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Sammanfattning  

Den amerikanska staten är världens största konsument av varor och tjänster och är därmed en 

väldigt viktig kund för många företag i länder runt om i världen. För att anskaffa varor och 

tjänster på det mest ekonomiska och effektiva sättet, har staten utvecklat en egen 

inköpsprocess. Inköpsprocessen styrs av regelverket Federal Acquisition Regulation (FAR). 

Utöver FAR, finns det ytterligare regler som styr anskaffningen inom olika affärsområden. 

Inom försvarsindustrin benämns regelverket Defense Federal Acquisition Regulations 

Supplement, DFARS, som styr anskaffningen av försvarsmateriel. Regelverken består av 

klausuler, alltså krav som måste uppfyllas av de som gör affärer med den amerikanska staten. 

Tidigare har den amerikanska staten endast krävt att huvudleverantörerna ska följa 

regelverken. På grund av att USA blir allt starkare på marknaden, krävs det nu att även 

huvudleverantörernas underleverantörer måste uppfylla vissa klausuler. Det gör att statens 

huvudleverantörer behöver göra ändringar i de nuvarande inköpsprocesserna för att 

regelverket ska uppfyllas.  

Problemet är att många underleverantörer inte har någon erfarenhet av regelverket och tycker 

att det innebär för mycket jobb eftersom att det är utmanande att förstå och hantera. Om 

regelverket inte följs kan det leda till straffavgifter, uteslutning från nya affärsmöjligheter med 

den amerikanska staten, uppsägning av avtal och övriga affärer kan påverkas.  

Arbetet utförs på SAAB Training & Simulation i Huskvarna som nyligen har påbörjat en 

process för att implementera regelverket i inköpsprocessen. Det här arbetet utförs för att ge 

stöd åt SAAB i deras fortsatta arbete av implementeringen.  

Syftet med arbetet är att utifrån både underleverantörens och huvudleverantörens perspektiv, 

ta fram riktlinjer för att implementera regelverket i inköpsprocessen. För att på det sättet 

underlätta huvudleverantörens arbete och få underleverantörerna att acceptera regelverket. 

Syftet uppnås genom att undersöka vilka huvudsakliga problem som huvudleverantörer och 

underleverantörer uppfattar med regelverket och hur de arbetar med det. Det görs genom att 

utföra benchmarking mot en huvudleverantör som är erfaren av regelverket. Dessutom 

intervjuas två underleverantörer om hur de uppfattar regelverket. 

Utifrån teorin och informationen i fallstudien visas det att de största problemen med 

regelverket är att förstå och hantera klausulerna och hur regelverket ska introduceras för 

underleverantörerna. Utifrån problemen och beskrivna lösningar, har slutligen ett antal 

riktlinjer utformats. Riktlinjerna är till för att stödja huvudleverantören för att regelverket ska 

implementeras på bästa sätt.  



 

 

Abstract 

The US Federal Government is the world´s largest consumer of goods and services. That 

makes the US Federal Government a very important customer to many companies around the 

world. The US Federal Government has developed a purchasing process to procure goods and 

services in the most economical and efficient way. The purchasing process is governed by the 

Federal Acquisition Regulation (FAR). Except for the FAR, there are additional rules 

governing the acquisition in different business areas. The Defense Federal Acquisition 

Regulations Supplement, DFARS, controls the procurement of military supplies.  

The FAR and DFRAS consists of clauses that must be met by those who do business with the 

US Federal Government. The FAR requires that both the prime contractor and the prime 

contractor´s subcontractors must meet the requirements in the FAR and DFARS.   

The problem is that many of the subcontractors does not have any experience in government 

contracting and thinks that it takes to much work to learn about the clauses. Although, if the 

FAR and DFARS clauses are not met by the prime and subcontractor, it can lead to penalties, 

exclusion, termination and other business may be affected.  

The case study is performed at SAAB Training & Simulation in Huskvarna, which recently 

has started to develop a process for implementing the regulations in the purchasing process.  

This work is being done to support SAAB in their continuous work with the regulations. 

The purpose of the work is to develop guidelines for implementing the FAR and DFARS in 

the purchasing process, based on both the prime contractor and the subcontractor’s 

perspective. The purpose is achieved by examining the main problems that the prime and 

subcontractors perceive with the regulations and how they work with it. This is achieved by 

performing benchmarking against a prime contractor who is familiar with the regulations. In 

addition, two subcontractors are interviewed on how they perceive the regulatory framework. 

Based on the theory and information in the case study, it appears that the main problems with 

the regulations are to understand and manage the clauses and how to introduce the FAR and 

DFARS to the subcontractors. Based on the main problems, a several guidelines have been 

designed for the prime contractors to follow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord  
Examensarbetet är den avslutande kursen för utbildningen Högskoleingenjör i Industriell 

ekonomi med inriktning Maskinteknik.  Arbetet består av 15 högskolepoäng och har pågått 

under tio veckor.  

Jag vill tacka min interna handledare på högskolan, Peter Kammensjö för all hjälp och stöd 

som han har bidragit med. Jag vill också tacka min externa handledare på SAAB Training & 

Simulation, Markus Gustavsson, som gav mig möjligheten att utföra examensarbetet och som 

har gett mig det stöd som jag har behövt under arbetets gång.  

Dessutom vill jag tacka Fredrik Genbo som har bidragit med mycket lärorik och betydande 

information. Ett stort tack även till de underleverantörer som har ställt upp på intervjuer.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BETECKNINGAR 
 

FAR, Federal Acquisition Regulation = Regelverket för statlig upphandling 

DFARS, Defense Federal Acquisition Regulations Supplement =Tilläggsbestämmelser för 

försvarsupphandling 

DOD, Department of Defense= Försvarsdepartementet 

Amerikanska staten= Används i texten som benämning av U.S Federal Government.  

Huvudleverantör= Syftar till de som är huvudleverantör till den amerikanska staten. 

Underleverantör=Huvudleverantörens underleverantör 
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1. INLEDNING  
Det första kapitlet av uppsatsen är till för att ge läsaren en förståelse för arbetet. Den första 

delen beskriver bakgrunden till ämnet och vilket problem som ska lösas. Därefter specificeras 

syftet, med tillhörande frågeställning och hur arbetet är avgränsat, följt av arbetets disposition. 

1.1 Bakgrund  

Den amerikanska staten är världens största konsument av varor och tjänster. (Hanjra 2012). 

Den stora köpkraften gör den amerikanska staten till en väldigt viktig kund för många företag 

i länder runt om i världen, eftersom att deras inköp ger betydande bevis på både 

konkurrenskraft och systemförmåga. (Manuel, Halchin, Lunder & Christensen 2015). För att 

anskaffa varor och tjänster på det mest ekonomiska och effektiva sättet, har staten utvecklat 

en egen inköpsprocess. (Hanjra 2012). Inköpsprocessen styrs av Federal Acquisition 

Regulation (FAR), som är det amerikanska regelverket för offentlig upphandling. Med 

offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att 

tilldela ett avtal eller ingå ett ramavtal avseende varor, eller tjänster. (Konkurrensverket 2017). 

Regelverket måste följas av alla organisationer som gör affärer med den amerikanska staten. 

(General services administrations, Department of defense & National aeronautics and space 

administration (GSA) 2005). FAR är det primära dokumentet och består av ungefär 2000 sidor 

med komplex lagtext. Regelverket upprättades år 1984 och har reviderats många gånger sedan 

dess. Utöver FAR, finns det ytterligare regler som styr anskaffningen inom olika 

affärsområden. Inom försvarsindustrin benämns regelverket Defense Federal Acquisition 

Regulations Supplement, DFARS, som styr anskaffningen av försvarsmateriel. (Dahlström & 

Johansson 2015). Syftet med regelverken är att säkerställa etisk, effektiv och ändamålsenlig 

användning av statliga resurser vid upphandling av försvarsmateriel. FAR och DFARS består 

av klausuler som ska uppfyllas av den amerikanska statens underleverantörer. En klausul är 

en tilläggsbestämmelse eller villkor i ett avtal eller dylikt (Svenska Akademien 2009). och är 

till för att skydda den amerikanska staten vid upphandling. (Edwards 2015). 

Tidigare har regelverket enbart behövt uppfyllas av statens huvudleverantörer, men på senare 

år har USA vuxit sig allt starkare på marknaden och ställer därmed hårdare krav. Därför 

kräver den amerikanska staten idag att även deras huvudleverantörers underleverantörer ska 

följa regelverket.  

Fallstudien utförs på inköpsavdelningen på SAAB Training & Simulation i Huskvarna. SAAB 

Training & Simulation erbjuder lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och 

säkerhet och en av de viktigaste marknaderna är Nordamerika. SAAB har arbetat med 

regelverket länge och har nyligen påbörjat en process som inkluderar att även 

underleverantörerna ska uppfylla regelverket.  

1.2 Problembeskrivning  

FAR och DFARS ska bidra till ordning och enkelhet i statens upphandling, men det är 

utmanande att förstå och uppfylla regelverket. Om regelverket inte följs kan det leda till 

straffavgifter, uteslutning från nya affärsmöjligheter med den amerikanska staten, uppsägning 

av avtal och övriga affärer kan påverkas.  

Trots att statlig upphandling har skett under många år och det finns mycket utbildning att ta 

del av, är företag fortfarande okunniga om regelverket. Det beror på att regelverket är 

komplext och att klausulerna ständigt revideras. Det gör det särskilt problematiskt att få 

underleverantörerna att acceptera regelverket. De ställer vanligtvis frågor som, “varför är det 

nödvändigt att företagen ska ha en sådan ansvarsskyldighet?” “allt fungerar bra som det är 
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nu, vad är meningen?” eller säger att “det inte finns resurser för att uppfylla en sådan uppgift. 

(Nicholls 2017) 

Problemet med att regelverket måste uppfyllas av den amerikanska statens underleverantörer, 

är att det innebär en ny process för både huvudleverantörerna och underleverantörerna. Det är 

huvudleverantörens ansvar att underleverantörerna uppfyller regelverket. På grund av det 

måste huvudleverantören ta fram en metod för hur regelverket ska implementeras i den 

nuvarande inköpsprocessen. Dessutom måste huvudleverantören introducera regelverket för 

underleverantörerna på ett sätt som gör att de accepterar och uppfyller det. Annars finns det 

risk för att underleverantörer motarbetar regelverket, eftersom att det är väldigt komplext. 

Det finns mycket teori om regelverket och hur avtal ska hanteras då den amerikanska staten är 

slutkund. Däremot finns det inga metoder för hur regelverket ska implementeras i 

inköpsprocessen eller hur det ska introduceras för underleverantörerna.  

1.3. Syfte  

Syftet med arbetet är att utifrån både underleverantörens och huvudleverantörens perspektiv, ta 

fram riktlinjer för att implementera regelverket i inköpsprocessen.   

1.4 Forskningsfråga  

För att uppfylla syftet ska frågeställningen Hur ska riktlinjer utformas för att implementera 

regelverket i inköpsprocessen, ur huvudleverantörens och underleverantörens perspektiv? 

besvaras. För att besvara frågeställningen ska följande frågor undersökas: 

 

• Vad uppfattar huvudleverantören för problem med regelverket? 

• Vad uppfattar underleverantören för problem med regelverket? 

• Hur kan problemen undvikas? 

1.5 Avgränsningar  

Det amerikanska regelverket är ett omfattande system som kräver tid och engagemang av 

inkluderade parter. För att arbetet inte ska bli alltför omfattande och för att fallstudien ska 

hinna färdigställas i tid, avgränsas arbetet till att fokusera på hur regelverket påverkar 

inköpsprocessen för ett företag inom försvarsindustrin. Mycket fokus ligger också på att 

undersöka hur huvudleverantören ska få underleverantörerna att acceptera regelverket.  

För att få en förståelse för regelverket under den tid som fallstudien genomförs, kommer 

endast vissa klausuler av FAR och DFARS att studeras. De klausuler som studeras har SAAB 

tidigare definierat som de som är vanligast förekommande i avtal. 
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1.6 Disposition  
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2. METOD  
I avsnittet nedan beskrivs de metoder som har använts för att genomföra arbetet.  

 

2.1 Informationssökning 

Informationen till det teoretiska ramverket har främst hämtats från vetenskapliga artiklar i 

högskolan i Borås databas. Information för att beskriva olika processverktyg och definitioner 

av ord har hämtats från litteratur och internetbaserade hemsidor. Kompletterande information 

för att studera ämnet närmare har fåtts från SAAB.   

I det teoretiska ramverket användes dels olika dokument som beskriver regelverket och dels 

belyste regelverket ur både huvudleverantörens och underleverantörens perspektiv, för att 

skapa ett bredare perspektiv av ämnet. (Patel & Davidson 2014)  

I informationssökningen studerades även de klausuler i regelverken som SAAB har definierat 

som mest förekommande. Klausulerna kortades till förenklade texter och översattes till 

svenska. Det här var ett viktigt steg i arbetet eftersom att det gav mig som författare mer 

förståelse för hur regelverken är utformade och hur klausulerna är uppbyggda. Det ger även 

läsaren förståelse för vad en klausul är och vad det innebär.  

2.2 Insamling av data 

Nedan beskrivs de metoder som användas för att samla in data till fallstudien. 

2.2.1. Benchmarking 

Benchmarking är ett arbetssätt för att hitta möjligheter för processförbättringar. Grundidén är 

att göra en jämförelse mellan två liknande processer för att sedan dra nytta av jämförelsen. 

Jämförelseprocessen kan beskrivas i de sex stegen: Planera-sök-studera-analysera-anpassa-

förbättra. (Bergman & Klefsjö 2012) Metoden användes för att undersöka hur SAAB 

Dynamics hade implementerat regelverket i inköpsprocessen. Fördelarna med arbetssättet var 

att det gav information om vad som fungerade bra och mindre bra i SAAB Dynamics 

arbetssätt. På det sättet kunde benchmarkingen bidra till att ta fram riktlinjer som förebygger 

visst extraarbete vid implementering av regelverket i inköpsprocessen.  

Benchmarkingen genomfördes med hjälp av de sex stegen som beskrevs ovan, processen 

beskrivs nedan.  

   Planera: Processen började med att planera hur benchmarkingen skulle gå till. Information 

hade tidigare erhållits från SAAB Training & Simulation som beskrev hur SAAB Dynamics 

metod fungerade. För att genomföra benchmarkingen skulle först SAAB Dynamics metod 

studeras och därefter skulle en intervju genomföras.  

   Sök: För att studera metoden och forma frågor, användes information som tidigare erhållits 

från SAAB Training & Simulation och kompletterande information från SAAB Dynamics.  

   Studera: SAAB Dynamics metod studerades och därefter formades frågor utefter den, 

därefter genomfördes en intervju med Fredrik Genbo på SAAB Dynamics.  

   Analysera: Efter studien och intervjun analyserades svaren genom att identifiera den mest 

relevanta informationen för arbetet.  

   Anpassa: Den analyserade informationen formades generaliserade riktlinjer.  

Förbättra: För att förbättra riktlinjerna ytterligare användes intervjuer av underleverantörer 

för att samla in olika synvinklar. 
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2.2.2. Intervju 

För att ta fram riktlinjer som tar hänsyn till både huvudleverantörer och underleverantörer, 

intervjuades två underleverantörer, för att ta reda på vad de ser för problem med det.  

Intervjuerna genomfördes med en hög grad av standardisering och låg grad av strukturering. 

Graden av standardisering avgör hur mycket ansvar som lämnas till personen som intervjuar 

när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Den höga graden av standardisering 

som användes under intervjuerna medförde att samma frågor ställdes till båda 

underleverantörerna och i samma ordning. Graden av strukturering avgör i vilken utsträckning 

frågorna är fria för den intervjuade att tolka fritt beroende på den egna inställningen eller 

tidigare erfarenheter. (Patel & Davidson 2014) Den låga graden av struktureringen gjorde att 

underleverantörerna kunde tolka frågorna helt fritt. 

Fördelen med den här typen av intervju är att det stärker validiteten i datamaterialet eftersom 

att det ger de två underleverantörerna tillfälle att komma med innehållsrika och fylliga 

uttalanden. (Dalen 2015) Dessutom spelades alla intervjuer in, vilket gjorde att mer fokus 

kunde läggas på att ställa följdfrågor till de intervjuade personerna. Det underlättade också att 

efteråt ha möjlighet till att lyssna på intervjuerna. 

 

2.3. Analys av data 

Efter benchmarkingen mot SAAB Dynamics sammanställdes den information som samlats in 

genom att lyssna på den inspelade intervjun och studera de dokument som erhållits av SAAB. 

Utifrån intervjun kunde ett antal problem sammanställas. Dokumenten var till hjälp för att 

studera hur regelverket kan implementeras i inköpsprocessen och för att se hur regelverket 

kan introduceras för involverade parter.  

Precis som efter intervjun med SAAB Dynamics sammanställdes intervjuerna med 

underleverantörerna genom att lyssna på de inspelade filerna. Även här kunde ett antal 

problem identifieras som underleverantörerna så med regelverket. Därefter jämfördes 

problemen som huvudleverantören och underleverantörerna såg med regelverket med de 

problem som beskrevs i teoridelen. På det sättet kunde de största problemen med regelverket 

identifierats för att sedan kunna använda som grund för utformningen av riktlinjerna.  

Genom att jämföra alla intervjuer och SAAB Dynamics dokument med inköpsprocessen och 

de olika delarna som beskrevs i teoridelen, kunde en övergriplig inköpsprocess presenteras 

där regelverket var implementerat.  

 

2.4. Kvalitet 

Vid all insamling av information var det viktigt att vara kritisk för att avgöra om 

informationen var sannolik. Att avgöra om en källa är trovärdig görs bland annat genom att ta 

reda på när och var informationen tillkommit. (Patel & Davidson) Vid insamling av 

information från artiklar har sannolikheten kontrollerats genom att kontrollera året för 

publicering och vilken tidskrift som artikeln är publicerad i. Riktlinjen har varit att artikeln 

inte ska vara publicerad innan 2008, om inte informationen anses vara trovärdig och relevant. 

För att avgöra om informationen är trovärdig och relevant har innehållet i artikeln jämförts 

med bland annat tidigare insamlad information för att se om informationen stämmer överens. 

I vissa fall har informationen i artikeln jämförts med vad som står på nyligen uppdaterade 

internethemsidor eller i nyare böcker, för att kontrollera att informationen fortfarande gäller.  

Det är också viktigt att vid en del typer av dokument som artiklar och rapporter vara viktigt att 

skilja på primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor är förstahandsrapporteringar och 

ögonvittnesskildringar, som exempelvis direkta observationer, enkäter och 

forskningsrapporter som är skriven av forskaren själv. Sekundärkällor är alla övriga källor, 
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som information i databaser, arkiv och register. Undersökningarna i de sekundära källorna är 

inte utförda av författaren själv till skillnad från de primära. I arbetet har primärkällor använts 

i den utsträckning som det är möjligt. Fördelarna med att använda primärkällor är att 

informationen är oftast tillförlitlig och mer specifik. Däremot tar det längre tid och 

tillgängligheten kan vara begränsad. Då sekundärkällor som har använts, har innehållet 

analyserats och jämförts med tidigare källor för att avgöra om informationen är trovärdig. 

Fördelarna med användning av sekundärkällor är att de kan ge information om primärdata och 

att det finns väldigt mycket information att få tag på. Nackdelen är att den sekundära 

informationen inte är trovärdig om informationen baseras på författarens egen uppfattning.  

(Patel & Davidson 2014) 
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3. TEORETISKT RAMVERK  
I kapitlet redogörs den teoretiska bakgrunden till ämnet. För att besvara frågeställningen 

kommer fyra processer att beröras; inköpsprocessen, hantering av klausuler, efterlevnad av 

klausulerna och utbildning. Därefter berörs några vanliga problem med regelverket och ett 

antal framtagna riktlinjer. Allra sist i det teoretiska ramverket beskrivs några verktyg som kan 

vara till användning vid implementeringen av regelverket i inköpsprocessen.  

3.1. Inköpsprocessen 

En inköpsprocess, utan implementerat regelverk, består vanligtvis av sex stycken 

grundläggande processteg. I figuren nedan visualiseras stegen i ordningsföljd. Därefter följer 

en beskrivning av stegen och tillhörande nyckelaktiviteter.  

 
Figur 1. Inköpsprocessen. (G. Garrett & R. Rendon 2005). 

Förbered inköp (Procurement planning) 

Att förbereda inköpet innebär att identifiera vilket behov av anskaffning som företaget har. 

Det ska finnas en arbetsbeskrivning som ska förklara företagets krav i detalj, för att potentiella 

underleverantörer ska kunna lämna ett bud eller förslag. Planeringen ger en integrerad 

bedömning av val av avtalstyp, riskhantering och avtalsvillkor. Resultatet av 

planeringsprocessen är en dokumenterad plan för inköpshantering som kartlägger den 

kommande upphandlingen. 

 

Förbered förfrågan (Solicitation planning) 

Det andra processteget är att förbereda de dokument som behövs för att stödja förfrågan. 

I processen används standardiserade upphandlingsformulär och dokument som 

artikelbeskrivning, förfrågning, villkor, arbetsbeskrivning och beskrivning av 

arbetsnedbrytningsstruktur. Förfrågningsdokumenten innehåller passande 

utvärderingskriterier som stämmer överens med projektets strategi.  

En förfrågan ska vara strukturerad för att svaren från potentiella underleverantörer ska vara 

korrekta och kompletta. Men också flexibel för att låta säljare komma med förslag som 

uppfyller kraven på ett bättre sätt. 

 

Skicka förfrågan (Solicitation) 

I det tredje processteget begär köparen bud, offert, anbud eller muntliga, skriftliga eller 

elektroniska förslag. Köparen har en kvalificerad budgivare-lista med information om 

eventuella underleverantörer som, relevant erfarenhet och kunskapsområde. Beroende på 

upphandlingen, kan konferenser anordnas för att säkerställa att de potentiella 

underleverantörerna har en tydlig förståelse för inköpskraven. 

 

Välj leverantör (Source selection) 

Vid val av leverantör utvärderar köparen leverantörernas bud, väljer leverantör, förhandlar 

villkor och tilldelar leverantören avtalet. För att utvärdera leverantörernas förslag, använder 

företag utvärderingskriterier, utvärderingsstandarder och viktningssystem. I processen ingår 

en prisutvärdering som innebär att bestämma ett rättvist och rimligt pris som är realistiskt och 

konkurrenskraftigt. (G. Garrett & R. Rendon 2005). Ett rättvist och rimligt pris utgör en 

kompromiss mellan säljaren och köparens synvinkel. Termen rättvis och rimlig innebär en 

subjektiv syn. Som en följd av detta måste köparen överväga alla omständigheter, inklusive 

konkurrens och marknadspriser. (C. Hollins 2005). Vid förhandlingar använder företaget 
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vanligtvis team. Vid behov kan köparen genomföra en kontroll på potentiella 

underleverantörer för att verifiera underleverantörens tekniska, finansiella och 

ledningsförmåga.  

 

Avtalsförvaltning (Contract admin) 

Avtalsförvaltningen innebär att säkerställa acceptans av kraven under avtalet, till det att 

avtalet inte längre gäller. Vid avtalsförvaltningen behöver företaget ha en metod för att tilldela 

avtal. När ett avtal har tilldelats en leverantör, utförs ett förberedande möte för att 

diskutera köparens och säljarens avtalsansvar, som protokoll för kommunikation, 

prestationshantering och hantering av avtalsändringar. Företaget använder team för att 

övervaka köparens och säljarens prestanda för att säkerställa att krav uppfylls av samtliga 

parter i avtalet. I avtalsförvaltningen behöver köparen ha flera tillämpade processer som styr 

bland annat hantering och kontroll av avtalsändringar, säkerställa att endast godkända 

individer förhandlar eller tillåter ändringar i avtal, hantering av fakturor och betalning från 

säljare. 

 

Hantera avtal (Contract closeout) 

Det sista processteget innebär att verifiera att alla administrativa frågor är inkluderade i 

avtalet. Köparen ska ha en process som beskriver hur avtal ska hanteras, hur slutförande av 

arbete ska säkerställas, hur dokumentation ska fulländas och hur problem ska lösas. Processen 

genomförs med hjälp av checklistor, mallar, och formulär för att säkerställa 

korrekt dokumentation av slutna avtal. Processen kräver att säljaren lämnar ut fordringar och 

verifierar slutbetalningen från köparen. Det ska även framgå information om parternas rätt att 

avbryta ett avtal. Köparen kan slutligen notera lärdomar för användning i framtida projekt och 

avtal. (G. Garrett & R. Rendon 2005) 

 

3.2. Klausuler 

När den amerikanska staten ska genomföra en upphandling, utgör klausulerna i FAR och 

DFARS grunden för avtalet mellan staten och huvudleverantören. Huvudleverantören skriver 

avtal med en underleverantör för att hjälpa till att genomföra huvudavtalet. Underleverantören 

måste då uppfylla ett antal klausuler från huvudavtalet mellan huvudleverantören och den 

amerikanska staten. (M. Kaye., D. Cuda & K. Wu, 2017). Klausulerna som 

underleverantörerna ska uppfylla definieras i inköpsprocessen som beskrevs tidigare.  

Huvudleverantören kan välja att anpassa kraven till respektive underleverantör, eller bifoga 

hela klausuler och låta underleverantören tolka vad som ska uppfyllas. Huvudleverantören är 

ansvarig för att krav ställs på underleverantörerna, däremot bör inte alla krav som regeringen 

uppfyllas av underleverantörerna. Det kan leda till exempelvis konflikter eller att 

underleverantören får rättigheter som den inte borde ha. (Centers for medicare and medicaid 

services 2015). Det är även viktigt med en god kommunikation mellan parterna för att 

undvika dispyter. På grund av dålig kommunikation kan parterna uppfatta klausulerna på 

olika sätt. Det bästa är att tidigt i processen tydliggöra för underleverantören hur klausulerna 

ska tolkas och hanteras, eller möjligtvis innan avtalet tilldelas till en underleverantör. (Horan 

& Bell 2015) 

De fördelar som gynnar underleverantörer som uppfyller klausulerna är bland annat att de kan 

säkra positionen i försörjningskedjan eller vinna nya affärer genom bevisad förmåga. De kan 

utöka omfattningen av försäljningen till försvarsindustrin i takt med att exporten växer. 

I bilaga 5 har de mest förekommande klausulerna i avtal för militärklassade artiklar 

definierats kortfattat och översatts från engelska till svenska. Ett exempel på en klausul är 

Restrictions on Subcontractors sales to the Government.  Klausulen innebär kortfattat: 
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huvudleverantören inte får ingå i något avtal med en underleverantör, eller agera på något 

sätt som begränsar underleverantörens möjlighet till försäljning av artiklar eller tjänster till 

den amerikanska staten, som är utvecklade eller levererade av underleverantören. Klausulen 

gäller för ickekommersiella artiklar och ska uppfyllas i alla avtal som överstiger gränsvärdet $ 

150,000. (Bilaga 5)  

Det amerikanska regelverket är skrivet ur den amerikanska statens synvinkel, därför är det 

viktigt att redogöra för underleverantörerna att när government eller contracting officer 

används i klausulen ska det ersättas med prime contractor (huvudleverantör) och contractor 

eller prime contractor ska ersättas med subcontractor (underleverantör. För att 

underleverantören ska förstå vad som ska uppfyllas och av vem. (Lieberman 2006) 

3.2.1. Olika typer av klausuler 

Det finns olika typer av klausuler, det finns de som är obligatoriska enligt lag, bestämmelser 

och villkoren i ett huvudavtal måste uppfyllas i hela försörjningskedjan. De obligatoriska 

klausulerna måste uppfyllas i avtalet mellan huvudleverantören och underleverantören. Ett 

exempel på en obligatorisk klausul är “Anti-kickback Procedures”. Utöver de obligatoriska 

standardklausulerna, finns det även nödvändiga klausuler. Det krävs inte att de klausulerna 

uppfylls, men de är nödvändiga om parterna vill göra affärer med den amerikanska staten. (D. 

Perry och L. Victorino 2003)  

3.2.2. Avgöra vilka klausuler som ska uppfyllas av underleverantören 

När en huvudleverantör signerar ett avtal med den amerikanska staten, åtar huvudleverantören 

en skyldighet att uppfylla de tillämpbara klausulerna. (J. Nicholls 2017) FAR består av många 

klausuler, men alla gäller inte för varje inköp. Det är viktigt att huvudleverantören noga läser 

avtalet med den amerikanska staten och tar reda på vilka klausuler som underleverantören ska 

uppfylla. Om tvekan uppstår om vilka krav i klausulen som underleverantören ska uppfylla, 

ska allt innehåll i klausulen bifogas i avtalet. På det sättet försäkras huvudleverantören om att 

underleverantören handskas med samma villkor.  

Vilka klausuler som underleverantören ska uppfylla, avgörs främst av två grunder: 

• Typ av artikel eller tjänst 

• Inköpsvärde  

 

När det är fastställt vilka klausuler som ska uppfyllas, krävs vetskap om vad de innebär och 

vad de kräver, tillåter eller förbjuder. (V. Edwards 2015)  

3.2.2.1.Typ av artikel 

För att avgöra vilka klausuler som ska uppfyllas av underleverantören, krävs det information 

om vilken typ av artikel som avtalet avser. De flesta klausuler gäller för så kallade 

ickekommersiella artiklar eller tjänster. Om en vara är kommersiell behövs inte lika många 

klausuler uppfyllas. Utöver kommersiella och ickekommersiella varor finns det även COTS 

och NDI- artiklar. Nedan följer förklaringar av de olika artiklarna och hur kommersiella och 

icke-kommersiella artiklar och tjänster kan definieras. 
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Kommersiella artiklar  

Definitionen av kommersiella artiklar är bred. (GSA 2005)  

För att avgöra om en artikel är kommersiell eller inte kan följande metod användas:  

 
Figur 2. Flödesschema för att definiera kommersiella artiklar. (Gray 2008) 
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Kommersiella tjänster  

En tjänst anses vara kommersiell om den är till för att stödja en kommersiell artikel. 

För att avgöra om en tjänst är kommersiell eller inte kan följande metod användas:  

 

 
Figur 3. Flödesschema för att definiera kommersiella tjänster. (Gray 2008) 

 

Commercial Off The Shelf item (COTS) 

Commercial-Off-The-Shelf (COTS) är en term för mjukvara eller hårdvara och är en 

delmängd av kommersiella artiklar. COTS är kommersiellt tillverkade och säljs i stora 

mängder på den kommersiella marknaden. Artiklarna erbjuds till staten under huvudavtal eller 

underleverantörsavtal, utan ändringar, i samma form som den säljs på den kommersiella 

marknaden. (Gansler & Lucyshyn 2008) Till skillnad från kommersiella artiklar, har COTS en 

mycket smalare definition. COTS kan inte fysiskt modifieras och fortfarande anses vara ett 

COTS-objekt. COTS-artiklar är befriade från vissa upphandlingslagar, som kommersiella 

föremål inte är undantagna från. (GSA 2005) COTS är konstruerade för att installeras enkelt 
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och att fungera tillsammans med befintliga systemkomponenter. Nästan all mjukvara som 

köps av den genomsnittliga datoranvändaren passar in i COTS-kategorin som operativsystem, 

ordbehandlingsprogram och e-postprogram. En av de stora fördelarna med COTS-mjukvara 

som massproduceras är att kostnaderna är relativt låga. Användningen av den här typen av 

artiklar kan leda till snabbare utveckling, minskad ansträngning och högre kvalitet. 

Produkterna är redan tillgängliga och därmed krävs inga resurser för att utveckla de 

funktioner som erbjuds. Det kan också leda till en billigare process där kostnaden för att anta 

COTS-produkten är mindre än kostnaden för att utveckla de nödvändiga funktionerna från 

början. (Torchiano, Jaccheri, Sørensen, & Wang 2002) 

 

Non Developmental Item (NDI) 

NDI-artiklar ses som kommersiella artiklar om artiklarna utvecklades enbart på privat 

bekostnad och sålts i stora mängder i konkurrens till flera stater eller andra länder som USA 

har ett ömsesidigt försvarssamarbetsavtal med. Definitionen av NDI: 

1. En tidigare utvecklad vara som enbart använts för statliga ändamål. 

2. En vara som beskrivs i (1) som bara kräver mindre ändringar, eller ändringar av den 

typ som vanligtvis är tillgängliga på den kommersiella marknaden för att uppfylla 

kundkraven. 

3. Varor som produceras och inte uppfyller kraven i (1) och (2) enbart på grund av att 

produkten ännu inte är i bruk. (P. Gutierrez)  

3.2.2.2.Inköpsvärde 

Antalet klausuler och krav som ska uppfyllas beror bland annat på anskaffningsvärdet angivet 

i dollar. I klausulerna definieras ofta ett gränsvärde, som innebär att klausulen endast ska 

uppfyllas om avtalsvärdet överstiger den specificerade summan. Det gör att ett högt 

anskaffningsvärde resulterar i många klausuler och ett lågt anskaffningsvärde resulterar i att 

färre klausuler behöver uppfyllas. De mest utmanande köpen är de som genomförs i 

konkurrens av nya avtal för icke-kommersiella artiklar som värderas över det givna 

gränsvärdet. (V. Edwards 2015)  

 

3.3. Efterlevnad 

Efterlevnad handlar om att följa upp och säkerställa att alla lagar och krav följs. (Svenska 

Akademien 2018) I det här fallet innebär det att huvudleverantören ska säkerställa 

efterlevnaden för de klausuler som underleverantörerna ska uppfylla. Anledningen till att det 

är viktigt är för att konsekvenserna av klausuler som inte uppfylls, kan vara allvarliga och 

innebära avstängning från att göra affärer med den amerikanska staten. 

Många av klausulerna i regelverket handlar om etiskt uppförande som uppfylls genom sunt 

förnuft och många av de etiska kraven täcks av lagar. Det är viktigt att se till att 

underleverantörerna bevisar att de klausulerna uppfylls. En etisk klausul som specifikt 

påverkar underleverantörerna är ”Anti kick-back procedures”, som också är en av de 

vanligaste klausulerna (Kirlin 2013) Klausulen innebär kortfattat följande: 

 

Mutor får inte förses till någon leverantör eller dess anställda i syfte att felaktigt erhålla eller 

belöna gynnsamma handlingar. En muta kan vara bland annat pengar, avgifter, provision, 

kredit, gåvor, gottgörelser och saker av värde. Klausulen förbjuder personer till: 

• Att förse, försöka förse eller erbjuda någon den här typen av mutor.  

• Att begära, acceptera eller försöka acceptera eventuell muta. 
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• Att direkt eller indirekt inkludera summan av eventuella mutor i avtalspriset som 

debiteras av en huvudleverantör till USA, eller i avtalspriset av en underleverantör till 

en huvudleverantör eller en högre uppsatt underleverantör. 

Klausulen kräver att leverantören har en process eller policy som förbjuder mutor. I Sverige 

finns även lagstiftning som täcker in detta område. Klausulen är obligatoriskt och tillämpas 

vid avtal som överstiger $ 150 000. Klausulen tillämpas inte vid avtal om kommersiella 

artiklar. (Bilaga 5) 

Klausulen kräver att leverantörer ska: 

• Följa rimliga procedurer för att förebygga och upptäcka eventuella överträdelser i egen 

verksamhet och direkta affärsrelationer 

• Omedelbart rapportera till staten om leverantören har skäl till att tro att en överträdelse 

har skett.  

• Fullt samarbete med någon statlig myndighet för att utreda en möjlig överträdelse. (J. 

Kirlin 2013) 

3.4. Utbildning 

Det finns verktyg på marknaden som ger förståelse för regelverket och hur det ska uppfyllas. 

Amerikanska högskolor och universitet erbjuder läroplaner som täcker olika ämnen inom 

FAR. Det finns också certifieringar och utbildningsprogram som tillhandahålls av bland annat 

National Contract Management Association, NCMA. NCMA erbjuder bland annat 

utbildningar om etik, olika avtal och hur huvudleverantörer ska hantera underleverantörer. Det 

finns också konferenser, seminarier, böcker och olika andra utbildningssätt att ta del av. De 

flesta av de utbildningar som erbjuds kostar pengar att ta del av och inriktas mot 

huvudleverantörerna.  (Nicholls 2017). 

3.5. Problem  

Nedan beskrivs några av de vanligaste missuppfattningarna hos huvudleverantörer gällande 

regelverket. Följt av några anledningar till att underleverantörer jobbar emot regelverket. 

 

3.5.1 Huvudleverantörer 

Det finns några vanliga missuppfattningar som ofta uppstår hos upphandlande personal, även 

personal med lång erfarenhet. Nedan beskrivs några vanliga påståenden inom upphandling av 

kommersiella varor och vad som faktiskt krävs av regelverket. Den här typen av 

missuppfattningar kan leda till missar i vilka klausuler som huvudleverantören och 

underleverantörerna måste uppfylla. Vilket kan innebära allvarliga konsekvenser som till 

exempel straffavgifter och avstängning, eftersom att regelverket då inte följs.  

 

En produkt måste utvecklas på privat bekostnad för att vara kommersiell. 

Med undantag för NDI- artiklar, behöver en artikel inte utvecklas på privat bekostnad för att 

vara kommersiell. 

 

När en vara ändras och uppfyller definitionen för en kommersiell artikel, är det enda sättet 

att motivera prisets rimlighet att begära kostnads- eller prissättning. 

Inköpspersonal bör erhålla flera offerter från leverantörer som kan utföra ändringen av varan. 

Om konkurrensen inte är tillräcklig bör en prisanalys användas för att bestämma prisets 

rimlighet. En prisanalys är "processen att undersöka och utvärdera leverantörspriset utan att 

utvärdera dess separata kostnadselement och föreslagna vinster". Marknadsundersökningar 

kan också användas för att bestämma prisets rimlighet. 
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Underleverantörerna måste uppfylla alla klausuler som står i huvudavtalet mellan 

huvudleverantören och den amerikanska staten. 

Även om kraven i FAR för kommersiella artiklar och tjänster i största möjliga utsträckning är 

genomförbara i överensstämmelse med sedvanlig handelspraxis, bör huvudleverantören inte 

automatiskt föra vidare klausulerna till underleverantörerna. Kraven är avsedda att användas 

på huvudleverantörsnivå, men beroende på vilken slutprodukt som ska levereras till staten, 

kan vissa av kraven vara nödvändiga att uppfyllas av leverantörer på lägre nivåer. 

 

En produkt som upphandlas för att uppfylla unika statskrav eller leverantörsspecifikationer, 

är ett statligt unikt objekt som är ett icke-kommersiellt objekt. 

Konceptet är svårt att förstå och det är vanligt att inköpare gör det här misstaget. Bara för att 

ett föremål upphandlas för att möta statens krav gör det inte automatiskt det till ett statligt 

unikt objekt för att det är nära relaterat till kommersiella varor. För att en vara ska förbli 

kommersiell, måste det statliga objektet vara tillräckligt likt andra varor som leverantörer 

säljer eller erbjuder till allmänheten. 

 

Om leverantören levererar ickekommersiella varor (eller militär slutprodukt), måste 

leverantören ställa icke-kommersiella krav på underleverantörerna. 

Enligt FAR krävs det inte att underleverantörer på alla nivåer ska uppfylla alla klausuler, om 

de inte exempelvis är skyldiga att genomföra lagbestämmelser eller verkställande 

bestämmelser vid tillhandahållande av kommersiella föremål eller komponenter. 

(Hollingworth 2008). 

 

3.5.2. Underleverantörer 

Enligt många underleverantörer kan regelverket ha en avskräckande effekt som gör att de 

jobbar emot systemet. Underleverantörerna anser att det leder till tydliga kostnader och 

förseningar och att klausulerna uppfattas som ett hinder för att göra affärer. Situationen 

förväntas inte heller förbättras om antalet klausuler som ska uppfyllas ökar. Det finns bland 

annat stora teknikföretag som väljer att inte följa regelverket delvis på grund av bördan i det. 

Det finns även företag som avstår från att ingå i avtal som involverar regelverket på grund av 

att klausulerna är för omfattande. Men det finns även andra faktorer som påverkar 

underleverantörernas deltagande, som vinst, potential, marknadsstorlek, 

finansieringsstabilitet, immateriella rättigheter och komplexiteten och längden på 

huvudleverantörens anskaffningsprocess. Genom att huvudleverantören minskar och förenklar 

klausulerna kan onödigt arbete för underleverantörerna, dock krävs ytterligare forskning. 

(Kaye, Cuda & Wu 2017). 

3.5.3. Riktlinjer 

I avsnittet beskrivs ett antal tidigare framtagna riktlinjer för huvudleverantörer och 

underleverantörer.  

3.5.3.1 Huvudleverantörer 

Riktlinjerna nedan är till för att vägleda huvudleverantörer vid implementering av regelverket. 

• Försök att få icke-deltagande underleverantörer som har produkter av intresse att 

förstå och acceptera regelverket. 

• Begränsa klausulerna till de underleverantörer som kan påskynda vapenutvecklingen 

och produktionen samt uppnå kostnadseffektivitet. 

• Övervaka ett visst antal primära underleverantörer för att upptäcka om det sker 

förändringar i tillämpningen av klausulerna över tiden.  
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• Ta reda på vilka klausuler som täcks av lagar. 

• Fastställa kostnader och på så sätt minska antalet klausuler.  

• Sortera ut de bestämmelser i regelverken som inte direkt påverkar kvaliteten och 

prestandan hos den anskaffade produkten. (Kaye, Cuda & Wu 2017) 

 

3.5.3.2. Underleverantörer 

Riktlinjerna nedan beskriver FAR-systemet ur underleverantörernas synvinkel. De är bland 

annat till för att hjälpa underleverantörerna att förstå några av de viktigaste frågorna som 

uppkommer under förhandling med leverantören som de ska leverera till.  

Riktlinjer: 

• Avgör om det gäller ett kommersiellt avtal. Om det är fallet, blir det mindre arbete och 

de flesta obligatoriska klausulerna försvinner.  

• Identifiera vilka klausuler som är obligatoriska och nödvändiga 

• Förstå att de vanligaste FAR och DFARS-klausulerna angående immateriella 

rättigheter, kan vara att föredra från underleverantörens perspektiv vid 

specialanpassade klausuler som föreslagits av huvudleverantören.  

• Se över om huvudleverantörens standardformulär innehåller en godtagbar klausul för 

hantering av tvister.  

• Försök att försäkra att avtalet med huvudleverantören ger åtminstone lika många 

rättigheter och skydd som huvudleverantören har i avtalet med den amerikanska 

staten. (Perry & Victorino 2003) 

 

3.6. Verktyg 

I följande avsnitt beskrivs tre verktyg som kan vara användbara vid implementernig av 

regelverket. 

3.6.1 Utvecklingsmodell (Contract Management Maturity Model,CMMM)  

Utvecklingsmodellen är till för att visualisera företagets nivå av utveckling för 

inköpsprocessen. Syftet är att skapa en förträfflig inköpsprocess, genom att hjälpa företag att 

fokusera på nyckelaktiviteter. Modellen möjliggör för en organisation att bedöma 

kompetensnivån för de sex processtegen för avtalshantering, som beskrevs i avsnitt 3.1. 

Utvecklingen beskrivs vanligen i termer som nivåer av effektivitet eller kapacitet. En 

utvecklingsnivå är en nivå av företagets kapacitet som utvecklas genom omvandling av en 

eller flera aktiviteter i en organisations processer. Utvecklingen visualiseras på en skala från 

outvecklad (ad-hoc) till en situation med kontinuerlig förbättring (optimized). Modellen 

tillhandahåller ett visuellt verktyg för att hjälpa företag att bedöma de stora steg som måste 

åstadkommas vid antingen köp eller försäljning av produkter, tjänster och integrerade 

lösningar i antingen den offentliga eller privata sektorn. Verktyget vägleder företaget för att 

implementera viktiga metoder i företagets processer för att utveckla hanteringen av avtal.  

 Utvecklade processer ger företag möjligheter som konsekvent kan producera framgångsrika 

affärsresultat för köpare och säljare av produkter, tjänster och integrerade lösningar. (Gregory 

& Rendon 2015). 

3.6.1.1. Nivåer 

Utvecklingsmodellen hantering av avtal består av fem nivåer av utveckling som beskrivs 

nedan.  
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Nivå 1: Ad hoc  

På den här nivån är företaget medvetet om att processer för inköp finns, att processerna är 

accepterade och utförs inom olika branscher inom den offentliga och privata sektorn. 

Företagets ledning förstår fördelarna och värdet med att använda processer för inköp. Det 

finns vissa processer för att hantera avtal som används i företaget, dock tillämpas de endast 

till ad hoc-nivån och sporadiskt till olika avtal. Det finns ingen särskild orsak till vilka avtal 

dessa processer tillämpas. Vidare finns det informell dokumentation för inköpsprocesser som 

finns inom organisationen, men dokumentationen som också endast används på ad hoc-nivå 

och sporadisk på olika avtal. Slutligen ansvarar inte chefer och personal för att följa några 

grundläggande processer för inköp eller standarder. 

 

Nivå 2: Grundläggande 

Företag på den här nivån har etablerat några grundläggande processer för inköp och 

standarder inom företaget. Dock är processerna bara nödvändiga för vissa kritiska och 

komplexa avtal, till exempel avtal som uppfyller vissa gränsvärden i dollar eller avtal med 

vissa kunder. Viss formell dokumentation har utvecklats för de etablerade processerna. 

Dessutom anser företaget inte att processerna och standarderna är etablerade i hela företaget. 

Slutligen finns det ingen företagspolicy som kräver konsekvent användning av processerna 

och standarderna på annat än för de avtal där det krävs. 

 

Nivå 3: Strukturerad 

På den här nivån är inköpsprocesser och standarder fullt etablerade och obligatoriska i hela 

företaget. Formell dokumentation har utvecklats för processerna och standarderna och vissa 

processer kan ha automatiserats. Eftersom att processerna är obligatoriska, möjliggör 

företaget skräddarsydda processer och dokument, med beaktande av de unika aspekterna av 

varje avtal, som avtalsstrategi, avtalstyp, villkor, dollarvärde och typ av krav (produkt eller 

tjänst). Ledande företag och roller inom inköp är inblandade i att ge vägledning och även med 

godkännande av nyckelstrategier, beslut, relaterade avtalsvillkor och dokument för hantering 

av avtal. 

 

Nivå 4: Integrerad 

En nivå som kännetecknas av processer som är integrerade med andra företagsprocesser. 

Företag på den här nivån har processer som är fullt integrerade med andra kärnprocesser som 

ekonomisk förvaltning, schemahantering, prestationshantering och systemteknik.  

Förutom representanter från andra företagsfunktioner, är slutkunden en integrerad medlem av 

köp- eller säljteamet. Slutligen använder företagets ledning regelbundet mätvärden för att 

mäta olika aspekter av processen och fattar beslut som är relaterade till inköp. 

 

Nivå 5: Optimerad 

Processer fokuserar på kontinuerlig förbättring och antagande av lärdomar och bästa praxis. 

Den högsta nivån av utveckling speglar en organisation vars ledning systematiskt använder 

prestandamätningar för att mäta kvaliteten och utvärdera effektiviteten i processerna. På den 

här nivån implementeras ständiga processförbättringsinsatser för att förbättra processerna för 

inköp. Företaget har också implementerat “lessons learned” och “best practices” program för 

att förbättra processerna, standarder och dokumentation. Till sist implementerar företaget 

processens rationaliseringsinitiativ som en del av dess kontinuerliga förbättringsprogram. 

 

Genom att erhålla bedömningsresultaten kan organisationen utveckla en vägledning för vilka 

förbättringar och utbildningar som krävs för att öka nivån på de olika inköpsprocesserna. 

Exempelvis kommer en organisation med låg utvecklingsnivå ("Ad hoc" eller "Basic") i 
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processområdet "avtalsförvaltning" att veta att det behövs ytterligare utbildning, policy och 

standarder inom de områden som är relaterade till aktiviteten för det specifika 

processområdet.  

Nedan illustreras hur en modell för hantering av avtal kan se ut. I kolumnen till vänster är de 

olika nivåerna av utveckling rangordnade. I raden står de olika inköpsprocesserna. De röda 

markeringarna identifierar vilken nivå som respektive processteg ligger på.  

 
Figur 4. Utvecklingsmodell för inköpsprocessen. (Gregory & Rendon 2015) 

 

3.6.2. Förbättringsverktyget PDCA 

Att arbeta med ständiga förbättringar handlar om att arbeta med de små detaljerna. Det är i 

detaljerna som både problemet och lösningen finns. Samtidigt som arbetet på detaljnivå sker, 

måste det finnas individer som har tillräcklig överblick för att säkerställa att alla små 

förbättringar tillsammans ger en bra helhet. (Petersson et al. 2015) Ett verktyg för att arbeta 

med ständiga förbättringar är PDCA, som står för Planera (plan), Gör (do), Studera (check) 

och Agera (act).  

Planera  

När ett problem upptäcks gäller det att först fastställa grundorsaken till problemet. Stora 

problem måste brytas ned i mindre, hanterbara problem. Beslut om förändringar ska baseras 

på fakta. Det gäller att systematiskt tänka igenom tänkbara anledningar till problemet. 

Därefter sammanställa data på ett sätt som avslöjar källor till fel och variation.  

Gör 

När en viktig orsak till problemet har funnits, bör en arbetsgrupp utses som får ansvaret för att 

de föreslagna åtgärderna genomförs. Det är viktigt att se till att alla inblandade personer är 

helt införstådda med problemet och det beslutande åtgärdsprogrammet.  

Studera 

När åtgärder har vidtagits, måste effekterna studeras och se till att åtgärderna ledde till avsedd 

förbättring. När åtgärden har fått effekt och kvalitetsnivån har förbättrats, gäller det att se till 

att det nya förbättrade tillståndet bibehålls.  

Agera 

Det gäller att ta lärdom av förbättringsarbetet för att undvika samma problem nästa gång. Om 

åtgärderna var lyckade, ska den nya förbättrade nivån dokumenteras och standardiseras. I 

annat fall måste förbättringscykeln genomlöpa ytterligare ett varv. Det är också viktigt att 

analysera hur arbetet med problemlösningen fungerade för att även sättet att lösa problemet 

förbättras. Förbättringsarbetet fortsätter sedan genom att gå vidare till nästa problem i samma 
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process eller övergå till nästa process och upprepa förbättringscykeln. (Bergman & Klefsjö 

2012). 

 

 
Figur 5. PDCA-cykeln (Sherpa consulting 2017). 

 

3.6.3  Gap-analys  

Gapmodellen utvecklades för att illustrera hur ett negativt gap mellan upplevd tjänst och 

förväntad tjänst kan ha uppkommit som följd av ett antal olika gap i samband med 

framtagningen av tjänsten. Nedan beskrivs de olika gapen i modellen. 

 

Gap 1: Mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa förväntningar.  

Gapet uppstår på grund av att företaget inte förstår vad som är betydelsefullt för kunden. Att 

förstå kundens önskan och förväntningar är det första steget vid skapande och produktion av 

erbjudande, kopplade till tjänster eller varor. För att skapa ett erbjudande som uppfyller 

kundens förväntningar krävs det förståelse för kunden. Då tjänster är mer abstrakta än varor är 

gap 1 ofta större i tjänsteföretag än i tillverkningsindustrin. Några anledningar till gap 1 är 

bristande marknadsundersökningar, bristande kommunikation i företaget eller för många 

ledningsnivåer i företaget.  

 

Gap 2: Mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och det utformade 

erbjudandet. 

Det är inte lätt att göra kundens röst hörd i hela utformningsprocessen. Det leder till ett gap 

som är stort i många företag. På grund av ledningens bristande förståelse för kvalitet ur 

kundens perspektiv och dålig kommunikation inom företaget, kan kända kundförväntningar 

inte nås. Några orsaker till gapet är bristfälliga målformuleringar, bristande insikt hos 

företaget och tron “att det inte lönar sig”.  

 

Gap 3: Mellan det utformade och det utförda erbjudandet.  

Även om företaget har förstått vad som är viktigt för kunden och sedan utformat och 

specificerat ett erbjudande, som skulle kunna uppfylla kundens förväntningar, kan resultatet 

bli otillfredställande. Företagets personal har inte lyckats utföra erbjudandet på det sätt som 

den blivit utformad, på grund av att de inte kan eller inte vill. Den personal som möter 

kunderna har en avgörande betydelse. Även om det finns goda instruktioner kan det vara stor 

skillnad mellan vad olika individer kan åstadkomma. Några skäl till det här gapet kan vara 

otydlig rollfördelning, bristande samarbete eller bristande kompetens.  
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Gap 4: Mellan det utförda erbjudandet och det som förespeglats med kunden. 

Gapet uppträder på grund av att företaget har lovat eller antytt något som sedan inte kan 

uppfyllas. Det är viktigt att vara saklig och korrekt i information, annonser och annan PR-

verksamhet och inte överdriver företagets förmåga eller innehållet i erbjudandet för att inte 

skapa orealistiska förväntningar. Några anledningar till gapet är dålig kommunikation inom 

företaget och benägenhet att lova för mycket.  

 

Gap 5: Mellan kundens förväntningar och erhålla erbjudandet. 

Hög kvalitet är att tillfredsställa och helst överträffa kundens behov och förväntningar. 

Bedömningen av hög eller låg kvalitet beror av hur kunderna upplevde erbjudandet i 

förhållande till vad som förväntades. Förutom företagets marknadsföring kan också 

prissättningen i hög grad påverka kundernas förväntningar.  (Bergman & Klefsjö 2012) 

 

 
Figur 6. GAP-analys (CatalystOne 2018). 
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4. FALLSTUDIE 
 

I kapitlet redogörs information från benchmarking mot SAAB Dynamics och intervjuer med 

Kitron och Ekets Mekaniska.  

  

4.1. Benchmarking mot SAAB Dynamics 

SAAB Dynamics (anges härefter som “SAAB”) har krävt att underleverantörerna ska uppfylla 

klausuler i ungefär fem år. Under det senaste året har de jobbat aktivt med att hantera 

regelverket på ett systematiskt sätt och implementerat det i inköpsprocessen.  

Vid benchmarkingen intervjuades Fredrik Genbo på SAAB, som har kunskap och erfarenhet 

av regelverket. 

4.1.1. Inköpsprocessen 

Nedan beskrivs hur SAAB implementerade regelverket i inköpsprocessen och hur processen 

ser ut. 

Framtagning av processen 

SAAB Dynamics implementerade regelverket genom att använda en gap-analys där avståndet 

mellan önskvärd situation och den nuvarande situationen identifierades för klausuler, i 

anknytning till varje avvikelse vid genomförda DCMA1-revisioner. I samband med DCMA-

revisioner ficks elva stycken avvikelser som hade FAR och DFARS klausuler i bakgrunden. 

SAAB jämförde vad som stod i klausulerna med den dåvarande inköpsprocessen och såg vart 

det fanns gap i processen. För att fylla ut gapen lades ytterligare arbetsmoment adderades. 

Enligt Genbo2 är en gap-analys att föredra om företaget har en revision med avvikelser att 

utgå ifrån. Om det inte finns tillgängliga revisioner är det bra att studera innebörden i FAR 

och DFARS och utgå från följande nyckelfaktorer och se hur företaget agerar i förhållande till 

dem:  

-    Metoder och riktlinjer för att ställa krav på leverantörer 

-    Priser ska vara rättvisa och rimliga. 

-    Upphandla i konkurrens där det är möjligt.  

-    Förhandlingar ska bedrivas där möjlig besparing motiverar insatsen. 

-    Köpa/ Göra beslut baserat på kommersiella grunder. 

-    Använda leverantörer som accepterar regelverket. 

-    Transparens och spårbarhet i alla finansiella transaktioner 

-    Dokumentation 

 

 

                                                 
1 DCMA (Defence Contract Management Agency) är en myndighet som tillhör DOD som arbetar direkt 
med försvarleverantörer för att säkerställa att varor levereras i tid, till prognostiserad kostnad och att 
alla krav uppfylls. (Defence Contract Management Agency 2018) 
2 Fredrik Genbo FAR & DFARS Compliance, intervju den 6 april 2018. 
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Inköpsprocessen 

Nedan beskrivs SAAB:s inköpsprocess då den amerikanska staten är slutkund. 

Figur 7. SAAB Dynamics inköpsprocess. 

 

Nedan beskrivs hela inköpsprocessen och de steg som ingår. Innan processen påbörjas, 

används en artikellista för att kontrollera om avtalet innehåller något statsrelaterat objekt, om 

det är fallet ska nedanstående inköpsprocess användas. Alla handlingar dokumenteras.  

1. Förbered inköp 

• Definiera inköpskrav 

 För att definiera inköpskrav, används en utvärderingsmodell med olika 

utvärderingskriterier.  

• Planera inköp 

Under planera inköp ska regelverken användas för att välja vilka klausuler som ska 

anges i offertförfrågan till underleverantören. SAAB anpassar inte klausulerna till 

specifika leverantörer, utan kräver samma klausuler av alla underleverantörer i avtalet. 

Däremot har en leverantörsansvarig på SAAB information om hur stor affär det gäller 

i förhållande till den amerikanska staten och kan därmed förklara för varje leverantör 

vilka klausuler som är tillämpbara. 

2. Välj leverantörer 

• Välj ut möjliga leverantörer  

Om avtalet överstiger $ 3000, är det normalt att minst två leverantörer ska bli begärda 

att offerera. Om det bara finns en möjlig leverantör ska det motiveras av inköparen. 

Innan offerten skickas iväg, ska en kontroll göras (i SAM.gov) som visar om 

leverantörerna är godkända att leverera till den amerikanska staten. Kontrollen ska 

göras vid avtal som är relaterat till den amerikanska staten överstiger $ 35 000 och 

som inte består av endast COTS-föremål.  

• Formulera förfrågan 

Vid förfrågan om offert som förväntas överstiga det totala värdet $ 150 000 ska 

underleverantörerna bekräfta i offerten att de inte har försökt påverka någon statlig 

enhet eller kongressen för att påverka en nuvarande order.  

• Skicka förfrågan 

Se till att alla leverantörer får samma information vid samma tid.  

• Utvärdera offert 

Vid avtal som är relaterade till den amerikanska staten som förväntas överstiga $ 3000 

ska utvärderingsmodellen användas som beskrivs tidigare. Om en offert med ett totalt 

värde som överstiger $ 150 000 ska det bekräftas att underleverantören inte har försökt 

påverka någon för att påverka den nuvarande ordern.  

3. Förhandla och fastställ avtal 
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• Förhandla leverantörsavtal 

Alla avtal som överstiger $ 3000 ska förhandlas, förutom när lagkrav reglerar priset 

eller vid köp av COTS. För att priset ska vara rättvist och rimligt, jämför de föreslagna 

priserna med; prislistor eller kataloger, egna uppskattningar med hjälp av experter, 

priser som erhålls genom marknadsundersökning av liknande varor eller historiska 

priser.  

• Fastställ leverantörsavtal 

4. Hantera leverantörsavtal 

• varje kvartal har den strategiska inköparen ett möte med varje underleverantör som har 

tilldelats ett statligt avtal som överstiger $ 35 000 och som inte enbart består av COTS. 

På mötet fås återkoppling om efterlevnaden av de olika klausulerna och bevis om att 

leverantören är godkänd i SAM.gov.  

Hantera ändringar i leverantörsavtal 

Utför analys som visar att prisändringar är rättvisa och rimliga.  

 

Genbo berättar att det uppstod en del problem när den nya processen sattes i drift, till exempel 

att mallar och instruktioner har varit svåra att förstå. Ett råd är att låta en referensgrupp på 

ungefär fyra till fem leverantörsansvariga inköpare studera den nya processen innan den 

implementeras helt. 

 

 

4.1.2. Utbildning 

Vid utbildningen är det enligt Genbo, viktigt att skapa en förståelse hos både 

huvudleverantören och underleverantören för regelverket samt att betona att FAR och DFARS 

främst bygger på sunt förnuft och affärsmässighet. Nedan beskrivs vad som ingår i 

utbildningen för de anställda och leverantörerna.  

 

Anställda på SAAB 

För att SAAB:s anställda ska förstå regelverket och den framtagna metoden ovan hålls olika 

utbildningar. Dels hålls en grundläggande utbildning, där de anställda bland annat informeras 

om vad FAR och DFARS är, vad avvikelser kan leda till, vilka möjligheter som regelverket 

medför, vilka delar i processen och befattningar som påverkas. Därefter hålls en mer 

djupgående utbildning där processen beskrivs i steg för steg, vad som behöver göras i varje 

steg och vilka steg som tillkommer. Ett test genomförs som en del av utbildningen för att 

slutligen verifiera kunskapen.  

Det är viktigt att ge tydliga instruktioner för hur inköpsprocessen ska hanteras, annars kan det 

uppstå problem. Som till exempel att en inköpare glömmer att kontrollera om en artikel finns 

med i den strategiska listan med artiklar som ska levereras till staten och därmed missar hela 

arbetssättet. Något som de anställda har påpekat om utbildningen, är att de önskar att det 

fanns exempel i instruktionerna som beskriver hur kraven ska hanteras. De kan exempelvis 

undra hur kravet Fair & Reasonable som handlar om att ta fram priser som är rimliga, ska 

hanteras.  

Underleverantörer 

Genbo berättar i intervjun att det har varit en stor utmaning för SAAB att presentera 

regelverket och att förklara vad underleverantörerna behöver göra i praktiken för att uppfylla 

klausulerna. För att få underleverantörerna att acceptera regelverket är det bland annat viktigt 

att förklara att det är huvudleverantören som får ta konsekvenser från den amerikanska staten 

om underleverantörer inte uppfyller regelverket.  
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Till en början gör vissa underleverantörer motstånd mot regelverket, men motståndet minskar 

ju mer information som ges om det. För att introducera regelverket och avdramatisera det 

anordnade SAAB en stor konferens sommaren 2017 för underleverantörer. Vid utbildningen 

fick leverantörerna pärmar med information från konferensen. Senare har grundläggande 

utbildningar anordnats på svenska och engelska för nya leverantörer och för de som ville ha 

repetition eller möjlighet att ställa frågor. 

Under utbildningen får leverantörerna information om vart regelverken hittas och strukturen i 

dem. För att avdramatisera regelverket ges korta förklaringar av klausulernas innebörd. Det är 

också viktigt att definiera olika typer av artiklar, till exempelvis fanns det från början ingen 

definition av COTS, som senare har införts i utbildningen. Under utbildningen får 

underleverantörerna också information om hur de kontrollerar i verktyget SAM.gov om de är 

godkända som leverantörer till den amerikanska staten. Det är också viktigt att informera 

leverantörerna om att om klausulen följer svensk lag behöver leverantörerna inte gör 

någonting. Samt att förklara vad regelverket handlar om och att betona att det innebär väldigt 

lite arbete för leverantörerna att uppfylla klausulerna. I utbildningen beskrivs även den stora 

möjligheten med att vara leverantör till den amerikanska staten.   

Efter genomförd utbildning ska leverantören skriva under att de följer FAR och DFARS, på 

det sättet kan SAAB bevisa för den amerikanska staten att kraven har ställts på 

underleverantörerna och att underleverantörerna har accepterat.  

Tre stycken av SAAB:s underleverantörer har vägrat att acceptera regelverket, men har senare 

övertygats om att det egentligen inte är något stort besvär för dem. Leverantörerna sa saker 

som “det här kan vi inte jobba med, det är alldeles för mycket jobb” och “ni är en så liten 

kund och består av en så liten del av vår omsättning så ni kan glömma det”. För att övertyga 

och skapa förståelse för leverantörerna har SAAB haft möten med underleverantörerna och 

förklarat att regelverket i stort sett är etisk text och svensk lag och mycket av det andra bygger 

på sunt förnuft. Efter det har leverantörerna accepterat regelverket. Om underleverantörer inte 

accepterar regelverket, måste SAAB försöka hitta andra underleverantörer.  

 

4.1.3. Klausuler  

Istället för att anpassa klausulerna till varje specifik leverantör, har SAAB valt att göra en 

generell metod med klausuler som passar alla leverantörer. Till det här har SAAB tagit fram 

en tabell som tydligt definierar vilka gränsvärden och typer av artiklar och tjänster som gäller 

för de olika klausulerna. (Bilaga 2) Anledningen till att SAAB valde att inte anpassa 

klausulerna till varje specifik leverantör var för att det skulle innebära ett stort arbete. Det är 

även en risk för SAAB om det skulle ske missar i vilka klausuler och krav som ska uppfyllas 

av leverantören. Eftersom att det är SAAB som blir anklagade av den amerikanska staten om 

leverantörerna inte uppfyller det som krävs. 

Hittills har inget fast tillvägagångssätt använts för att ange kraven till leverantörerna. Den 

långsiktiga planen är att inkludera kravbilden i alla förfrågningar och att kräva skriftlig 

acceptans av leverantörerna att de godkänner kraven, som en del av en giltig offert som sker 

tidigt i inköpsprocessen. Om kravbilden skulle infogas senare blir det svårare att få 

leverantörerna att acceptera kraven. Men om leverantörerna från början är medvetna om att 

acceptans av kraven är en förutsättning för att ha möjlighet för att få affären, är det lättare att 

få leverantören att skriva på. 

Klausulerna är inkluderade i alla ordererkännanden som leverantörerna skriver på när ett 

avrop fås från SAAB. I samband med det ska leverantörerna kontrollera i verktyget SAM.gov 

att de är godkända som leverantör till den amerikanska staten, annars måste de meddela 

SAAB omedelbart. Anledningen till att leverantörerna gör kontrollen är för att det skulle 

innebära ett nytt arbetsmoment för de operativa inköparna på SAAB, som har valts att hållas 
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undan från ytterligare arbetsbelastning. Tanken är att allt tillkommande arbete ska göras av 

leverantörsansvarig för att minimera risken för misstag. 

Efter utbildningen brukar leverantörerna börja läsa i klausulerna. Eftersom att klausulerna inte 

är särskilt lättformulerade, uppkommer det vanligtvis frågor från underleverantörer som 

undrar vad alla klausuler innebär i praktiken. Leverantören får då skriftligen skicka frågan till 

leverantörsansvarig som kan ta hjälp av Fredrik Genbo för att tolka vad som egentligen avses 

i lagtexten. För de frågor som berör de mer etiska klausulerna, brukar svar ges att det mesta 

täcks av svensk lag. 

 

4.1.4. Efterlevnad 

Det är viktigt att säkerställa att leverantörerna uppfyller alla krav, eftersom att det är SAAB 

som är ansvarig för att de efterlevs. För att säkerställa att leverantörerna uppfyller klausulerna, 

krävs en skriftlig acceptans av leverantörerna. Vid kvartalsavstämningen begär SAAB att få 

se leverantörernas status i kontrollverktyget SAM.gov, men utöver det genomförs ingen aktiv 

uppföljning av leverantörernas efterlevnad av de flesta av klausulerna, förutom tre av dem. De 

tre klausulerna berör etik, mutor och försök att påverka avtal och är de som SAAB Dynamics 

anses vara de viktigaste att efterleva, därför genomförs aktiv uppföljning av dem. 

Om en leverantör inte uppfyller ett krav bör leverantörsansvarig diskutera betydelsen av att 

uppfylla kraven med leverantören. I vissa fall har SAAB möjlighet att kräva till exempel 

skadestånd eller ersättning från leverantören om den har brutit mot kraven. 

 

4.2. Intervju Kitron. 
Vid intervjun deltog Andreas Nordholm och Jan Ljungqvist från Kitron i Jönköping.  

FAR och DFARS har varit känt inom Kitron i minst 10 år eftersom att de har haft väldigt 

många militära kunder. Kitron i Karlskoga har ganska lång erfarenhet av regelverken, men 

Kitron i Norge har längst erfarenhet. FAR och DFARS är ganska nytt för Kitron i Jönköping 

och regelverken ses som en utmaning.  

4.2.1. Utbildning 

Nordholm och Ljungqvist3 berättar att verksamheten i Norge har mer erfarenhet av 

regelverket och Kitron i Jönköping har flera gånger konsulterat deras VD för få hjälp med 

kraven. Klausulerna ansågs vid en första anblick som överväldigande, men Kitron i Norges 

VD förklarade att det handlade om relativt kända saker och att mycket bygger på sunt förnuft. 

Jan deltog tillsammans med en kollega på SAAB Dynamics leverantörskonferens sommaren 

2017. De pärmar med information från konferensen som erhölls har varit till god användning. 

Vid konferensen fick Kitron intrycket av att SAAB ville förmedla en trygghet med 

regelverket och att det avdramatiserades för leverantörerna. SAABs korta beskrivningar på 

svenska av de olika klausulerna är väldigt bra, samtidigt som det avdramatiserar det hela. 

Förutom SAAB Dynamics leverantörskonferens, har Kitron i Sverige ännu inte deltagit i 

någon övrig utbildning i ämnet. 

  

4.2.2. Klausuler 

Nordholm och Ljungqvist berättar att det finns problem med att skilja på olika typer av 

artiklar, som kommersiella och icke-kommersiella artiklar. Efter definiering av artikel är 

däremot SAAB Dynamics dokument för att sortera bland vilka klausuler som ska tillämpas 

för kommersiella eller icke-kommersiella artiklar väldigt användbart. Kitron uppfattar det 

                                                 
3 Andreas Nordholm Key Account Manager & Jan Ljunqvist Business Area Manager, intervju den 19 april 2018.  



 

- 25 - 

 

också som att SAAB Dynamics försöker att definiera vilka klausuler som är applicerbara på 

Kitron för att underlätta Kitrons arbete. Det är något som Kitron ser som väldigt hjälpfullt.  

En annan svårighet med klausulerna är att det till en början vara svårt att fullt förstå vad vissa 

klausuler innebär och vad som krävs för att uppfylla dem. Det finns till exempel förståelse för 

att inköp inte får ske från vissa länder, men det har skett en del snedsteg som senare har rättats 

till i Kitron-systemet.  

 

4.2.3. Efterlevnad 

Nordholm och Ljunqvist anser många av klausulerna bygger på etik och sunt förnuft och därför 

inte är särskilt problematisk att uppfylla. Företaget har sedan tidigare tagit fram etiska riktlinjer 

som gäller för alla verksamheter inom Kitron. De anställda har blivit informerade om 

riktlinjerna och de finns på flera språk och är tillgängliga på Kitrons hemsida. Kitron har även 

en intern policy som är till stor hjälp för att regelverken ska uppfyllas.  

4.3. Intervju Eketes Mekaniska  

Vid intervjun deltog Anders Björnfoth4 från Ekets mekaniska i Karlskoga. Björnfoth har 

tidigare arbetat på SAAB och har därmed varit medveten om regelverket i några år. Men de 

andra anställda på företaget har inte mycket kunskap om det. Ekets blev involverade i 

regelverket för första gången för några år sedan, men har hittills kommit lindrigt undan utan 

någon större ansträngning. Det är först sedan ungefär 4 månader sedan som krav har börjat 

ställas på företaget från huvudleverantör. Björnfoth bearbetar just nu processen med att hantera 

kraven och försöker få andra anställda på företaget att förstå vad det innebär. Björnfoth menar 

att det egentligen inte är några konstigheter med regelverket, det mesta bygger på sunt förnuft 

och lagar.  

4.3.1. Utbildning 

När Ekets blev involverade i regelverket för första gången för några år sedan höll BAE 

Systems i en introduktion. Sommaren 2017 deltog de också på SAAB Dynamics konferens.   

Något som Björnfoth anser vara bra att ha med i utbildningen är hur lagkraven ska hanteras, 

om företaget måste dokumentera aktiviteter för uppfyllande av klausuler som bevis. Det kan 

också vara bra med förklaringar av vad de olika klausulerna innebär för underleverantörerna.  

Ekets har kontaktpersoner hos huvudleverantören, vilket anses vara väldigt bra eftersom att de 

erbjuder mycket stöd. Däremot hade Ekets önskat att huvudleverantören hade enskilda 

utbildningar och möten med deras största underleverantörer för att gå igenom regelverket och 

vad som krävs mer i detalj för den specifika underleverantören.  

4.3.2. Klausuler 

Björnoth säger att alla Ekets artiklar är kommersiella och att det är enkelt att koda artiklar i ett 

av företagets system. Problemet är snarare då huvudleverantörens kravbild hänvisar Ekets till 

att läsa i FAR och DFARS, vilket skapar mycket arbete för Ekets. Det hade varit bättre om 

klausulerna var mer anpassade efter företaget, vilket hade underlättat arbetet.  

Problemen med regelverket och klausulerna är även att förstå, hantera och strukturera upp 

systemet. Problemet grundas främst på att det inte finns tillräckligt med resurser och att det 

kostar pengar. Björnfoth anser att om ett företag är tillräckligt litet kan det vara ointressant att 

ens leverera till den här typen av kund eftersom att det bara ställer till med besvär och extra 

arbete.  

 

                                                 
4 Anders Björnfoth Key Account Manager, intervju den 25 april 2018. 
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4.3.3. Efterlevnad 

Björnfoth anser att många av klausulerna som ska uppfyllas är väldigt självklara. Till exempel 

används inte barnarbete och företaget handlar inte med konfliktgeneraler eller från de avstängda 

länderna. Många klausuler täcks dessutom av företagspolicy och svensk lag. Däremot kan det 

vara svårt att säkerställa att de etiska klausulerna uppfylls helt i hela företaget. Som till exempel 

att de anställda inte tidigare får ha varit bestraffade i USA, det kan inte kontrolleras. Det är 

också svårt att veta från vilka länder som företagets underleverantörer har köpt material. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  

5.1. Problem 
I avsnittet sammanställs de problem som beskrivs i teoridelen och I fallstudien, som 

huvudleverantören och underleverantören uppfattar med regelverket och implementeringen av 

det. 

5.1.1. Huvudleverantör 

Nedan sammanställs de problem, utifrån teoridelen och benchmarkingen mot SAAB 

Dynamics, som huvudleverantörer ser med regelverket. 

 

Inköpsprocessen 

De som är problematiskt för huvudleverantören är att regelverket ställer krav på hur 

upphandlingen ska ske. Huvudleverantören behöver därför göra ändringar i den nuvarande 

inköpsprocessen. Bland annat måste processen för val av underleverantörer ändras, på grund 

av att regelverket bland annat kräver att endast underleverantörer som följer regelverket får 

användas, vilket kan vara problematiskt. Problemet är att alla underleverantörer inte är villiga 

att göra affärer med företag som levererar till den amerikanska staten, för att de anser att 

arbetet med regelverket är för omfattande och inte förstå meningen med det. Det kan också 

uppstå problem på grund av otydliga instruktioner. Till exempel om en inköpare missar att 

genomföra aktiviteter inköpsprocessen då staten är slutkund, vilket kan få allvarliga påföljder. 

 

Klausuler 

Problemen gällande klausulerna är att de är väldigt omfattande och svåra att förstå. Det kan 

uppstå en hel del missuppfattningar hos huvudleverantören som beskrevs i teoridelen. Det 

finns också risk för att underleverantörerna missuppfattar klausulerna på grund av dålig 

kommunikation eller otydlighet. 

Det kan också vara problematiskt för huvudleverantören att avgöra vilka krav i klausulerna 

som ska uppfyllas av underleverantören. Om huvudleverantören missar ett krav kan det leda 

till komplicerade efterföljder eftersom att underleverantören då inte uppfyller vad som krävs.  

Om däremot alla klausuler som anges i huvudavtalet mellan huvudleverantören och den 

amerikanska staten ställs på underleverantörerna, kan det leda till konflikter eller att 

underleverantören får rättigheter som den inte borde ha.  

 

Utbildning 

Den största utmaningen gällande utbildningen, är att presentera regelverket för okunniga 

underleverantörerna på ett sätt som gör att de förstår syftet och vad de behöver göra i 

praktiken. Om underleverantörerna inte har förståelse finns det risk för att de motarbetar 

regelverket, eftersom att det är väldigt komplext. 
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5.1.2. Underleverantör 

Nedan sammanställs de problem som beskrivs i teoridelen och i de två intervjuerna med Kitron 

och Ekets, utifrån underleverantörens perspektiv. 

 

Klausuler 

Det problem som underleverantörerna uppfattar med klausulerna är att de är alldeles för 

omfattande och kräver mycket arbete. Det finns många underleverantörer som jobbar emot 

regelverket på grund av det. Underleverantörerna anser också att det leder till tydliga 

kostnader och förseningar och att klausulerna uppfattas som ett hinder för att göra affärer. 

Ett annat problem är att det kan vara otydligt vilka klausuler som ska uppfyllas och hur de ska 

uppfyllas. Det beror bland annat på att underleverantörerna kan ha svårigheter med att skilja 

på olika typer av artiklar eller om huvudleverantören hänvisar underleverantören till att läsa 

om de specifika klausulerna i regelverket, istället för att anpassa dem eller ge mer förklaringar 

om vad som ska uppfyllas i kravbilden. Det leder till mycket extraarbete för 

underleverantören som kostar pengar och resurser för att förstå, hantera och strukturera upp 

regelverket.  

 

Efterlevnad 

Något av de största problemen är att företaget inte kan kontrollera vissa av de etiska 

klausulerna. Som till exempel att de anställda inte får ha varit bestraffade i USA tidigare. Det 

är också svårt att veta från vilka länder som företagets underleverantörer har köpt material. 

 

Utbildning 

Nackdelen med de gemensamma utbildningarna som huvudleverantörer håller för flera 

underleverantörer samtidigt, är att informationen är väldigt generell. Underleverantörerna 

förstår inte specifikt vad regelverket innebär för dem och vad som exakt ska uppfyllas. Det 

leder till att det uppstår mycket frågor efter utbildningen och att underleverantörerna kräver 

mycket stöd av huvudleverantören.  
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5.1.3.Sammanställning av problem 

I figuren nedan har de problem som huvudleverantören och underleverantören ser med 

regelverket, tydliggjorts. Det är tydligt att det största gemensamma problemet är att hantera 

klausulerna. Det framgår också att ett stort problem är att utbilda underleverantörerna om 

regelverket. 

 

Tabell 1. Problem som huvudleverantören och underleverantören ser med regelverket. 

5.2. Lösningar 

Utifrån problemen som beskrivs i ovanstående avsnitt behövs lösningar tas fram för att 

förebygga liknande fel i framtida framtagning av process för implementering av regelverket. 

Nedan presenteras en inköpsprocess där regelverket har implementerats med avseende på de 

olika problemen. Därefter presenteras användningen av de olika verktygen som beskrevs i 

teoridelen.  

5.2.1. Inköpsprocessen  

För att genomföra de ändringar som krävs i inköpsprocessen, kan det vara klokt att börja med 

att läsa och studera regelverket och de olika klausulerna för att förstå strukturen och 

innebörden. Huvudleverantören kan också kontakta andra företag som har kunskap och 

erfarenhet av regelverket och studera hur de jobbar. Huvudleverantören kan också ta del av 

utbildningar som anordnas av till exempel NCMA.  

Problem Huvudleverantör Underleverantör 

Inköpsprocessen Kräver ändringar i inköpsprocessen 

 

Huvudleverantörens instruktioner kan 

vara otydliga 

 

 

Klausuler  

Omfattande och svåra att förstå 

 

Svårt att skilja på olika artiklar 

 

Missuppfattningar 

 

Svårt att avgöra vilka krav som ska 

uppfyllas av underleverantören 

 

 

Omfattande och svåra att förstå 

 

Svårt att skilja på olika artiklar 

 

Vet inte vad som ska uppfyllas när 

huvudleverantören hänvisar till 

regelverket 

 

Kräver resurser och pengar för 

underleverantören för att förstå och 

hantera 

Efterlevnad  Svårt för underleverantören att 

kontrollera de etiska klausulerna 

Utbildning Svårt att få underleverantörerna att 

förstå och acceptera regelverket 

 

Presentera vad som behöver göras i 

praktiken 

Framgår inte vad som ska uppfyllas 

av den specifika underleverantören 

 

Förstår inte hur systemet ska 

hanteras och struktureras 
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När huvudleverantören har grundläggande kunskap om regelverket och vad som krävs av 

dem, är det dags att utveckla inköpsprocessen och implementera regelverket. I avsnittet 

beskrivs det övergripande vilka aktiviteter som ändras i de olika processtegen i jämförelse den 

ursprungliga inköpsprocessen som beskrevs i teoridelen. De gränsvärden som anges i SAAB 

Dynamics inköpsprocess för olika aktiviteter inkluderas inte i avsnittet eftersom sådana 

gränsvärden inte har berörts i övrigt i arbetet. Däremot bör huvudleverantören som ska 

implementera regelverket se över sådana gränsvärden. 

 

Förbered inköp 

När ett behov av anskaffning uppstår bör inköparen först kontrollera om slutprodukten ska 

levereras till den amerikanska staten. För att förenkla den processen kan en artikellista tas 

fram av företaget som definierar alla artiklar som är relaterade till projekt för amerikanska 

staten. Om artikeln eller tjänsten ska levereras till den amerikanska staten, ska 

huvudleverantören definiera vilka klausuler som ska uppfyllas av underleverantörerna. Det 

görs genom att huvudleverantören först noga läser avtalet med den amerikanska staten, för att 

ta reda på vilka klausuler som ska uppfyllas. Här är det viktigt att veta vilka klausuler som är 

obligatoriska för underleverantörerna att uppfylla och om det finns några andra klausuler som 

är nödvändiga för underleverantörerna att uppfylla. Därefter avgränsas antalet klausuler 

genom att definiera vilken typ av artikel eller tjänst det gäller, typ av avtal och gränsvärden. 

För att avgränsa vilka klausuler som ska uppfyllas av underleverantören kan några av de 

riktlinjer som beskrevs i teoridelen användas;  

• Ta reda på vilka klausuler som täcks av lagar. 

• Fastställa kostnader och på så sätt minska antalet klausuler.  

• Sortera ut de bestämmelser i regelverken som inte direkt påverkar kvaliteten och 

prestandan hos den anskaffade produkten.  

• Avgör om det gäller ett kommersiellt avtal.  

• Identifiera vilka klausuler som är obligatoriska och nödvändiga. 

 

Avgränsningen av klausulerna kan hanteras på två sätt. Det första sättet är att 

huvudleverantören kan välja att infoga alla klausulerna i kravbilden till underleverantörerna 

vilket gör att underleverantörerna måste definiera artiklarna och ta reda på gränsvärden och 

uppgifter om avtalets värde. Fördelen med det är att blir mindre jobb för huvudleverantören, 

samtidigt som underleverantörerna får mer kunskap om klausulerna när de tvingas att läsa i 

regelverket. Nackdelarna är att det innebär mycket arbete för underleverantörerna och det kan 

krävas resurser som de inte har. Dessutom bör huvudleverantören vara medveten om att om 

alla klausuler från huvudavtalet infogas i kravbilden till underleverantörerna, finns det risk för 

att konflikter uppstår eller att underleverantörerna får rättigheter som de inte borde ha.  

Det andra alternativet är att huvudleverantören avgränsar antalet klausuler, för att underlätta 

underleverantörernas arbete. Fördelarna med det är att det underlättar underleverantörernas 

arbete och att det kan bli enklare att få underleverantörer att acceptera regelverket, eftersom 

att det då avdramatiseras. Vidare kan huvudleverantören avgränsa klausulerna ytterligare 

genom att definiera vilka krav i klausulerna som underleverantörerna behöver uppfylla för det 

specifika avtalet. Men om osäkerhet uppstår om vilka krav i klausulerna som ska ställas på 

underleverantören, ska hela klausulen infogas i avtalet. 

Oavsett om det är huvudleverantören eller underleverantören som avgränsar klausulerna, kan 

det vara fördelaktigt att använda ett flödesschema som stöd för att enklare kunna avgöra om 

en artikel eller tjänst är kommersiell eller inte. Det kan också vara bra att använda en tabell 

som tydligt visar vilka gränsvärden och typer av artiklar eller tjänster som gäller för olika 

klausuler, liknande den SAAB Dynamics har tagit fram (se bilaga 2). I tabellen skulle det 

också kunna vara bra att definiera vilka klausuler som täcks av svensk lag.  
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Förbered förfrågan 

Beskriv i förfrågan om offerten, vilka klausuler eller eventuellt vilka specifika krav som 

underleverantören måste uppfylla, som definieras i föregående steg. Genom att tidigt i 

inköpsprocessen tydliggöra att regelverket måste uppfyllas, är det enklare att få en 

underleverantör som accepterar regelverket. Om kravbilden med klausulerna skulle visas först 

när förhandlingarna med underleverantörerna är genomförda, finns det risk för att 

underleverantörerna inte vill underteckna att de uppfyller klausulerna om de inte har 

erfarenhet av regelverket.  

 

Skicka förfrågan 

Huvudleverantören kan använda en framtagen lista med information om eventuella 

underleverantörer som har kunskap och erfarenhet om regelverket. Det hjälper till att avgöra 

vilka underleverantörer som förfrågan ska skickas till och det säkerställer att endast 

underleverantörer som accepterar regelverket används. Det är viktigt att tänka på att 

upphandlingen ska ske i konkurrens och att förfrågan skickas till flera underleverantörer, om 

det bara finns en tillgänglig underleverantör att använda, måste det motiveras.  

När underleverantörerna har mottagit förfrågan och läst kraven, kan huvudleverantören 

anordna en konferens, likt den SAAB Dynamics anordnade för sina underleverantörer.  

Nedan beskrivs sju punkter som är viktiga att informera underleverantörerna om för att de ska 

förstå och acceptera regelverket.  

 

• Presentera syftet med regelverket och skapa förståelse 

Förklara att regelverket är till för att skydda den amerikanska staten vid upphandling.  

 

• Förklara vilka fördelar som kan uppnås om regelverket uppfylls 

Förklara att kunskap och erfarenhet av regelverket kan leda till konkurrensfördelar vid 

framtida affärer och stärkta partnerskapsrelationer med huvudleverantörer. 

 

• Avdramatisera regelverket 

Förklara att många av klausulerna bygger på lagar, etik och sunt förnuft och därmed ofta 

redan uppfylls av underleverantörer. Förklara också att det är huvudleverantören som blir 

bestraffad av den amerikanska staten om klausulerna inte uppfylls.  

Om underleverantörerna förblir skeptiska till regelverket kan det vara bra att berätta om andra 

underleverantörer som har vägrat regelverket, men som senare har accepterat det för att de har 

insett att det mesta bygger på sunt förnuft och etik.  

 

• Definiera olika typer av artiklar 

Ange hur olika typer av artiklar definieras. Ta hjälp av figur två och tre i teoridelen som stöd 

för att visa underleverantörerna hur en artikel eller tjänst definieras som kommersiell eller 

inte. Förklara också vad som menas med COTS och NDI-artiklar, eftersom att de förekommer 

i regelverket. Genom att definiera olika artiklar, är det mindre risk för att de olika parterna 

uppfattar definitionerna på olika sätt. Det underlättar också för underleverantörerna att veta 

vad de olika artiklarna och förkortningarna innebär. Det är viktigt att ge underleverantörerna 

den här informationen i utbildningen för att det inte ska uppstå frågor om det senare i 

inköpsprocessen.  

 

• Visa regelverken för underleverantörerna 

Ge underleverantörerna en introduktion av regelverken FAR och DFARS och förklara 

strukturen i dem. Eftersom att regelverken är skrivna ur den amerikanska statens perspektiv 
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kan det vara bra att redogöra följande för att underleverantören ska förstå vad som ska 

uppfyllas och av vem: 

- Government eller contracting officer ska ersättas med prime contractor (huvudleverantör)  

- Contractor eller prime contractor ska ersättas med subcontractor (underleverantör).  

 

 

• Visa kortfattade förklaringar av klausulerna för att skapa förståelse för 

vad de innebär. 

För att avdramatisera och för att underleverantörerna enklare ska förstå vad de olika 

klausulerna innebär kan huvudleverantören ge kortfattade förklaringar. De kortfattade 

klausulerna skulle till exempel kunna se ut enligt följande: 

 

FAR 52.203-6 Restrictions on Subcontractors sales to the Government (2006) 

Det är förbjudet att begränsa en underleverantörs möjlighet att sälja egenutvecklade varor          

direkt till den amerikanska staten.  

 

FAR 52.203-7 Anti- Kickback Procedures (2014) 

Det är förbjudet att muta någon i syfte att felaktigt erhålla eller belöna gynnsamma 

handlingar.  

 

FAR 52.225-13 Restriction on Certain Foreign Purchases 

Det är förbjudet att köpa från Kuba, Iran och Sudan, Burma och Nordkorea.  

 

 

• Presentera vad underleverantörerna behöver göra i praktiken 

Underleverantörerna är mest intresserade av att veta vad det är de behöver göra i praktiken för 

att klausulerna ska uppfyllas. För att förklara det kan huvudleverantören visa exempel på 

vanliga klausuler som underleverantörer måste uppfylla. Till exempel kan huvudleverantören 

visa klausulen ”Anti- kickback procedures” och förklara att den innebär att mutor inte får 

förekomma i samband med avtalet. Därefter bör huvudleverantören förklara att klausulen 

kräver att underleverantörerna måste: 

- följa rimliga procedurer för att förebygga och upptäcka eventuella 

överträdelser i egen verksamhet och direkta affärsrelationer 

- Omedelbart rapportera till staten om leverantören har skäl till att tro att en 

överträdelse har skett.  

- Fullt samarbeta med någon statlig myndighet för att utreda en möjlig 

överträdelse.      

 

Välj leverantör 

Utöver utvärdering av offert, kan huvudleverantören välja att genomföra en kontroll som visar 

om de eventuella underleverantörerna är godkända att leverera till den amerikanska staten. 

Kontrollen kan till exempel göras i SAM. Gov, som SAAB Dynamics använder.  

När underleverantörer har valts ut, ska förhandling genomföras. Vid förhandlingen är det 

viktigt att förhandla fram ett rättvist och rimligt pris. För att priset ska vara rättvist och 

rimligt, jämför de föreslagna priserna med; prislistor/kataloger, egna uppskattningar med 

hjälp av experter, priser som erhålls genom marknadsundersökning av liknande varor eller 

historiska priser. 

 

 

 



 

- 33 - 

 

Avtalsförvaltning 

I det här steget ska huvudleverantören säkerställa att underleverantören accepterar kraven 

under hela avtalet. När ett avtal tilldelas en underleverantör, bör ett förberedande möte utföras 

för att diskutera de två parternas ansvar. Under mötet bör huvudleverantören även förklara 

klausulerna mer ingående och mer specifikt vad som krävs av underleverantören för att de ska 

uppfyllas. Om underleverantörerna tycker att det är problematiskt att uppfylla vissa av 

klausulerna, är det viktigt att återigen förklara varför regelverket är nödvändigt att uppfyllas 

och sedan ge det stöd som behövs. Om det finns etiska klausuler som underleverantören anser 

vara svåra att säkerställa om de uppfylls, på grund av att de inte kan kontrollera dem, är det 

viktigt att se till att de åtminstone har en policy som täcker klausulen eller någon typ av 

skriftlig acceptans av klausulen. Därefter får underleverantören se till att dess anställda är 

informerade om policyn. Det kan vara fördelaktigt för huvudleverantören att utse 

leverantörsansvariga av de anställda som medverkar vid mötet och agerar som huvudkontakt 

till underleverantören som har tilldelats avtalet. Den leverantörsansvarige agerar som stöd åt 

underleverantören när det gäller frågor som berör regelverket. En sådan kontaktperson kan 

göra att underleverantören känner mer trygghet och kan snabbt få svar på frågor. 

 

Hantera avtal 

Under tiden som avtalet är i bruk, bör huvudleverantören ha regelbundna möten med 

underleverantörerna. Under mötet kan huvudleverantören kontrollera efterlevnaden av 

klausulerna och kraven. Det ger också underleverantören möjlighet till att ge återkoppling om 

hur arbetet fungerar och ställa frågor.  

Slutligen måste huvudleverantören se till att alla genomförda aktiviteter är dokumenterade 

och att lärdom tas från olika åtgärder.  

 

Utbildning 

I samband med att regelverket implementeras i inköpsprocessen bör huvudleverantören 

anordna en utbildning för de anställda. I utbildningen är det viktigt att informera om följande: 

 

Inköpsprocessen 

Det är viktigt att informera de anställda om vilka steg och roller i inköpsprocessen som 

påverkas av regelverket. Det bör också ges tydliga instruktioner för att undvika felsteg och 

missar i processen. 

 

Förklara vilka fördelar som kan uppnås om regelverket uppfylls  

Det är också viktigt att förklara för de anställda att framgångsrika affärer med den 

amerikanska staten kan leda till en starkare position på marknaden och till många 

affärsmöjligheter i framtiden. På det sättet kan de anställda förstå allvaret i att uppfylla 

regelverket och bli mer motiverade.  

 

Ge exempel på klausuler  

För att de anställda ska förstå hur de olika klausulerna ska hanteras och vad som krävs av 

underleverantörerna kan det vara bra att ge exempel på olika klausuler.  

 

Vanliga missuppfattningar 

Det kan även vara bra att informera inköparna om de vanliga missuppfattningarna som 

beskrivs i teoridelen för att förhindra att liknande missuppfattningar och problem uppkommer 

igen. 
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5.2.2. Implementera regelverket i inköpsprocessen 

För att införa regelverket i inköpsprocessen kan en GAP-analys användas. Därefter kan 

verktygen CMMM och PDCA användas för att visualisera utvecklingen av processtegen och 

för att förbättra de olika aktiviteterna i inköpsprocessen. De tre verktygen beskriv mer nedan 

och hur de kan användas.  

 

5.2.2.1. GAP-analys 

För att implementera regelverket i inköpsprocessen kan en Gap-analys användas. Genom att 

jämföra den nuvarande inköpsprocessen med den som beskrivs ovan kan huvudleverantören 

identifiera vart i processen det finns gap och vad som behövs för att åtgärda dem. 

Huvudleverantören skulle även kunna jämföra den nuvarande inköpsprocessen med vad som 

står i regelverken FAR och DFARS eller med följande nyckelfaktorer som Genbo beskrev i 

intervjun.  

-    Metoder och riktlinjer för att ställa krav på leverantörer 

-    Priser ska vara rättvisa och rimliga. 

-    Upphandla i konkurrens där det är möjligt.  

-    Förhandlingar ska bedrivas där möjlig besparing motiverar insatsen. 

-    Köpa/ Göra beslut baserat på kommersiella grunder. 

-    Använda leverantörer som accepterar regelverket. 

-    Transparens och spårbarhet i alla finansiella transaktioner 

-    Dokumentation 

 

En GAP-analys skulle till exempel kunna användas för att identifiera vilka arbetsmoment som 

behöver införas eller modifieras i inköpsprocessen, för att säkerställa att endast 

underleverantörer som accepterar regelverket används. Ett exempel på det illustreras nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Exempel på gap-analys 

 

Låt säga att huvudleverantören i dagsläget inte har något krav i inköpsprocessen som säger att 

endast underleverantörer som accepterar regelverket får användas. Istället tas ingen hänsyn till 

om underleverantörerna accepterar regelverket eller inte när förfrågningar skickas ut till dem.  

Några av gapen skulle då övergripande möjligtvis se ut enligt följande. 

 

 

Gap 

Endast använda 

underleverantörer som 

accepterar regelverket 

Använder alla typer av 

underleverantörer 

Handlingsplaner 
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GAP 

Gap 1. Huvudleverantören och dess anställda förstår inte varför det är viktigt att endast 

använda underleverantörer som accepterar regelverket. 

 

Gap 2. Huvudleverantörens inköpare förstår inte meningen och det finns ingen dokumentation 

som säger att endast underleverantörer som accepterar regelverket ska användas. Det gör att 

momentet inte fullföljs helt av alla inköpare, vilket leder till brister i processen. Det beror dels 

på att huvudleverantören inte förstår värdet i processen ur statens perspektiv samt dålig 

kommunikation inom företaget. 

 

Gap 3. Även om huvudleverantören tar fram en process för att säkerställa att endast 

underleverantörer som accepterar regelverket används, kan det hända att processen inte helt 

uppfyller statens krav. Det kan ha skett missar i den nya processen som gör att inte alla krav 

uppfylls, som att kontrollera att underleverantörerna inte är svartlistade från att leverera till 

den amerikanska staten. Gapet kan uppstå på grund av att det inte är tydligt definierat vem 

som ska genomföra kontrollen. 

 

När gapen är definierade, kan huvudleverantören tydligt se vilka åtgärder som behöver 

genomföras. Nedan beskriv några exempel på hur gapen kan åtgärdas.  

 

Handlingsplaner 

Gap 1. Huvudleverantören måste skaffa kunskap om varför processen är viktig och sedan 

förklara syftet med det för de anställda. 

Gap 2. Dokumentation eller anvisningar måste införas och informeras till de anställda som 

beskriver tydligt hur processen ska genomföras och vad som händer om den inte följs.  

Gap 3. Det är viktigt att säkerställa att den framtagna processen är väl utarbetad och uppfyller 

det som krävs. Instruktionerna kräver tydliga definitioner av vem som gör vad.  

5.2.2.2. Utvecklingsmodell 

För att visualisera hur företagets inköpsprocess utvecklas när olika aktiviteter läggs till eller 

ändras, kan utvecklingsmodellen användas. Genom att visualisera processtegen i modellen, 

kan företaget enklare se vilka åtgärder och processer som behöver prioriteras. För att avgöra 

vilken nivå de olika processerna för inköp ligger på, skulle en checklista kunna användas, som 

är framtagen nedan. Checklistan används genom att successivt gå igenom de fem 

processtegen som ingår i inköpsprocessen och kontrollera vart varje processteg befinner sig. 

För att kunna fylla i checklistan krävs det att företaget har grundläggande information om 

regelverket. Det krävs också att företaget definierar vilka aktiviteter som behöver ändras i 

processtegen när regelverket ska implementeras.  
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Tabell 2. Checklista för utvecklingsmodellen 

 

När checklistan är ifylld kan företaget avgöra vilken nivå som utvecklingen av 

inköpsprocessen ligger på. Det krävs att alla rutor på nivå ett är ifyllda för att nivån ska vara 

”ad hoc”. På samma sätt krävs det att alla rutor på nivå ett och två ska vara ifyllda för att 

nivån ska vara ”basic”. När checklistan är ifylld för alla processteg för inköp, kan 

utvecklingsnivåerna visualiseras genom att fylla i utvecklingsmodellen. 

 

Nivå Checklista 

1 □ Det finns medvetenhet om att processen behöver ändras. 

□ Ledningen förstår fördelarna och värdet med att ändra processen. 

□ Processen har ändrats till viss del men används sporadiskt. 

□ Det finns informell dokumentation för processen.  

□ Chefer och personal ansvarar inte för att följa processen. 

2 □ Det finns några grundläggande processer och aktiviteter. Dock är de bara nödvändiga 

för vissa kritiska och komplexa avtal, till exempel endast avtal som uppfyller vissa 

gränsvärden. 

□ Det finns viss formell dokumentation för de etablerade processerna. Däremot är 

processerna och standarderna inte etablerade i hela företaget.  

3 □ Processer och standarder är fullt etablerade och obligatoriska i hela företaget. 

□ Formell dokumentation har utvecklats för processerna och standarderna. 

□ Företaget möjliggör skräddarsydda processer och dokument, med avseende på de 

unika aspekterna av varje avtal, som avtalsstrategi, avtalstyp, villkor. 

□ Ledande företag och roller inom inköp är inblandade i att ge vägledning. 

4 □ Processen är integrerade med andra processer inom företaget. 

□ Slutkunden är integrerad i köp- eller säljteamet 

□ Ledningen använder mätvärden för att regelbundet mäta olika aspekter av processen 

och fattar inköpsrelaterade beslut.  

5 □ Processer fokuserar på kontinuerlig förbättring 

□ Ledningen mäter systematiskt kvaliteten och utvärderar effektiviteten i processerna. 

□ Företaget jobbar med att ständigt förbättra processenn. 
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5.2.2.3.  PDCA 

 

5.3. Riktlinjer 

Utifrån de problemen som sammanställdes i figur 8 och de lösningar som presenterades 

tidigare i kapitlet, har ett antal riktlinjer tagits fram för att förhindra att problemen ska uppstå i 

framtida implementering av regelverket. Riktlinjerna är utformade för att ge stöd åt 

huvudleverantörer som ska implementera regelverket i inköpsprocessen. För att förstå vad 

riktlinjerna specifikt innebär eller hur de ska uppfyllas behöver huvudleverantören studera 

föregående avsnitt av resultatet. Det är också viktigt att huvudleverantören har kunskap om 

regelverket innan regelverket implementeras i inköpsprocessen. 

För att de olika aktiviteterna i inköpsprocessen ska utvecklas är PDCA-verktyget ett bra 

hjälpmedel. Genom att bearbeta de små detaljerna i varje process, kan företaget sakta men 

säkert jobba mot en toppklassig metod. PDCA kan till exempel användas för att lösa 

problemet med att det är svårt att skilja på kommersiella och icke-kommersiella artiklar. 

Processen skulle till exempelvis kunna se ut enligt följande: 

Planera  

Definiera varför det är svårt att skilja på de olika artiklarna. Låt säga att det beror på att 

definitionerna är otydliga.  

Gör 

Några av de anställda som har kunskap om regelverket får studera de nuvarande 

definitionerna och göra ändringar som gör att de är enklare att förstå.  

Studera 

Därefter kan de nya definitionerna studeras av en mindre testgrupp som får avgöra om 

definitionerna är tillräckligt tydliga och bidrar till en bättre förståelse för hur artiklarna ska 

skiljas på.  

Agera 

Om de nya definitionerna av artiklarna är tydliga och alla som använder dem förstår dem, ska 

samma definitioner införas i hela inköpsprocessen.  

 
Problem Riktlinjer 

Inköpsprocessen 1.Kräver ändringar i 

inköpsprocessen 

 

 

 

 

2. Huvudleverantörens 

instruktioner kan vara otydliga 

 

1.Definiera vilka processer som behöver ändras 

och vad som ingår i dem, ta hjälp av erfarna 

huvud-och underleverantörer och använd verktyg 

för att visualisera utvecklingen och vad som 

behöver göras.  

 

2.Ange tydliga instruktioner för hur 

inköpsprocessen ska hanteras för att undvika 

missförstånd och felsteg. 

 

Klausuler 3.Kräver resurser och pengar för 

underleverantören att förstå och 

hantera  

 

4.Omfattande och svåra att förstå 

 

 

 

 

3.Ha förståelse för att alla underleverantörer inte 

har de resurser som krävs för att hantera och 

förstå regelverket.  

 

4.Förenkla klausulerna genom att ange 

kortfattade förklaringar av varje klausul 
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Tabell 3. Riktlinjer för att förebygga problem 

 

5.Svårt att skilja på olika artiklar 

 

 

 

6.Missuppfattningar 

 

 

 

 

 

7.Svårt att avgöra vilka krav som 

ska uppfyllas av 

underleverantören 

 

 

 

8.Underleverantören vet inte vad 

som ska uppfyllas när 

huvudleverantören hänvisar till 

regelverket 

 

5.Ange tydliga definitioner av kommersiella, 

ickekommersiella artiklar, COTS och NDI-

artiklar. 

 

6.Se till att huvudleverantören och 

underleverantörerna får samma information om 

hur klausuler ska tolkas och hur olika begrepp ska 

definieras 

 

 

7.Om osäkerhet uppstår om vilka krav i klausulen 

som ska uppfyllas av underleverantören, ska allt 

innehåll i klausulen uppfyllas av 

underleverantören. 

 

 

8.Anpassa klausulerna i den mån det är möjligt. 

Om huvudleverantören har de resurser som krävs, 

bör klausulerna anpassas till det specifika avtalet.  

 

Efterlevnad  

9.Svårt för underleverantörerna 

att kontrollera de etiska 

klausulerna 

 

 

9.Se till att underleverantören har en policy eller 

skriftligt har accepterat klausulen 

Utbildning  

10.Svårt att få 

underleverantörerna att förstå 

och acceptera regelverket 

 

11.Underleverantörerna förstår 

inte hur systemet ska hanteras och 

struktureras  

 

 

12.Svårt att presentera för vad 

som behöver göras i praktiken för 

underleverantörerna 

 

13. Framgår inte vad som ska 

uppfyllas av den specifika 

underleverantören 

 

 

10.Anordna konferens eller utbildning för 

underleverantörer för att introducera regelverket. 

 

 

11.Avdramatisera regelverket för 

underleverantörerna genom att förklara att de 

flesta klausulerna täcks av företagspolicy och 

lagar, samt att mycket bygger på sunt förnuft.  

  

12.Redogör vad som krävs av 

underleverantörerna för att klausulerna ska 

uppfyllas. 

 

13. Anordna enskilda möten med viktiga 

underleverantörer för att ge mer specifik och 

detaljerad information 

 

 

. 
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6. DISKUSSION  
De största problemen med regelverket för huvudleverantörerna är att förstå och hantera 

klausulerna samt att introducera regelverket för underleverantörerna som gör att de förstår och 

accepterar det. Underleverantörerna anser att regelverket kräver för mycket arbete och att det 

är svårt att förstå. Genom att följa riktlinjerna och ta stöd av den framtagna inköpsprocessen 

och de olika verktygen som beskriv, bör de här problemen minskas och arbetet med att 

implementera regelverket i inköpsprocessen bör underlätta.  

Riktlinjerna kan framförallt leda till fördelar som att mängden extraarbete minskar eftersom 

att det redan finns vetskap om vanligt förekommande problem. Extraarbete kan till exempel 

vara otydliga instruktioner eller definitioner som behöver skrivas om. Dessutom bör det vara 

enklare att få underleverantörer att förstå och acceptera regelverket. Riktlinjerna bör även 

skapa en trygghet och ett förtroende hos underleverantörerna eftersom att riktlinjerna bygger 

på att huvudleverantören har kunskap om regelverket och har mer överseende med 

underleverantörerna.  

Regelverket kan inte implementeras enbart av riktlinjerna, de är snarare till för att ge stöd åt 

och vägleda huvudleverantören för att det ska implementeras på bästa sätt. För att regelverket 

ska kunna implementeras krävs det att huvudleverantören definierar vilka ändringar som 

behöver göras i inköpsprocessen. Det kan göras genom att ta stöd av inköpsprocessen som 

beskrivs i resultatdelen eller en gap-analys. För att ändringarna därefter ska kunna genomföras 

i de olika processtegen som inköpsprocessen består av kan PDCA användas. För att till sist 

visualisera hur de olika processtegen i inköpsprocessen utvecklas, kan utvecklingsmodellen 

användas. Det innebär ett extra arbetsmoment, men det kan vara fördelaktigt för att enkelt se 

vilka processteg som behöver utvecklas mer samtidigt som det vägleder företaget för att 

implementera viktiga metoder processerna. 

En stor fördel med att följa regelverken FAR och DFARS är att det stärker företagets etiska 

utveckling, eftersom att många klausuler bygger på etiska aspekter. Många företag uppfyller 

redan den här typen av klausuler, men eftersom att det krävs att de här klausulerna ska 

uppfyllas kan det bidra till att företag arbetar ännu hårdare med att säkerställa ett etiskt synsätt 

i hela företaget.  

Arbetet avgränsades till företag inom försvarsindustrin genom att studera regelverken FAR 

och DFARS. Men med tanke på att resultaten mest fokuserar på hur regelverket och processen 

ska hanteras och introduceras, skulle liknande arbetssätt kunna användas i även företag inom 

andra affärsområden. Då gäller FAR-klausulerna fortfarande, men regelverket DFARS byts ut 

till önskat regelverk.  

6.1 Praktisk tillämpning av resultat 

För att riktlinjerna ska kunna tillämpas i inköpsprocessen, kan det vara bra om ett par 

anställda ansvarar för arbetet med regelverket och tillsammans tar fram en process för hur 

regelverket ska hanteras i företaget. Det kan vara fördelaktigt att ta hjälp av en mer erfaren 

huvudleverantör som kan agera som stöd och bollplank under processens utveckling. Innan 

huvudleverantören kan få underleverantörerna att acceptera regelverket och utbilda dem, är 

det viktigt att huvudleverantören och dess anställda har kunskap om regelverket för att de ska 

kunna svara på underleverantörernas frågor. Genom att huvudleverantören kan påvisa 

kunskap för underleverantören, kommer det förmodligen även resultera i att 

underleverantören känner förtroende och trygghet för huvudleverantören. Det kan vara en 

viktig grund inför att få underleverantörerna att acceptera regelverket.  

Innan några processer, instruktioner eller definitioner implementeras helt, bör de alltid testas 

av en testgrupp, antingen inom företaget eller av några underleverantörer. På det sättet kan fel 

upptäckas i tid och det blir enklare att åtgärda dem.  
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6.2 Förslag på fortsatt forskning   

För att undersöka mer om hur regelverket ska hanteras, kan det vara intressant att ta reda på 

hur andra erfarna huvudleverantörer hanterar regelverket. Genom att undersöka hur de har 

implementerat regelverket i deras inköpsprocess samt hur de har introducerat det för sina 

underleverantörer. Vidare är ett förslag att undersöka hur andra, mer erfarna underleverantörer 

jobbar med regelverket. Det kan också vara intressant att be underleverantörerna jämföra 

olika huvudleverantörers arbetssätt för att ta reda på hur regelverket ska hanteras på det mest 

optimala sättet.  

7. SLUTSATS  
Syftet med arbetet var att utifrån både underleverantörens och huvudleverantörens perspektiv, 

ta fram riktlinjer för att implementera regelverket i inköpsprocessen. För att undersöka det har 

tre frågeställningar besvarats: 

 

• Vad uppfattar huvudleverantören för problem med regelverket? 

Huvudleverantörens största problem med regelverket är att få underleverantörerna att förstå 

och acceptera regelverket. Det kan också vara svårt att veta hur klausulerna ska hanteras på 

bästa sätt för att underleverantörerna ska vara mottagliga för att arbeta med regelverket. 

 

• Vad uppfattar underleverantören för problem med regelverket? 

De problem som underleverantörerna uppfattar med regelverket är att det innebär ett 

väldigt omfattande arbete och är svårt att förstå. Det är främst klausulernas omfattande 

innehåll som har den avskräckande effekten. 

 

• Hur kan problemen undvikas? 

Problemen som huvudleverantören och underleverantörerna uppfattar med regelverket kan 

lösas genom att huvudleverantören tar stöd av den framtagna inköpsprocessen, en gap-

analys, utvecklingsmodellen och PDCA. 

 

Genom att studera de tre frågeställningarna kunde slutligen kan den huvudsakliga 

frågeställningen besvaras:  

 

• Hur ska riktlinjer utformas för att implementera regelverket i inköpsprocessen, utifrån 

huvudleverantörens och underleverantörens perspektiv? 

Utifrån de problem som huvudleverantören och underleverantörerna angav kunde ett antal 

riktlinjer utformas för att undvika att liknande problem ska uppstå vid framtida 

implementering och introducering av regelverket.  

 

Slutsatsen av arbetet är att de huvudsakliga problemen med regelverken är att förstå hur 

klausulerna ska hanteras och att introducera regelverket för underleverantörerna.  

 

Genom att huvudleverantören följer de utformade riktlinjerna blir det enklare att veta hur 

regelverket med klausulerna ska implementeras i inköpsprocessen och hanteras för att 

underleverantörerna ska förstå och acceptera det.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Frågor och svar till SAAB Dynamics, Fredrik Genbo 

  

1.     Hur länge har ni jobbat med FAR-regelverket och att ställa krav på 

underleverantörerna? 

  

FAR-systemet har funnits med så länge som affärer gjorts med USA. Dock inte jobbat 

detaljerat med att bryta ner kravbilderna och se vad som behöver uppfyllas av 

underleverantörer. De har tidigare ofta skrivit på utan att förstå. Har tidigare krävt samma av 

leverantörerna som nu, bara inte jobbat aktivt med att få leverantörerna att inse vad det 

egentligen handlar om. Har krävt att underleverantörer ska uppfylla klausuler under minst 5 

år, förmodligen längre. Dock ingen aktiv förankring av kravbilden förrän 2017, endast krav 

bifogade order. 

Har under senaste året jobbat aktivt med att formalisera det här och hantera på ett systematiskt 

sätt. 3 personer på heltid under några månader. 

 

Hur informerar ni era anställda om regelverket och inköpsprocessen? 

Håller utbildningar, dels en grundläggande på ca 1h där vi går igenom bland annat vad 

FAR/DFARS är, vad avvikelser kan leda till, vilka möjligheter som regelverket medför, vilka 

delar av processen som påverkas och befattningar som behöver göra ytterligare steg i 

samband med de olika delarna av processen med vissa referenser till de klausuler som gäller. 

FAR bygger på sunt förnuft och affärsmässighet. 

Sedan hålls en djupare utbildning på en halv dag, där vi steg för steg skriver om processen 

tillkommande moment och går igenom exakt vad som behöver göras extra i varje del av 

processen. Har ett test som en del av utbildningen för att verifiera kunskapen. De godkända 

får diplom som visar att de får göra upphandlingar med den amerikanska staten. Även 

utvärdering av kursen, de flesta har varit nöjda. Har upptäckt mycket förbättringsmöjligheter 

både i instruktioner och utbildningen. 

 

 

  

2.     Hur informerar ni underleverantörerna om regelverket och kraven? Har ni någon 

särskild utbildning för dem eller någon förenklad förklaring av kraven? 

  

21 juni 2017 höll vi en leverantörskonferens i Karlskoga för alla svenska leverantörer med en 

affär över $3000 knuten till den amerikanska staten som slutkund.  

I år grundläggande information på svenska och engelska för dels nya leverantörer och de som 

ville ha repetition och ha möjlighet att ställa frågor. Sedan några ytterligare några enstaka 

utbildningar för enskilda leverantörer av hög prioritet som hade förhinder vid ordinarie 

tillfällen.  

I utbildningen visar vi vart man hittar FAR och DFARS och går igenom strukturen på 

regelverken, visar också på SAM.gov hur man kollar att man är godkänd som leverantör till 

staten. Vi har också en förenklad förklaring av klausulerna, på en rad för att avdramatisera 

regelverket.  

Efter utbildningen uppkommer en del frågor från underleverantör om vad allt det här innebär i 

praktiken. Mycket frågor om kraven som är mer etiska, svarar då att det mesta täcks av svensk 
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lag.  Underleverantörerna ska ha fått kravbilden med klausulerna av leverantörsansvariga 

innan utbildnignen, nästa steg är att leverantörsansvarig formaliserar det här, genom att 

leverantören signerar ett avtal eller deklaration (att de följer FAR/DFARS). På det sättet kan 

vi påvisa för den amerikanska staten att underleverantörerna accepterar klausulerna. Viktigt 

att formalisera att det är en överenskommelse.  

  

 3.      Hur fungerar er metod för att ställa krav på underleverantörer, vilka steg ingår? 

  

Hittills har det varit sporadiska aktiviteter, vissa har fått kravbilden vid anbudsförfrågan 

(Request For Quotation), 27 var med vid ovan nämnda leverantörskonferens, andra har 

informerats av leverantörsansvarig och något 20-tal har deltagit vid de grundläggande 

informationerna. 

 Den långsiktiga planen är att 

- ha med kravbilden i alla förfrågningar,RFQ, 

- kräva skriftlig acceptans som del av giltig offert, så att det inte blir baktungt för det är 

mycket svårare att få igenom krav när vi väl har valt leverantör, däremot om acceptans av 

kraven är en förutsättning för att ha möjlighet för att få affären då är det mycket lättare att få 

leverantören att skriva på.  

- formalisera efterlevnad hos alla leverantörer med affärsvärde knutet till U.S. över $3000 

Saab-specifika artiklar eller över $750,000 standardartiklar (COTS) genom ett avtalstillägg 

eller en declaration beroende på om vi har ett avtal eller inte. 

 

     Är det ni som är ansvariga för att leverantören uppfyller kraven? 

Ja, vi har i vissa fall möjlighet att kräva ex skadestånd eller ersättning från våra leverantörer, 

men det är bara om de har brutit mot kraven.  

Vi har valt att granska tre viktiga klausuler som vi har med på alla ordererkännanden som 

leverantörerna ska skriva på när de får ett avrop från oss. I samband med det ska 

leverantörerna kolla i SAM.gov att de är godkända som leverantör till den amerikanska staten, 

annars måste de meddela oss omedelbart. Vi hade kunnat kontrollera själva i SAM.gov om 

leverantörerna är godkända men det hade blivit ett nytt arbetsmoment för de operativa 

inköparna. Vi har valt att hålla de operativa inköparna undan från ytterligare arbetsbelastning. 

Allt tillkommande ska göras av leverantörsansvarig är tanken för att minimera risken för 

misstag. 

 

      Anpassar ni klausulerna till de olika leverantörerna, för att bara relevant krav ska 

uppfyllas? 

Nej, vi har skickat samma dokument till alla leverantörer, däremot har leverantörsansvarig 

information om hur stor affär det är i förhållande till den amerikanska staten hos varje 

leverantör så leverantörsansvarig kan förklara för leverantören vilka klausuler som är 

tillämpbara.  

  

4.     Hur togs metoden fram och hur tänkte ni? 

Metoden togs fram genom 

- en gap-analys där avstånd mellan önskvärd situation och den nuvarande inköpsprocessen 

identifierades för klausuler i anknytning till varje avvikelse vid genomförda DCMA-

revisioner. 

- ett processtillägg till inköpsprocessen där alla avvikelser åtgärdas. 

 

Vi tänkte 

- pragmatiskt, att inte överarbeta men göra det tillräckligt bra. 
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- robust, att det ska vara lätt att göra rätt och låg risk att göra fel utan att det snabbt upptäcks 

och rättas till (om möjligt). 

- ”framtungt” i processen, förebyggande fokus, tidigt förankra kravbilden hos leverantörer, 

minimera kontroll och hålla uppföljningen enkel. Det vi tänkte var att vi ska jobba tidigt i 

processen, redan i offertstadiet ska kravbilden förankras. Vi vill få ut kraven till 

leverantörerna och få dem att acceptera dem skriftligt, så att vi inte behöver lägga så mycket 

tid på att kontrollera i efterhand plus att det blir mycket enklare att få igenom krav tidigt i 

affärsprocessen jämfört med när man redan har valt en leverantör. 

 

  Hur kom ni fram till att använda gap-analys? 

Vi fick ett antal avvikelser i samband med DCMA-revisioner. De avvikelserna har 

FAR/DFARS klausuler i bakgrunden, det är alltså mot de klausulerna som avvikelserna finns. 

Då jämförde vi vad som stod i klausulerna och jämförde med hur vi jobbade enligt den 

nuvarande inköpsprocessen och såg vart luckor fanns. Där vi hade luckor, adderade vi till 

ytterligare arbetsmoment.  

GAP-analysen var det bästa verktyget för att lösa problemet på ett enkelt och pragmatiskt sätt. 

Det finns ingen möjlighet att bygga upp ett system som med säkerhet klarar av alla klausuler 

inom FAR/DFARS. Vi utgick från avvikelserna. 

 

   Skulle du rekommendera ett liknande arbets- och tankesätt till andra som ska börja att 

ställa krav på underleverantörer? 

Ja, om man kan utgå ifrån att man har en revision med avvikelser. Om man inte har det får 

man försöka utgå från innebörden i FAR/DFARS. Då kan de nyckelfaktorer som vi har med i 

presentationerna för leverantörer vara bra att ha med, att man tittar på hur vi agerar i 

förhållande till de nyckelfaktorerna. Kan vara klokt att börja med som förebyggande process. 

  

5.     Hur tycker ni att metoden fungerar? Har ni behövt ändra någonting sedan den 

började användas? Vad? 

  

Metoden fungerar i stort. I och med att vi fick en stor förfrågan där vi snabbare förankrar 

kravbilden hos leverantörerna plus att vi får in att de bekräftar efterlevnad av de tre viktigaste 

klausulerna i FAR som vi vill ha med på varje ordererkännande. I samband med detta görs 

kontroll i SAM.gov och på grund av förfrågan gjorde det att fler leverantörer kom över 

gränsvärdet. 

 

   Finns det andra mindre ändringar som har behövts göras sedan metoden började 

användas? 

Många leverantörer ber om exempel i instruktionen. Exempel som beskriver hur man ska 

arbeta med kraven, till exempel om ett pris är rimligt, om det står i FAR/DFARS “fair and 

reasonable”, alltså inte betala för mycket men ett skälig pris. 

 

 
   Vad innebär genvägen i processen? 

Att istället för att vi inför kravbilden i samband med upphandlingar och att vi tecknar nya 

avtal, så har vi en snabbintroduktion för leverantörer så att de betydligt tidigare skriver på att 

de efterlever FAR/DFARS och i samband med det kan vi också införa texten på 
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ordererkännande. Vi vill inte slänga på dem kravbilden innan vi har haft en handskakning på 

att de accepterar det för det skulle innebära massa besvär om vi skickar ut ordererkännanden 

med någonting som de inte förstår, det skulle de förmodligen inte heller skriva på. 

 

  

6.     Var underleverantörerna med i utvecklingen av metoden? Om ja, på vilket sätt? 

  

Viss hjälp togs av leverantörer som var mer erfarna av FAR & DFARS, bland annat 

benchmarking. Det var på den vägen som vi kom fram till att vi gör en generell kravbild 

istället för att skräddarsy klausulerna för varje leverantör. För om vi skräddarsyr, dels få vi ett 

väldigt tungt jobb dessutom är det vi som får smällen om det blir fel och vi missar en klausul 

som ska uppfyllas.  

Vi samverkade med Nammo, som har stor erfarenhet eftersom de säljer mycket till U.S. tack 

vare Norges medlemskap i NATO. (Nammo är såväl leverantör, samarbetspartner och 

konkurrent till Saab. Nammo har en ansvarig supplier officer som bara jobbar med 

FAR/DFARS. Vi inför en samordning för hela saab group när det gäller att samordna 

aktiviteter och samverkan mellan affärsområden. Sedan inför vi en person lokalt inom 

dynamics som kommer att jobba med FAR/DFARS på halvtid och den andra halvan med 

processutveckling. 

Det finns vissa saker som man alltid ska göra i processen. Som att alltid konkurrensutsätta, 

alltid tillfråga minst två leverantörer vid varje upphandling för att förhandla där det är möjligt 

att man har fastställda kriterier för leverantörsval vid varje upphandling. Det finns mycket 

som är väldigt sunt inom FAR/DFARS och en hel del av det görs i andra svenska företag. 

 

   Hur tog ni hjälp av leverantörerna för att utveckla metoden? 

Vi tittade dels på deras hemsidor och hade en del diskussioner med dem. Vi fick ut hur de 

hanterade klausulerna och vad de begärde att deras underleverantörer skulle uppfylla och 

använde det som utgångspunkt för att skapa ett dokument med alla klausuler som ska 

uppfyllas.  

  

7.     Hur fungerar kommunikationen med underleverantörerna och vilken inblick har ni i 

deras arbete? 

I stort fungerar det bra. Tidigare skrev de bara under, vilket kan tyckas vara bra men inte alls 

är bra då vi har ansvaret för deras efterlevnad. Nu efter konferens och introduktioner har det 

börjat komma sakliga och relevanta frågor, som i vissa fall krävt en hel del analys för att 

besvara.  

Tre leverantörer har i princip vägrat acceptera FAR & DFARS, men låtit sig övertygas om att 

det i stort inte är något besvär för dem. De sa “det här kan vi inte jobba med, det är alldeles 

för mycket jobb”, “ni är en så liten kund och består av en så liten del av vår omsättning så ni 

kan glömma det”. Då har vi haft enskilda telefonkonferenser med dem där vi har försökt att 

avdramatisera det och förklara att det i stort sett är etisk text och svensk lag och mycket av det 

andra är rent sunt förnuft när det gäller affärer. De har nu accepterat kravbilden.  

Till en början gör leverantörerna ett väldigt stort motstånd, men motståndet minskar ju mer 

man berättar om regelverket.  

Det uppstår en del frågor i samband med seminarierna och ibland frågor i efterhand. I vissa 

fall har jag tillsammans med leverantörsansvarig haft diskussioner med enskilda leverantörer 

för att ytterligare förklara innebörden. 

  

  Ni ger alltså kontinuerligt stöd till leverantörerna under processen? 

Ja, eftersom att det här är nytt för alla så har inte de leverantörsansvariga någon tidigare 
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erfarenhet av FAR/DFARS. Då blir det att jag som har den högsta kompetensen just nu, får 

stötta väldigt mycket. På sikt kommer leverantörsansvarig att bli mer självständiga i det här 

jobbet. Leverantörerna kommer med tiden att behöva mindre stöttning.  

 

  

8.     Får ni någon feedback från underleverantörerna om hur arbetet med att uppfylla 

kraven fungerar? 

  

 

Viss spontan feedback vid informationswebinarier, men inte så mycket. De tycker att det är 

bra i stort, en del har frågor, en del vill ha mer information, en del återkommer senare med 

mail när de har börjat läsa i klausulerna och frågar “vad menas med det här egentligen?” 

Då är processen att de ska skriftligen skicka frågan till leverantörsansvarig, så får 

leverantörsansvarig ta stöd av mig om det behövs grävas i klausulerna. För den här typen av 

frågor är ingenting som man kan svara på i sittande möte eftersom att det är så pass mycket 

lagtext att sätta sig in i och det kan krävas en analys för att tolka vad som egentligen avses. 

Klausulerna är inte alltid så lättformulerade.  

Feedback ger också input till hur vi kan förbättra den grundläggande informationen till 

leverantörerna. Bland annat har vi infört en definition av COTS, det var inte med från början 

och det är inte självklart för en leverantör vad det är. 

  

9.     Hur vet ni att underleverantören uppfyller de ställda kraven? Gör ni ex. uppföljning? 

  

Leverantörerna skriver på att de följer klausulerna, men vi genomför ingen kontroll eller 

revisioner hos leverantörer utöver att vi i samband med kvartalsavstämningen begär att få se 

deras sparade skärmdumpar från SAM.gov att de har kollat att de inte är spärrade som 

leverantörer till den amerikanska staten. Vi följer upp endast tre klausuler som berör etik och 

mutor av påverkan på avtal. Dessa klausuler anses vara de viktigaste att leverantörer 

uppfyller. Det värsta som kan hända är att vi anlitar en leverantör som har mutat sig till ett 

avtal eller som är svartlistad hos den amerikanska staten.  

Vi följer upp efterlevnad av viktiga klausuler via ordererkännanden och kvartalsavstämningar. 

 I övrigt genomför vi ingen granskning i nuläget. 

 

   Planerar ni att införa någon typ av uppföljning av alla klausuler? 

Nej inte i nuläget, vi ska ha en avstämning med DCMA så får vi se hur de ser på vårt arbete, 

om de har synpunkter och vill att vi ska göra mer. DCMA har också möjlighet att gå till våra 

leverantörer och granska dem och det kan hända att tillexempel om en leverantörer vägrar att 

ge oss en kostnadsnedbryning, så kan DCMA knacka på dörren där och säga att ni måste ge 

en kostnadsnedbrytning för att få sälja material som ingår i system som går till den 

amerikanska staten. Då har leverantörerna inget val, om de vill fortsätta sälja. Detta kan även 

påverka oss, det skulle kunna leda till att vi blir tvungna att kvalificera en ny leverantör. 

 

 

  

10.  Vad anser ni vara den största utmaningen med regelverket? 

  

En stor utmaning är när man identifierar att det här är tillämpbart, exempel om någon 

glömmer att kolla om en artikel finns med i den strategiska listan över artiklar till den 

amerikanska staten och därmed missar hela arbetssättet med FAR/DFARS. 

En risk är, eftersom att vi är en så pass liten kund, att leverantörer inte är beredda att göra 
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någonting i stort sett. Då blir vi tvungna att hantera det på något sätt.  

En utmaning är också att presentera FAR & DFARS så att underleverantörerna förstår syftet, 

innehållet i rådande klausuler samt vad de behöver göra i praktiken. 

Flera tusen sidor anglosaxisk lagtext kan lätt bli skrämmande, konsten är att avdramatisera 

regelverket. 

Det är också viktigt att betona att även vid avvikelser tidigare i försörjningskedjan är det 

huvudleverantören som får ta smällen. 

  

11.  Vad bör man tänka på när man ska ställa krav på underleverantörer? Ex. finns det 

något ni hade önskat att ni visste från början när metoden utvecklades, eller finns det 

några särskilda riktlinjer eller regler? 

  

Avdramatisera regelverket, kortfattat beskriva varje klausul så att man inte slänger på dem 34 

sidor lagtext per klausul, utan att vi förklarar på 1-2 rader vad klausulen innebär. Följer den 

svensk lag, behöver ni inte göra någonting. Att sakligt förklara vad det handlar om och visa 

att det blir väldigt lite extrajobb för leverantörerna. Dessutom belysa att det är en väldigt stor 

möjlighet att den amerikanska staten är världens största upphandlingsorganisation för 

försvarsmateriel och tjänster. Samt att det är växande och att man satsar på försvaret där och 

att Sveriges export av försvarsmateriel till USA och ökar, vi satsar hårt på den marknaden.  

Vi borde redan från början ha skapat kortfattade beskrivningar av varje gällande klausul, så att 

vi lättare kunnat förklara innebörden för leverantörerna och hänvisa till vad som är lag inom 

EU. En stor del av det etiska i FAR & DFARS är endera lag inom EU eller omfattas av U.N. 

Global Compact som ligger till grund för de flesta företags Code of Conduct. 

Sedan är det förstås en del som upptäcks först vid driftsättning, exempelvis sådant som är 

svårt att förstå i mallar och instruktioner. Ett råd är att låta en referensgrupp på 4–5 

leverantörsansvariga inköpare ”torrsimma” den nya processen innan den implementeras 

skarpt. Har man ägnat några månader på heltid åt att skapa en process är det lätt att bli 

hemmablind och ta förståelsen för given. 

 

Kan regelverket påverka relationen mellan er och en leverantör? 

Det kan leda till det bättre om vi hanterar det här rätt så kan vi få en tätare samverkan och det 

bör ge en trygghet till leverantören att om de har accepterat det här regelverket så finns det 

ingen anledning för oss att byta ut dem så länge de är konkurrenskraftiga, då har de en 

konkurrensfördel i jämförelse med alternativa underleverantörer som inte har erfarenhet av 

regelverket. 
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Bilaga 2. SAAB Dynamics FAR och DFARS krav 

Under ”Type” definieras regelverket, ”No” definierar vilket avsnitt som klausulen står i och 

”Name” är titeln på klausulen. Därefter definieras det om klausulen gäller för kommersiella 

eller ickekommersiella artiklar och vilka gränsvärden som avtalet måste överstiga för att 

klausulen ska behöva uppfyllas. 
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Bilaga 3. Intervju Kitron 

Intervju med Andreas Nordholm och Jan Ljungqvist 

  

1. Hur insatta är ni i FAR och DFARS-regelverken? Vet ni vad det innebär för er som 

underleverantör? 

Vi är ganska insatta i avtal, men FAR och DFARS är en utmaning. Vi är medvetna om att 

huvudleverantören till den amerikanska staten måste följa regelverket och ställa krav på oss. 

Vi har förstått det som att FAR är det civila och DFARS är den militära delen och att 

regelverket är till för att skydda USA:s konsumenter. Man kan likna det med offentlig 

upphandling. 

 

2. Vad har ni för erfarenhet av FAR/DFARS? Under hur lång tid har ni jobbat med att 

uppfylla krav som ställs på er? 

Vår fabrik i Norge har den längsta erfarenheten av regelverket och vi har konsulterat deras 

VD några gånger när vi fått klausuler att uppfylla och bad då honom att titta på det. Han 

lugnade oss då och sa att det var relativt kända saker. 

Regelverket har varit känt inom Kitron i säkert 10 år eftersom att vi har haft väldigt många 

militära kunder, speciellt i Norge, men även vår tidigare fabrik i Karlskoga hade lång 

erfarenhet som till dels följt med kundprogrammen till verksamheten i Jönköping. 

 

3. Hur har ni tidigare blivit informerade om FAR-systemet av huvudleverantörer? Hur 

vill ni helst bli informerade?  

Jag (Jan) och en annan anställd var med på SAAB Dynamics utbildning under en halv dag. 

FAR och DFARS är relativt nytt för Kitron AB, i underleverantörsform. Vi uppfattar det som 

från SAABs sida har hela processen med klausulerna blivit mer aktuellt under de senaste 4-5 

månaderna och FAR och DFARS som begrepp har aktualiserats och är nu mer i förfrågningar 

som krav och det är ganska nytt för oss som underleverantörer till USA. 

Under utbildningen uppfattade vi det som att SAAB hade börjat förstå att de måste öka sin 

medvetenhet och det var därför de också bjöd in sina leverantörer till konferensen. Vi fick 

med oss en pärm som är bra att använda.  

    

Tycker ni att utbildningen var tillräcklig? 

Om man läser om det här själv och läser pärmen som ficks så kan man ibland känna att det 

här är inget som man har dagskontroll på men samtidigt så fick vi intrycket av att de personer 

som var där att de ville förmedla en trygghet i att det här inte är så farligt som man vid en 

första anblick kan tro. De försökte lugna oss samtidigt som de på ett strukturerat sätt gav oss 

all information. 

Samtidigt så fås klausulerna också via förfrågningsprocessen och orderprocessen så hänvisar 

SAAB ofta till de inköpskontakterna som vi har på SAAB. När man pratar med dem får man 

också intrycket av att det här är inte så farligt. Det handlar väl egentligen mycket om sunt 

förnuft. Det som mer berör oss är hur vi handlar upp vårt material och att man gör en fair 

upphandling. Och att man kan bevisa att man har flera offerter på exempelvis ingående 

mönsterkort som ofta är en del i värdet av produkterna.  

 

4. Vilka metoder använder ni för att implementera kraven? Arbetssätt, policys, 

riktlinjer? 

Vi har en intern policy, eftersom att det mest bygger på etik och sunt förnuft är policyn till 

stor hjälp.  
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5. Hur fungerar ert arbete med att uppfylla kraven? Vad fungerar bra/ dåligt? 

De etiska klausulerna känner vi oss väldigt trygga i och med att vi har tagit fram etiska 

riktlinjer för Kitron som gäller för alla Kitrons verksamheter. Största utmaningen var när vi 

byggde upp vår fabrik i Kina för att då hade våran HR-direktör väldigt mycket i Kina och han 

ledde också den här etiska gruppen som bestod av fem tvärfunktionella funktioner på 

koncerndirektörsnivå som tog fram de här etiska riktlinjerna som idag finns på alla språk och 

det finns tillgängligt på vår hemsida. 

HR-direktören var ute på samtliga sajter och utbildade samtlig personer som fanns 

tillgängliga. 

Det är väldigt bra med SAAB:s dokument som säger om klausulerna ska tillämpas beroende 

på om det är kommersiella eller icke-kommersiella artiklar.  

 

6. Hur definierar ni kommersiella och icke kommersiella artiklar? 

Vi har lite problem med att skilja på de olika typerna av artiklar. 

 

7. Vad anser ni vara utmaningen med FAR-systemet? 

Skillnaden mellan kommersiella och icke-kommersiella artiklar. När vi gör produkter som är 

det custom design products som vi gör till våra kunder. Vi köper sen i viss grad in COTS- 

produkter som ingår.  

 

Sorterar huvudleverantören ut vilka klausuler som ni ska uppfylla eller gör ni det själva? 

I de fall vi har sett, så det verkar som att SAAB försöker hjälpa oss att se det som är 

applicerbart på oss. Det är väldigt hjälpfullt.  

SAABs dokument med de kortfattade klausulerna är bra och till hjälp, det avdramatiserar 

även det hela.  

 

8. Vilka krav tycker ni är särskilt komplicerade att uppfylla? 

Vi har inte jobbat så pass detaljerat så vi har inte uppfattat om någon klausul är svår att 

uppfylla.  

Vi förstår att vi inte får köpa från vissa länder, det har skett snedsteg som vi har rättat till 

inom Kitron-systemet. Man har då alltså inte förstått hela klausulen från början.  
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Bilaga 4. Ekets mekaniska  

Intervju med Anders Björnfoth. 

 

1. Hur insatta är ni i FAR och DFARS-regelverken? Vet ni vad det innebär för er som 

underleverantör? 

 

Vi är väldigt nya på det. Jag själv har tidigare arbetat på SAAB så ja har varit medveten om 

regelverket i några år. Men just Ekets som företag är väldigt ovetande om regelverket och 

kravbilden.  

 

2. Vad har ni för erfarenhet av FAR/DFARS? Under hur lång tid har ni jobbat med att 

uppfylla krav som ställs på er? 

 

 

Vi blev involverade i regelverket för några år sedan, men kom då ganska lindrigt undan. Då 

fick vi en första introduktion av BAE.  

Vi har också tidigare kommit mer lindrigt undan eftersom att vi har levererat direkt till USA-

kunder. 

Det är först nu som krav börjar ställas på oss. Vi har fått en beställning där kunden ställer krav 

på oss från regelverket, vi har dock inte kommit så långt med arbetet. 

Jag går just nu igenom det här och försöker få andra anställda på företaget att förstå vad det 

innebär.  

 

3. Hur har ni tidigare blivit informerade om FAR-systemet av huvudleverantörer? Hur 

vill ni helst bli informerade?  

 

Vi har tidigare fått en introduktion från BAE systems. I somras var vi med på SAAB 

Dynamics konferens, vi ska även delta på ett seminarie om ett par veckor.  

Något som är bra att ha med i utbildningen är hur vi ska hantera lagkrav, om vi måste 

dokumentera aktiviteterna, om vi måste kunna visa upp dokumentation för att bevisa vad vi 

har gjort. Sen är det bra att förklara vad de olika klausulerna innebär för oss 

underleverantörer. 

 

4. Vilka metoder använder ni för att implementera kraven? Arbetssätt, policys, 

riktlinjer? 

 

Mycket är väldigt självklart, vi använder till exempel inte barnarbete och vi följer svensk lag. 

Självklart har vi policys på företaget och code of conduct. Vi handlar inte med 

konfliktgeneraler eller från de avstängda länderna. Sådana klausuler är inget problem. 

 

5. Hur fungerar ert arbete med att uppfylla kraven? Vad fungerar bra/ dåligt? 

 

Eftersom att vi levererar kommersiella artiklar, berör många av klausulerna inte oss och de 

flesta är ganska självklara.  

Svårigheten är exempelvis att man inte får anställa personer som tidigare varit bestraffade i 

USA, vi kan inte kontrollera det. Vissa saker kan man inte kontrollera. Vi vet inte heller 

varifrån våra leverantörer köper sitt material och vi kan inte exakt veta vad de gör.  

 

6. Hur definierar ni kommersiella och icke kommersiella artiklar?  
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För oss är alla artiklar kommersiella. Det är inget problem för oss att koda artiklar, det kan vi 

enkelt göra i ett av våra system.  

 

7. Vad anser ni vara utmaningen med FAR-systemet?  

 

Att ha tid att sätta sig in i, hantera och strukturera det. Det är en resursfråga och det kostar 

pengar för oss. Ju mindre bolag man är, desto mindre resurser finns det till att hantera det här. 

Om företaget är tillräckligt litet, kan det vara ointressant att leverera till den här typen av 

kunder för det ställer bara till med besvär. 

 

 

8. Vilka krav tycker ni är särskilt komplicerade att uppfylla?  

 

Prissättning m.m. är inget bekymmer och i det stora uppfylls det mesta, men kravbilderna är 

väldigt detaljerade, vilket gör det svårt att uppfylla allt. Det är också svårt att ha koll på vår 

personal, vad de har gjort och inte gjort. Det kan vara ett bekymmer. Vi kan inte göra sådana 

kontroller på personalen.  

Sedan vet jag inte om huvudleverantören till USA kommer göra kontroller av om vi följer upp 

kraven. 

 

9. Hur tror ni att er verksamhet kommer att påverkas av kraven som ställs på er? 

Positivt/negativt?  

 

Att vi i framtiden kommer att ha större fördelar jämfört med andra bolag. Ju mer vi vet om 

regelverket, desto bättre. Sedan kan också relationen med huvudleverantören stärkas och det 

ger oss möjligheten att kunna ta fler orders av den här typen av beställningar. Hade vi inte 

accepterat regelverket så hade vi inte fått beställningen. Det är antingen eller. Hade man valt 

att inte vara med så hade man förlorat vissa affärer i framtiden. 

Dock hade vi som underleverantörer helst sluppit genomföra allt det här arbetet.  

 

 

10. Hur upplever ni att kommunikationen med huvudleverantören fungerar, och varför? 

 

Bra, om vi behöver stöd så får vi det. På SAAB har vi kontaktpersoner som hjälper oss vid 

behov. 

 

11. Vad förväntar ni er av huvudleverantören, för att ni ska kunna känna er säkra/trygga i 

ert arbete? Exempelvis gällande kommunikation/feedback/återkoppling/stöd/information m.m. 

 

Vi skulle vilja ha mer information och mer stöd. Ju mer stöd desto bättre är det. Sen är det upp 

till oss att ställa krav på huvudleverantören. 

Det hade varit bra om huvudleverantören hade enskilda utbildningar och möten med deras 

största leverantörer och gå igenom allt i detalj. 

 

12. Finns det något i huvudleverantörens metod som bör ändras? Vad? 

 

Kravbilden hänvisar oss till att läsa om de specifika klausulerna i regelverken. Vi skulle gärna 

vilja ha mer anpassade klausuler, det hade underlättat för oss. Samtidigt är det väldigt bra att 

förstå helheten, men det är en mardröm att läsa i regelverken, det ingår inte i mitt jobb och är 

inte prio. Vi har inte de resurserna.  
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13. Vad skulle ni rekommendera till en huvudleverantör som ska börja med att 

implementera regelverket?  

 

Vara ännu tydligare i kravbilden. Sitta med varje specifikt företag och ha riktad information. 

 

14. Finns det någonting speciellt som man som underleverantör bör veta eller tänka på 

om huvudleverantören ska implementera regelverket? 

 

Det är egentligen inga konstigheter med regelverket, det mesta bygger på sunt förnuft och 

svensk lag så mycket uppfylls redan av företaget.  

Man bör veta att det krävs resurser och kostar mycket pengar, framförallt för mindre företag, 

det förstår inte alltid de huvudleverantörer som vill ställa krav. Sedan kommer förmodligen 

inte de företag som inte har något kvalitetssystem inte att bli aktuella leverantörer. 
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Bilaga 5. Klausuler 

Nedan har de vanligast förekommande klausulerna inom SAAB sammanfattats och översatts 

till svenska. Rubrikerna beskriver vilket regelverk klausulen står i, vilken del i regelverket, 

namn och årtal för senast modifiering av klausulen. 

 

FAR 52.203-6 Restrictions on Subcontractors sales to the Government (2006) 

Huvudleverantören får inte ingå i något avtal med en potentiell eller befintlig underleverantör, 

eller agera på något sätt som begränsar underleverantörens möjlighet till försäljning av 

artiklar eller tjänster till den amerikanska staten (inklusive datorprogram), som är utvecklade 

eller levererade av underleverantören.  

Klausulen gäller för ickekommersiella artiklar och ska införas i alla avtal som överstiger det 

förenklade gränsvärdet $ 150,000. (General Service Administration (GSA) 2005) 

  

FAR 52.203-7 Anti- Kickback Procedures (2014) 

“Kick-back” innebär mutor som förses till någon leverantör eller dess anställda i syfte att 

felaktigt erhålla eller belöna gynnsamma handlingar. En muta kan vara bland annat pengar, 

avgifter, provision, kredit, gåvor, gottgörelser och saker av värde. Klausulen förbjuder 

personer till: 

(1) Att förse, försöka förse eller erbjuda någon den här typen av mutor. 

(2) Att begära, acceptera eller försöka acceptera eventuell muta. 

(3) Att direkt eller indirekt inkludera summan av eventuella mutor i avtalspriset som debiteras 

av en huvudleverantör till USA, eller i avtalspriset av en underleverantör till en 

huvudleverantör eller en högre uppsatt underleverantör. 

Klausulen kräver att leverantör har process/policy som förbjuder ”kick-backs”. I Sverige finns 

även lagstiftning som täcker in detta område 

Klausulen är obligatoriskt och gäller för icke-kommersiella artiklar, då avtalet överstiger 

$150 000.  

  

FAR 52.203–12 Limitation on Payments to Influence Certain Federal Transactions (2010) 

Det är förbjudet att använda beviljade medel från avtal med amerikanska staten för att betala 

någon person för att påverka eller försöka påverka tilldelningen eller någon typ av ändringar 

av ett avtal. Klausulen är obligatoriskt och gäller för icke-kommersiella artiklar.  

  

 

FAR 52.204-10 Reporting Executive Compensation And First-Tier Subcontract Awards(2016) 

Information om amerikanskt statlig federalt ekonomiskt stöd och ersättning ska vara 

tillgängliga för allmänheten. Lagen kräver att all rapporterad information ska vara tillgänglig 

för allmänheten och det är huvudleverantörens ansvar att informera underleverantörer om att 

informationen är offentligt. Rapportering från huvudleverantören ska ske om minst $ 25 000 

000 eller 80 % eller mer av den årliga bruttoinkomsten kom från statliga amerikanska avtal, 

lån, bidrag, samarbetsavtal och andra former av statligt ekonomiskt stöd. Klausulen gäller för 

icke-kommersiella artiklar och avtal som överstiger $30 000. Det bör också tilläggas att 

klausulen främst gäller för amerikanska företag.  

 

FAR 52.209-6 Protecting the Government's Interests When Subcontracting With Contractors 

Debarred, Suspended or Proposed for Debarment (2015) 

En leverantör ska inte ingå något avtal, som överstiger $ 35 000, med någon som är svartlistad 

eller på väg att bli svartlistad av amerikanska staten, om det inte finns en skälig anledning till 

att göra det. Leverantören ska kräva en skriftlig bekräftelse om att underleverantören inte är 

svartlistad av amerikanska staten eller inte är utesluten, avstängd eller föreslagen för 
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uteslutning av den Federala regeringen, vid underleverantörsavtal som överstiger $35 000. 

Klausulen ska uppfyllas vid avtal om kommersiella och ickekommersiella artiklar. Klausulen 

gäller inte vid avtal med underleverantörer som tillhandahåller COTS -föremål.  

FAR 52.211-5 Material Requirements 

Tillhandahållandet av material som är återställt genom reparation, omarbetat eller som 

tidigare varit statligt överskottsegendom måste godkännas i förväg av den amerikanska 

regeringen. Klausulen är obligatorisk och gäller för icke-kommersiella artiklar.  

  

FAR 52.211-15 Defence Priority and Allocation Requirements (2008) 

Gäller för amerikanska företag där staten har rätt att prioritera avtal hos leverantören utifrån 

prioriterade säkerhetsområden inom nationellt försvar, nödberedskap och 

energianvändningsprogram. 

Alla företag, även de som inte är baserade i USA, måste uppfylla klausulen. Det gäller också 

icke-amerikanska företag, eftersom dessa leverantörer i sin tur kan ha amerikanska 

underleverantörer.  

  

FAR 52.215-11 Price Reduction for Defective Cost or Pricing Data - Modifications 

Om ett pris, inklusive vinst eller avgift, ökat avsevärt på grund av att en huvudleverantör, 

underleverantör eller potentiell underleverantör har lämnat uppgifter som inte är fullständiga, 

korrekta eller aktuella. Då ska avtalspriset eller kostnaden minskas därefter och avtalet ändras 

för att återspegla minskningen. Om den felaktiga informationen påverkar priset på varor och/ 

eller tjänster som redan är betalda, ska leverantören betala ränta på överbetalningen. Om en 

leverantör avsiktligt skickar kostnads-eller prissättningsuppgifter som inte stämmer, ska 

dessutom en bot som motsvarar överbetalningen betalas. 

Klausulen gäller för icke kommersiella föremål, ändringar av avtal som involverar 

prisjusteringar som förväntas överstiga gränsvärdet ($750,000) för inlämnande av kostnads-

eller prisuppgifter.  

   

FAR 52.215-12 Subcontractor Certified Cost or Pricing Data (2012) 

Innan avtal med en underleverantör, eller en tilläggsbeställning, med en prisjustering som 

förväntas överstiga gränsvärdet $750,000, ska huvudleverantören kräva att 

underleverantörerna lämnar in kostnads- eller prisuppgifter, om inget undantag gäller 

(exempelvis konkurrensutsatt, priser som fastställs enligt lag eller kommersiella föremål. 

Underleverantören ska intyga att de uppgifter som lämnats vid förhandling eller ändringar i 

avtalet var exakta, fullständiga och aktuella.  

  

FAR 52.215-14 Integrity of Unit Prices 

Den här klausulen kräver att offerter/priser på varor för leveranser, ska fördela kostnader 

inom avtal på ett sätt som säkerställer att enhetspriserna står i proportion till artikelns 

grundkostnad. (t.ex. tillverknings- eller anskaffningskostnader). Alla metoder för att fördela 

kostnader på artiklar på enskilda orderrader som förvränger enhetspriser får inte användas. 

Exempelvis är det inte acceptabelt att fördela kostnader lika över artiklar på olika orderrader, 

förutom när det är lite eller ingen variation i baskostnaden. 

Klausulen måste uppfyllas, om inte undantag gäller, vilket inkluderar underleverantörsavtal 

som understiger det förenklade gränsvärdet, $150,000 eller vid serviceavtal som inte omfattar 

tillhandahållande av varor och kommersiella föremål.  
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FAR 52.222-50 Combating Trafficking in Persons Alternate I 

Regeln förbjuder huvudleverantörer och underleverantör, inklusive deras anställda och 

ombud, att engagera sig i allvarliga former av människohandel under tiden avtalet är giltigt, 

såsom köp av sexhandlingar och att använda tvångsarbete i avtalets utförande. Klausulen 

gäller vid alla avtal med leverantörer, både vid affärer med kommersiella och icke-

kommersiella föremål. 

 

FAR 52.225-13 Restriction on Certain Foreign Purchases 

FAR förbjuder nästan alla handel av ickekommersiella föremål med Kuba, Iran och Sudan 

samt de flesta importer från Burma (Myanmar) eller Nordkorea. Klausulen är obligatorisk och 

gäller vid alla avtal med underleverantörer.  

  

 FAR 52.249-2 Termination for convenience of the government (fixed price) 

Amerikanska staten har rätt att när som helst, helt eller delvis, säga upp ett avtal utan orsak. 

Om avtalet upphör meddelas en uppsägningstid, då leverantören måste följa den process som 

bland annat innebär att avsluta arbetet, säga upp underleverantörsavtal och säkra regeringens 

egendom m.m. Gäller för icke-kommersiella föremål. Underleverantören har rätt till 

ersättning för utfört arbete/kostnader fram till uppsägningen. (GSA 2005) 

  

DFARS 252.203-7001 Prohibition on persons convicted of fraud or other defense related 

felonies (2008) 

Det är förbjudet att anställa en person som har dömts efter den 29 september 1988, för 

bedrägeri eller annat brott som uppstått i samband med ett DOD-avtal. Personen får inte heller 

anställas till företagets styrelse eller till en position där den har befogenhet att, direkt eller 

indirekt, påverka, rådgöra eller kontrollera de beslut som tas i avtalet. 

Förbudet gäller i 5 år från och med datum för utförd dom. Om klausulen inte uppfylls kan det 

resultera i att både huvudleverantören och underleverantören blir uteslutna, avstängda eller att 

avtalet upphävs utan kostnad för den amerikanska regeringen. Det kan också leda till 

straffavgifter på upp till $ 500,000. 

Klausulen ska uppfyllas i avtal för icke kommersiella artiklar som överstiger det förenklade 

gränsvärdet.  

Praktiskt gäller det att företaget kan påvisa en policy eller check att ingen anställs som dömts i 

USA för dessa brott. 

  

DFARS 252.203-7002 Requirement to inform employees of whistleblower rights (2013) 

Klausulen skyddar anställda vid avslöjande av felaktig eller brottslig verksamhet inom en 

verksamhet. Klausulen innebär att leverantören, skriftligen ska informera de anställda, vilka 

rättigheter och skydd som gäller för “whistleblowing”, enligt 10 U.S.C. 2409 som beskrivs i 

part 20.9 i DFARS . 

Klausulen gäller för både kommersiella och icke-kommersiella artiklar och ska uppfyllas vid 

alla DOD-avtal. 

Klausulen täcks av svensk lag gällande företag i Sverige. För andra länder ska den täckas av 

lag, alternativt företagspolicy. 

  

DFARS 252.215-7000 Pricing Adjustments (2012) 

Prisjustering, innebär summans ökning och/eller minskning i kostnad plus tillämpliga vinster. 

Klausulen ska uppfyllas då det gäller icke-kommersiella artiklar och när avtalet innehåller 

följande klausuler: 
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(i)  FAR 52.215-11, Price Reduction for Defective Certified Cost or Pricing Data--

Modifications 

(ii)  FAR 52.215-12, Subcontractor Certified Cost or Pricing Data 

(iii) FAR 52.215-13, Subcontractor Certified Cost or Pricing Data--Modifications. 

 

  

DFARS 252.225-7009 Restriction on Acquisition of Certain Articles Containing Specialty 

Metals (2014) 

För vissa unika metaller/legeringar som ingår i en artikel som levereras enligt avtalet ska 

smältas eller tillverkas i USA, dess avlägsna områden eller i ett kvalificerat land. Avtalet 

gäller flygplan, missiler eller rymdsystem, fartyg, stridsvagnar, automatiska föremål, 

vapensystem och ammunition. 

Klausulen gäller vid både avtal med icke-kommersiella föremål och kommersiella artiklar. 

 

DFARS 252.225-7013 Duty-free entry (2016) 

Priset på ett avtal ska inte innehålla några belopp för tull på slutprodukter om: 

• det är en obearbetad slutprodukt som utvinns eller produceras i ett kvalificerat land. 

De kvalificerade länderna är: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Tjeckien, 

Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Israel, Italien, 

Japan, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, 

Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Nordirland.  

• det är en slutprodukt som tillverkas i ett kvalificerat land, om kostnaden för de 

komponenter som utvinns produceras eller tillverkas i det kvalificerande landet och 

dess komponenter som bryts, produceras eller tillverkas i USA överstiger 50% av 

kostnaden för alla dess komponenter. (DFARS 1998, part. 252.225-7000) 

• avgiften för en leverans uppskattas överstiga $200. 

Klausulen gäller för icke-kommersiella artiklar och ska uppfyllas i alla avtal för kvalificerade 

länders komponenter, samt icke kvalificerade länders komponenter, för vilka uppdragstagaren 

uppskattar att tullen kommer att överstiga med $200 per enhet.  

Praktiskt gäller det här bara om leverans sker direkt till USA från en underleverantör. 

 

DFARS 252.231-7000 Supplemental Cost Principles (1991) 

Allowable costs, eller tillåtna kostnader, definieras i FAR som kostnader som är rimliga och 

debiteringsbara för avtalet. Klausulen ger en utökad beskrivning av otillåtna kostnader. 

 

DFARS 252.243-7001 Pricing of Contract Modifications (2012) 

När kostnaderna är en faktor vid eventuell prisjustering enligt det här avtalet gäller avtalets 

kostnadsprinciper och förfaranden i FAR Part 31 och DFARS Part 231.Klausulen används i 

förfrågningar och avtal gällande icke-kommersiella artiklar, vid förutseende och användning 

av ett fast prisavtal (fixed price).  

  

DFARS 252.244-7000 Subcontracts for Commercial Items (2013) 

I avtal med underleverantörer för kommersiella föremål, krävs det inte att några DFARS-

klausuler uppfylls av underleverantörerna, om inte annat anges i en specifik klausul. Det finns 

däremot möjlighet till att kräva ett mindre antal klausuler för att uppfylla avtalet. 

Det krävs en rimlig bedömning för att avgöra om ett objekt uppfyller definitionen av en 

kommersiell artikel. 

Klausulen ska uppfyllas av underleverantörer vid avtal för kommersiella artiklar. 
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DFARS 252.247-7023 Transportation of Supplies by Sea-Basic, 2014 

En leverantör som transporterar varor till havs ska använda amerikanska flaggfartyg om 

varorna som transporteras är icke kommersiella, eller om det gäller kommersiella varor som 

ska säljas eller distribueras till regeringen utan att tillföra värde. 

Innehållet i klausulen gäller för icke-kommersiella artiklar och ska infogas i 

underleverantörsavtal som överstiger det förenklade gränsvärdet, $ 150,000. (DFARS 1998) 

  



 

- 61 - 

 

 

 

  



 

- 62 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


