kort presentation av syftet presenteras de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Inledning – med start i byggbranschen 

Byggbranschen kan liknas med en berg- och dalbana som går på för hög fart under 

högkonjunktur för att sen drabbas extra hårt av lågkonjunkturerna (Stadskontoret 2009:6, s. 90).  

De senaste decennierna är det två perioder som sticker ut historiskt mycket som påverkat 

byggbranschen negativt, den ena är fastighetskrisen på 1990-talet (SOU 2002:115, s. 80) och 

den andra är den globala finanskrisen som tog fart år 2008. Under hösten 2008 slog den 

finansiella finanskrisen igenom i den svenska byggsektorn vilket ledde till varsel, konkurser 

och inställda projekt. (Stadskontoret 2009:6, s. 90) 

Byggbranschen har hamnat i fokus under senare år och då inte getts allt för gott rykte. I 

lunchrum på arbetsplatser runt om i Sverige diskuteras TV-program som Byggfällan och 

Fuskbyggarna, program som lyfter fram projekt som gått helt åt pipan och rapporterar om helt 

knäckta husägare som känner sig lurade. Aktörerna som svartmålats i dessa TV-program ger 

hela byggsektorn dåligt rykte. Studier gjorda av Stadskontoret visar att slutkunden på 

byggmarknaden ofta hamnar i ett underläge då byggaren har både ett informations- och ett 

kunskapsövertag. Samma rapport visar även att byggfelen i branschen snarare ökar än minskar. 

Felen i sig är däremot av olika karaktär och beror på en mängd olika brister (Stadskontoret 

2009:6, s. 92). I en tidigare undersökning gjord kring byggsektorn lyfter Byggkommissionen 

fram att vanliga orsaker till fel i byggandet är slarv och okunskap men en stor del av problemen 

grundar även sig i otydliga beställningar (SOU 2002:115, s. 147).  

1.2 Problemdiskussion – alla måste ta sitt ansvar för byggfelen 

Kostnadskontroll är viktigt för alla företag, i en bransch som byggsektorn som historiskt sett 

drabbats hårt av lågkonjunktur kan detta tänkas bli ännu viktigare. Enligt Byggkommissionen 

(SOU 2002:115, s. 141) så kostar det företagen avsevärda summor för att åtgärda fel och brister 

under byggnationer.  

Vid projekt, stora som små, är det viktigt för företagen att förstå att alla har ett ansvar för att 

hålla felkostnaderna nere. Analyser av kvalitetsfel vid byggprojekt visar att felen kan ha flera 

olika ursprung men att beställaren spelar en viktig roll för felkostnaderna. (P-E Josephson & B 

Larsson 2001 se SOU 2002:115, s. 142). Som tidigare nämnt är både slarv och okunskap vanliga 

orsaker till byggfel men så även otydliga beställningar. Genom tydliga beställningar, 

genomtänkt projektering, bra tidsplanering och fungerande kvalitetssäkring borde merparten av 

de fel som uppstår i byggprocessen kunnat ha undvikits. (SOU 2002:115, s. 145).  

Med detta som bakgrund blir det väldigt tydligt hur viktigt det är i ett byggprojekt att få allt rätt 

från början, redan vid beställningen och förfrågningsunderlaget. På Bygginfos hemsida går det 

att läsa om hur viktigt det är att vara tydlig i förfrågningsunderlaget med vad man som beställare 

vill ha (Byggtjänst 2011-04-07). Vidare i en annan artikel tipsar Bygginfo hur man får en bättre 

upphandling och lyfter då fram vikten av upphandlingskompetens redan i början av processen 

som vid behovsanalys och kravformulering. Rätt bakgrund och kunskap bidrar till både 

bespararingar och högre kvalitet i byggprojektet (Byggtjänst 2011-09-01). 

Det finns regler som alla byggnader och anläggningar ska uppfylla, dessa samhällskrav regleras 

av Plan- och bygglagen (PBL) men övriga krav på exempelvis funktioner, materialval och 
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utrustningsstandard regleras mellan de berörda parterna i projektet. Förutom specifikationer 

kring hur byggnaden ska utföras behöver parterna även vara överens om t.ex. ansvar när 

projektet drar ut på tiden eller hur eventuella tvister ska hanteras. Dessa rättsförhållanden 

regleras ofta genom standardiserade avtalsvillkor. (SOU 2002:115, s. 173) 

Ofta hamnar kunden som beställer ett projekt i kunskaps och informationsunderläge vilket kan 

tänkas förstärka behovet av ett bra genomfört förfrågningsunderlag. Men hur kan man som 

kund veta att man får med allt som kan tänkas behövas? Det går att dela in de svenska 

entreprenadsupphandlingarna i Sverige i två kategorier, offentlig upphandling och privat 

upphandling. Den offentliga upphandlingen styrs av en lag som reglerar dessa upphandlingar 

medan privata upphandlingar saknar denna styrning. Vid privata upphandlingar saknas styrning 

och uttalade regelverk så länge upphandlingen inte bryter mot brottsbalken (Dubois, A., Gadde, 

L.E 2000 se Nilsson K. 2006). Förutom tydligare styrning finns även ett upphandlingsstöd i 

form av Kammarkollegiet vid offentliga upphandlingar. Vid privata upphandlingar finns visst 

stöd och färdiga strukturer genom allmänna bestämmelser och administrativa föreskrifter som 

går att skriva in i entreprenadsavtal. Med hjälp av Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 

(AMA) finns det olika beskrivningar för hur man effektivt kan dokumentera och kommunicera 

genom hela byggprocessen, allt från anbudshandlingar till färdiga bygghandlingar (Byggtjänst, 

Vad är AMA?). 

Förutom problematiken med att privata upphandlingar inte är lika hårt styrda som offentliga 

upphandlingar så är utrymmet för att göra förfrågningsunderlag och utvärderingar på många 

olika sätt betydligt större. Detta i kombination med att byggsektorn kännetecknas av att tidigare 

kontakter väger tungt vid avgörande kring beslut av samarbete (Stadskontoret 2009:6, s. 92) 

kan detta tänkas leda till att företagen vid mindre projekt inte väljer att göra ett 

förfrågningsunderlag eller ta in offerter. Problematik bekräftas av en av respondenterna, för 

uppsatsen, som lyfter fram att det är svårt att jämföra olika offerter där man saknar ett ordentligt 

utfört förfrågningsunderlag samt att man vid mindre projekt inte får in korrekt utförda offerter.   

1.3 Syfte – ett tilltänkt mål 

Uppsatsen kommer utifrån, teoretiska och empiriska studier kring hur upphandlingsprocessen 

fungerar i den privata sektorn skapa en förståelse kring vilka delar av upphandlingen där flest 

fel och problem uppstår. Utifrån förståelsen är uppsatsens syfte att skapa en generell checklista 

för beställaren, med viktiga punkter att tänka på och ha med vid framtagningen av 

förfrågningsunderlag och beställningsskrivelse vid teknikupphandlingar. 

1.4 Avgränsningar – inom uttalade ramar 

Då syftet kan upplevas brett har det varit viktigt att sätta upp tydliga ramar för att anpassa 

uppsatsen till de tidsbegränsningar som finns gällande på vilken tid uppsatsen ska genomföras. 

Första angränsningen har varit att enbart studera upphandlingsprocessen i den privata sektorn 

och då begränsat till byggsektorn. Vidare har fokus legat på små och medelstora 

teknikentreprenader. Med små och medelstora entreprenader menas projekt som uppgår till ca 

500 000 svenska kronor. 

I byggbranschen väger tidigare kontakter tungt för vilka som man samarbetar med under olika 

byggprojekt (Stadskontoret 2009:6, s. 92). Dessa kontakter kan ofta antas vara geografiskt 

knutna, att man gärna samarbetar med närliggande företag. Därför har uppsatsen även 

avgränsats ur ett geografiskt perspektiv. Det empiriska materialet har samlats in från aktörer 

som har sin verksamhet i Öresundsregionen, mer specifikt Helsingborg med omnejd. 

Valet av region grundar sig i att byggsektorn är en bransch som påverkas hårt av 

konjunktursvängningar framför allt vid lågkonjunktur (Stadskontoret 2009:6, s. 90). Då 
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författaren upplever att den svenska ekonomin fortfarande är på väg att ta sig upp ur den 

ekonomiska krisen som startade 2008, finns det ett intresse att undersöka byggsektorn i en 

region som tros ha klarat sig bättre än övriga. Öresundsregionen upplevs av författaren som en 

expansiv region och tolkats stå sig starkare i konjunkturen än många andra svenska regioner. 

För att skapa en förståelse för vilka delar som är viktiga att ha med i den checklista som 

uppsatsen ska resultera i, har upphandlingsprocessen studerats ur ett perspektiv med fokus på 

problem, svårigheter och fel som kan uppstå i upphandlingen. Viljan att undersöka 

problematiken med upphandlingsprocessen kan även ses som en viktig avgränsning och lett till 

att delar av upphandlingen getts mer eller mindre utrymme. 
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2 METOD 

”Alla människor bär på vissa antaganden om verkligheten och åsikter kring vad som är sann 

och bra kunskap, hur ny kunskap skapas, hur information bör samlas in och analyseras etc.” 

(Björklund Maria & Paulsson Ulf 2003, s. 64) I följande kapitel förklaras och diskuteras, på ett 

självkritiskt sätt, den metod som använts för att genomföra studien. Syftet med metodavsnittet 

är att ge läsaren insikt i och förståelse för de val som gjorts under projektets gång.  

Figuren nedan ger en enkel översikt kring författarens val av metod och begrepp förklaras i 

kommande kapitel.  

 

Figur 2.1  Vald forsknings väg, inspirerad av Nilsson, K. 2006.  

Undersök- 
nings syfte: Explorativ Deskriptiv Explanativ Normativ 

Undersök- 
nings ansats: 

Kvalitativ Kvantitativ 

Data- 
insamlings 
metod: 

Litteraturstudie  
(teori) 

 

Enkäter  
 

Experiment 
 

Intervju 
(empiri) 

 

Observationer 
 

Val av 
respondent: Selektiv 

 

Slumpvis 
 

Analys 
av data: Deduktiv 

 

Induktiv 
 

Abduktiv 
 

Deltagande  
observation  

 

Analytisk 
strategi: 

Utgå från 

teori 

Ta fram 
case- 

beskrivning 

Kombinera 
kvantitativ och 

kvalitativ 

Konkurrerande 
förklaringar 



 

5 

 

2.1 Undersökningssyfte – med ett undersökande och vägledande 
perspektiv 

Grunden för en uppsats ligger i hur problemet kommer att undersökas, detta påverkas i sin tur 

av den befintliga kunskapsmängden som finns inom det område som ska undersökas. Studier 

som genomförs kan ses som undersökande, beskrivande, förklarande eller vägledande.  

Undersökande studier, explorativa, används när det finns begränsat med kunskap inom området 

och syftet är att få grundläggande förståelse. När det finns grundläggande förståelse inom 

området och målet är att beskriva men inte förklara relationer beskrivs detta som deskriptiva 

studier. De förklarande studierna, explanativa, kan användas när målet är att skapa en djupare 

kunskap genom att både beskriva och förklara. Slutligen benämns de studier som har för syfte 

att vägleda och föreslå åtgärder som normativa (Björklund, Maria & Paulsson, Ulf 2003, s. 58). 

Inom uppsatsens kunskapsområde finns en hel del tidigare kunskap gällande upphandlingar 

inom byggsektor men tidigare studier är ofta anpassade till den offentliga sektorn och 

kunskapen inom den privata upphandlingen är begränsad.  Vidare är uppsatsens syfte att utifrån 

de kunskaper som finns skapa en checklista som kan ses som ett vägledande underlag för 

förfrågningsunderlag och beställningsskrivelse i upphandlingsprocessen. Detta gör att 

uppsatsen kommer att grunda sig på två olika undersökningssyften. I ett första steg beskrivs 

grundläggande kunskap för det studerande området för att skapa en grundläggande förståelse, 

detta deskriptiva synsätt går sedan över i att utifrån insamlad kunskapen skapa checklistan.  

Detta kan i sin tur ses som vägledning och förslag på åtgärder och uppsatsen tar då ett mer 

normativt undersökningssätt. 

2.2 Undersökningsansats – för djupare förståelse 

Forskningsstudier kan delas upp utifrån olika undersökningsansatser, kvantitativ och kvalitativ. 

Kvantitativa studier baseras på information som är mätbar eller som går att värderas numeriskt. 

Allt är inte mätbart vilket gör att kvantitativa studier endast kan ge en viss sorts kunskap. När 

man vill skapa en djupare förståelse inom ett visst ämne, kring en specifik händelse eller 

situation används ofta kvalitativa studier. Vid kvalitativa studier blir resultatet däremot inte lika 

generaliserbart som vid kvantitativa studier (Björklund Maria & Paulsson Ulf 2003, s. 63). 

Uppsatsen kommer att undersöka en särskild händelse, upphandlingsprocessen mer specifik 

förfrågningsunderlag. För att på bästa sätt uppnå uppsatsens syfte har en kvalitativ 

undersökningsansats valts. Ansatsen tros ge den djupare förståelse som krävs men valet innebär 

att uppsatsens resultat har mindre möjlighet till generalisering. Samtidigt är uppsatsens syfte att 

skapa en mer generell checklista vilket kan ses som motsägelsefullt i jämförelse med valet av 

kvalitativa studier. Då syftet förändrats under projektets gång kan det i efterhand diskuteras om 

inte undersökningsansatsen skulle förändras samtidigt.  Men ett viktigt argument till att detta 

inte gjorts är att den kvalitativa undersökningsmetoden förstärkte grundkunskapen inom 

området, där det som tidigare nämnts fanns begränsad forskning. En kvantitativ studie kräver 

hög struktur och kontroll (Holme I. M and Solvang B. K, 1991 se Nilsson K) och som författare 

känner mig osäker på om den begränsade kunskap som går att läsa in i teori hade räckt för att 

genomföra en kvantitativ undersökning.  

Även om det inte finns samma kontroll och utarbetat regelverk kring upphandlingsprocessen i 

den privata sektorn i jämförelse med den offentliga sektorn så är uppfattningen hos författaren 

att det finns ett vedertaget arbetssätt kring den privata upphandlingsprocessen. Detta gör att 

svaren från den empiriska studien kan ses som ett förtydligande av det vedertagna arbetssättet 

och på så vis stärks möjligheten att utifrån den insamlade empirin skapa en generell checklista.   
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2.3 Metod för datainsamling – att gallra bland all information 

Det samhälle vi lever i kallas ibland ett informationssamhälle och den stora tillgången på 

information skapar en problematik kring vilken information som är relevant samt vad som går 

att välja bort i informationsflödet. Valet av insamlingsmetod påverkar vilken information som 

blir tillgänglig. Insamlandet av information är även den del av uppsatsprocessen som är mest 

tidskrävande. (Björklund Maria & Paulsson Ulf 2003, s. 66) 

Underlaget till uppsatsens teoretiska ram 

Informationen som utgör uppsatsens teoretiska ram har samlats in genom litteraturstudier av 

skrivet material då främst från statliga undersökningar och utredningar, kurslitteratur samt 

branschrelaterade hemsidor. Litteraturstudier beskrivs ofta som en stor hjälp för att kartlägga 

existerande kunskap inom ett område (Björklund Maria & Paulsson Ulf 2003, ss. 69-70) och en 

stor fördel för att använda denna teknik till ett teoretiskt avsnitt är att det under relativt kort tid 

går att samla in mycket information. 

Viss kritik kan riktas mot litteraturstudier då informationen är sekundärdata, uppgifterna har 

oftast tagit fram i ett annat syfte än det syfte som uppsatsen har. Det är därför viktigt att vara 

medveten om att informationen kan vara vinklad eller utelämna fakta som skulle vara givande 

för uppsatsen (Björklund Maria & Paulsson Ulf 2003, s. 67). För att skapa en så bred 

kunskapsingång som möjligt har det till teoriavsnittet varit av vikt att samla in information från 

olika typer av litteratur. Viktigt har även varit att få flera olika vinklar på informationen och 

fakta från olika författare. Sett till trovärdigheten på använda hemsidor har det varit av stor vikt 

att samla in information som kan representera hela byggbranschen och inte en enskild aktörs 

åsikter. 

Insamling av empiriskt material 

Det går inte att säga att en insamlingsmetod av empiriskt material är bättre eller sämre än någon 

annan. Men det är viktigt att vara medveten om att det finns metoder som passar mer eller 

mindre bra i olika givna situationer. Det viktigaste i valet av insamlingsmetod är att förstå vilken 

information som är intressant och hur den bäst kan samlas in. De vanligaste metoderna för 

datainsamling är litteraturstudier, deltagande observation (presentationer, föreläsningar, 

konferenser eller liknande), intervjuer, enkäter, observationer samt genomförandet av 

experiment (Björklund Maria & Paulsson Ulf 2003, ss. 66-69). 

Intervjuer väljs ofta för att de kan ge djup, fokuserad kunskap inom det utvalda området (Robert 

K. Yin 2009, s. 102). En annan styrka är att man får primärdata, informationen har samlats in 

just för den specifika undersökningens syfte. Men vad är egentligen en intervju? 

Insamlingsmetoden kan beskrivas som olika former av utfrågningar vanligen genom direkta 

möten eller telefonkontakt. Men en dialog som förs per e-post kan även räknas in som intervju. 

Utfrågningsformen kan variera från förutbestämda frågor i en viss ordning, bestämda ämnen 

där frågornas ordning påverkas av respondentens svar eller så kan intervjun vara väldigt öppen 

och mer likna ett vanligt samtal där frågorna uppkommer efter hand. De olika intervjuformerna 

kallas strukturerad, semi-strukturerad intervju eller ostrukturerad. De personer som får frågorna 

i intervjun kallas respondenter och hur många respondenter som väljs kan variera (Björklund 

Maria & Paulsson Ulf 2003, s. 68). 

I insamlandet av empirin har inledningsvis intervjuer genomförts per e-post (för intervjumall 

se bilaga 2), den begränsade möjligheten att direkt i samband med konversationen ställa 

följdfrågor eller ta enbart utvalda teman att diskutera kring medförde att strukturerade intervjuer 

genomfördes. Möjligheten till ett personligt möte begränsades av de geografiska 

förutsättningarna, viss tidsbrist hos utvalda respondenter ledde även till att intervjuerna 

genomfördes på ett mer icke traditionellt sätt med e-post. Respondenterna gavs då möjligheten 
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att svara på frågorna vid tid som passade. Valet av intervjukanal, e-post, ledde dock till vissa 

oklarheter kring svaren och har i vissa fall lett till kompletterande och fördjupande 

telefonsamtal för att säkra att författaren inte misstolkat respondenternas svar.  

Ur ett mer kritiskt perspektiv lyfts det ofta fram att intervjuerna är mycket beroende av hur väl 

frågorna är utformade (Robert K. Yin 2009, s. 102). Chansen för missförstånd antas öka när 

intervjuerna genomförs i skriftligt format då respondenter tros vara mindre benägen att fråga 

vad som menas när frågan känns otydlig, därför har det varit ännu viktigare med de 

kompletterande telefonsamtalen.  

2.4 Val av respondenter – för trovärdiga svar 

Vid insamlande av empiri kan man få informationen från medvetet utvalda personer eller objekt 

utan specifika kriterier. Valet av respondenter har i denna uppsats varit selektivt där viktiga 

urvalskriterier varit att personen i sin arbetsroll ska arbeta med upphandlingar och ha god insikt 

i processen.  

Kritik som lyfts fram vid genomförandet av intervjuer är trovärdigheten i svaren som ges, svarar 

respondenten det man tror att frågeställaren vill höra (Robert K. Yin 2009, s. 102) eller vinklas 

svaren för att sätta sig själv i bättre dager? Hade svaren blivit annorlunda om en annan 

respondent hade valts? (Björklund Maria & Paulsson Ulf 2003, s. 77). En stor del av 

problematiken som ligger till grund för uppsatsen är att det i upphandlingsprocessen inom den 

privata sektorn inte finns givna svar kring hur det ska gå till, detta innebär att svaren i empirin 

blir starkare knutna till respondenterna än om exempelvis upphandlingsprocessen i den 

offentliga sektorn diskuteras. Därför har det varit av stor vikt för uppsatsens trovärdighet att 

intervjua mer än en respondent.  

En annan viktig faktor i valet av respondenter har varit att ge fler infallsvinklar på 

upphandlingsprocessen, första tanken var att enbart intervjua personer som traditionellt har 

rollen som beställare av projekten. Vid eftertanke kändes det som risken var överhängande att 

bara få en sida av myntet och därför har respondenterna valts för att kunna representera 

huvudaktörerna i upphandlings- och projekteringsprocessen. Respondenterna utgör rollerna 

beställare, konsult och entreprenör. Detta anses ge en komplettbild över den komplexa 

processen. På grund av känslig information i respondenternas svar, redovisas det inte vilka de 

tre respondenterna är. Möjligheten att svara anonymt tros ha ökat trovärdigheten i det empiriska 

materialet då respondenterna kunnat svara mer öppet kring känsliga frågor. 

2.5 Analys av data – en teoretisk utgångspunkt 

En uppsats beskrivs ha olika nivåer där teori och empiri kan ses som de två ändpunkterna. Under 

uppsatsens gång förflyttas fokus mellan empirisk- och teoretiskdata. Om en uppsats har sin 

utgångspunkt i verkligheten och de mönster som finns där samt man sedan förklara dessa 

mönster med modeller och teori kallas detta att analysen av data är induktiv. Om man istället 

börjar med att läsa in sig på teori och utifrån den informationen formar vilken empiri och hur 

den ska samlas in är detta ett deduktivt sätt att analysera data. Det tredje sätt som finns för att 

analysera kallas abduktion och innebär att man under arbetets gång förflyttar sig fram och 

tillbaka mellan nivåerna (Björklund Maria & Paulsson Ulf 2003, s. 62). 

För att uppfylla uppsatsens syfte behövdes det samlas in bakgrunds fakta och teori i ämnet. 

Även om det fanns vissa begränsningar i tillgången av teori så blev den informationen en bas 

för intervjuernas utformning. Empiri och teori ställdes sedan mot varandra för att hitta 

överensstämmande faktorer men även se om teori och verkligheten skilde sig åt. Då uppsatsen 

tydligt haft sin ursprungspunkt i teori beskrivs sättet för att analysera data som deduktivt. 
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Figuren nedan förtydligar hur del olika sätten att analysera data skiljer sig åt. 

 

Figur 2.2 Förtydligande av det valda sättet att analysera data, inspirerad av Nilsson, K. 2006. 

2.6 Analytisk strategi – tydliggör vad som ska analyseras 

För att skapa en tydlighet i vad som ska analyseras och varför bör alla undersökningar utgå ur 

en analytisk strategi. De vanligaste strategierna är; utgå från en teoretisk ram, framtagning av 

en case-beskrivning, användandet av både kvalitativ och kvantitativ data samt undersökande 

av konkurrerande förklaringar. Att utgå från en teoretisk ram är den vanligaste av dessa 

strategier och den strategi som valts för uppsatsen. Strategin innebär kort att den teoretiska 

ramen hjälper till som grund i valet av vilken data som kommer analyseras och vilken som 

kommer att väljas bort (Robert K. Yin 2009, ss. 130-136). 

2.7 Metodproblem - utmaningar under arbetets gång 

Förutom att skrivkramp slagit till ett par gånger så har arbetet med uppsatsen även brottats med 

en del svårigheter som påverkar den slutgiltiga produkten. En viktig del av detta är den 

begränsade tillgången av litteratur och information om upphandlingsprocessen inom den 

privata sektorn.  

Vidare var även det tilltänkta syftet för brett och överambitiöst i förhållande till den faktiska 

tidsperiod som uppsatsen förväntas genomföras på. Syftet har fått bearbetas ett flertal gånger 

även detta kan knytas till den begränsade möjligheten att samla in fakta till den teoretiska 

ramen. Syftets omarbetning har även påverkats av det empiriska material som samlats in. 

Intervjuerna har fungerat som en mycket bra insikt i hur processen fungerar men även gett en 

förståelse för vilka begränsningar som finns med projektet. Tanken var från början att skapa en 

specifik mall för hur ett förfrågningsunderlag skulle genomföras men eftersom behoven varierar 

från gång till gång i de olika byggprojekten har syftet blivit att genomföra en mer generell 

checklista på de viktigaste punkterna att ha med i ett förfrågningsunderlag och i 

beställningsskrivelsen. 

Under uppsatsens startsträcka fanns det hos författaren begränsade kunskaper kring hur ett 

projektarbete ska genomföras, framför allt gällande val av lämpliga metoder och genomförandet 

av dessa, då det under studiernas gång inte funnits någon specifik metodkurs. Detta har 

inneburit att mycket tid har fått läggas ner kring att skapa en förståelse för val av metoder och 

hur en metodmedvetenhet byggs upp. 

Deduktiv Induktiv Abduktiv 

Teori 

Empiri 
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3 BYGGSEKTORN 

För att läsaren ska kunna ta till sig uppsatsens innehåll kan det vara bra att ha viss bakgrunds-

kunskap för byggsektorn. I följande avsnitt presenteras därför branschen kort innan det 

teoretiska avsnittet inleds. 

Byggbranschen är en bransch som tenderar att överhettas i högkonjunktur för att sedan drabbas 

extra hårt av lågkonjunktur och då gå in i djupa kriser (Stadskontoret 2009:6, s. 90).  Branschen 

har utsatts för stora svängningar under de senaste decennierna. Särskilt stora svängningar 

uppstod under andra hälften av 1980-talet och under 1990-talet. Fastighetskrisen på 1990-talet 

i kombination med stora bostads- och lokalproduktioner under åren 1985-1993 resulterade i en 

historisk dipp för byggsektorn. Marknadens upp och nergång har även påverkat aktörerna och 

av de tio storföretagen som fanns på mitten av 1990-talet är det endast Skanska, NCC; Peab 

och JM som fortfarande finns kvar (SOU 2002:115, ss. 79-80, 86).  

Traditionellt sett har byggsektorn beskrivits som konservativ och med en långsam utveckling 

men år 2006 kom rapporter från branschen att strukturen började förändras allt mer och i en allt 

snabbare takt (Byggmaterialindustrierna, Pressmeddelande se Byggtjänst 2006-02-15). 

Utvecklingen av byggbranschen bromsades däremot upp drastiskt av den djupa lågkonjunktur 

som uppstod i spåren av den finansiella krisen 2008. Krisen resulterade i varsel, konkurser och 

inställda projekt (Stadskontoret 2009:6, ss. 16-17, 90).  

3.1 Nulägesrapport – en återhållsam framtidstro 

Enligt helt färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) gällande byggmarknaden för april 

2012 så är byggsektorn och dess utveckling delad. Byggproduktionen har under första kvartalet 

varit i det närmaste oförändrad medan orderingången har ökat då främst inom 

anläggningsverksamheten. Efterfrågan kring byggande av hus har varit svagare vilket lett till 

att anbudspriserna sänkts något. Omkring 30% av företagen inom byggsektorn är missnöjda 

med orderingången. Byggsektorns förväntningar på framtiden visar stora skillnader mellan 

inriktningarna av sektorn. Men sett till sektorns helhet beskriver SCB att branschen på ett års 

sikt är återhållsam i sina förväntningar samt att man tror på en oförändrad efterfrågan på 

byggmarknaden (Statistiska Centralbyrån 2012). 

3.2 Kunden och konkurrensen – en makt och kunskapsproblematik 

Konkurrensen inom byggsektorn är, enligt Dan Sjöblom generaldirektör på Konkurrensverket, 

inte alls så stark som man hoppats på utan måste bli bättre. Vidare menar Sjöblom att 

inträdesbarriärerna för utländska aktörer som vill in på den svenska marknaden är höga 

(Byggtjänst 2011-09-29). I en undersökning gjord av Statskontoret lyfts det fram att sektorn 

kännetecknas att konkurrensen sker på lokala byggmarknader. Betydelsen av inarbetade 

kontakter av med lokala myndigheter, kunder och leverantörer samt att marknadsmakten ligger 

hos ett antal stora byggföretag, vilket försvårar konkurrensen från utomstående företag 

ytterligare. Marknadens struktur påverkar på så sätt prisbild och kvalitet negativt. 

Vidare har slutkunden ofta en svag ställning på marknaden då byggnadsproduktionen ofta är ett 

komplext projekt vilket ger producenten ett naturligt övertag mot kunden. Producenten har både 

kunskaps- och informationsövertag över kunden, detta i kombination med att slutkundens 

önskemål ofta kommuniceras via mellanled, leder till att slutkundens efterfrågan inte fungerar 

som ett tillräckligt bra styrmedel för det totala utbudet av pris och kvalitet i byggandet 

(Stadskontoret 2009:6, s. 92).  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

Uppsatsen har, som presenterats i metoden, sin utgångspunkt i den teoretiska referensram som 

finns inom ämnet. I följande avsnitt presenteras bakgrundskunskapen som samlats in och i 

kapitlet kommer det att redovisas de två upphandlingsformerna, privat och offentlig. Vidare 

kommer även teori om upphandlingsprocessen och olika entreprenadformer presenteras. 

4.1 Upphandlingsformer – offentlig och privat 

I Sverige finns två olika upphandlingsformer privat och offentlig, den offentliga upphandlingen 

har tydlig reglering medan den privata upphandlingen saknar lagar och regler kring hur 

upphandlingen ska genomföras (Dubois, A., Gadde, L.E 2000 se Nilsson K. 2006).  

4.1.1 Offentlig upphandling 

Värdet av offentliga upphandlingar i Sverige uppskattas till 450-535 miljarder per år och består 

av tiotusentals projekt. En offentlig upphandling ska alltid genomföras när statliga myndigheter, 

kommuner och utvalda offentliga företag ska ingå avtal med leverantörer. Sådana avtal kan 

exempelvis beröra när byggprojekt ska genomföras eller varor eller tjänster ska köpas in 

(Konkurrensverket 2011:2). 

Idag är det Konkurrensverket som utgör tillsynen för lagen om offentlig upphandling (LOU) i 

Sverige, tidigare (1993-2007) genomfördes denna tillsyn av den statliga myndigheten Nämnden 

för offentlig upphandling (NOU). Konkurrensverket har, av regeringen, fått i uppgift att 

uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller av principiellt intresse. De 

ska även redovisa om det finns lagar och praxis som utgör svårigheter för att en offentlig 

upphandling ska fungera effektivt (Konkurrensverket (2012-02-20).  

Syftet med offentlig upphandling är att säkerställa rörligheten för varor, tjänstet etc. på EU:s 

inre marknad. På detta sätt har det skapats ett konkurrenskraftigt och ett öppet upphandlingssätt, 

reglerna gör att alla leverantörer kan tävla om projektet på lika villkor (Konkurrensverket, Om 

offentlig upphandling). 

Förfrågningsunderlaget utgör en viktig del i offentlig upphandling och det ska minst innehålla: 

1. Krav på leverantören (ekonomisk ställning, teknisk och yrkesmässig kapacitet) vid 

öppet och förenklat förfarande. 

2. Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning (exempelvis tekniska specifikationer) 

3. Utvärderingsgrund om lägsta pris eller mest fördelaktigt anbud väljs (inkl. 

utvärderingskriterier som förklarar vilka omständigheter som används för att urskilja 

mest fördelaktiga bud) 

4. Kommersiella villkor, vad ska gälla under avtalsperioden gällande t.ex. betalnings- och 

leveransvillkor 

5. Administrativa bestämmelser för upphandlingen exempelvis upphandlingsförfarande, 

sista anbuds dag och anbudets giltighetstid. 

(Ann Fryksdahl, Malin de Jounge Red: Kerstin Riese 2012, s. 14) 

Regelverket som finns för offentliga upphandlingar har fått en hel del kritik, röster som höjts 

menar bland annat på att regelverket är krångligt och otydligt. Vidare så kritiseras 

upphandlingsreglerna för att leda till ett så kallat stuprörstänkande, ett kortsiktigt synsätt som 

leder till att ett billigare inköpspris prioriteras vid upphandlingar. Långsiktiga aspekter som 

högre kostnader på sikt eller produktens miljöpåverkan tas inte med i beräkningen (SOU 

2011:73, s. 12). Vidare upplever många mindre aktörer att offentliga upphandlingar och dess 
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strikta regler utgör ett tillväxthinder. Mindre aktörer anses missgynnas då det vid offentliga 

upphandlingar ofta innebär höga kostnader för att ta fram ett anbud, kort tidsram, stor risk att 

bli underkänd på grund av simpla misstag samt att de upphandlande enheterna använder sig av 

olika utvärderingsmodeller (Nutek 2005 se Byggtjänst 2005-10-31). 

Inom offentlig upphandling skiljer sig förfarandet åt beroende på om värdet av upphandlingen 

når över det så kallade tröskelvärdet eller ej. Tröskelvärdet i kronor skiljer sig åt beroende 

vilken bransch upphandlingen innefattas av. 

Uppnår den offentliga upphandlingen inte tröskelvärdet så används något av följande tre 

förfarande: 

 Förenklat förfarande 

 Urvalsförfarande 

 Direktupphandling 

När en offentlig upphandling når över tröskelvärdet gäller följande tre: 

 Öppet förfarande 

 Selektivt förfarande 

 Förhandlat förfarande 

Utöver ovan förfaringssätt finns elektronisk auktion som går att använda vid upphandlingar 

både över och under tröskelvärdena dock är detta ingen fullständig upphandlingsförfarande utan 

kan användas i slutet av ett annat upphandlingsförfarande (Ann Fryksdahl, Malin de Jounge 

Red: Kerstin Riese 2012, ss. 27-29). 

4.1.2 Privat – Upphandlingsregler BKK 2007 

Offentliga upphandlingar styrs av regler och lagar men inom privat upphandling är kontrollen 

inte lika strikt, däremot har föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) skapat ett 

regelverk för privat upphandling inom byggsektorn som beställaren själv kan besluta om detta 

ska gälla.  Reglerna är avsedda för att användas vid entreprenader, konsulttjänster och 

leveranser när man har minst två anbudsgivare inom den privata sektorn. Vidare är reglerna inte 

skapade för att användas vid direktupphandling (BKK 2007, s. 3). 

Nedan kommer en kort sammanfattning av BKK:s riktlinjer och regelverk samt de definitioner 

som BKK gör av viktiga begrepp: 

1. Begreppsbestämningar 

Anbudshandlingar: Med anbudshandlingar menar BKK både anbudet och de handlingar som 

bifogats till och anses röra anbudet.  

Förfrågningsunderlag: Det underlag som en beställare har utformat för framtagandet av anbud. 

Inbjuden upphandling: Upphandling där beställaren av anbudet, med eller utan föregående 

kvalificering, bjuder in vissa leverantörer att lämna anbud. Förhandling får ske med en eller 

flera anbudsgivare. 

Öppen upphandling: En upphandling där leverantörer genom annons eller på liknande sätt ges 

tillfälle att lämna anbud. Förhandling får ske med en eller flera anbudsgivare (BKK 2007, s. 3). 

2. Upphandling 

Vid en upphandling ska alla anbudsgivare och anbud behandlas lika, det är även viktigt att 

upphandlingen sker på ett affärsmässigt sätt. Den person som begär in anbuden bestämmer även 

villkoren för upphandling. Villkoren kan bland annat gälla val av öppen eller inbjuden 

upphandling, antalet anbudsgivare och vilka kriterier som gäller vid utvärdering. Konkurrensen 
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i upphandlingen behöver inte enbart bero på hur många anbudsgivare som väljs, det går att 

uppnå bra konkurrens även vid ett begränsat antal anbudsgivare. Vid färre anbudsgivare kan 

man även förvänta sig att anbudsgivaren lägger ner extra arbete på sitt anbud (BKK 2007, s. 3). 

3. Förfrågningsunderlag 

Det ligger på anbudsinfodrarens ansvar att ge ut ett tydligt och lättolkat förfrågningsunderlag. 

Beställaren ska även ange vilka kriterier som ska gälla vid prövning av anbudsgivare och anbud. 

Kriterierna ska beskrivas och rangordnas efter angelägenhetsgrad. 

Om det uppstår ett behov av att genomföra några förändringar i förfrågningsunderlaget ska alla 

berörda anbudsgivare, vid samma tidpunkt, få en skriftlig komplettering (BKK 2007, s. 4). 

4. Genomförande 

-Infordrande av anbud 

Anbud ska begäras in med hjälp av annonsering, skrivelse eller annat lämpligt sätt och i 

förfrågan ska det tydligt framgå vilket upphandlingsförfarande som ska användas samt hur 

anbuden ska utformas och lämnas in. 

När man som beställare skickar ut förfrågan på något av ovanstående sätt ska det alltid anges 

datum för sista inlämningsdag. Datum ska vara så pass tilltaget att anbudsgivaren får en rimlig 

tid att lämna in sitt anbud. Utöver senaste inlämningsdatum ska det även anges hur länge anbud 

skall vara bindande (BKK 2007, s. 5). 

-Huvudanbud och sidoanbud 

Huvudanbuden ska innehålla de förutsättningar och uppfylla de behov som anbudsgivaren 

definierat i sitt förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren kan även, om inget annat anges i 

förfrågningsunderlaget, lämna sidoanbud. Det går att lämna in sidoanbud även om man inte 

väljer att skicka in ett huvudanbud. Viktigt vid ett sidoanbud är att skicka med beskrivning och 

ritning så funktion, kvalité och konstruktionsprincip tydligt framgår för beställaren (BKK 2007, 

s. 5). 

-Öppning av anbud och hantering av anbudshandling 

När alla anbud kommit in och datumet för inlämnande av anbud passerats ska anbuden öppnas 

snarast. Det är anbudsinfordrarens ansvar att inte obehöriga får ta del av de inkomna anbuden 

eller deras beskrivningar, ritningar, modeller etc. innan upphandling är avslutad (BKK 2007, s. 

5). 

5. Prövning av anbudsgivare och anbud m.m. 

Vid val och prövning av anbudsgivare och anbud får endast representanter för 

anbudsinfordraren närvara, prövningen sker efter anbudstidens utgång (BKK 2007, s. 6). 

-Uteslutande från deltagande i upphandlingen 

Anbudsgivare kan uteslutas från upphandlingen om denne t.ex. är dömd för brott innehållande 

bedrägeri eller penningtvätt, är nära konkurs eller likvidation samt har gjort allvarligt fel i sin 

yrkesutövning. Anbudsinfordraren har rätt att ta del av sådana uppgifter dock ska det i 

förfrågningsunderlaget, annonsen eller skrivelsen beskrivas på vilket sätt anbudsgivaren ska 

lämna in uppgifterna (BKK 2007, s. 6). 

-Förkastande av anbud 

Anbuden som lämnas in till anbudsinfordraren kan nekas om anbudsgivare utlovat eller erbjudit 

muta eller annan form av belöning till någon som handlägger upphandlingen. Eventuella anbud 

som kommer från någon som deltar i beställningsgruppen ska förkastas. Anbudsgivarens 
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hantering, redovisning och inbetalning av mervärdesskatt påverkar även om ett anbud kan 

förkastas. (BKK 2007, ss. 6-7). 

-Antagande av anbud 

En anbudsinfordrare har till uppgift att utse och anta det anbud som är mest fördelaktigt med 

hänsyn till det gällande förfrågningsunderlaget (BKK 2007, s. 7). 

-Förtydligande av anbud m.m. 

Om anbudsinfordraren upptäcker fel eller något som bör förtydligas har anbudsgivaren rätt till 

att åtgärda detta, om det kan genomföras utan risk för särbehandling i förhållande till de andra 

anbudsgivarna. 

Anbud som skickas in för sent får inte prövas av anbudsinfodraren, dock går det att bortse från 

denna regel om förseningen inte orsakats av anbudsgivaren eller om prövningen av anbuden 

inte startat. 

Om ett anbud kan anses som för lågt kan anbudsinfordraren välja att förkasta anbudet om inte 

anbudsgivaren på ett objektivt sätt kan förklara orsaken till det låga anbudet (BKK 2007, s. 7). 

-Dokumentation 

Anbudsinfordrare bör föra anteckningar över upphandlingen samt beslut vid prövning av 

anbudsgivare och de inkomna anbuden. Anteckningarna bör innehålla olika tider berörande 

sammanträden, vilka som närvarar vid de olika mötena, beslut som fattas i olika sammanhang 

etc. (BKK 2007, s. 7). 

6. Avbrytande av upphandling 

Anbudsinfordraren har rätt till att förkasta samtliga anbud om de har ett för högt pris, inte håller 

tillräckligt hög nivå eller om upphandlingen inte skall bli av (BKK 2007, s. 8). 

7. Underrättelser 

Den anbudsgivare som valts vid prövning av anbud ska underrättas om detta snarast, dock 

senast inom anbudets giltighetstid. Även de anbudsgivare som inte valts ska underrättas snarast 

och kan på begäran få en förklaring till varför anbudet ej antagits. Tillhörande beskrivningar 

m.m. går även att få tillbaka vid begäran (BKK 2007, s. 8). 

8. Idéer och tekniska lösningar 

Eventuella tekniska lösningar och idéer får enbart, utan medgivande från den berörda parten, 

användas mellan anbudsinfordraren och anbudsgivaren. 

” Om anbudsinfordraren i det med upphandlingen avsedda objektet utnyttjar sådan handling 

från anbudsgivare vars anbud inte antagits och vars medgivande inte inhämtats och detta 

medför ekonomisk fördel för anbudsinfordraren, skall anbudsinfordraren betala skälig 

ekonomisk ersättning till anbudsgivaren. Vid fastställandet av ersättningens storlek skall 

hänsyn tas till dels den kostnad som anbudsgivaren haft för att utarbeta förslaget, dels den 

vinning anbudsinfordraren får.” (BKK 2007, s. 8). 

9. Övrigt 

Det föreligger ingen ersättningsskyldighet vid åsidosättande av dessa regler förutom det som 

står angivet i punkt 8 (BKK 2007, s. 8). 
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4.2 Upphandlingsprocessen – en process med många alternativ 

En upphandlingsprocess kan gå till på många olika sätt, i den privata byggbranschen finns det, 

till skillnad från vid offentlig upphandling, inget regelverk för hur det enskilda företaget ska gå 

tillväga. Men det finns ändå några steg som kan ses som generella och som normalt följs i en 

upphandlingsprocess i den privata sektorn: 

 Förfrågan 

 Offert/anbud 

 Kontrakt/beställning 

 Godkännande och avslut 

4.2.1 Förfrågningsunderlag 

I förfrågningsunderlaget specificeras vad som ska ingå i projektet och vilka villkor som gäller. 

”Alla villkor som man vill ha in i det slutliga avtalet ska klart framgå av förfrågningsunderlaget” 

(Svensson Lena 2005, s. 5). Detta kan göras på olika sätt där en öppen förfrågan oftast använder 

sig av annonsering för att få kontakt med entreprenörer som är villiga att åta sig projektet och 

lämna ett anbud. Annars kan en riktad förfrågan användas där beställaren väljer ut ett antal 

leverantörer som anses är berättigade att åta sig projektet. Ett tredje alternativ, direkt förfrågan, 

är att enbart fråga ett företag, alternativet tar bort möjligheten att jämföra olika offerter och 

leverantörer för att komma fram till den mest lämpligaste av dem (Högberg Ola 2009, ss. 49-

50).  

Innehållet i förfrågningsunderlaget beskriver inom vilka ramar man har möjlighet att styra 

verksamheten under avtalets tid exempelvis gällande kvalitetskrav, teknisk specifikation och 

leveranskrav. Det finns en överhängande risk med att låta en person med otillräcklig kunskap 

inom projektområdet skriva ett förfrågningsunderlag då det kan vara svårt att upptäcka brister 

i sitt eget förfrågningsunderlag. När misstagen upptäckts kan det även vara för sent och omöjligt 

att åtgärda. Risken är då att man grå miste om en bättre lösning (Svensson Lena 2005, s. 6). 

Högberg (2009, s. 50) lyfter även fram att det är av stor vikt att vara tydlig i 

förfrågningsunderlaget och inte slarva då det kan leda till problem och tvister under eller efter 

projektet. 

Nedan beskrivs några av de vanligaste brister och fel som finns i förfrågningsunderlag: 

 Oklart hur utvärdering av anbudet kommer att göras. 

 Viktiga uppgifter saknas i underlaget som gör att det behövs göras fler kompletteringar 

är rimligt. 

 Kravspecifikationerna varierar från mycket styrande till mycket flytande. 

 Eventuella tilläggstjänster med betydande volym beskrivs inte. 

 Information kring hur priset kommer utvärderas samt viktningen mellan pris och 

kvalitet saknas. 

 Förklaring kring vilken metod som kommer användas för utvärdering av anbudet 

saknas. 

 Kvalitetsbedömning utan inbördes rangordning ger ingen vägledning 

(Svensson Lena 2005, s. 8) 

På Bygginfos hemsida går det läsa sig till olika tips och råd för att få en bättre upphandling och 

vikten av att tänka på hur förfrågningsunderlaget tolkas av anbudsgivaren är en av de faktorer 
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som lyfts fram. Det är viktigt att underlaget är så tydligt att anbudsgivaren enkelt förstår vad 

som efterfrågas (Byggtjänst 2011-04-07). 

Förfrågningsunderlaget delas generellt upp i tre delar: 

 Teknisk specifikation 

 Kommersiella villkor 

 Allmänna bestämmelser 

Den tekniska specifikationen beskriver vad som ska ingå i projektet och fungerar som riktlinjer 

för att arbetet ska blir utfört såsom beställaren önskar. Den tekniska specifikationen innefattar 

dokument som riktningar, beskrivningar, prestandauppgifter etc. (Högberg Ola 2009, s. 50). 

För att undvika omfattande beskrivningar och för att få dokumenten så lätta och kortfattade som 

möjligt finns det stöd för projektbeställaren. Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA) 

har tagit fram underlag för att förenkla processen gällande att upprätta en beskrivning 

(Söderberg Jan 1998, s. 75). 

De kommersiella villkoren beskriver villkor som rör exempelvis betalningsplan, leveranstider 

och annan viktig information om projektet som kan påverka leverantörens kostnader för 

leveransen. Det är av stor vikt att man som beställare är noggrann vid utformningen av 

administrativa föreskrifter (AF) och den tekniska specifikationen då beställaren förväntas stå 

för alla kostnader som inte anges i dessa delar. 

Tredje delen av förfrågningsunderlaget benämns Allmänna bestämmelser (AB) och består av 

paragrafer som beskriver de juridiska villkoren för leveransen. Olika branscherorganisationer 

har tagit fram standardiserade villkor för att underlätta för företag inom samma bransch. Det är 

inget tvång att använda sig av villkoren utan det går som beställare att ta fram egna allmänna 

bestämmelser. Följande punkter representerar exempel på allmänna bestämmelser från olika 

branscher: 

 Kyl- och värmepumpbranschen totalentreprenad – KV 2009T 

 Byggentreprenader – AB04 

 Maskinleveranser – NL01 

(Högberg Ola 2009, ss. 50-51) 

4.3 Entreprenadformer – flera olika val 

Från byggherrens sida är det av stor vikt att välja rätt entreprenadsform. Byggherren kan välja 

att lägga ut olika delar av projektet, såsom projektering till konsulter eller på en 

huvudentreprenör. Huvudentreprenören kan i sin tur välja att använda sina anställda för 

projektet eller i sin tur lägga ut arbete på underentreprenörer. Vid genomförande av ett 

byggprojekt krävs oftast ett antal specialister inom olika branscher exempelvis elinstallatörer, 

rörläggare och kylinstallatörer. 

Ett byggprojekt kräver förutom en byggherre även kontrollanter, projektörer, arbetsledare och 

leverantörer av material etc. Att upphandla allt som krävs för projektet kan snabbt växa till ett 

stort arbete för byggherren något som kan underlättas genom att låta ett företag ansvara för hela 

byggprojektet. Finns det, hos byggherren, resurser för att handlägga och samordna hela 

projektet kan detta vara en lösning. Valet av entreprenadsform styrs vanligen av ekonomi, 

projektets tidsåtgång och vilka risker man vill ta. Att rekommendera en specifik 

entreprenadsform som den bästa lösningen är svårt då flera faktorer som kan påverka, såsom 

vilket konjunkturläge som råder etc. (Söderberg Jan 1998, ss. 21-22). 

Där finns ett antal olika entreprenadformer och här nedan ges en kort beskrivning av några. 
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4.1.1 Mycket delad entreprenad 

Det som kännetecknar en mycket delad entreprenad är att byggherren har direktavtal med 

samtliga entreprenörer och projektörer. Byggherren har även i uppgift att samordna samtliga 

inblandade för att färdigställa byggprojektet. 

Entreprenadformen ger möjlighet att få de bästa anbud inom varje delentreprenad på 

marknaden. Risker med valet är att eventuella vinster kan ätas upp av de extra kostnader som 

uppstår i och med samordningen och administrationen för projektet. Däremot går det att under 

arbetets gång successivt projektera byggprojektet vilket möjliggör en relativt snabb byggstart. 

Något som beskrivs som en nackdel med entreprenadformen är att byggherren som har hela 

ansvaret för alla de olika entreprenörerna. Om det uppstår problem och något fallerar kan det 

stå byggherren dyrt då det med denna entreprenadform kan vara svårt att fastställa vem som bär 

ansvaret för brister som uppkommit under projektets gång (Söderberg Jan 1998, s. 24). 

Nedanstående figur visar struktur på en mycket delad entreprenad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3.1 Mycket delad entreprenad, fritt från Söderberg 1998. 

4.1.2 Delad entreprenad 

I en delad entreprenad samlas alla normala byggmästararbete under en entreprenad och alla 

installationer utgör sidoentreprenader. Byggherren har på detta sätt direktavtal med både 

projektörerna och sidoentreprenörerna. Byggnadsentreprenören även kallad huvudentreprenör 

ansvarar för att hjälpa sidoentreprenörerna med vanligt förekommande hjälpmedel och vissa 

arbeten. Huvudentreprenören kan också få ansvaret för samordning av byggprojektet dock är 

det en uppgift som i första hand innefattas av byggherrens ansvar.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan en delad entreprenad likställas med en mycket delad 

entreprenad, men i en delad entreprenad måste alla handlingar vara klara innan byggstart 

(Söderberg Jan 1998, ss. 25-26). 

Enligt Högberg är en fördel med en delad entreprenad att byggherren får full kontroll på vilka 

entreprenörer som genomför projektet och kan välja ut de med hög kvalitet och bra priser. Från 

byggherrens sida krävs resurser och god kompetens för att klara av ansvaret i att hantera 

samordningen av entreprenaden (Högberg Ola 2009, s. 47). 

Nedanstående figur visar struktur på en delad entreprenad: 
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Figur 4.3.2 Delad entreprenad, fritt från Söderberg 1998. 

4.1.3 Generalentreprenad 

Väljer byggherren formen generalentreprenad så skriver denne enbart ett avtal med en 

entreprenör som i sin tur blir ansvarig för upphandling och samordning av egna 

underentreprenörer. I vissa fall kan det förekomma sidoentreprenader ett sådant exempel är vid 

maskininstallationer. Byggherren slipper härmed att samordna entreprenaden vilket gör att 

byggherrens egna kostnader minskar. För byggherren är det även en fördel att enbart ha en 

ansvarig för hela projektet om det skulle uppstå problem eller brister. Söderberg betonar att det 

är byggherren som ansvarar för projektering gentemot generalentreprenören.  

Generalentreprenören, som fått beställningen från byggherren, tar in anbud från olika 

underentreprenörer. De anbud generalentreprenören får in behöver denne inte redovisa för 

beställaren vilket gör att entreprenören kan pressa priserna hos underentreprenörerna även efter 

uppdraget är tilldelat (Söderberg Jan 1998, ss. 27-28). 

Nedanstående figur visar struktur på en generalentreprenad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3.3 Generalentreprenad, fritt från Söderberg 1998. 
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4.1.4 Samordnad generalentreprenad 

Entreprenadformen innefattar fördelarna från både delad entreprenad och generalentreprenad. 

Byggherren sköter upphandlingarna med de olika entreprenörerna separat för att sedan överlåta 

ansvaret för samordningen till byggnadsentreprenören. Byggentreprenören får en ersättning för 

att ta över ansvaret för underentreprenörerna och samordningen, vilket både kan vara en avtalad 

procentsats av projektets värde eller ett fast pris. Söderberg påpekar att det lätt kan uppstå 

problem med ansvarsfördelningen om upphandlingarna av entreprenaderna inte görs i 

samförstånd mellan byggherren och byggnadsentreprenören. Man bör därför upphandla och 

skriva avtal med generalentreprenören innan man påbörjar upphandlingen av 

underentreprenörer (Söderberg Jan 1998, ss. 28-32). 

4.1.5 Totalentreprenad 

När projektet genomförs med en totalentreprenad har byggherren endast en entreprenör som 

bär ansvaret för både projektering och utförande. Totalentreprenören ansvarar således för att 

gällande regler följs och att byggherrens funktionskrav uppfylls. Totalentreprenad är den 

entreprenadform som kräver minst tid och engagemang av byggherren men risken för låg 

kvalité på delar i byggprojektet ökar om man inte formulerar förfrågningsunderlaget på ett 

korrekt sätt (Söderberg Jan 1998, ss. 33-35). 

Nedanstående figur visar struktur på en totalentreprenad: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3.4 Totalentreprenad, fritt från Söderberg 1998. 

4.1.6 Funktionsentreprenad 

Funktionsentreprenad är en av de nyaste entreprenadformerna och innebär huvudsakligen att 

entreprenörerna inte bara tävlar om vem som har bäst pris utan vem som uppfyller beställarens 

funktionskrav bäst. Ett exempel är att mäta vem som kan leverera lägst driftskostnader men hur 

kan byggherren försäkra sig om att de lämnade uppgifterna är korrekta? Ett sätt att lösa 

problematiken är att låta entreprenören ansvara för driften och underhållet av det som ingår i 

entreprenaden tills avtalstiden går ut. Den entreprenör som byggherren väljer, får som i 

totalentreprenaden både ansvar och frihet att lösa byggprojektet (Söderberg Jan 1998, ss. 45-

46). 
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5 EMPIRI 

I följande kapitel går det att läsa en sammanfattning av det empiriska materialet som samlats in 

i form av intervjuer med utvalda respondenter. Respondenterna har en lång erfarenhet i 

byggbranschen och arbetar med teknikupphandlingar i sitt dagliga arbete. De kommer nedan 

att skiljas åt genom benämningarna: beställare, konsult och entreprenör. 

5.1 Upphandlingsprocessen – flera steg innan målet nås 

När respondenterna ombads att beskriva vilka steg de anser upphandlingsprocessen innefattar, 

kan det summeras till följande: 

 Behovsgenomgång  

 Projektering 

 Förfrågningsunderlag 

 Anbud/offert 

 Genomgång med beställaren av anbud 

 Utvärdering av anbud 

 Kontrakt/beställningsskrivelse 

 Genomförande av entreprenad/leverans 

  Uppföljning och besiktning 

Entreprenören anser att det viktigaste i en entreprenadupphandling är att ha en genomgång med 

beställaren både vid tidpunkten för inlämning av anbud och vid beställningsskrivelsen. Detta 

för att beställaren och entreprenören verkligen ska förstå och vara överens om vad som ingår 

och inte ingår i entreprenaden. Vid beställningsskrivelsen kan det ha uppstått ändringar vilket 

gör att ytterligare en genomgång behövs. Den tillfrågade entreprenören menar att 

genomgångarna är väsentliga för att inte tvister, rörande vad som ingår, ska uppstå under 

entreprenaden. Han har själv varit med om tvister under entreprenader som, enligt honom, 

kunde ha undvikts om författaren av förfrågningsunderlaget haft tillräcklig kunskap inom det 

aktuella ämnet. Entreprenören lyfter i sina svar fram ett exempel på när en produkt inskriven i 

beställningsskrivelsen inte uppfyllde kundens behov. Beställaren i fråga hade litat på 

information från en materialförsäljare och sedan inte kontrollerat uppgifterna, vilket i sin tur 

ledde till problem och tvister mellan beställare och entreprenör. Den intervjuade entreprenören 

menar på att okunskap hos beställaren eller konsulten som skriver förfrågningsunderlaget är en 

av de vanligaste orsakerna till att problem uppstår under en entreprenad.  

Till skillnad från entreprenören anser konsulten att det viktigaste i en entreprenadupphandling 

är den del som kallas för AF-delen (administrativa föreskrifter). Han menar på att AF-delen styr 

vilka handlingar som ligger till grund för entreprenaden, det är även i den del som 

försäkringsfrågorna anges. Konsulten håller i sina svar delvis med entreprenören angående att 

det råder okunskap i flera olika sammanhang under tiden för entreprenaden. Vidare menar han 

även att det vid små entreprenader ofta saknas administrativa föreskrifter. Även konsulten har 

varit med om tvister som med ett tydligare upphandlingsförfarande hade kunnat undvikas. 

Beställaren håller med entreprenören om att det krävs en genomgång av anbudet. Han menar 

på att det kvittar hur bra upphandlingen görs om inte slutanvändaren kan ta till sig informationen 
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som står där. Han tycker även att det är viktigt med framtagningen av förfrågningsunderlaget 

då det är där kravställningarna och den tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningen för 

entreprenaden sätts. Beställaren svarar att det är här, i framtagningen av förfrågningsunderlaget, 

som det brister i en upphandling. Vidare menar han även att det är viktigt att likställa anbuden, 

om detta inte görs korrekt kan det leda till att hela upphandlingsprocessen misslyckas och fel 

entreprenör/leverantör väljs. Beställaren är enig med övriga respondenter om att okunskap 

ligger till grund till många brister i en upphandling och menar på att ett ej korrekt genomfört 

förfrågningsunderlag blir resultatet av denna okunskap som i sin tur leder till att likställningen 

av de inkomna anbuden brister. 

5.2 Entreprenadsform – en fråga om ansvar 

En av frågorna som ställdes i det insamlandet materialet gällde vilken entreprenadfrom som 

ansågs mest lämplig för mindre- och medelstora teknikentreprenader. Här var både konsulten 

och entreprenören överens om att den bästa formen var totalentreprenad. Men argumenten till 

varför totalentreprenad ansågs vara mest lämplig skilde sig åt. Entreprenören menar att han då 

kan använda sig av den teknik som han anser uppfyller beställarens behov bäst. Han lyfter även 

fram att det i förfrågningsunderlaget ibland skrivs in produkter som inte överensstämmer med 

beställarens behov. Konsulten menar på att det blir lättare att styra entreprenaden samt att 

tilläggskostnader (ÄTA) under entreprenaden minskas. Beställaren håller med om att en 

totalentreprenad är bra för mindre- och medelstora teknikentreprenader men tillägger att 

beställaren i en sådan entreprenadform inte får styra för mycket då ansvaret och garantin kan 

falla bort från totalentreprenören. Han menar på att som beställare är det generalentreprenad 

som passar bäst då man som beställare själv väljer den lösning som täcker sina behov bäst. 

Beställaren poängterar att det vid en generalentreprenad är avgörande att man besitter 

tillräckligt med kunskap för att upprätta den tekniska specifikation som krävs för att uppnå 

behovet. 

En annan entreprenadform som skulle ge beställaren möjlighet att med mycket god kontroll 

styra entreprenaden och sina egna behov är delad entreprenad. Även om entreprenaden är av 

mindre karaktär så ingår ofta flera olika teknikområden vilket gör att det kommer att finnas lika 

många ansvariga personer som teknikområden. Den komplexa ansvarsfördelningen är ett av de 

främsta argumenten till varför beställaren hellre använder sig av general- eller totalentreprenad 

då endast en entreprenör hålls som ansvarig. 

5.3 Förfrågningsunderlag – en viktig handling 

Både konsulten och entreprenören anser att det är förfrågningsunderlaget som utformar 

anbudet. Men i frågan om de stött på bristfälliga förfrågningsunderlag och hur de tror dessa 

skulle kunna undvikas, står entreprenören fast vid att det beror på projektörens okunskap. 

Medan konsulten menar på att ofta kommer alla parter i tidsnöd och att de bristfälliga 

förfrågningsunderlagen skulle kunna undvikas genom bättre tidsplanering och eventuellt längre 

tid för genomgång av underlaget i samråd med beställaren. 

Entreprenören anser att de punkter i förfrågningsunderlaget som gemene man har minst 

kunskap inom, är de olika leverantörsbestämmelserna. Han menar på att beställarna tror många 

gångar att saker ingår utan att kontrollera om så är fallet. Det gäller även vid vad som ingår i 

garantin och vad som krävs av beställaren om garantin skall gälla. Om entreprenören hade fått 

gjort en checklista på de tre viktigaste punkterna att kontrollera vid skapandet av 

förfrågningsunderlag/beställningsskrivelse, hade han valt att lägga vikt på krav vid utförande 

av entreprenaden. Vidare menar han att slutdatum för genomförandet av entreprenaden och vad 

som ingår i underhållet under garantitiden är viktiga punkter. Entreprenören tillägger slutligen 

att många i sina offerter hänvisar till leveransbestämmelser utan att helt säkert veta vad 

bestämmelserna innebär. Det är något som han menar kan stå sig dyrt.  
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Till skillnad från entreprenören menar konsulten på att AMA-koderna är det som till synes 

verkar vara svårast för aktörer att förstå sig på. Han menar även på att många har dålig kunskap 

om hur AMA-systemet är uppbyggt. Konsultens tre viktigaste punkter för en checklista är 

kontaktuppgifter, olika allmänna bestämmelser (AB) och beställningen. Han tillägger även att 

det är mycket viktigt med en tydlig rangordning om det uppstår motstridiga uppgifter i 

kontraktshandlingarna. 

När beställaren blir tillfrågad om han stöter på bristfälliga förfrågningsunderlag och hur han 

tror detta skulle kunna ha undvikits menar han på att lösningen är mer kunskap inom det 

juridiska och den ekonomiska planen. Enligt honom så läggs fokus ofta på den tekniska 

specifikationen och de andra delarna hamnar i skymundan. Hade mer fokus riktats på den 

juridiska och ekonomiska planen hade många tvister under och i slutet av projektet kunnat 

undvikas. Han tillägger även att det kan bero på att beställaren inte lagt ner tillräckligt mycket 

tid på att definiera sina interna behov. Beställaren tycker det finns flera viktiga punkter att 

kontrollera vid utformandet av förfrågningsunderlag/beställningsskrivelse. Förutom berörda 

parter, gällande dokument och tidsplan menar han även att tekniskspecifikation, allmänna 

bestämmelser, ekonomi och leveransbestämmelser är viktiga. 

. 
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6 ANALYS 

Under kommande avsitt kommer det insamlade materialet ställas mot uppsatsens teoretiska 

ram, vidare kommer empirin granskas ur ett djupare perspektiv. Insamlade data kommer ses 

från olika infallsvinkar för att diskutera för- och nackdelar.  

6.1 Entreprenadform – vilket är bästa valet? 

Det finns ett flertal olika vedertagna entreprenadformer som används vid teknikupphandling 

inom byggsektorn men, enligt respondenterna, är de vanligaste valen totalentreprenad och 

generalentreprenad. 

När de tillfrågade fick svara på vilken entreprenadform som lämpar sig bäst för mindre och 

medelstora entreprenader tog samtliga upp totalentreprenad. Argumenten till varför 

totalentreprenad valdes varierade dock. En möjlig förklaring till denna variation kan knytas till 

deras yrkesroll och den roll de vanligen har i en entreprenad. Konsultens främsta argument till 

valet av totalentreprenad var att han menade på att entreprenadformen leder till mindre 

tilläggskostnader. Detta resonemang kan knytas till hur Söderberg menar att entreprenören i en 

totalentreprenad ansvarar för hela projektet, vilket ger entreprenören en bättre kontroll redan 

från start. Skulle det uppstå något problem med entreprenaden som t.ex. felaktiga uträkningar 

av material- eller tidsåtgång får entreprenören stå för dessa kostnader själv (Söderberg Jan 1998, 

s. 35). 

Den intervjuade entreprenören lyfter inte fram föregående resonemang som ett argument för 

varför han anser totalentreprenad som mest fördelaktig. Hans främsta argument till att välja 

totalentreprenad är att han själv styr över lösningen. På så sätt anser, den tillfrågade, 

entreprenören att kunden alltid får den lösning som passar kundens behov bäst och inte en 

lösning framtagen av en projektör som kanske saknar lika bra kompetens inom området, som 

entreprenören.  

En problematik som kan tänkas uppstå vid totalentreprenad är att anbudsgivarna konkurrerar 

med varandra med unika lösningar och beställaren måste förutom att ta hänsyn till priset även 

förstå vilken av lösningarna som är bäst lämpad för behovet som finns. Problematiken bekräftas 

av den intervjuade beställaren som menar på att det vid denna entreprenadform är svårt att 

likställa anbuden och få kontroll samt styra över entreprenaden. Vidare lyfter han fram att det 

finns en risk i att vilja styra för mycket då detta kan leda till att ansvaret för den tekniska 

lösningen faller under beställaren som i värsta fall påverkar garantierna. 

Författaren menar att en totalentreprenad kan vara mycket lämplig vid små entreprenader där 

kundens behov inte kräver komplexa lösningar. Beställaren slipper att projektera och bära 

samordningsansvaret i totalentreprenad. Författaren kan även, ur en beställares perspektiv, 

förstå svårigheten i att besluta sig vilket anbud man ska välja när lösningarna skiljer sig åt. Ett 

enkelt sätt är då att börja studera priserna som även dessa kan skilja sig mycket åt. 

Prisskillnaderna kan bero på många olika faktorer, vid kylinstallationer kan kvaliteten på 

maskinerna skilja sig åt mellan anbuden och påverka priset avsevärt. Söderberg lyfter fram att 

en risk med totalentreprenad är just lägre kvalitet på delar av projektet (Söderberg Jan 1998, s. 

35). Fortsatt resonemang sett från beställarens perspektiv är att totalentreprenader ställer höga 

krav på den egna kunskapen och kompetensen inom området för att förstå och kunna väga pris 

och kvalitet mot varandra för att välja bästa anbudet. 

Det var endast den tillfrågade beställaren som lyfte fram generalentreprenad som en bra lösning 

för mindre och medelstora teknikentreprenader. Fördelar som beställaren ser med 

entreprenadformen är att han styr entreprenaden på ett helt annat sätt än vid totalentreprenad. 

Beställaren menar att han då får exakt den lösningen som han vill ha. Från beställarens sida är 
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det dock av väldigt stor vikt att han upprättar ett välskrivet förfrågningsunderlag för att 

entreprenörerna ska förstå vad som efterfrågas. Vidare poängterar den intervjuade beställaren 

att det därför är viktigt att ha den kunskap och kompetens som krävs för att driva igenom en 

generalentreprenad. Punkten kring att ha rätt kompetens och kunskap går genomgående i den 

intervjuade entreprenörens svar. Han tar ofta upp att många brister som uppstår i ett byggprojekt 

är resultat av att den som upprättar förfrågningsunderlaget inte innehar den kunskap som krävs. 

Som beskrivet tidigare så antas variationerna i respondenternas svar bero på de olika 

arbetsrollerna som de innehar. Svaren kan därför tänkas vara färgade av att respondenterna vill 

ha en situation i entreprenaderna som fungerar mest optimalt för dem.  

Söderberg (1998, s. 27) menar att när ett samordningsansvar för hela entreprenaden tilldelas 

generalentreprenören är det stor sannolikhet att generalentreprenören lägger på en extra kostnad 

för ansvaret. Beställaren instämmer med Söderbergs resonemang men menar att det går att 

kringgå problematiken genom att i förfrågningsunderlaget skriva in att de olika 

underentreprenaderna skall ingå i generalentreprenörens anbudsåtagande. Det kommer då inte 

finnas några uttalade underentreprenörer för generalentreprenören att samordna och denne kan 

då inte längre ta en avgift för samordningsansvaret. Här är det däremot viktigt att vara medveten 

om att generalentreprenören kan tänkas lägga på en summa i sitt anbud för att täcka eventuella 

kostnader av samordning men att det i anbudet inte skriftligen finns kostnader som hänvisas till 

samordningsansvaret. 

Då det finns ett flertal vedertagna entreprenadformer så kan det tyckas konstigt att ingen av de 

tillfrågade angav någon annan form än general- och totalentreprenad. Vid en delad entreprenad 

skriver beställaren avtal med varje entreprenör vilket kan tänkas vara tidskrävande för beställare 

(Söderberg Jan 1998, s. 26). Men entreprenadformen skulle ge beställaren hög nivå av kontroll 

på projektet. En risk som ses med entreprenadformen är att vid eventuella brister antas det bli 

svårt att reda ut vem som bär ansvaret. Därför är det förståeligt att total- och generalentreprenad 

föredras då det enbart är en aktör som bär huvudansvaret inför beställaren. 

6.2 Okunskap – en bristande faktor 

Okunskap anser författaren ha många olika skepnader då det går att tolka okunskap på flera 

olika sätt.  

Samtliga respondenter beskriver okunskap som ett stort problem kring upphandlingen och 

genomförandet av byggprojekt vilket resulterar i diverse olika fel. Deras resonemang förstärks 

av statliga utredningar som granskat byggfel och kommit fram till att okunskapen är orsaken 

till många vanliga fel (SOU 2002:115, s. 141). Även undersökningen som Sveriges landsting 

och kommuner gjort visar på att okunskap är ett stort problem inom upphandlingsprocessen 

(Svensson Lena 2005, s. 6). Generellt kopplas okunskapen i upphandlingar till projektering och 

upprättandet av förfrågningsunderlag. Om beställare eller entreprenör inte har tid, möjlighet 

eller upplever att projekteringen blir för svår antas det att dessa borde anlita en konsult för att 

genomföra projektering och förfrågningsunderlag. Författaren känner en oro för att det finns en 

undermedveten tro på att en konsult ska besitta all kunskap som krävs inom branschen som 

konsulten är verksam inom. Ofta har konsulten säkert tillräckligt med kompetens och kunskap 

men vad grundar sig; den beskrivna, okunskapen i då? 

Kommunikationsproblem mellan olika parter kan tänkas vara en aspekt som i slutändan leder 

till brister i entreprenad. Problemen kan antas uppstå redan i ett tidigt skede i projektet men 

först visa sig under utförandet av entreprenaden. Kanske var det så att beställaren hade 

förutfattade meningar kring att vissa punkter och ett visst material skulle ingå i entreprenaden 

och att dessa aspekter då inte blivit inskrivna i förfrågningsunderlaget detta kan i sin tur tänkas 

leda till att beställarens behov inte uppfylls till sitt fullo. Så något som vid första anblick kan 
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ses som okunskap inom ämnet, av exempelvis en konsult, kan i verkligheten vara brister i 

kommunikationen. Kommunikation mellan de berörda parterna i en entreprenad är något som 

samtliga respondenterna tar upp som en viktig punkt. De menar på att det är särskilt viktigt att 

ha en genomgång före entreprenaden för att gå igenom allt som måste finnas med för att 

uppfylla beställarens behov. 

Entreprenören menar, och har själv råkat ut för, att det finns projektörer som kontaktar olika 

materialleverantörer för att fylla i sina egna kunskapsluckor inom ämnet. Att projektören 

försöker samla på sig kunskap i ämnet är en mycket bra idé, däremot måste ett varningens finger 

lyftas kring hur objektiva materialleverantörerna kan tänkas vara. Projektörens okunskap kan 

leda till att denna litar fullt på materialleverantören som i sin tur kan antas vilja sälja in sina 

egna produkter som inte alltid är de som bäst överensstämmer med beställarens behov. Därför 

bör projektören alltid kontrollera materialleverantörens förslag med någon opartisk med 

tillräcklig kunskap inom området. Att inte kontrollera uppgifterna kan leda till stora problem 

för slutkunden och kostnaderna kan skena iväg.  

Ska beställaren alltid behöva kontrollera uppgifter för att få allt rätt? Det kan tyckas självklart 

att beställaren kontrollerar de uppgifter som denne får, men människan får antas vara bekväm. 

Tänk dig själv om du samarbetat med någon vid ett flertal tillfällen tidigare och varit väldigt 

nöjd, då är det väldigt lätt att anta att allt kommer att gå bra även denna gång. Det kan antas att 

många tänker att det bara är ett litet projekt där inte så mycket kan gå fel och därför inte 

kontrollerar uppgifterna. Enligt Byggkommissionen kostar det avsevärda summor att åtgärda 

fel och brister som uppstår under entreprenader (SOU 2002:115, s. 141). Att inte lägga tid och 

pengar på att kontrollera uppgifterna kan kosta mer än vad det smakade, då det kostar mycket 

pengar att gå tillbaka och åtgärda fel som kunde ha undvikits om beställaren kontrollerat 

uppgifterna. Problematiken bekräftas av den intervjuade beställaren som även lyfter fram att 

det oftast är i mindre och medelstora entreprenader som problematiken uppstår.  

En tänkbar förklaring till att uppgifterna inte kontrolleras i lika hög grad i mindre och 

medelstora entreprenader kan vara att beställaren vill dra igång projektet så snabbt som möjligt 

samt att de involverade upplever att det inte är så mycket som ska ingå i entreprenaden. 

Beställaren tillägger i sina svar att när man samarbetar med entreprenörer som är välkända 

brukar det inte vara några problem att inte ha definierat sitt förfrågningsunderlag tydligt då 

entreprenören vet av erfarenhet hur beställaren vill ha det. Men det kan bli problem om 

förfrågningsunderlaget inte är tillräckligt väldefinierat när nya entreprenörer lämnar anbud. Om 

förfrågningsunderlaget inte är tillräckligt definierat resulterar detta ofta i att de nya 

entreprenörerna vinner anbuden med lägst pris, men har inte med allt som behövs för 

beställarens behov och vad denne egentligen önskar. En otydlig kommunikation från beställaren 

skapar okunskap hos entreprenören. En tanke är att tidsbrist hos beställaren säkert leder till 

denna problematik, men det resulterar inte i en bra lösning. Entreprenörerna spelar inte på lika 

villkor då de har olika erfarenhet av vad beställaren brukar behöva och beställaren sätter sig i 

en sitts där det blir svårt att värdera anbuden då dessa inte är likvärdiga i form av innehåll. I 

värsta fall kan tidsbristen och den oklara kommunikationen leda till att entreprenaden måste 

göras om eller att beställaren sitter fast kontraktsenligt med en entreprenör i flera år framåt.  

6.3 Förfrågningsunderlag – En viktig del 

Enligt författaren är förfrågningsunderlaget bland det viktigaste i en teknikupphandling då 

underlaget innehåller den tekniska specifikationen, de kommersiella villkoren och de allmänna 

bestämmelserna. Resonemanget förstärks av respondenternas svar, då alla de tillfrågade 

bekräftar att de stött på allt för många personer som saknar kunskap om hur ett 

förfrågningsunderlag byggs upp vilket i sin tur leder till brister i projektet. 
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Den intervjuade konsulten menar att det vid mindre entreprenader ofta saknas de administrativa 

föreskrifterna i förfrågningsunderlaget. Avsaknaden kan i sin tur leda till problem för 

beställaren under och efter entreprenaden då de administrativa föreskrifterna ska beskriva vilka 

juridiska riktlinjer som ska gälla. Det kan tänkas att okunskapen, som är ett återkommande 

tema, även spelar in här då beställaren kanske inte inser vilken sitts de själva sätter sig i om det 

skulle uppstå problem. Att upprätta ett ordentligt förfrågningsunderlag kan kosta tid och pengar 

men investeringen kan vara väl värd vid ett senare tillfälle. Det kan antas att många rättsliga 

processer hade kunnat undvikas med ett ordentligt förfrågningsunderlag. Då hade det redan från 

början funnits en tydlig instruktion kring vilka spelregler som skulle gälla. Men ett ordentligt 

skrivet förfrågningsunderlag är ingen garanti för att det inte ska uppstå tvister eller brister. Den 

tillfrågade beställaren menar på att det finns flera regler och paragrafer som är svårtolkade och 

lämnar utrymme för flera olika tolkningsmöjligheter. Författaren anser att det är viktigt att lyfta 

fram är att det inte går att undvika alla tvister eller rättsliga processer men allt kan göras för att 

undvika dem. Det kan tänkas att hade alla förstått allvaret med att alltid upprätta ett 

förfrågningsunderlag på ett fullständigt sätt och alla parter hade gått igenom det med varandra 

hade flertalet fall kunnat undvikas. Dock återkommer hela tiden tanken om att det ska finnas 

tid och pengar till att göra detta på alla projekt.  

Söderberg (1998, s. 87) menar på att de administrativa föreskrifterna läses av flera tiotusentals 

beställare, konsulter, entreprenörer etc. och är framarbetade för att vara så lättförståeliga som 

möjligt. Trots detta menar respondenterna att det är just kring de administrativa föreskrifterna 

som eventuella tvister uppstår. En fundering från författarens sida är att detta avsnitt är den del 

av förfrågningsunderlaget som berör den ekonomiska och juridiska aspekten. Problem uppstår 

när det finns en viss uppfattning kring hur leveranser och pengar ska behandlas men det är inte 

inskrivet i förfrågningsunderlag och beställningsskrivelse. När det kommer till kritan har de 

olika parterna skilda uppfattningar kring leverans och betalningsförfarande vilket egentligen 

hade kunnat undvikas. Återigen tar respondenterna upp problematiken med okunskap gällande 

förfrågningsunderlag och de olika leveransbestämmelserna. Det är viktigt att ha en förståelse 

om de olika handlingarna, för att även om alla delar skrivs in korrekt av beställaren innebär det 

inte alltid att alla berörda parter förstår och kan tolka vad de olika bestämmelserna innebär. 

Tvister kan alltså ändå uppstå men då har beställaren beskrivningsskrivelsen som underlag för 

att hävda sin rätt. 

Merparten av respondenterna menar på att en genomgång av hela entreprenaden är viktig både 

före, under och efter projektet. Omfattande genomgångar av projektet antas hade kunnat 

innebära att flertalet tvister hade kunnat undvikas. Dock berättar en av respondenterna att han 

stött på vissa beställare och entreprenörer som medvetet undanhåller information t.ex. 

garantitider som bara gäller vid tecknat serviceavtal med samma entreprenör. I kontraktet stod 

det att 5 års garanti gällde men då krävdes det att beställaren tecknade ett förhållandevis dyrt 

serviceavtal. Men entreprenören valde att aldrig nämna detta i diskussionerna som parterna 

hade öga mot öga. Det ligger på beställaren att läsa kontraktet men detta är, enligt författaren, 

ändå ett fult sätt att göra affärer på. Jag tror även att en beställare som hamnar i en sådan 

situation är av samma åsikt. Beställaren antas lita på entreprenören som denne gör affärer med 

men kommunikationen mellan parterna har tydligt fallerat i ovan exempel. För att undvika 

liknande scenarion ska man lita på och ha den kunskap som krävs för att upptäcka den här 

sortens knep. 

Alla respondenterna beskriver brister som förhåller sig till de allmänna bestämmelserna och 

administrativa föreskrifterna. Jag kan i min tur förstå att det uppstår missförstånd kring dessa 

bestämmelser och föreskrifter. Det gäller att hålla tungan mitt i mun och hålla isär vilken 

bestämmelse som säger vad. Ett tydligt exempel är hur kylbranschens allmänna bestämmelser 

(KVL2005) och den vanligt förekommande AB04 för byggnads-, anläggnings- och 
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installationsarbeten skiljer sig åt. KVL2005 lyfter fram paragrafer som avviker från AB04, 

paragraferna är anpassade till och fördelaktiga för kylentreprenören. I KVL2005 står det 

följande om betalningsplanen: ”om inte annat angivits i avtalet äger entreprenören rätt till ett 

förskott om 30 procent av kontraktsumman.” (Byggandets kontraktskommitté 2005, s. 3). 

Saknar beställaren kunskap om KYL2005 men ändå ingår ett kontrakt omfattade av dessa 

allmänna bestämmelser kan entreprenören kräva 30 % i förskottsbetalning, vilket beställaren 

som följd av sin okunskap inte räknat med. Beställare som är vana att arbeta enligt AB04, kan 

antas av gammal vana ta för givet att beställaren själv skriver in en procentsats i 

beställningsskrivelsen. Saknas kunskapen för de olika bestämmelserna ska de inte användas 

något som den intervjuade entreprenören poängterar. De brister och tvister som uppstår utifrån 

dessa typer av problem, kan enkelt skyllas på okunskap men författaren är av uppfattningen att 

både tidsbrist och ett försök att hålla kostnaderna nere även kan vara påverkande faktorer. 

Ett annat exempel som kan kosta beställaren både pengar och tid är att det i KYL2005 finns en 

viktig skillnad mot AB04 under punkten utförande. KYL2005 säger här att arbetsuppgifter så 

som exempelvis håltagning, markarbeten, målningsarbeten, byggnadsarbeten etc. inte ingår 

kylentreprenörens åtaganden (Kylentreprenörernas Förening 2005, sid 1). Kostnaderna som kan 

tänkas tillkomma för beställaren kan tänkas resultera i att budgeten som är satt för projektet 

spricker och att återräkningstiden för projektet förlängs. Om det vill sig riktigt illa kan det 

tänkas att beställaren inte har kvar tillräckligt med kapital för att slutföra projektet.  

Det finns en lösning som beställaren kan antas använda när denne får in anbud som innefattar 

allmänna bestämmelser som beställaren saknar kunskap inom. Som beställare går det att i 

beställningsskrivelsen skriva in en annan typ av allmänna bestämmelser då förslagsvis några 

som beställaren har bättre kunskap om.  Exempelvis kan beställaren skriva in AB04 som ligger 

före KYL2005 i rangordningen för gällande kontraktshandlingar. AB04 blir den gällande 

allmänna bestämmelsen för entreprenaden, eftersom KYL2005 är baserad på AB04 så utgår 

rent juridiskt de omskrivna bestämmelserna som finns med i KYL05. Just denna rangordning 

understryker den tillfrågade konsulten som mycket viktig. Rangordningen kan påverka hela 

entreprenaden såsom leverans, betalning, utförande, hjälpmedel etc. Utifrån kapitlets tidigare 

diskussioner om att vissa inte tar med allmänna föreskrifter i små och medelstora 

teknikupphandlingar går det att få en bild av vad som händer när dessa inte finns med. Det blir 

för författaren även tydligare varför det ibland kan vara svårt att undvika tvister och brister i 

entreprenaden. Bestämmelser och föreskrifterna kan vara svåra att tolka och parter som inte kör 

med öppna kort kan göra att det ser mörkt ut men samtidigt går det med bra planering och rätt 

kunskap undvika många tvister.  

7 SLUTSATS 

I uppsatsens resultatdel dras slutsatser från arbetets gång, slutsatserna leder i sin tur till en 

checklista med utvalda punkter. Checklistan presenteras i bilaga 1. I resultatet ges även kortare 

förklaring till varför punkterna i checklistan valts. 

Entreprenadform 

Vid val av entreprenadform är det viktigt att välja rätt form för just det aktuella projektet.  Vilket 

val som är rätt eller fel påverkas av många olika faktorer och det är därför viktigt att verkligen 

tänka igenom valet. Entreprenadformen bestämmer över ansvarsfördelningen i projektet, vem 

som ska projektera, samordna etc. Val av en entreprenadform som inte passar optimalt för 

beställare eller projekt kan antas leda till onödiga kostnader då exempelvis rätt kunskap saknas 

kring hur entreprenaden ska projekteras. Valet av entreprenadform påverkar även de inlämnade 

anbudens innehåll. Det är därför viktigt att vid exempelvis en totalentreprenad redan innan 

förfrågan går ut, ha en tanke och plan för hur de olika anbuden ska kunna likställas. 
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Projektering 

Vid projektering av en entreprenad är det a och o att inneha rätt kunskap inom området, 

avsaknaden av kunskap kan leda till onödiga kostnader så som tilläggskostnader (ÄTA-

kostnader) vid fel projektering. Vill det sig riktigt illa kan det bli att man inte uppfyller kundens 

behov eller skjuter högt över behovet. För att undvika misstag är det därför lämpligt att be 

någon, med god förståelse inom området, granska den tänkta lösningen. Även vid anlitandet av 

en konsult för att göra projektering kan det vara lämpligt att kontrollera lösningen en extra gång. 

Kontraktssumman kan variera och vid en fel projekterad entreprenad kan det tänkas kosta 

avsevärt mer pengar.  

Bestämmelser 

Det finns många olika bestämmelser som dessutom är beroende av vilken bransch som aktören 

befinner sig i. Det är dock alltid lika viktigt att vara väl insatt i de bestämmelser som man berörs 

av. Att inte ha tillräcklig kunskap om aktuella regler kan antas medföra en större risk att räkna 

fel på entreprenaden. Lika mycket som går att förlora på att inte ha kunskap om 

bestämmelserna, går att vinna genom kunskapen. Man ska aldrig använda sig av en 

bestämmelse som man inte är fullt insatt i och det är viktigt att vara tydlig med vilka 

bestämmelser som gäller för entreprenaden.  

Utöver de allmänna bestämmelserna finns även givna lagar och regler som måste följas. Det är 

därför av stor vikt att göra en bakgrundskontroll på entreprenören så att denne innehar licenser 

m.m. som krävs för att utföra arbetsuppgifter där detta krävs. 

Betalningsplan 

Att alla berörda parter i entreprenaden är insatta i upplägget av betalningsplanen är viktigt. Vad 

som gäller vid förskottsbetalning, delbetalning och slutbetalning måste vara tydligt specificerat. 

I de allmänna bestämmelserna finns paragrafer som beskriver hur betalningen ska hanteras och 

regleras. Som beställare gäller det att vara vaken och uppmärksam då man kan krävas på upp 

till 30% i förskottsbetalning. Som beställare bör man även fundera noggrant på vad som ska 

gälla vid ÄTA, så kallade tilläggskostnader, och vite. 

I de allmänna bestämmelserna är det specificerat vem som ska stå för kostnaderna för olika 

hjälpmedel, till exempel byggbodar, el och värme under entreprenaden. Bestämmelserna anger 

även vem som ska bistå med håltagning, lyftkranar etc. Oförutsedda kostnader kan uppstå om 

beställaren inte är insatt i vad som gäller.  

Tidsplan 

Att investera tid i planeringen av projektet och upprättandet av en ordentlig tidsplan kan tänkas 

minska andelen tvister och att andelen förseningar avtar. Tydlighet kring när arbetet ska 

påbörjas och avslutas, även olika delmoment bör skrivas in. Det blir på så sätt lättare att redan 

i ett tidigt skede följa hur entreprenaden följer tidsplanen. För att undvika missförstånd både i 

upphandlingsstadiet och under/efter entreprenaden är det viktigt att alla berörda parter under 

hela processen har en genomgång efter varje delmoment. Är alla införstådda i vad 

entreprenaden går ut på och är alla insatta i de olika bestämmelser som gäller medför det att 

missförstånd och tvister kan minskas. Den tekniska specifikationen är även viktig att gå igenom 

löpande för att undvika missförstånd och få bästa möjliga slutresultat. 

Garanti 

Alla önskar självklart så lång garanti som möjligt men vad gäller egentligen för att få garantin. 

Behöver beställaren införskaffa ett serviceavtal med entreprenören eller får ingen annan 

entreprenör genomföra service eller liknande? Det finns risk att man som beställare måste knyta 

upp sig till dyra serviceavtal för att få lång garanti. Det kan stå beställaren dyrt. Som beställare 
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kan det även vara värt att undersöka vilket serviceavtal som man redan har i dagsläget för att 

inte sluta upp med två serviceavtal. Om man väljer att införskaffa ett serviceavtal för att garantin 

ska gälla bör man även ta reda på vad som ingår i serviceavtalet. Om man använder sig av ett 

serviceavtal för att garantin ska gälla bör man tänka efter vad detta ska innehålla. 

Leveranser 

Är man som beställare insatt i vad som gäller för de olika leveransbestämmelserna? När blir det 

beställda godset mitt ansvar som beställare? Är det när det anländer till min tomt eller inte 

förens det är på plats inne i en av mina byggnader? Vad gäller för de olika 

leveransbestämmelserna. Visst gods kan kräva en truck eller en lyftkran för att lastas av och 

vem ska stå för den kostnaden. Det är viktigt att man tänker igenom hur ansvaret ska vara 

gällande leveranser för att undvika eventuella extrakostnader för trasigt gods.  

Beställningsskrivelse 

En oerhört betydelsefull del i beställningsskrivelsen är rangordningen på vilka 

kontraktshandlingar som ska gälla först, här finns även stora möjligheter att göra ett, för sin 

egen del, fördelaktigt avtal.  

 

Om de administrativa föreskrifterna följs minskar chansen att man som beställare missar att 

skriva in någon viktig punkt i beställningsskrivelsen. En annan fördel med att använda BKK:s 

administrativa föreskrifter är att de flesta i branschen använder sig av samma vilket borde leda 

till att missförstånden minskar.  

 

Att skriva in vem som är ansvarig för de olika delarna i entreprenaden är även bra i ett 

förebyggande syfte gällande eventuella tvister. Avtalet är det som styr vid eventuella tvister så 

det är ytterst viktigt att alltid följa AF och skriva in vilka allmänna bestämmelser som gäller. 

Att som entreprenad hänvisa till sitt anbud när man skrivit på en beställningsskrivelse hjälper 

inte, det är då beställningsskrivelsen och inget annat som gäller.   

Slutord 

Arbetet visar att det är svårt att undvika att fel och brister uppstår, men problematiken kan 

minskas genom att ha kunskapen som krävs och inte skriver in något i förfrågningsunderlag 

eller beställningsskrivelse som man inte är insatt i. Att alltid använda sig av allmänna 

bestämmelser, leveransbestämmelser och administrativa föreskriver är en avgörande faktor till 

att minska andelen brister och tvister. Det förutsätter dock att berörda parter är väl insatta i vad 

som gäller eller att parterna löpande möts för att tydligt kommunicera entreprenaden och dess 

villkor med varandra.  
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BILAGA 1 

Checklista vid upphandling 
Entreprenad:       Beteckning:         

Datum:             

Handläggare:                 

Entreprenadform:    Projektering:      
Är väl medveten om behovet som ska uppfyllas Innehar god kunskap inom ämnet   
Har kunskapen att projektera     Kontrollera lösning med någon   
Vem bär ansvaret    Teknisk specifikation uppfyller behovet   
Planerad likställningsstrategi för anbud         

            

    Uppfylls         Uppfylls   
Bestämmelser:    Betalningsplan:     
Är insatt i allmänna bestämmelserna (ex. AB04, ABT06) Förskottsbetalning    
Är insatt i olika branschers omskrivningar av AB  Delbetalning      
Är insatt i administrativa föreskrifterna (ex. AMA AF07) Slutbetalning      
Innehar entreprenören de licenser som krävs ÄTA och Vite      
Använd aldrig en bestämmelse du inte   Vem ska stå för ev. hjälpmedel   
 -  har god kännedom om!    Ingår ex. håltagningar, bygg, el   
            

    Uppfylls         Uppfylls   
Tidsplan:     Garanti:      
Har med alla berörda start- & sluttider   Längd på garantin    
 -leverans, arbetets påbörjan, deltider etc.   Krävs service-avtal    
Tider för delmoment    Finns det redan service-avtal    
Tider för diverse möten    Finns det något som kan upphäva garantin 
Planera in utvecklingsmöte för entreprenaden Vad ska ingå i underhåll    
 -med projektör, beställare, entreprenör         
            

    Uppfylls         Uppfylls   
Beställningsskrivelse:    Leveranser:      
Använd helst AMA AF    När ska det levereras    
Kontakt uppgifter och organisations nr.   När tar beställaren över ansvaret för godset 
Är rangordningen för kontraktshandlingar rätt Hur löses förseningar    
Vem är ansvarig - namn    Behövs det hjälpmedel vid avlastning - vems ansvar 
Tidsplan           
Betalningsplan          
Garanti           
            
Har ett fördelaktigt avtal          
            

    Uppfylls         Uppfylls   
Dokumentation:    Fritt val:      
Vem ska ta fram preliminära bygghandlingar,        
 -DU-handling, Mtrl-dokumentation, relationshandlingar       
När ska dokumentationen vara klar         
Behövs bygglov eller annan anmälan         
Vilket format ska dokumentationen levereras i       
            

    Uppfylls         Uppfylls   
Anteckningar:          
           
           
              

    Signerad av:       



 

 

 

BILAGA 2 

Intervjumall 

 

Namn: _______________________________ 

Företag:______________________________ 

Beställare_________ Konsult_________ Entreprenör________ 

 

Besvara frågorna kortfattat och ställ gärna dig frågan, varför, flera gånger. 

 

1. Beskriv kortfattat vilka steg, du anser, en upphandlingsprocess innefattar? 

 

2. Vilken entreprenadform anser du är den bästa för mindre/medel stora 

teknikentreprenader, varför? 

 

3. Vad anser du är det viktigaste i entreprenadupphandling, och varför? 

 

4. Vad anser du brister oftast i en upphandling, och varför? 

 

5. Har du varit med om en tvist under en entreprenad? Om ja kunde den ha undvikts? 

 

6. Angående förfrågningsunderlag, stöter du på, i din vardag, bristfälliga sådana? Om ja, 

vad brister och hur tror du detta skulle kunna undvikas? 

 

7. Vilken/vilka punkter i förfrågningsunderlaget anser du folk har minst kunskap inom 

och varför? 

 

8. Vad anser du till största del utformar det anbud/offert du får tillbaka och varför? 

 

9. Om du skulle gjort en checklista för förfrågningsunderlag/beställningsavtal, vilka 

anser du är de tre viktigaste punkterna och varför? 

 

10. Någon övrig information som du vill tillägga i sammanhanget? 
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