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Abstract 

 

Abstract 
In the mid 1990s a previous prohibitions against multi-story buildings higher than 
two floors with a wooden frame was changed. Today multi-storey buildings are 
being built in Skellefteå, Sundsvall, Växjö, and Stockholm with others. Despite 
this only one of five houses being built today has a wooden frame.  

Since the municipality is a key force to get projects with wooden frames, this 
papers purpose is to improve tender document for the opportunity to submit bids 
and building with wooden frames. To help us forward with our work three 
questions were formulated. 

1) What is the basis from a wooden constructions company perspective, of which 
they determines if they can place a bid or not? 

2) What is the difference between tender documents made by a municipality 
compared to a private buyer? 

3) How can tender documents be improved to create an opportunity to place a bid 
containing an alternative frame system? 

To answer these questions a literature study was carried out. The literature study is 
the basis of this paper. To obtain empirical data a document analysis of tender 
documents was carried out.  

The result of the study shows that wood frames are hard to adapt to an already 
finished technical specification, or to a tender document containing an extensive 
technical specification. 

To obtain alternative solutions, the buyer should focus on object design, form and 
function, or a general technical specification. Instead the technical specifications 
should be drawn up by the supplier, or in collaboration with them. 

The tender evaluation should be made by the most economically advantageous 
rather then the lowest price. Then the buyer can evaluate the offers against each 
other, rather then choosing the lowest price. This also gives the possibility for 
suppliers to make a bid containing an alternative solution. 

As a continuation of this paper, we recommend a study on which impact a general 
technical specification has on the project final cost.  Furthermore a study 
exploring which possibilities partner procurement can have alternative solutions in 
the Swedish procurement act. 

This report deal exclusively with how tender documents should be formulated. 
Life cycle analysis, carbon dioxide emissions and strength calculations will not be 
executed.  
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Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
I mitten av 1990-talet försvann ett tidigare förbud emot att bygga hus med fler än 
två våningar med en stomme av trä. Idag byggs det flervåningshus med trästomme 
upptill åtta våningar i bland annat Skellefteå, Växjö, Sundsvall, Stockholm med 
flera.  Trots detta har knappt var femte nyproducerat hus, totalt sett i Sverige en 
stomme av trä. 

Då kommunen är en viktig drivkraft för att få fram projekt med trästommar, är 
syftet med denna rapport att förbättra förfrågningsunderlaget för möjligheten att 
lämna in anbud och bygga med trästomme. För att hjälpa oss framåt i arbetet så 
formulerades tre frågeställningar: 

 Vad är det utifrån ett byggföretags perspektiv inom trästomme som avgör 
om de kan lämna anbud eller inte? 

 Hur skiljer sig förfrågningsunderlag mellan privata och kommunala 
beställare?  

 Hur kan förfrågningsunderlag utvecklas för att skapa möjlighet att lämna 
anbud med alternativa stomförslag? 

För att besvara frågeställningarna har en litteraturstudie genomförts. 
Litteraturstudien ligger till grund för denna rapport. För att skaffa empiri har en 
dokumentanalys av förfrågningsunderlag genomförts samt en intervju. 

Resultatet av studien visar att det huvudsakligen är byggsystemen som används för 
trästommar är svåra att anpassa efter redan färdigprojekterade 
förfrågningsunderlag, eller till förfrågningsunderlag som innehåller omfattande 
tekniska specifikationer. 

För att få fram alternativa lösningsförslag bör beställaren fokusera på objektets 
gestaltning, form och funktion, alternativt en generell teknisk specifikation. Istället 
bör de tekniska specifikationerna arbetats fram av leverantören eller i samarbete 
med denne.  

Anbudsutvärderingen bör ske via det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” istället för 
”lägsta pris”, då beställaren kan utvärdera anbuden mot varandra istället för att 
välja det med lägst pris. Detta öppnar även för möjligheten att lämna anbud med 
alternativa utföranden. Som fortsättning på arbetet rekommenderar vi att en 
undersökning om vilken inverkan en generell teknisk specifikation har på 
slutsumman av projektet. En fortsättning på arbetet vore också att undersöka vilka 
möjligheter partnersupphandling ger vid upphandling av alternativa utförande. 

Rapporten behandlar enbart hur förfrågningsunderlaget bör utformas vid 
upphandling. Livscykelanalys, koldioxidutsläpp samt hållfasthetsberäkningar har 
inte genomförts. 

Nyckelord 

Förfrågningsunderlag, upphandling, trästommar, Lagen om offentlig upphandling, 
kravspecifikation.  
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1 Inledning 
Detta examensarbete är den avslutande delen som genomförs på 
högskoleingenjörsutbildningen inom byggnadsteknik med inriktning 
byggnadsutformning med arkitektur vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 
 
1995 försvann ett tidigare förbud mot att bygga hus högre än två våningar med en 
stomme av trä. Fördelarna är många med att bygga i trä, dock byggs knappt var 
femte nyproducerat hus i Sverige med en stomme av trä. Då en kommun är en 
viktig aktör för att få fram byggandet med trästomme har vi valt att undersöka hur 
förfrågningsunderlagen kan utvecklas för att främja möjligheterna att välja trä som 
stommaterial vid offentlig upphandling. 

 

1.1 Problembeskrivning 
Trä har flera fördelar jämfört med exempelvis betong, framförallt ur ett 
miljöperspektiv. Exempelvis är tillverkningen miljövänligare eftersom 
produktionen av betong ger upphov till utsläpp av koldioxid vid 
cementreaktioner1. Trä har dessutom en annan fördel då det kan lagra koldioxid2.  
 
1995 försvann ett tidigare förbud emot att bygga hus med fler än två våningar med 
en stomme av trä. Idag byggs det flerbostadshus med trästomme upptill åtta 
våningar ibland annat. Skellefteå, Växjö, Sundsvall, Stockholm med flera.  Trots 
detta har knappt var femte nyproducerat hus, totalt sett i Sverige en stomme av 
trä3. En orsak till detta är att det inte är ovanligt att beställaren i en ny upphandling 
återanvänder förfrågningsunderlaget ifrån ett tidigare projekt. Detta i samband 
med att alternativa anbud inte får lämnas vid en upphandling, kan förhindra att 
projektet uppförs med nya lösningar. Eftersom det återanvända 
förfrågningsunderlaget då kan innehålla eventuella skrivelser som gör att ett anbud 
med trästomme diskvalificeras4.  
 
Träbyggandet idag sker främst i form av industriellt byggande5. Med industriellt 
byggande menas att huset uppförs med prefabricerade delar6. Detta bör 

                                                 
1 Leif Gustafsson, Erland Ullstad, Hållbarhetens villkor, 2013-03  
2 Tomas Nord, Modernt träbyggande för en ny tid, (2013-06-17) 
http://www.trabyggnadskansliet.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=7990541f-7595- 
4c43-bad7-370b5fa8ead2&FileName=Modernt+träbyggande+för+en+ny+tid!.pdf (hämtat 2014-02-07) 

3 Klas Hagberg, Aktuella akustik frågor (2013-09-04) http://www.wspgroup.com/sv/WSP- 
Sverige/Vilka-vi-ar/Newsroom/WSP-bloggar/2013/09/Akustik-inom-WSP/ (hämtat 2014-02-07) 

4 A.Gustafsson, P.Eriksson, Handbok för beställare och projektör av flervåningshus i trä, 
http://www.svenskttra.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ece5d7d5-676f- 4457-8e32-
28317eeffe23&FileName=657-4379+Beställarhandbok_6.pdf, 
5 Troedson, Industriellt bostadsbyggande – koncept och ideer, (2008.05) 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Industriellt_bostadsbyggande_koncept
_och_processer.pdf  (Hämtat 2014-09-11) 
6 Ibid. 
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beställaren ha i åtanke för att inte utesluta att projektet uppförs med nya och 
alternativ lösningar när förfrågningsunderlaget skapas7. Vid mer eller mindre 
förprojekterade förfrågningsunderlag som vid upphandling av 
utförandeentreprenad, är det svårt att anpassa ett fördefinierat byggsystem på ett 
konkurrenskraftigt sätt. Detta då det är svårt att anpassa byggsystemen efter ett 
förfrågningsunderlag som innehåller ett redan en färdig projekterad byggnad8.  
 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att förbättra förfrågningsunderlag för möjligheten 
att lämna in anbud och bygga flerbostadshus med trästomme. 

1.2.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att utveckla nuvarande förfrågningsunderlag utifrån 
möjligheten att lämna in anbud med trästomme.  

1.2.3 Frågeställningar 

Våra frågeställningar skapades för att hjälpa oss nå vårt mål och syfte med 
rapporten.  

 Vad är det utifrån ett byggföretags perspektiv inom trästomme som avgör 
om de kan lämna anbud eller inte?  

 Hur skiljer sig förfrågningsunderlag mellan privata och kommunala 
beställare?  

 Hur kan förfrågningsunderlag utvecklas för att skapa möjlighet att lämna 
anbud med trästomme? 
 

1.3 Avgränsningar 
Vi valde att begränsa oss till att skriva om upphandling av byggprojekt. Några 
konstruktions- eller hållfasthetsberäkningar har inte att genomförts. Någon 
livscykelanalys har inte att upprättats för de olika projekten. Vi har inte upprättat 
några underhållskostnader. Beräkningar för koldioxidutsläpp har inte genomförts. 
Vi har i rapporten beskrivit byggandet med trästommar. Vi har dock valt att inte 
fördjupa oss i eventuella problem med tekniska lösningar som trä medför, 
exempelvis ljud.  

                                                 
7 Anders Gustafsson, Per-Erik Eriksson, Handbok för beställare och projektör av flervåningshus i trä, 
(2013-09-10) http://www.svenskttra.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ece5d7d5-
676f- 4457-8e32-28317eeffe23&FileName=657-4379+Beställarhandbok_6.pdf (hämtat 2014-03-14) 

8 L. Stehn, Byggandet av flervåningshus i trä, http://epubl.ltu.se/1402-1536/2008/18/LTU-TR-0818-
SE.pdf, (hämtat 2014-03-14) 
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1.4 Disposition 
Rapporten är uppbyggd på ett sådant sätt att under rubriken Bakgrund och 
förutsättningar beskrivs dagens situation för träbyggandet. Byggprocessen samt hur 
en offentlig upphandling går till beskrivs i avsnittet. I avsnittet beskrivs hur ett 
förfrågningsunderlag normalt sett är uppbyggt. Detta för att ge läsaren en 
förståelse för hur upphandling och offentlig upphandling fungerar. 
 
Under rubriken Genomförande och metod redovisas de metoder som har använts. 
Arbetet med hur fakta och empiri har samlats in till rapporten finns beskrivet i 
avsnittet. De resultat som vi har fått fram finns redovisade i detta kapitel. 
 
I rapportens Resultat och analys del redovisas de resultat som funnits av intervjun 
samt resultatet av litteraturstudien och dokumentanalysen. För att analysera och 
säkerställa sekundärdata från litteraturstudien och dokumentanalysen, har 
primärdata insamlats genom en intervju.  
 
Under rubriken Diskussion återfinns svaren på de frågor som utgjorde vår 
frågeställning. Kapitlet innehåller även en diskussion angående hur vi uppfyller 
syftet med rapporten. Slutligen förmedlas vår slutsats och vi ger 
rekommendationer på hur arbetet kan fortsättas i det avslutande kapitlet Slutsats 
och rekommendationer. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 
Eftersom den upphandlande myndigheten, beställaren och byggherren oftast är 
samma person vid en offentlig upphandling, används ordet beställare när den 
upphandlande myndigheten omnämns.9 
 

2.1 Trä som stommaterial 
Trä är sedan länge det ursprungliga byggmaterial som fortfarande används än idag. 
Främst på grund av sina fördelar. Som exempelvis är träets bearbetbarhet, 
mångsidighet med mera10. På 1800-talet drabbades Sverige av flera stadsbränder. I 
ett försök att förhindra stadsbränder införde man en lag som förbjöd att 
byggnader med fler än två våningar byggdes med en trästomme, då man ansåg att 
trä var brandfarligt11. Lagen upphävdes i samband med att Sverige blev 
medlemmar i EU. Då byggnadsreglerna ändrades år 1995, från att vara material 
beroende till att istället ställa krav på materialets funktion. Detta medförde ett ökat 
intresse för att bygga i trä. Regeringen gav ut ett uppdrag som gick ut på att öka 
bebyggelsen med trä och mellan åren 2005 – 2008 antog Sverige en träbyggnads 
strategi, vars mål var att göra trä till det självklara valet vid nybyggnation. Andelen 
nyproducerade större hus med trästommar har sedan 1995 ökat från att vara 0% 
av totala andelen nyproducerade hus till att år 2010 vara cirka 20%12.  
 
I en undersökning gjord av Lars Eliasson, skickades frågor angående trä som 
stommaterial ut till alla hyresrättsägare. I undersökningen svarade majoriteten av 
de tillfrågade att de inte trodde att brand utgjorde någon större risk i ett hus med 
trä som stommaterial. Det fanns dock en skillnad mellan de företag som själva 
äger flervåningshus med trästomme gentemot de utan någon egen erfarenhet. Där 
de utan egen erfarenhet inte var lika övertygade om brandsäkerheten13.   
 
Brandkraven är samma på en byggnads olika delar oavsett vilket material de är 
tillverkade i. Kraven som ställs gäller först och främst hur länge en byggnad skall 
vara stabil och hur länge exempelvis en vägg ska klara av att vara avskiljande. 
Detta för att de personer som finns inuti byggnaden ska vid en brand hinna ta sig 
ut. Brandskydd kan utformas på två olika sätt; aktivt brandskydd eller ett passivt 
skydd. Passivt skydd innebär att varje byggnadsdel dimensioneras så att det 
behåller sina skyddande egenskaper under branden. Aktivt brandskydd innebär att 

                                                 
9 U. Nordstrand, Byggprocessen, 2008 
10 S. Lehman, Low carbon construction systems using prefrabricated engineered solid wood panels for 
urban infill to significantly reduce greenhouse gas emissons, 
http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S221067071200056X, (hämtat 2014-
11-14)  
11 Länsstyrelse – Växjö, Husen vi bygger, 2012 
12 L. Eliasson etal, Why wood is not used to a greater extent in the construction of multi-storey 
buildings?, 2010.   
13 L. Eliasson etal, Why wood is not used to a greater extent in the construction of multi-storey 
buildings?, 2010. 
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man kompletterar det passiva brandskyddet med till exempel ett sprinklersystem, 
som kan förhindra en snabb brandutveckling eller möjligtvis släcka branden helt14. 
Vid passivt brandskydd lämpar sig trä väl, då det vid en brand tar lång tid innan 
träet tappar sin bärande egenskap15.  
 
Vid produktionen av byggnadsdelar i trä, används det avsevärt mycket mindre 
energi jämfört med energin som går åt vid produktionen av tegel, stål, betong, gips 
och metall. Den extra energi som krävs för att tillverka dessa material bidrar 
avsevärt till utsläppen av koldioxid i atmosfären, viket illustreras av figur 1. En 
byggnadsdel som är gjord i trä kan avskilja och lagra koldioxid som finns i 
atmosfären. På ett ungefär kan en kubikmeter trä lagra upp till ett ton koldioxid. 
Eftersom trä är det enda av de byggnadsmaterialen som har egenskapen att kunna 
lagra koldioxid, så betyder det att ett hus byggt enbart i trä kan användas som 
”kolsänka”. ”Kolsänka” innebär att träet tar upp koldioxiden som finns i 
atmosfären och binder den inuti sig16.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1. Illustration av koldioxidutsläpp vid produktion av byggmaterial. Källa: Svenskttra.se   

Eftersom trä är lättare än exempelvis betong, underlättar det frakten till 
byggplatsen. Detta innebär också att kostnaden för att frakta exempelvis 
prefabricerade elelement blir lägre. Frakten av prefabricerade byggdelar en stor 
kostnad för entreprenören. Prefabricerade byggdelar av trä är lättare än 
motsvarande delar i exempelvis betong. Det finns då en möjlighet att nå en större 
marknad, utan att fraktkostnaden blir högre än om betong skulle ha använts 
istället. Vidare medför träets lägre vikt att man kan resa byggnaden med en 
reducerad kostnad gentemot betong 17.  

                                                 
14 A. Gustafsson, Handbok för beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä, 2013 
15 Länsstyrelse – Växjö, Husen vi bygger, 2012 
16 S. Lehman, Low carbon construction systems using prefrabricated engineered solid wood panels for 
urban infill to significantly reduce greenhouse gas emissons, 
http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S221067071200056X, (hämtat 2014-
11-14)  
17 L. Stehn, L-O. Rask, Byggandet av flervåningshus i trä,  http://epubl.ltu.se/1402-1536/2008/18/LTU-
TR-0818-SE.pdf, (hämtat 2014-11-21) 
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Vad det gäller bearbetbarheten lämpar sig trä väl som stommaterial då det är 
lättare än många andra stommaterial att bearbeta. Bearbetningen kan dessutom 
göras med enklare verktyg. Bearbeta innebär exempelvis håltagning för 
genomförsel av rör18. Träet kan relativt enkelt anpassas för att installationer ska få 
plats och kunna dras fram. Exempelvis kan mellanrummet mellan bjälklaget och 
undertaket anpassas så att alla typer av försörjningsledningar kan dras genom 
utrymmet19.  
 
Vid själva produktionen av byggnaden behöver träet inte torka för att uppnå en 
viss hållfastighet, innan till exempel väggar kan monteras på bjälklaget. Detta 
medför att ett flerbostadshus kan resas på två till tre veckor efter det att grunden 
är färdigställd. Jämfört med betong som behöver torka ut innan tillräcklig 
hållfastheten uppnås20. 
 
Eftersom trä är känsligare mot fukt än betong, krävs det att man tar detta i 
beaktade i projekteringsstadiet. Då exempelvis ånga kan tränga in i byggdelen 
vilket kan leda till att träet börjar ruttna. Generellt sett så uppkommer ånga då den 
fuktiga luften kommer i kontakt med en yta som har lägre temperatur21. Den 
varma luften avger då vatten. Detta beror på att luftens kapacitet att föra med sig 
fukt är temperatur beroende – desto högre temperatur ju mer fukt klarar luften av 
att för med sig22.  När den varma luften kyls ner mot exempelvis en kall vägg 
avger luften den andel fukt som den inte längre klarar av att bära. Om 
byggnadsdelen inte är utformad korrekt kan då fukten tränga in i träet vilket kan 
resultera i att detta börja ruttna. Därför bör detta tas i beaktande vid 
projekteringen av byggnaden23. 
 
Träbyggandet idag 
Träbyggandet idag sker främst via industriellt byggande. Industriellt byggande har 
ingen direkt definition utan innebörden kan liknas vid att producenterna försöker 
standardisera så mycket som möjligt av produktionen. Det här innebär dock inte 
att byggnaden inte kan anpassas utefter beställarens önskemål. Standardiseringen 
innebär att beställaren fortfarande kan välja planlösning, ytskikt med mera24.   
                                                 
18 Stehn, Teknisk rapport, http://epubl.ltu.se/1402-1536/2008/18/index.html, (hämtat 2014-11-10) 
19 Träguiden, Val av stommsystem produktionsmetoder och installationer, 
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1311, (hämtat 2014-11-21) 
20Stehn, Teknisk rapport, http://epubl.ltu.se/1402-1536/2008/18/index.html (hämtat 2014-11-10) 

21 S. Lehman, Low carbon construction systems using prefrabricated engineered solid wood panels for 
urban infill to significantly reduce greenhouse gas emissons, 
http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S221067071200056X , (hämtat 2014-
11-21) 
22 K. Sandin – Praktisk husbyggnadsfysik, 2010, P72 
23 S. Lehman, Low carbon construction systems using prefrabricated engineered solid wood panels for    
urban infill to significantly reduce greenhouse gas emissons, 
http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S221067071200056X , (hämtat 2014-
11-21) 
24 A.Gustafsson, P.Eriksson, Handbok för beställare och projektör av flervåningshus i trä, 
http://www.svenskttra.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ece5d7d5-676f- 4457-8e32-
28317eeffe23&FileName=657-4379+Beställarhandbok_6.pdf, (hämtat 2014-11-21) 
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Industriellt träbyggnade består till största del av två olika varianter, ett öppet eller 
slutet byggsystem. Ett öppet byggsystem innebär att komponenter kan användas 
från olika leverantörer. Ett helt öppet byggsystem finns dock inte i Sverige än, 
även om det är fullt möjligt att kombinera exempelvis ett träbjälklag med 
betongväggar. I motsats innebär ett slutet byggsystem att beställaren inte kan 
kombinera olika komponenter i bygganden. Leverantörer av ett sådant system blir 
alltså vad som kallas totalentreprenad eller funktionsentreprenad. Vilket innebär 
att leverantören tar ansvar från projektering fram till överlämnandet av ett färdigt 
hus25.  
 
 

2.2 Byggprocessen 
Byggprocessen kan delas upp i fem olika steg, Utredning och programfas, 
projekteringsfasen, upphandling av entreprenad, byggproduktion och förvaltning 
av den färdiga byggnaden. 
 
Utredning och programfasen 
Först upptäcks ett behov som behöver uppfyllas. Här tar utredning och 
programfasen vid. Beställaren bör utreda vad som skall byggas då det kanske inte 
finns endast en självklar lösning, till exempel vilken funktion en ny byggnad ska 
ha. Utredning och programfasen innebär kortfattat att beställaren undersöker hur 
behovet ska tillgodoses, hur projektet ska finansieras och om marken exempelvis 
är lämplig att bygga på geotekniskt sätt26. 
 
Projekteringsfasen 
Projekteringsfasen brukar delas in i tre delar. Gestaltning, systemutformning och 
detaljutformning. Ofta tar beställaren hjälp av en arkitekt, projektör och diverse 
konsulter för att fastställa hur byggnaden ska möta byggherrens behov. Under 
gestaltningsfasen ritar arkitekten byggnaden både interiört och exteriört, oftast 
tillsammans med de andra projektörerna. Målet under gestaltningsfasen är att 
fastställa byggnadens utseende27.  
 
Systemutformning innebär att konstruktörer tillsammans med övriga inblandade 
fastställer hur byggnadens bärande konstruktion ska utformas tillsammans med 
byggnadens installationer. Man kontrollerar även så att installationer inte krockar 
med varandra. De handlingar som färdigställs under systemutformningen används 
sedan till bland annat bygglovsansökan.  
 
Detaljutformningen resulterar i de bygghandlingar som sedan ska användas av 
entreprenören som ska bygga huset. Med bygghandlingar menas; ritningar, 
beskrivningar, förteckningar med mera. Detaljutformningen är den enskilt största 

                                                 
25 Ibid 
26 U. Nordstrand, Byggprocessen, 2008 
27 Ibid 
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delen under projekteringsfasen då man fastställer allt ifrån vilka material som ska 
användas till vart fönster ska vara placerade28. 
 
Upphandling av entreprenad 
Lagen om offentlig upphandling gås bara igenom kort i detta stycke. En mer 
ingående redogörelse finns under rubrik 2.3. Upphandling innebär att beställaren 
ingår ett avtal med den entreprenör som ska bygga byggnaden. Det bör poängteras 
att det finns olika typer av entreprenörer och inte bara byggnadsentreprenörer, 
utan även exempelvis markentreprenörer, ventilationsentreprenörer, olika typer av 
special entreprenörer med flera29.  
 
Vid offentlig upphandling annonserar beställaren att en upphandling ska hållas. 
Leverantörerna kan då begära ut ett förfrågningsunderlag från beställaren som 
leverantörerna kan beräkna sitt anbud på. Anbud kan liknas vid en offert, där 
leverantörerna anger till vilket pris entreprenaden kan genomföras och 
förutsättningar kring entreprenaden30.  
 
När anbudstiden är över öppnas de inkomna anbuden och utvärderas enligt den 
kravspecifikation som återfanns i förfrågningsunderlaget. Beställaren prövar 
anbuden i tre olika moment; uteslutning av leverantör, kontroll av leverantörens 
kvalificering och till sist utvärdering av anbud31. Om en leverantör exempelvis har gjort 
sig skyldig till ekonomiskbrottslighet ska den leverantören uteslutas från 
upphandlingen32.  
 
Att kontrollera leverantörens kvalificering innebär att man kontrollerar dessa emot 
den kravspecifikation som angavs i förfrågningsunderlaget.  Det bör dock nämnas 
att kraven inte får gå emot de åtta principer som lagen om offentlig upphandling 
grundas på33.  
 
Beställaren ingår sedan ett avtal med den leverantören vars anbud möter den 
utvärderingsgrund som angavs i förfrågningsunderlaget34. 
 
Byggproduktion 
Aktiviteten byggproduktion innebär att byggnaden realiseras efter beställarens 
krav35. Själva byggproduktionen startar vanligtvis med att den ”tillfälliga fabriken” 
reses intill byggobjektet. Detta steg kallas för etablering. Etablering innebär att 
exempelvis personalbodar fraktas till byggplatsen, tillsammans med att el, vatten 
och nödvändig utrustning fraktas till platsen. Själva byggproduktionen skiljer sig 
lite åt beroende på vad som avser att byggas under entreprenaden. När en 

                                                 
28 U. Nordstrand, Byggprocessen, 2008 
29 J. Söderberg, Att upphandla byggprojekt, 2011 
30 U. Nordstrand, Byggprocessen, 2008 
31 J. Söderberg, Att upphandla byggprojekt, 2011 
32 Konkurrensverket, Uteslutning av Leverantör, http://www.kkv.se/t/Process____3308.aspx, (Hämtat 
2014-11-01) 
33 J. Söderberg, Att upphandla byggprojekt, 2011 
34 Ibid 
35 Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, Kap 2 paragraf 3 
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nybyggnation ska utföras finns det vanligtvis sex steg. Installationsarbete är dock 
ett steg som fortlöper under i princip hela byggnationen. Första steget är 
markarbeten, det innebär att markentreprenören ser till att markförhållandena är 
lämpliga för husproduktion. Efter marken är iordningställd tar arbetet med 
grundläggningen vid vilket är steg två. Grundläggning innebär att grunden till 
huset läggs. Vid stombyggnad reses husets bärande konstruktion. Konstruktionen 
kan vara utformad på en rad olika sätt med olika materialval. Under fasen 
stombyggnad monteras fasad, fönster, innerväggar, tapetsering etc. till den resta 
stommen. Steg nummer fem innebär att inredning reses. Inredningen innefattar t 
ex garderober, skåp, och kök. Steg nummer sex är förvaltningen av byggnande.36   
 
 

2.3 Lagen om offentlig upphandling 
Lagen om offentlig upphandling infördes 1994, men genomgick en rad 
förändringar till det regelverk som gäller idag. (2007:1091) trädde i kraft 2010-07-
15. Lagen (2007:1091) bygger till största delen på ett direktiv ifrån EU som heter 
2004/18/EF. Lagen om offentlig upphandling är tänkt att bidra till att exempelvis 
kommuner ska göra så bra affärer som möjligt, vid utnyttjandet av offentliga 
medel och dra nytta av konkurrensen på marknaden37. Då en kommun eller 
offentligt styrda organ. Med offentligt styrda organ menas bolag, föreningar, 
stiftelser som står under kontroll av staten, kommunen, landsting eller till största 
delen är finansierad av de ovan nämnda. Ska upphandla en vara, tjänst eller 
byggentreprenad som är över tröskelvärdena ska en offentlig upphandling ske38.  
 
Definitionen av en offentlig upphandling enligt Lag (2007:1091) Om offentlig 
upphandling, Kapitel 2 paragraf 13 är; 
 

”Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande 
myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, 
tjänster eller byggentreprenad”39.  

 
Tröskelvärden är en ekonomiskgräns. Om värdet på varan eller tjänsten som skall 
upphandlas överstiger denna gräns måste upphandlingen ske enligt Lagen om 
offentlig upphandlings regelverk, se figur 240. När en kommun har ett behov av att 
upphandla något så sker en studie även kallat förberedelsestadiet, där man fastslår 
hur behovet kan tillfredsställas. Vid förberedelsestadiet planeras upphandlingen 
och man gör en beräkning på värdet av kontraktet samt om detta värde är över 
tröskelvärdena41. 
 
 

                                                 
36 U. Nordstrand, Byggprocessen, 2008 
37 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011. 
38 Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, Kap 2 paragraf 12. 
39 Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, Kap 2 paragraf 13. 
40 Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling Kap3 paragraf 1. 
41  J. Söderberg, Att upphandla byggprojekt, 2011 
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Figur 2. Tröskelvärdena för 2014. Källa: Konkurrensverket.   

 
Fryksdal och Jounge (2013, s.13) och J. Söderberg (2011, s.149) skriver så här 
angående Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, Kapitel 3 paragraf 3 & 4.  

 
”Kontraktsvärdet ska beräknas exklusive mervärdesskatt och för hela 
kontraktets löptid. Även eventuella optioner och förlängningsklausuler ska 
räknas in som om de kommer att utnyttjas”42.  

 
Värdet på upphandlingen får alltså inte på något sätt manipuleras för att komma 
under tröskelvärdet, exempelvis genom att upphandlingen delas upp43.  
 
Vid upphandling över tröskelvärdena kan upphandlingen ske på fyra olika sätt 
enligt Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, kapitel 4 paragraf 1; öppet 
förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad 
dialog44. 

2.3.1 Öppet förfarande 

Vid ett öppet förfarande finns förfrågningsunderlaget tillgängligt för alla de som är 
intresserade och alla får lämna ett anbud till upphandlingen45. Efter det att 
anbudstiden har upphört går beställaren genom anbuden för att se vilka anbud 
som kvalificerar sig och bedömer sedan dessa. Förhandling av kontraktsvillkoren 
med olika leverantörer är förbjudet46.  

2.3.2 Förhandlat förfarande 

Förhandlat förfarande får endast användas vid undantagsfall vid upphandling av 
byggentreprenader. Förhandlat förfarande innebär att beställaren bjuder in ett visst 

                                                 
42 Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, Kap 2 paragraf 3 & 4. 
43 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion,2011 
44 Ibid 
45 Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, Kap 2 paragraf 22. 
46 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion,2011 

Varor och tjänster Tröskelvärdena 2014-01-01. 

Statliga myndigheter 134 000 1 169 378 

Övriga upphandlande myndigheter. T ex 
kommuner, landstig, föreningar etc. 

207 000 1 806 427 

Byggentreprenader Euro SEK 

Samtliga upphandlande myndigheter. 5 186 000 45 256 666 
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antal leverantörer och förhandlar kontraktsvillkoren direkt med en eller flera av de 
inbjudna leverantörerna47.   

2.3.3 Selektivt förfarande 

Selektivt förfarande innebär att beställaren bjuder in ett visst antal leverantörer 
som får ta del av förfrågningsunderlaget med hjälp av annonsering. I annonsen 
skall det framgå hur många anbud som kommer att tas emot, kravet är dock minst 
fem. I annonsen skall det dessutom framgå vilka krav som ställs på leverantören. 
De inbjudna leverantörerna får sedan ansöka om rätten att få lämna ett anbud 
genom att styrka sina kvalifikationer med hjälp av exempelvis intyg. 
Förfrågningsunderlaget skickas endast ut till de leverantörer som har mött kraven 
angivna i annonsen. När leverantören lämnat in sitt anbud går beställaren igenom 
anbuden och avgör vilka leverantörer som har lämnat anbud som möter kraven. 
Vid det här upphandlingsförfarandet får inte vidare förhandlingar med 
leverantörerna äga rum. Upphandlaren får inte ta emot anbud från någon annan 
än de som har varit inbjudna till upphandlingen48. 

2.3.4 Konkurrenspräglad dialog 

Vid upphandling av väldigt komplexa kontrakt som inte lämpar sig att upphandlas 
med hjälp av öppet eller selektivt förfarande kan konkurrenspräglad dialog 
användas som upphandlingsförfarande. Genom att föra en dialog med inbjudna 
leverantörer kan upphandlaren identifiera den leverantör som bäst tillgodoser 
behovet.  Förfarandet får enbart användas när upphandlaren till exempel inte kan 
identifiera hur resultatet skall nås på bästa sätt49.  

 

Byggentreprenad enligt Lag om offentlig upphandling 

En byggproduktion innebär enligt Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, 
Kapitel 2 paragraf 3;  

”Ett kontrakt som innebär både utförande eller både projektering och utförande 
av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1”50. 

 
Bilaga 1 är rätt tydlig med vad som avses som en byggproduktion och exempel på 
typer av kontrakt kan vara schaktning. Vidare kan man i Lagen om offentlig 
upphandling läsa att en byggentreprenad innebär ”ett kontrakt som medför att ett 
byggnadsverk realiseras”, efter en kravspecifikation som har ställts av en 
upphandlande myndighet51.  

 
                                                 
47 Konkurrensverket, Upphandling över tröskelvärdena, http://www.kkv.se/t/Process.aspx?id=3906, 
(hämtat 2014-11-07) 
48 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
49 Konkurrensverket, Upphandling över tröskelvärdena, http://www.kkv.se/t/Process____2233.aspx, 
(hämtat 2014-11-07) 
50 Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, Kap 2 paragraf 3. 
51 Ibid. 



Bakgrund och förutsättningar 

12 

2.3.5 Upphandlingsprocessen 

Upphandlingsprocessen illustreras nedan av figur 3. Första steget vid offentlig 
upphandling är behovsanalysen, precis som normalt i byggprocessen. I 
behovsanalysen sammanställer beställaren behovet och hur detta ska tillgodoses52. 
Beställaren ska i förberedelsestadiet specificera de tekniska specifikationerna som 
ingår i förfrågningsunderlaget. De tekniska specifikationerna kan vara byggnadens 
funktionskrav och prestandakrav53. Funktionskrav innebär att beställaren anger 
vilket syfte kravet har, exempelvis vilken funktion man vill ska uppnås54.  

Beställaren bör utvärdera om kompetensen som behövs för en lyckad 
upphandling finns inom organisationen, om inte kan konsulter anlitas som hjälp 
under förberedelsestadiet55.  

Figur 3. Illustration av de olika stegen i upphandlingsprocessen. Källa: Konkurrensverket  

 

Grundläggande principer för all offentlig upphandling 

Enligt Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, Kapitel 1 paragraf 9 finns de 
grundläggande principerna för all offentlig upphandling.  
 
Principen om icke-diskriminering 
Lagen om offentlig upphandlings princip om icke-diskriminering innebär att en 
beställare inte får diskriminera en leverantör av annan nationalitet, varken direkt 
eller indirekt via krav i förfrågningsunderlaget som skulle göra det omöjligt för en 
leverantör av annan nationalitet att lämna ett giltigt anbud56.  Principen innebär 
också att en beställare inte kan favorisera en leverantör på grund av exempelvis 
lokal anknytning57. 
 
                                                 
52 Konkurrensverket, Förberedelsestadiet, http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2121.aspx 
(hämtat 2014-11-07) 
53 Konkurrensverket, Förfrågningsunderlaget, 
http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2152.aspx#Tekniska%20specifikationer (hämtat 2014-
11-07) 
54 U. Nordstrand, Byggprocessen, 2008 
55 Kammarkollegiet, Förbereda en upphandling,http://www.upphandlingsstod.se/förbereda-en-
upphandling#Utforma%20en%20upphandlingsstrategi (hämtat 2014-11-07) 
56 K. Pedersen, 2008 
57 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
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Principen om likabehandling 
Principen om likabehandling medför att en beställare ska ge alla leverantörer 
samma förutsättningar och behandla alla leverantörer lika. Beställaren kan alltså 
inte favorisera en leverantör genom att ge denna tillgång till exempelvis 
förfrågningsunderlaget innan det ges till övriga leverantörer58.   
 
Principen om transparens 
Med principen om transparens följer att beställaren har en skyldighet att ge alla 
leverantörer samma förutsättningar genom att skapa en öppenhet genom att 
lämna ut information som rör upphandlingen. Ett exempel på vad principen 
innebär är; för att leverantörerna ska kunna förutse vad som kommer vara av stor 
vikt vid anbudsutvärderingen. Måste förfrågningsunderlaget vara klart med 
exempelvis hur anbudsutvärderingen skall gå till59.  
 

Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen innebär att ett intyg som är utfärdat i ett av LOUs medlemsländer ska 
gälla i de övriga länderna. Det ömsesidiga erkännandet gäller även behörighet, 
certifikat et cetera60. 

 

Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen är främst riktad mot kravspecifikationen som ingår i 
förfrågningsunderlaget61. Med proportionalitetsprincipen följer att den 
upphandlande myndigheten ska ställa krav som är nödvändiga för att nå det 
önskade resultat, och inte krav som är orimliga i proportion till objektet som ska 
upphandlas62. 

 

Annonsering 

Gemensamt för all offentlig upphandling är att upphandlingen ska annonseras. 
Detta för att leverantörer inom EU ska få samma chans att lämna ett anbud till 
upphandlingen oavsett nationalitet63. Annonseringen kan se i en eller flera 
databaser, exempelvis E-avrop (e-avrop.com), Offentliga upphandlingar 
(offentligaupphandlingar.se) och TED. 

                                                 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Konkurrensverket, Principer för all upphandling, http://www.kkv.se/t/Process.aspx?id=2231 (hämtat 
2014-11-04) 
62 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
63 Konkurrensverket, Annonsering och tidsfrister över tröskelvärdena, 
http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2164.aspx (hämtat 2014-11-07) 
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Annonserna kan vara annorlunda utformade men vanligtvis innehåller de följande; 
CPV-kod, sammanfattning om upphandlingen, vem beställaren är, var 
upphandlingen sker, kontaktpersoner, datum för sista anbudsdag och vilket 
förfarande som används i upphandlingen64. Annonsen kan även innehålla 
information om hur beställaren kommer utvärdera anbuden och vilka krav som 
ställs på leverantören65. Mer om utvärdering av anbuden och tilldelningskriterier 
finns under rubriken ”anbudsutvärdering”.  

Anbud 

Anbud kan liknas vid en offert som leverantörer lämnar som svar på 
förfrågningsunderlaget angående hur entreprenaden ska genomföras samt 
förutsättningar och pris66.  Rent juridiskt är ett anbud en ”viljeförklaring” som ligger 
till grund för en ”accept” från beställaren. Dessa två delar är vad som utgör ett 
avtal67.   

I anbudet ska det framgå hur leverantören uppfyller de krav som beställaren anger 
i förfrågningsunderlaget. Leverantören bör lämna sitt bästa bud direkt då 
förhandling inte är tillåtet. Komplettering av anbud bara är tillåtet i de fall då det 
rör sig om självklara felskrivningar eller felräkningar. Hur själva anbudet ska 
utformas finns oftast angivet i förfrågningsunderlaget. Vanligast är att det finns en 
mall för anbud bifogad i förfrågningsunderlaget68. 

Hur anbuden ska lämnas in till beställaren ska framgå i annonsen alternativt i 
förfrågningsunderlaget. Om beställaren har angivit att leverantören först ska 
skicka in en anbudsansökan om att få lämna anbud, ska kommunikationssättet 
framgå av annonsen. Anbuden och anbudsansökningarna ska i regel lämnas in 
skriftligen till beställaren. Antingen via elektroniska medel så som e-post eller som 
vanlig post. Ett anbud eller en anbudsansökan måste alltid komma in inom utsatt 
tid, oavsett vad som har orsakat förseningen. Det anbud eller anbudsansökan som 
kom in försent får inte tas upp i anbudsprövningen eller utvärderingen utan ska 
slängas69.   

Om beställaren väljer att kommunicera via elektroniska medel, ställs det krav på 
att beställaren ska kunna upprätthålla anbudssekretessen70. Innan beställaren har 
tillkännagivit vem som tilldelats kontrakt för upphandlingen, innefattas normalt 
sett hela upphandlingen av absolut sekretess. Det innebär att uppgifter om 
exempelvis hur många anbud som har kommit in, vilka som har lämnat anbud, 
hur många som har begärt ut anbuden – inte får avslöjas förens upphandlingen är 
avslutad71.  

                                                 
64 Kammarkollegiet, Genomföra en upphandling, http://www.upphandlingsstod.se/genomföra-en-
upphandling#Annonsera, (hämtat 2014-11-07) 
65 Kammarkollegiet, Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster, 2010 
66 U. Nordstrand, Byggprocessen, 2008 
67 J. Söderberg, Att upphandla byggprojekt, 2011 
68 Kammarkollegiet, Genomföra lämna anbud http://www.upphandlingsstod.se/genomföra-lämna-
anbud#Skriv%20anbud (hämtat 2014-11-04) 
69 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
70 Konkurrensverket, Anbudsgivning, http://www.kkv.se/t/Process____2167.aspx (hämtat 2014-11-04) 
71 Konkurrensverket, Offentlighet och sekretess http://www.kkv.se/t/Process____2457.aspx (hämtat 
2014-11-04) 
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 Anbudsprövning 

En anbudsprövning sker i tre steg: 

 Kontroll av grund för uteslutning av leverantör. 

 Kontroll av leverantörs lämplighet (kvalificering). 

 Tilldelning av kontrakt (utvärdering av anbud)72. 

I momentet kontroll av grund för uteslutning av leverantör undersöks de omständigheter 
som kan leda till att en leverantör utesluts ifrån upphandlingen. Beställaren 
undersöker även de omständigheter som ska leda till uteslutning av leverantören73.  

Exempel på orsaker som ska leda till uteslutning av en leverantör kan vara om 
leverantören i domstol har funnits skyldig till ekonomisk brottslighet74. Skäl som 
medför att en leverantör kan uteslutas är exempelvis om leverantören i domstol 
funnits skyldig för brott avseende yrkesutövning, är försatt i konkurs, inte betalat 
skatt eller om leverantören inte vill lämna ut upplysningar som beställaren ber 
om75.  

Momentet kontroll av grund för uteslutning av leverantör är dock inte 
obligatoriskt, utan kan användas om beställaren misstänker att leverantören gjort 
sig skyldig till brott som leder till uteslutning. Så här skriver Konkurrensverket: 

”En kontroll av om det finns grund för uteslutning på grund av brott behöver inte 
ske rutinmässigt. Om det finns en befogad anledning att anta att 
uteslutningsgrundande brott föreligger, får den upphandlande myndigheten begära 
att leverantören visar att så inte är fallet”76.   

Eftersom beställaren frivilligt får avgöra om den vill undersöka om det finns 
omständigheter som kan eller ska leda till uteslutning, bör beställaren tänka på att 
den grundläggande principen likabehandling fortfarande följs.  Det innebär att om 
beställaren väljer att utesluta en leverantör på grund av vissa omständigheter borde 
alla leverantörer kontrolleras och eventuellt uteslutas om samma omständighet 
råder77.   

                                                 
72 J. Söderberg, Att upphandla byggprojekt, 2011 
73 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
74 Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, Kap 10 paragraf 1. 
75 Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, Kap 10 paragraf 2 
76 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
77 Kammarkollegiet, http://www.upphandlingsstod.se/juristen-svarar/vilka-möjligheter-finns-att-
utesluta-leverantör-som-begått-allvarligt-fel-i (hämtat 2014-11-05) 
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Kontroll av leverantörs lämplighet innebär att beställaren kontrollerar leverantörerna 
mot den kravspecifikation som oftast ingår i förfrågningsunderlaget eller 
annonsen. Det som kontrolleras är till exempel om leverantörerna möter de krav 
beställaren har på ekonomisk ställning, tekniskkapacitet och yrkesmässigkapacitet. 
Om leverantören klarar kravet med liten eller stor marginal är oväsentligt då 
beställaren endast ska kontrollera om leverantören klarar kraven eller inte78.  
Eftersom de grundläggande principerna för lagen om offentlig upphandling 
fortfarande gäller bör beställaren därför tänka på att bland annat 
proportionalitetsprincipen följs. Det vill säga kraven som anges i 
förfrågningsunderlaget måste vara rimliga i jämförelse med vad som ska 
upphandlas79. 

I momentet tilldelning av kontrakt (utvärdering av anbud) utvärderar beställaren de 
återstående anbuden mot den utvärderingsgrund som beställaren angav i 
förfrågningsunderlaget och annonsen. Beställaren kan välja att tilldela kontrakten 
till det anbud som var mest ekonomiskt fördelaktigt utifrån de rådande 
förutsättningarna. Beställaren kan även tilldela kontrakten till leverantören som i 
sitt anbud angav lägst pris80.  

Om beställaren har valt att inte utvärdera anbuden efter lägst pris utan det mest 
ekonomisk fördelaktiga kan beställarens tilldelningskriterier vara exempelvis 
leverans/genomförande tid, miljöegenskaper, driftkostnad et cetera. Dessa 
tilldelningskriterier ska vara angivna i förfrågningsunderlaget eller annonsen. Det 
bör tilläggas att uttrycket ”ekonomiskt mest fördelaktiga” är något missvisande då 
beställaren inte nödvändigtvis utvärdera anbudet ur en ekonomisk synpunkt81. 

Beställaren får inte utvärdera anbuden mot andra kriterier än de som angavs i 
förfrågningsunderlaget. Beställaren utvärderar alltså anbudet som sådant, inte 
leverantören som lämnade anbuden82.  

Om beställaren använder sig av flera tilldelningskriterier och inte bara lägsta pris 
ska det i förfrågningsunderlaget beskrivas hur de olika kriterierna viktas emot 
varandra83.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Kammarkollegiet, http://www.upphandlingsstod.se/genomföra-en-
upphandling#Leverantörskvalificering (hämtat 2014-11-05) 
79 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
80 Konkurrensverket, http://www.kkv.se/t/Process____2123.aspx (hämtat 2014-11-05) 
81 Kammarkollegiet, Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster, 2010. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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Avtal 

Ett avtal innefattar egentligen två olika rättshandlingar – ett anbud och en 
accept84.  När beställaren har fattat ett beslut om vilken leverantör man vill ingå ett 
kontrakt med, ska ett tilldelningsbeslut skickas ut till alla leverantörer som varit 
med i upphandlingen85. I tilldelningsbeslutet ska det tydligt framgå varför det 
vinnande anbudet antogs. Anledningen till att det ska framgå tydligt i 
tilldelningsbeslutet, är för att de övriga som deltog i upphandlingen ska klart 
kunna förstå varför beställaren valde att ingå ett kontrakt med just den 
leverantören86. Om det vinnande anbudet antogs med hjälp av tilldelningskriterier 
”det ekonomiskt mest fördelaktiga” ska det finnas redovisat i tilldelningsbeslutet på 
vilka grunder det anbudet ansågs vara mest lämpligt87.  

När beställaren har skickat ut ett tilldelningsbeslut träder en avtalsspärr in. 
Avtalsspärr innebär att det under en bestämd tid är förbjudet för beställaren att 
ingå ett avtal. Avtalsspärren innebär att leverantören och beställaren inte kan ingå 
ett avtal innan dess att de leverantörer som inte fick kontraktet hinner överväga 
om de vill överpröva upphandlingen. Detta i och med att ett avtal innebär att 
upphandlingen anses vara avslutat och kan då inte överprövas. Hur lång 
avtalsspärren är ska framgår av tilldelningsbeslutet. Dess längd bestämmer 
beställaren själv, den får dock inte vara kortare än minst tio dagar om 
tilldelningsbeslutet skickades ut via e-post. Skickades tilldelningsbeslutet ut med 
vanlig post får avtalsspärren inte vara kortare än femton dagar.  

Skulle en leverantör vilja överpröva upphandlingen, förlängs avtalsspärren 
automatiskt så låg tid som det tar ärendet i domstol och ytterligare tio dagar88.  

När avtalsspärren har löpt ut kan leverantören och beställaren ingå ett avtal. Skulle 
avtalsspärren löpa ut på en helgdag, förlängs avtalsspärren till nästkommande 
vardag89. Avtalet skrivs under av två behöriga företräderare, en från leverantören 
och en från beställaren. Hur avtalet ska vara utformat ska framgå i 
förfrågningsunderlaget90. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
84 J.Söderberg, Att upphandla byggprojekt, 2011 
85 Ibid 
86 Konkurrensverket, http://www.kkv.se/t/Process____2171.aspx (hämtat 2014-11-06) 
87 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
88 Konkurrensverket, Avtalsspärr, http://www.kkv.se/t/Page____5970.aspx (hämtat 2014-11-06) 
89 Kammarkollegiet, Vad innebär Söndagsregeln, http://www.upphandlingsstod.se/vad-innebär-
söndagsregeln (hämtat 2014-11-20) 
90 Kammarkollegiet, Genomföra en upphandling, http://www.upphandlingsstod.se/genomföra-en-
upphandling#Teckna%20avtal (hämtat 2014-11-06) 
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Överklaga en upphandling 

Om en leverantör anser att beställaren brutit mot lagen om offentlig upphandlings 
regelverk och om detta samtidig har medfört eller kan medföra skada. Kan 
leverantören överklaga upphandlingen till förvaltningsrätten. Så länge 
avtalsspärren fortfarande gäller. Leverantören måste alltså ansöka om 
överprövning innan tio dagar har gått. Om beställaren skickade tilldelningsbeslutet 
med hjälp av elektroniska medel. Alternativt femton dagar om tilldelningsbeslutet 
skickas med vanligt post91. Om leverantören anses ha brutit emot regelverket av 
förvaltningsrätten, ska upphandlingen antigen göras om alternativt rättas till92.  
Rätten att överklaga gäller alla leverantörer som lämnade ett anbud till 
upphandlingen, inte bara svenska företag93.  

En leverantör kan även välja att överpröva ett avtal om avtalet har tecknats på ett 
sätt så att det bryter emot avtalsspärren, eller någon form av förlängning av 
avtalsspärren. Som exempelvis en förlängning av avtalsparten på grund av en 
överprövning i förvaltningsdomstolen. Ett avtal kan även överprövas om det har 
tecknats genom brott mot LOUs regelverk, exempelvis en direktupphandling trots 
att värdet på upphandlingen överstiger tröskelvärdet. Det är alltså inte avtalet i sig 
som kan överprövas utan omständigheterna kring hur det tecknades.94  

   

2.4 Förfrågningsunderlaget 
Förfrågningsunderlag är det underlag som den upphandlande myndigheten 
tillhandahåller entreprenören. Underlaget anger vad som skall göras. 
Förfrågningsunderlagets uppgift är att beskriva vad det är som ska upphandlas.  
 
Ett förfrågningsunderlag består normalt sett av fem delar95: 

 Krav på leverantören 
 Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning (tekniska specifikationer) 
 Utvärderingsgrund (tilldelningskriterier) 
 Kommersiella villkor 
 Administrativa bestämmelser 

 
Krav på leverantören syftar på de krav som kan ställas på en leverantörs ekonomisk, 
teknisk samt yrkesmässig kapacitet. Kraven måste vara relevanta för objektet som 
ska handlas upp96.  
 
Kravspecifikationen innehåller beskrivningen av vad det är som ska upphandlas. Den 
brukar även kallas för ”uppdragsbeskrivning”.  Kravspecifikationen kan bestå av 
prestandakrav, funktionskrav, eller hänvisning av vissa standarder som skall 

                                                 
91 Lag (2007:1091) Om offentlig upphandling, Kap 16 paragraf 12 
92 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
93 J. Söderberg . Att upphandla byggprojekt, 2011 
94 Konkurrensverket, Överprövning och skadestånd, http://www.kkv.se/t/Process____2125.aspx, 
(hämtat 2014-11-06) 
95 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
96 J. Söderberg, Att upphandla byggprojekt, 2011 
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uppfyllas eller en kombination av dessa97.  Funktionskrav och prestandakrav 
beskriver hur byggnaden exempelvis skall fungera när den är färdig. Medan de 
tekniska specifikationerna beskriver en teknisk lösning. Ett förfrågningsunderlag 
som baseras på funktionskrav och prestandakrav kan i vissa fall tillåta att 
leverantörerna är lite kreativare i sitt anbud98.   Då beställaren normalt inte får 
ange från vilket varumärke eller ursprung ett specifikt föremål ska vara ifrån, och 
beställaren kan inte beskriva föremålet tillräckligt noggrant - får skrivelsen “eller 
motsvarande/liknande” användas för att inte bryta emot de grundläggande 
principerna för all offentligupphandling99.      
 
Utvärderingsgrund anger på vilket sätt anbuden kommer utvärderas. Antingen det 
”ekonomiskt mest fördelaktiga” eller ”lägst pris”100. 
 
I de Kommersiella villkoren anges vilka avtalsvillkoren är. Avtalsvillkor kan bland 
annat ange betalningsvillkor.  
 
Administrativa bestämmelser beskriver de krav som gäller för upphandlingen – t ex 
vilket förfarande som används, hur lång anbudstiden är 101.  I de Administrativa 
bestämmelserna kan beställaren även ange på vilket sätt eventuella frågor kan ställas 
och även ett sista datum för frågor, så att alla intresserade leverantörer kan ta del 
av svaret102.   
 
Eftersom förfrågningsunderlaget ska beskriva vad som skall upphandlas, är 
förfrågningsunderlaget den grund som entreprenören beräknar sitt pris på. Därför 
är det av stor vikt att förfrågningsunderlaget är så väl utformat som möjligt om 
priset i slutändan ska vara så likt det pris som angavs i anbudet. Men det gör även 
anbudsutvärderingen enklare för upphandlaren103. Beställaren kan välja att själv 
beräkna mängderna. På så sätt slipper leverantörerna själva beräkna mängderna 
och dessutom beräknas priset som leverantörerna lämnar i sitt anbud på samma 
mängd. Med mängder syftar man på mängden material och arbete som går åt för 
att färdigställa objektet104.  
 
Förfrågningsunderlaget får vanligtvis inte ändras under upphandlingen. Om större 
ändringar måste genomföras måste upphandlingen normaltsätt göras om på 
nytt105. Detta får enbart göras om ”sakliga skäl föreligger”106.  

                                                 
97 Konkurrensverket, Förfrågningsunderlaget, http://www.kkv.se/t/Process____2152.aspx, (hämtat 
2014-11-20)  
98 Kammarkollegiet, Utforma ett förfrågningsunderlag, http://www.upphandlingsstod.se/genomföra-en-
upphandling#Utforma%20ett%20förfrågningsunderlag (hämtat 2014-11-24) 
99 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
100 Konkurrensverket, Förfrågningsunderlaget, http://www.kkv.se/t/Process.aspx?id=2152, (hämtat 
2014-10-20) 
101 Ibid. 
102 Kammarkollegiet, Utforma ett förfrågningsunderlag, http://www.upphandlingsstod.se/genomföra-
en-upphandling#Utforma%20ett%20förfrågningsunderlag (hämtat 2014-11-24) 
103 J. Söderberg, Att upphandla byggprojekt, 2011 
104 Ibid 
105 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
106 J. Söderberg, Att upphandla byggprojekt, 2011 
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Beställaren kan istället välja att anlita en konsult vid utformningen av 
förfrågningsunderlaget. För att på så sätt se till att kompetensen finns för att 
utforma förfrågningsunderlaget. Dock är det viktigt att förfrågningsunderlaget inte 
gynnar någon leverantör utan förblir neutralt. Skulle konsulten utforma 
förfrågningsunderlaget på ett sådant sätt att det gynnar vissa leverantörer kallas det 
konsult jäv.107 
 
Som tidigare nämnt under ”Anbudsprövning” är det viktigt att de krav som ställs på 
leverantörerna följer de grundläggande principerna för all offentlig upphandling108. 
 
 
 
 
 

                                                 
107 Kammarkollegiet, Förbereda en upphandling, http://www.upphandlingsstod.se/förbereda-en-
upphandling, (hämtat 2014-11-24). 
108 Konkurrensverket, Förfrågningsunderlaget, http://www.kkv.se/t/Process____2152.aspx (hämtat 
2014-11-25) 
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3 Metod och genomförande 
I det här avsnittet beskrivs hur arbetet med att samla in fakta till rapporten har gått 
tillväga, samt vilka metoder som har använts för att besvara frågeställningarna.   

3.1 Metod 
Litteraturstudie samt dokumentanalys ligger till grund för den teoretiska delen av 
examensarbetet. För att validera resultatet samt att ytterligare specificera resultatet 
har en intervju att genomförts. 

3.1.1 Frågeställning 1 

Vad är det utifrån ett byggföretags perspektiv inom trästomme som avgör 
om de kan lämna anbud eller inte? 
Denna fråga besvaras med dokumentanalys och en intervju. En litteraturstudie har 
genomförts för att syna vetenskapliga dokument som berör rapportens område109. 
Dokumentanalysen sam intervjun genomfördes för att ytterligare bidrag med 
relevant fakta från verkligheten.  
 

3.1.2 Frågeställning 2 

Hur skiljer sig förfrågningsunderlag mellan privata och kommunala 
beställare?  
Denna fråga besvaras med en litteraturstudie och intervju. Där litteraturstudien 
har gett kunskap för att besvara frågan. Intervjun har bidragit med fakta om hur 
det fungerar i verkligheten. 
 

3.1.3 Frågeställning 3 

Hur kan förfrågningsunderlag utvecklas för att skapa möjlighet att lämna 
anbud med trästomme? 
Denna fråga besvaras med intervjuer, litteraturstudie och dokumentanalys. 
Kunskapen som fåtts via litteraturstudien ligger till grund för diskussionen under 
intervjuerna. Dessutom har resultatet från 1.3.1 och 1.3.2 agerat som stöd för 
förslag på förbättringar.  
 

 

                                                 
109 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2009 
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3.2 Litteraturstudie  
Eftersom att rapporten till stora delar behandlar juridik har vi valt att läsa 
rapporter från exempelvis kammarkollegiet, där de har tolkat lagarna och sedan 
angivit riktlinjer för hur leverantörer och beställare ska agera för att hålla sig inom 
ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Som extra stöd under 
litteraturstudien har rapporter angående offentlig upphandling av komplexa IT-
system valt att analyseras. Anledningen till detta är att flera rapporter som berör 
vårt område har refererat till denna licentiatavhandling av David Sundgren. IT-
branschen är ett område som vid offentligupphandling har svårt att utforma 
förfrågningsunderlag för att få med nya, innovativa eller alternativa lösningar. 
Resultatet har sedan validerats mot primärdata som införskaffades i en intervju. 

3.2.1 Samspel mellan aktörer 

Kommuner är den enskilt viktigaste aktören för att få fram storskaliga 
träbyggnadsprojekt. En kommun skulle kunna öka andelen träbyggnadsprojekt 
genom att anta en miljöstrategi. Miljöstrategin kan exempelvis vara att kommunen 
anger att trä alltid ska prövas som ett alternativ, vilket exempelvis Växjökommun 
har gjort110111. 
 
Det krävs ett tätt samarbete mellan beställaren, arkitekten och systemleverantören 
för att fortsätta få fram träbyggnadsprojekt, då det inte räcker med att enbart 
kommunen agerar som beställare av träbyggnadsprojekt112. För att uppnå ett så 
lyckat resultat som möjligt bör beställaren tidigt involvera de olika 
systemleverantörerna. Då finns möjligheten att tillsammans kunna genomföra 
projektet så fördelaktigt som möjligt för alla parter, genom att gemensamt kunna 
bedöma hur projektet ska genomföras och utformas113. Eftersom offentliga 
myndigheter omfattas av LOU, om värdet på upphandlingen är högre än 
tröskelvärdet omöjliggörs detta i vissa fall då det b.la bryter mot de grundläggande 
principerna. Exempelvis principen om likabehandling114, men även Lag 
(2007:1091) om offentlig upphandling, Kapitel 1 paragraf 2. Kommuner kan dock 
inför en upphandling genomföra en dialog med potentiella leverantörer utan att 
bryta mot de grundläggande principerna. Denna dialog kan ses som ett 
komplement till marknadsanalysen.115  
 
 

                                                 
110 Stehn, Teknisk rapport, http://epubl.ltu.se/1402-1536/2008/18/index.html, (hämtat 2014-12-07) 

111 Länsstyrelse – Växjö, Husen vi bygger, 2012 
112 Stehn, Teknisk rapport, http://epubl.ltu.se/1402-1536/2008/18/index.html, (hämtat 2014-12-07) 
113 A.Gustafsson, P.Eriksson, Handbok för beställare och projektör av flervåningshus i trä, 
http://www.svenskttra.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ece5d7d5-676f- 4457-8e32-
28317eeffe23&FileName=657-4379+Beställarhandbok_6.pdf (hämtat 2014-11-21) p.37 
114 Konkurrensverket, Upphandlingsregler – En introduktion, 2011 
115 Kammarkollegiet – Att främja nytänkande – vägledning för innovationsvänlig upphandling 2013  
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Dialog görs genom Direktiv 2004/18EG, beaktandesats 8 samt 15, Teknisk dialog 
som säger; 

 
“Innan ett upphandlingsförfarande inleds får den upphandlande myndigheten 
genom en teknisk dialog söka eller godta råd som kan användas när 
specifikationerna utarbetas, dock under förutsättning att sådana råd inte leder till 
hinder för konkurrensen.”116  

 
Beställaren kan låta leverantören antingen ansvara för hela byggproduktionen samt 
projektering eller att låta leverantören enbart ansvara för byggproduktionen. På 
grund av utvecklingen av träbyggandet mot ett mer färdigt system är 
funktionsentreprenad en lämplig upphandlingsform för dagens träbyggande. En 
funktionsentreprenad kan jämföras med en totalentreprenad117.  

Eftersom dagens träbyggande främst sker som ett industriellt byggande bör 
beställare enligt handbok för beställare i trä tänka på att; sammanställ ett översiktligt 
förfrågningsunderlag med beställarens önskemål om form, kvalité och eventuellt 
tekniska och funktionskrav. Leverantören bör få upprättar handlingar, tidplan, 
teknisk beskrivning med mera. Hur funktionskraven skall utformas i 
förfrågningsunderlaget och kontraktet bör arbetas fram gemensamt mellan 
beställaren och leverantören. Ett stort hinder för att kunna använda sig av 
trästomme är om beställaren väljer att använda sig av traditionellt platsbyggande 
eller om förfrågningsunderlaget innehåller en redan utförd eller till stora delar 
utförd projektering. Då det är svårt att anpassa träbyggandet efter ett 
färdigprojekterat förfrågningsunderlag118. 

3.2.2 Marknadsanalys 

Det är viktigt att beställaren inför en upphandling genomför en marknadsanalys. 
Marknadsanalysen bör noga kontrollera dels hur marknaden ser ut, exempelvis 
vilka olika typer av lösningar marknaden erbjuder men även vilka leverantörer som 
konkurrerar mot varandra. En väl genomförd marknadsanalys innebär att 
beställaren får god kunskap om marknaden vilket resulterar i att 
kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget förhoppningsvis blir väl anpassade 
efter de behov beställaren har. Utan en marknadsanalys riskerar beställaren att 
författa ett förfrågningsunderlag som utesluter nya lösningar som finns på 
marknaden. Detta kan i sin tur resultera i en konkurrensbegränsning som utgörs 
av att exempelvis småföretag med nya innovativa lösningar utesluts från 
upphandlingen119.  

                                                 
116 Kammarkollegiet – Att främja nytänkande – vägledning för innovationsvänlig upphandling 2013 
117 A.Gustafsson, P.Eriksson, Handbok för beställare och projektör av flervåningshus i trä, 
http://www.svenskttra.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ece5d7d5-676f- 4457-8e32-
28317eeffe23&FileName=657-4379+Beställarhandbok_6.pdf (hämtat 2014-11-21) p.41 
 
118 Ibid. 
119 Kammarkollegiet – Att främja nytänkande – vägledning för innovationsvänlig upphandling 2013 
P.23 
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3.2.3 Fullständighet eller lösningsneutral 

När förfrågningsunderlaget formuleras bör det utformas så precist som möjligt för 
att ge leverantörerna en så klar bild som möjligt över hur objektet som skall 
upphandlas120. Kravspecifikationen beskriver de krav som beställaren har på 
objektet som skall upphandlas. Kravspecifikationen bör utformas som krav på 
antigen vilken funktion objektet skall uppfylla eller vilka behov hos beställaren 
som objektet behöver möta121. Enligt David Sundgren; 

”Kunden måste vid utformning av kravspecifikationen göra en avvägning mellan 
de två motsatserna fullständighet och lösningsneutral.”122   

Ett alternativ för att få med nya lösningar och främja leverantörernas kreativitet i 
anbuden är att i förfrågningsunderlaget formulera en generell kravspecifikation. 
En allt för komplett kravspecifikation som vid mer eller mindre färdig 
projekterade förfrågningsunderlag, tenderar att vara inriktad på lösningar valda av 
beställaren. Detta medför att andra lösningar som hade varit lika bra och i vissa 
fall bättre utesluts från upphandlingen123. 

För att leverantörerna ska kunna lämna godtagbara anbud med nya lösningar som 
exempelvis olika typer av byggsystem bör beställaren ha i åtanke att desto färre 
tekniska krav som formuleras i förfrågningsunderlaget, desto större möjlighet har 
leverantörerna att lämna ett anbud med en sådan lösning utan att riskera att 
anbudet utesluts124. 

Ett förfrågningsunderlag med generell kravspecifikation löper dock risken att inte 
beskriva objektet för upphandlingen tillräckligt väl och skulle kunna leda till 
missuppfattning mellan leverantör och beställare om vad som skall upphandlas. 
Därav uppkommer den närmast omöjliga uppgiften för beställaren - att utforma 
ett förfrågningsunderlag med en kravspecifikation som dels är lösningsneutralt 
men som samtidigt ger en tydlig bild av vad som skall upphandlas125. 

3.2.4 Anbud med alternativa utförande 

Sidoanbud kallas vid offentlig upphandling för alternativa 
anbud/utförande/lösningar. Anbudet innehåller då ett annat utförande än det 
som beställaren har angivit i förfrågningsunderlaget126. En mer detaljerad 

                                                                                                                                            
 
120 J. Söderberg, Att upphandla byggprojekt, 2011 
121 D. Sundgren, Offentlig upphandling av komplexa IT-system i elbranschen. 2003 
122 Ibid 
123 Ibid  
124 A. Gustafsson et al, Handbok för beställare och projektör av flervåningshus i trä, (2013-09-10) 
http://www.sven skttra.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=ece5d7d5-676f- 4457-8e32-
28317eeffe23&FileName=657-4379+Beställarhandbok_6.pdf (hämtat 2014-11-27) 
125 D. Sundgren, Offentlig upphandling av komplexa IT-system i elbranschen. 2003 
126 Kammarkollegiet – Utformning av förfrågningsunderlag  
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förklaring till vad ett alternativt utförande innebär framgår inte i Lagen om 
offentlig upphandling127.  
 
Om beställaren i förfrågningsunderlaget eller i annonsen har angett att anbuden 
ska utvärderas enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga kan beställaren välja att 
utvärdera anbud som innehåller ett alternativt utförande. Beställaren måste då 
ange att alternativa utföranden godtas i annonsen och förfrågningsunderlaget, 
enligt Lag (2007:1091) kapitel 6 paragraf 9128. Skulle beställaren i 
förfrågningsunderlaget inte ange att endast huvudanbud accepteras, får inte anbud 
med alternativa utföranden testas. Då ett huvudanbud är baserat på 
förfrågningsunderlagets angivna standarder, prestandakrav och funktionskrav. 
Nackdelen är att anbudsgivare med spetskompetens eller anbud med alternativa 
utföranden då inte får utvärderas av beställaren129.   
 
Kraven för att anbudet som innehåller ett alternativt utförande ska kunna 
utvärderas är att det uppfyller minimikraven130. Vad som menas med minimikrav 
framgår dock inte av Lag (2007:1091). Istället antas minimikraven vara synonyma 
med de skall-krav som återfinns i förfrågningsunderlaget. Detta kan tolkas som att 
så länge anbudet uppfyller endast de skall-krav som finns och inga, eller möjligtvis 
några av de andra kraven. Borde anbudet kunna antas och utvärderas av 
beställaren. Finns inga sådana krav i förfrågningsunderlaget får inte beställaren 
utvärdera de anbud som innehåller alternativa utföranden131132. 
 
I de fall då beställaren väljer att uttrycka kraven i förfrågningsunderlaget i form av 
behov, kan alternativa utföranden anses vara överflödiga. Eftersom själva poängen 
med att uttrycka kraven i form av behov som skall uppfyllas är just att få in olika 
typer på lösningsförslag inom rimliga gränser. Alternativa utföranden skulle i de 
fallen kunna vara lösningar som är opassande jämfört med vad som upphandlas, 
på grund av en alltför stor lösningsfrihet för anbudsgivarna. David Sundgren gör 
en jämförelse mellan ett förfrågningsunderlag där en bro efterfrågas. Dock skulle 
en tunnel, beroende på hur minimikraven utformas också kunna vara en 
lösning;133 

”Att bygga en bro är emellertid också ett behov i förhållande till lösningen att 
bygga en bro av en viss angiven typ. Att bygga en tunnel kan vara en lösning på 
behovet av en vägförbindelse, men är av tydliga skäl inte en lösning på behovet av 
en bro”134    

 
Alternativa utföranden verkar vara användbara då objektet som ska upphandlas 
skall ha en grundfunktionalitet. Grundfunktionaliteten kan då utgöra 
minimikraven i förfrågningsunderlaget. Då skulle leverantörerna kunna ge förslag 

                                                 
127 D. Sundgren, Offentlig upphandling av komplexa IT-system i elbranschen. 2003 
128 Kammarkollegiet – Utformning av förfrågningsunderlag  
129 Ibid 
130 D. Sundgren, Offentlig upphandling av komplexa IT-system i elbranschen. 2003  
131 Ibid 
132 Kammarkollegiet – Utformning av förfrågningsunderlag 
133 D. Sundgren, Offentlig upphandling av komplexa IT-system i elbranschen. 2003 
134 Ibid 
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på hur grundfunktionaliteten skall uppfyllas samt ge förslag på ytterligare tillval 
eller extra funktioner som kan tillföras projektet135. Alternativa anbud kan 
medföra att det är svårare för beställaren att utvärdera de inkomna anbuden mot 
varandra. Därav uppkommer risken att leverantörerna väljer att överpröva 
upphandlingen136. Det kan dock nämnas att 2011 överprövades endast 7% av alla 
upphandlingar och 13% av alla upphandlingar med öppet förfarande 
överprövades137.  
 
I David Sundgrens rapport kan även utläsas hur han finner det anmärkningsvärt 
att det i Lagen om offentligupphandling som är så pass omfattande inte djupare 
definierar dels vad alternativa anbud innebär. Samt att det inte finns beskrivet hur 
minimikraven bör utformas138.  
 
 
Notis från författarna av denna rapport; det bör poängteras att i D. Sundgrens 
rapport hänvisar han till Lag (1992:1528) om offentligupphandling, kapitel 1 
paragraf 23b. Sedan dess har Lagen om offentlig upphandling reviderats till 
nuvarande version (2007:1091), då återfinns samma lydelse i kapitel 6 paragraf 9. 
Texten har dock förändrats marginellt.  I Lag (1992:1528) kapitel 1 paragraf 23b 
står det att om beställaren inte godtar anbud med alternativa lösningar, skall detta 
anges i annonsen. Lag (2007:1091) kapitel 6 paragraf 9 anger att beställaren i 
annonsen ska ange om alternativa lösningar godtas.  
 
 
Det är även viktigt att poängtera att beställaren kan vid offentligupphandling ta 
hjälp av potentiella leverantörer och låta de ta del av ett preliminärt 
förfrågningsunderlag, så länge värdet på upphandlingen är under tröskelvärdena. 
Då kan beställaren få synpunkter på exempelvis de krav som ställs upp i 
förfrågningsunderlaget samt ställa eventuella frågor angående 
förfrågningsunderlaget. För att det inte skall bryta mot de grundläggande 
principerna vid offentlig upphandling ska det preliminära förfrågningsunderlaget 
publiceras i en allmänt känd databas samt på myndighetens hemsida. I dagsläget är 
det dock osäkert om beställaren kan använda sig av den här metoden i de fall då 
upphandlingen sker över tröskelvärdena, exempelvis på grund av att databasen 
”TED” inte ger någon möjlighet att publicera preliminära förfrågningsunderlag139.  

                                                 
135 Ibid 
136 Kammarkollegiet – Att främja nytänkande – vägledning för innovationsvänlig upphandling, 2013  
137  Konkurrensverket – siffror och fakta över offentligupphandling 
http://www.kkv.se/globalassets/aktuellt/nyheter/las-rapporten-14mb-2012.pdf, 2012, (hämtad 2014-12-
27) 
138 D. Sundgren, Offentlig upphandling av komplexa IT-system i elbranschen. 2003 p.80 
139 Kammarkollegiet – Att främja nytänkande – vägledning för innovationsvänlig upphandling, 2013  
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3.2.5 Privat upphandling 

Då privata beställare inte berörs av offentlig upphandling kan de exempelvis välja 
att gå direkt till den leverantör de använde sig av vid ett tidigare projekt, eller en 
leverantör som har rekommenderats140.   
 
Vid en upphandling i konkurrens så gäller Föreningen Byggandets kommittés 
föreskrift BRUK2007. Dessa regler är dock fria att ställa sig bakom samt i vilken 
utsträckning dessa ska gälla upphandlingen141.  
 
Hur själva upphandlingen ska gå till väljer beställaren själv. Beställaren kan välja 
att bjuda in leverantörerna till upphandlingen eller ha en helt öppen upphandling. 
Väljer beställaren att bjuda in ett antal leverantörer kallas det selektivt förfarande, 
se avsnitt 2.3.3. Upphandlingen skall dock möta vad som kallas affärsmässighet 
om BRUKs regelverk ska gälla för upphandlingen142. 
 
Förfrågningsunderlaget skall enligt BRUKS regelverk ange hur anbuden kommer 
att utvärderas. Utvärderingskriterierna skall rangordnas efter vilken prioritet 
beställaren lägger vid utvärderingskriteriet143. 
 
Sidoanbud får lämnas till beställaren såvida det inte står uttryckligen i 
förfrågningsunderlaget att sidoanbud undanbes144. 
 

3.3 Intervjuer  
För att få empiri till rapporten vid sidan av dokumentanalysen, samt få värdefulla 
synpunkter ifrån branschen, så har vi intervjuat Mikael Thorngren som är 
affärsområdeschef på Lindbäcks bygg. Lindbäcks bygg är idag en av de ledande 
aktörerna inom industriellt träbyggande. 

Vid intervjuerna har en så kallad semikonstruerad intervjuteknik använts. Vid 
semikonstruerade intervjuer kan utfrågaren välja att fördjupa sig i vissa svar som 
verkar intressanta för undersökningen. För att undvika att fördjupa sig i enbart 
vissa frågor så ska utfrågaren sedan tidigare reflekterat över vilka frågor som bör 
tas upp för att intervjun ska tjäna sitt syfte145.  

På grund av avståndet skedde intervjun via telefon. Intervjun börjar med en 
presentation om oss och vårt arbete. En del av presentationen går åt till att 
förklara vad intervjuerna har för del i rapporten. Efter presentationen ställs frågor 
av friare art för att få den utfrågade att svara fritt och bli mer aktiv. Sedan ställs 
frågor som är djupare för att leda fram till en precisering.  

                                                 
140 Kammarkollegiet – Grunderna i offentlig upphandling, http://www.upphandlingsstod.se/grunderna-
i-offentlig-upphandling#Vad%20skiljer%20offentlig%20upphandling%20från%20privat (hämtat 2014-
11-29) 
141 Regler för upphandling i konkurrens – Bruk 2007  
142 Ibid 
143 Ibid 
144 Ibid 
145 R, Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2009 
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Intervjufällor 

Vid en intervju kan det vara svårt att undvika att frågorna blir av ledande art då 
vissa frågor vid semikonstruerade intervjuer inte är formulerade i förväg. Detta 
eftersom man under ett samtal inte har samma tid på sig att fundera ut hur frågan 
ska formuleras för att inte ska bli t ex ledande. Trots att vissa frågor är 
formulerade i förhand innan intervjun, så kan det lätt bli så att frågan inte ställs 
helt ordagrant efter hur den är skriven på pappret. Detta bör undvikas för att 
frågan inte ska bli felformulerad och få fel svar eller bli ledande.146.  

Sammanställning av intervju 

Förfrågningsunderlagen behöver inte vara styrda enbart mot trä. Kraven i 
förfrågningsunderlagen bör istället vara funktionskrav och prestandakrav, istället 
för tekniska specifikationer. Ställ exempelvis krav på värmeförluster, ljud, 
gestaltning et cetera. Låt istället leverantören göra materialvalen och de tekniska 
lösningarna. Allt som oftast möter leverantörer förfrågningsunderlag som 
innehåller skall-krav som avviker från deras byggsystem. 

En ändring på byggsystemet för att möta förfrågningsunderlagets krav är kostsam. 
Det är dessutom svårt att på förhand uppskatta en prisändring på ett stomsystem, 
därför kommer anbudssumman sannolikt att avvika från den verkliga slutsumman.  
Ofta säger förfrågningsunderlaget att leverantören inte får reservera sig för 
prisändring, då kan inte leverantören lämna ett anbud. 

Mikael Thorgren upplevde kunskapen hos de som utformar 
förfrågningsunderlagen som medel bra, alternativt åt det bristfälliga hållet. Ibland 
författas förfrågningsunderlagen av konsulter som inte riktigt vet vad de vill 
upphandla. Det verkar samtidigt finnas en osäkerhet hos beställaren. 
Förfrågningsunderlagen verkar författas av en organisation som gör som den alltid 
har gjort.  

Vissa beställare återanvänder tidigare förfrågningsunderlag, eller väldigt lika 
förfrågningsunderlag. Eftersom beställaren vet att förra gången lämnade 
leverantör ”X” anbud och det gick ju så bra vid det senaste bygget. I vissa fall 
verkar alltså beställarna utforma förfrågningsunderlaget så att beställaren kan vara 
säker på att en viss leverantör lämnar ett anbud. Förfrågningsunderlagen verkar i 
vissa fall även vara utformade så att den leverantören ska kunna tilldelas 
kontraktet. 

Ett förfrågningsunderlag bör enligt Mikael Thorgren till störstadelen bestå av 
prestandakrav och funktionskrav. Där de viktigaste kraven kan vara skall-krav. Låt 
leverantören göra materialval och de tekniska specifikationerna.  Var tydlig med 
hur anbudsutvärderingen kommer gå till. Om tekniska specifikationer används, 
tillåt leverantören att reservera sig för prisändringar.  

  

                                                 
146 R, Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2009 



Metod och genomförande 
 

29 

3.4 Dokumentanalys 
Växjö är en av de städer i Sverige som har antagit en träbyggnadsstrategi och 
strävar efter att exempelvis alltid pröva trä som ett alternativ vid nyproduktion av 
byggnader147. För att kunna besvara hur ett förfrågningsunderlag kan utvecklas, så 
har vi valt att analysera Hyresbostäder i Växjö ABs förfrågningsunderlag. 
Förfrågningsunderlaget berör huset VB Portvakten som blev färdigställt 2009. 
Som stomme användes Martinssons massivträsystem148.  

 

Förfrågningsunderlaget 

VB Portvakten upphandlades som en totalentreprenad, där utvärderingsgrunden 
var det ”ekonomiskt mest fördelaktiga” (se bilaga 1). Vid utvärderingen viktas anbuden 
mot varandra med hjälp av tre olika värdegrunder;  

20 poäng (20%) kunde maximalt tilldelas för produktionskostnad. Där utvärderas 
enbart kostnaden för projektet enligt krona per kvadratmeter boarea.  

30 poäng (30%) kunde maximalt tilldelas för leverantörens organisation där fem 
underkategorier utvärderas enligt;  

 Organisation under utvecklingsfasen, kompetens och erfarenhet (6p). 
 Organisation under byggfasen, kompetens och erfarenhet (6p). 
 Roll och ansvarsfördelning (6p). 
 Erfarenhet av projekterande där krav är högre än BBR på isolering, täthet 

och energi –krav (8p). 
 Erfarenhet från arbete enligt förfrågningsunderlagets samarbetsmodell 

(4p). 

30 poäng (30%) kunde maximalt tilldelas för angivet referensobjekt som innehöll 
tekniklösningar som kunde var tillämpbara i det här projektet. Detta utvärderas 
efter tre olika värdegrunder; 

 Relevans och tillämpning i detta objekt (12p) 
 Tekniskbeskrivning, överensstämmelse med krav, materialval, teknisk 

lösning (12p)  
 Rumsbeskrivning, överensstämmelse med krav, materialval (6p). 

 
20 poäng (20%) kunde maximalt tilldelas för organisationens erfarenhet. Där 
utvärderades exempelvis organisationens roller, ansvar, verifiering att krav 
uppfylls. För fler detaljer se bilaga 1 och 2 

Kravspecifikation 

                                                 
147 Länsstyrelse – Växjö, Husen vi bygger, 2012 
148 Länsstyrelse – Växjö, Husen vi bygger, 2012 P.26 
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I de administrativa föreskrifterna beskrivs det att syftet med upphandlingen av 
projektet var att genomföra projektet i ett tätt samarbete mellan beställare och 
leverantör.  Efter ett tilldelningsbeslut hade delats ut skulle leverantör och 
beställare gemensamt arbeta fram ett måldokument som innehöll de tekniska 
specifikationerna samt de funktionella kraven på byggnaden. Måldokumentet 
skulle innehålla en precisare beskrivning av de tekniska krav som återfanns i 
förfrågningsunderlaget. Se bilaga 3 och 4:a. 

De krav som Hyresbostäder i Växjö hade på byggnaden som skulle upphandlas 
återfanns i handlingarna 05.3 Tekniskt program samt 05.4 Programritningar. I det 
tekniska programmet finns Hyresbostäder i Växjö ABs krav på egenskaper på 
byggnadens olika delar. Exempelvis är det maximala värmeförlusten genom 
klimatskalet 10w/m2. I det tekniska programmet ställs krav upp på olika U-värden 
på byggnadsdelarna för att byggnaden ska klara av kravet på värmeförlusten ovan. 
Exempelvis ska fönster ha ett u-värde motsvarande 1,0. Se bilaga 4 och 5. 

Programritningar innehåller de krav som beställaren hade på form och 
gestaltningen av byggnaden.  

I bygganvisningarna kan man läsa att miljöanpassade byggmetoder och 
byggmaterial ska användas. Vidare är bygganvisningarna relativt kravlösa. 
Exempelvis ställs det endast krav på vilken ljudklass samt fuktkvot byggnadens 
stomme får eller ska uppfylla.  

Förfrågningsunderlag av privat beställare 

En analys av ett privat förfrågningsunderlag genomfördes också. 
Förfrågningsunderlaget som analyserades gällde kV Elddonet1 Brf Stenhuggaren. 
Ett flerbostadshus där beställaren var HSB Göta ekonomiskförening och 
författaren av förfrågningsunderlaget var Tengbom i Jönköping. Entreprenören är 
PEAB AB och är av typen generalentreprenad.  

Förfrågningsunderlaget består av 61 sidor med arkitektritningar, inklusive dörr- 
och fönsteruppställning, detaljer med mera, se bilaga 8 och 9. 
Förfrågningsunderlaget är alltså färdig projekterat. Förfrågningsunderlaget består 
enbart av tekniska specifikationer och inte prestandakrav eller funktionskrav. I 
förfrågningsunderlaget återfinns inga beskrivningar på hur byggnaden ska klara 
exempelvis krav på värmeförluster.  

 

Analys av dokumentanalysen 

Vid upphandlingen av VB Portvakt söder använde Hyresbostäder i Växjö AB 
utvärderingsgrunden ”det ekonomiskt mest fördelaktiga”. Detta medförde att de kunde 
utvärdera anbuden genom att ställa upp olika utvärderingsgrunder där anbuden 
poängsattes. Det anbudet som fick flest poäng i slutändan fick kontraktet.  Valet 
av entreprenad var en totalentreprenad där beställare och leverantör efter 
upphandlingen skulle ingå ett samarbete för att kunna specificera de tekniska 
specifikationerna i efterhand.  
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De tekniska specifikationerna och bygganvisningarna som återfanns i 
förfrågningsunderlaget var relaterade till att byggnaden skulle vara ett passivhus. 
De tekniska specifikationerna var i stort generella och övergripande i 
förfrågningsunderlaget. De krav som återfanns i de tekniska specifikationerna var 
för att kunna uppnå passivhus, det målet sattes av Hyresbostäder i Växjö. Kraven 
var exempelvis på hur stora värmeförlusterna fick vara i byggnaden. Exempelvis 
sattes krav på vilket u-värde fönster, ytterdörr, yttervägg, yttertak och golv skulle 
uppnå. Det ställdes krav på att det skulle finnas värmeåtervinning med maximalt 
85%  värmeåtervinning via ventilationsaggregatet.  

I förfrågningsunderlaget stod det varken att anbud med alternativa utföranden var 
tillåtna eller skulle diskvalificeras. Således var alltså anbud med alternativa 
utföranden inte tillåtna.  

Det var en stor skillnad när förfrågningsunderlagen jämfördes med varandra. VB 
Portvakt som handlats upp via offentlig upphandling har endast översiktliga 
ritningar där beställaren beskrev formen och gestaltningen av byggnaden. Brf 
Stenhuggaren var istället a-ritningar i plan vy, detaljer samt fönster-, dörr- och 
köksuppställning. Se jämförelse bilaga 6,7,8 och 9.   
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4 Resultat och analys 
I det här kapitlet redovisas de resultat som har fåtts under föregående kapitel.  

4.1 Vad är det utifrån ett byggföretags perspektiv 
inom trästomme som avgör om de kan lämna anbud 
eller inte? 
Det är svårt att anpassa dagens träbyggnadsystem efter färdigprojekterade 
förfrågningsunderlag. Dagens trä byggande sker främst som industriellt byggande, 
i två varianter; slutet- eller öppet system. Ett slutet system är svårare att anpassa 
eftersom de ingrepp som eventuellt måste göras för att möta de tekniska kraven i 
förfrågningsunderlaget kan innebära att leverantören inte kan säkerställa 
byggsystemets inbyggda funktioner. Svårigheten i att anpassa systemet ligger alltså 
tillviss del i kvalitetsaspekten. Ett öppet system ger en ökad flexibilitet då det 
tillåter att byggdelar från olika leverantörer används. Eftersom dagens träbyggande 
till stor del sker i industriell form lämpar sig totalentreprenad eller 
funktionsentreprenad som entreprenadtyp att upphandla. Om entreprenadformen 
generalentreprenad ska upphandlas, kan leverantörer av öppnasystem lämna 
anbud. Även om totalentreprenad eller funktionsentreprenad är att föredra. 
Förfrågningsunderlaget behöver inte vara riktat enbart mot leverantörer av 
träsystem, utan istället är det valet av entreprenadform som ska upphandlas som 
avgör om leverantörerna kan lämna ett anbud. Exempelvis valde Växjö vid 
upphandlandet av VB Portvakt att upphandla en totalentreprenad. Vid intervjun 
med Mikael Thorgren framkom det att ett vanligt problem är att det finns tekniska 
krav som medför att stomsystemet måste modifieras för att möta de tekniska 
kraven. Kostnaden av denna modifiering är svår att uppskatta i förhand i 
anbudssumman. I förfrågningsunderlagen finns det ofta skrivelser att 
reservationer på priset inte får göras vilket då medför att det är svårt att lämna ett 
anbud som innehåller ett förslag med trästomme.  

För att skapa stora träbyggnadsprojekt krävs det ett tätt samarbete mellan 
beställare och leverantör. För att projektet ska bli så lyckat som möjligt är det av 
stor vikt att tidigt kunna involvera leverantören i projektet. Eftersom att man då 
gemensamt kan bedöma hur projektet ska utformas och genomföras.  Vid 
offentlig upphandling över tröskelgränserna är detta inte alltid tillåtet då det i vissa 
fall bryter emot exempelvis principen om öppenhet och transparens, 
likabehandling. Beställaren kan dock välja att innan upphandlingen föra en dialog 
med potentiella leverantörer i enighet med EU Direktiv 2004/18EG, 
beaktandesats 8 samt 15. I fallet med VB Portvakt valde Växjö att 
förfrågningsunderlaget skulle bestå av en generell kravspecifikation. Efter det att 
tilldelningsbeslutet hade annonserats specificerade leverantören tillsammans med 
beställaren en detaljerad krav- och funktionsspecifikation.  
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4.2 Hur skiljer sig förfrågningsunderlag mellan privata 
och kommunala beställare? 
Privata beställare omfattas inte av Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 
Därav kan en privat beställare välja att antingen direkt gå till en leverantör istället 
för att hålla en upphandling.  Skulle en upphandling hållas kan den ske via 
antingen ett selektivt förfarande, där ett antal leverantörer bjuds in att lämna 
anbud. Eller via en öppen upphandling där vilken leverantör som helst får lämna 
anbud.   

Vad det gäller förfrågningsunderlaget ställs det inga krav att detta skall möta de 
åtta grundläggande principerna för offentlig upphandling. Således kan en beställare 
specificera precis vilken produkt som skall användas utan att behöva skriva ”eller 
motsvarande”.  

Skillnaderna mellan de förfrågningsunderlag som analyserades i avsnitt 3.3, visar 
att förfrågningsunderlaget som användes vid en privat upphandling enbart bestod 
av ritningar. I intervjun framkom det att när Lindbäcks bygg samarbetar med 
privata aktörer används inte förfrågningsunderlag utan de ingår ett partnerskap.  

 

4.3 Hur kan förfrågningsunderlag utvecklas för att 
skapa möjlighet att lämna anbud med trästomme? 
Förfrågningsunderlaget bör vara specifikt för objektet som ska upphandlas och 
inte ett återanvänt förfrågningsunderlag från en tidigare upphandling. 

Först och främst bör beställaren välja att utvärdera anbuden enligt ”det ekonomiskt 
mest fördelaktiga”, på så sätt kan beställaren utvärdera anbud med alternativa 
utföranden om det har angetts i annonsen och förfrågningsunderlaget att sådana 
godtas. Beställaren kan då samtidigt använda sig av poängsystem för att utvärdera 
de olika anbuden.  

Med hjälp av en väl genomförd marknadsundersökning i kombination med en 
dialog med potentiella leverantörer bör beställare ha en tillräcklig kunskap om 
marknaden och vilka lösningar som erbjuds för att kunna formulera 
kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget.  

Vidare visar resultatet under rubrik 4.1 att leverantörens byggsystem spelar stor 
roll för om ett anbud kan lämnas på upphandlingen. Leverantörer av slutna system 
kräver att entreprenadformen är funktionsentreprenad eller totalentreprenad. 
Leverantörer av öppna byggsystem kan lämna anbud på en ytterligare uppdelade 
entreprenad, exempelvis generalentreprenad.  Således spelar valet av entreprenad 
och leverantörens byggsystem en avgörande roll för om anbud kan lämnas. 
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Kravspecifikationen 

Om innovativa eller nya lösningar efterfrågas bör kravspecifikationen vara 
tämligen fri från tekniska specifikationer. Kravspecifikationen bör istället fokusera 
på de krav som beställaren har på antigen vilken funktion det upphandlande 
objektet ska fylla, eller vilka behov hos beställaren som ska tillgodoses. Dessa krav 
kan vara ställda i antingen ska eller bör krav. Exempelvis fönstren ska ha ett u-
värde motsvarande 0,8, eller fönstren bör ha ett u-värde motsvarande 0,8. Vid 
exempelvis upphandling av en byggnad kan beställaren välja att framföra sina 
önskemål gällande gestaltning, form och kvalité snarare än i tekniska 
specifikationer. Då tekniska specifikationer kan ses som motsatsen till funktions- 
och prestandakrav. I förfrågningsunderlaget till VB Portvakt var det endast en 
generell kravspecifikation som användes för att byggnaden skulle uppnå passivhus 
standard, men även Hyresbostäder Växjö ABs krav på miljömedvetenhet. En 
relativt generell kravspecifikation medför sannolikt att olika typer av lösningar 
kommer att lämnas i anbuden, dock kan det medföra att objektet som ska 
upphandlas inte beskrivs tillräckligt väl, samt att kostnadsförslagen i anbuden inte 
återspeglar slutkostnaden. Ett förfrågningsunderlag bör i grund och botten vara så 
detaljerat som möjligt för att väl beskriva vad som skall upphandlas med även för 
att underlätta exempelvis mängdtagningen som leverantörerna beräknar sitt pris 
på.  

Förfrågningsunderlaget bör dock inte bestå av en färdigprojekterad byggnad 
eftersom att det då är svårt att anpassa ett framförallt slutet träbyggnadssytem. 
Detta eftersom det finns begränsningar i vilka ingrepp som kan göras i 
byggsystemet. Dessa begränsningar är dock oftast kvalitetsrelaterade. Det är 
dessutom svårt för en leverantör att uppskatta kostnaden för att ändra systemet, 
vilket medför att det är svårt att lämna en korrekt prisuppgift.  I fallet med ett 
färdigprojekterat förfrågningsunderlag tenderar lösningarna då att vara valda på 
förhand av beställaren och lösningar som egentligen hade kunnat vara bättre blir 
då uteslutna från upphandlingen.  

Som David Sundgren i sin rapport påpekar är det i princip omöjligt att författa ett 
förfrågningsunderlag som är både lösningsneutralt och samtidigt innehåller en 
fullständig kravspecifikation.  

Alternativa utföranden 

För att beställaren skall få utvärdera anbud som innehåller alternativa 
utföranden/lösningar ska detta anges i annonsen och förfrågningsunderlaget. 
Kravet för att ett anbud med ett alternativt utförande ska få utvärderas är att det 
ska uppfylla minimikraven i förfrågningsunderlaget. Vad som menas med 
minimikrav utrycks inte mer specifikt än så för offentlig upphandling över 
tröskelgränserna. I kammarkollegiets dokument ”Utformning av förfrågningsunderlag” 
kan man läsa att minimikraven utgörs av en samling skall-krav. Om dessa inte 
existerar får inte alternativa anbud antas.  
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När kravspecifikationen utgörs av behov som skall uppfyllas, kan alternativa 
anbud anses vara överflödigt då själva poängen med en sådan kravspecifikation är 
just att få olika lösningsförslag på hur behovet skall mötas. Alternativa utföranden 
kan anses vara lämpliga då objektet som ska upphandlas har en 
grundfunktionalitet. Denna grundfunktionalitet skulle då kunna utgöra grunden 
för minimikraven som leverantörerna sedan ger sina lösningförslag på.  

Eftersom anbud med alternativa utföranden/lösningar är mer komplicerade att 
utvärdera än vanliga anbud, tenderar beställarna att vara oroliga för att 
leverantörer som inte fick kontraktet ska vara mer benägna på att vilja överpröva 
upphandlingen.  
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5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet var att förbättra förfrågningsunderlaget för 
möjligheten att lämna in anbud och bygga flerbostadshus med trästomme.  
 
Målet med examensarbetet var att utveckla nuvarande förfrågningsunderlag utifrån 
möjligheten att lämna in anbud med trästomme. Utefter detta följer nedan en 
diskussion angående de resultat vi har kommit fram till. 
 

5.1.1 Vad är det utifrån ett byggföretags perspektiv inom trästomme 
som avgör om de kan lämna anbud eller inte? 

Träbyggandet idag sker främst i form av ett industriellt byggande, där 
leverantörerna försöker standardisera så mycket av tillverkningen som möjligt. 
Detta medför att leverantörerna har svårt att anpassa sitt byggnadssystem efter ett 
färdigprojekterat förfrågningsunderlag. Där alla tekniska specifikationer är 
bestämda. Det gäller även om det är en utförandeentreprenad som skall 
upphandlas.  Eftersom leverantörerna försöker standardisera så mycket som 
möjligt av tillverkningen innebär det att ändringar i systemet kan dels vara 
kostsamma men även komplicerade att genomföra. Det kan medföra att 
leverantören inte kan garantera exempelvis kvalitén på systemet. Får leverantören 
inte reservera sig för prisändringar i anbudet på grund av de ändringar som måste 
göras på systemet, kan inte ett godkänt anbud lämnas. Ett slutet byggsystem är 
exempelvis svårare att anpassa än ett öppet byggsystem där byggdelar från olika 
leverantörer kan kombineras. Leverantörer av slutna byggsystem kan därför lämna 
anbud om entreprenadformen som upphandlas är totalentreprenad eller 
funktionsentreprenad. En leverantör av ett öppet byggsystem kan lämna anbud på 
något mer uppdelade entreprenadformer, exempelvis generalentreprenad. Därför 
är det lättare för en leverantör av trästommar att genomföra byggproduktionen 
om de tekniska specifikationerna inte är bestämda, alternativt är generellt 
utformade.  

5.1.2 Hur skiljer sig förfrågningsunderlag mellan privata och 
kommunala beställare?  

En privat beställare väljer själv hur denna vill att projektet skall handlas upp. 
Beställaren kan välja att direkt kontakta en leverantör eller hålla en upphandling 
med inbjudna leverantörer – så kallat selektivt förfarande.  

Skillnaden mellan förfrågningsunderlagen torde vara att en kommunal beställare 
berörs av lagarna kring offentlig upphandling och kan därmed inte specificera 
vilken typ av kyl det ska vara i köket, utan måste använda sig av skrivelse liknande; 
”eller motsvarande”.  
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De analyserade förfrågningsunderlagen visade sig vara varandras motsatser. 
Förfrågningsunderlaget ifrån den kommunala beställaren i Växjö visade sig vara 
väldigt generellt i sin tekniska specifikation och ritningar som enbart visade 
formen och gestaltningen av det upphandlande objektet.  

Förfrågningsunderlagen borde dock i verkligheten vara relativt lika varandra. Båda 
varianterna beskriver vad som skall upphandlas. Vissa tydligare som vid färdig 
projekterande förfrågningsunderlag. I både privata förfrågningsunderlagen och 
förfrågningsunderlag som används vid offentligupphandling skall exempelvis ange 
hur anbuden utvärderas. Så länge den privata upphandlaren väljer att följa BRUK 
2007s regelverk.  

Det finns inget stöd i litteraturen som stödjer att förfrågningsunderlagen skulle 
skilja sig åt nämnvärt, då de fyller samma funktion. De förfrågningsunderlagen vi 
har analyserat i dokumentanalysen är snarare ett exempel på varandras motsatser. I 
intervjun berättade Mikael Thorgren att de privata beställare de samarbetar med 
inte använder sig utav förfrågningsunderlag, utan jobbar istället i samverkan.   

5.1.3 Hur kan förfrågningsunderlag utvecklas för att skapa möjlighet 
att lämna anbud med alternativa stomförslag? 

Resultat från litteraturstudien visar att det effektivaste sättet är att dels utvärdera 
anbuden efter ”det mest ekonomisk fördelaktiga”, men även att istället för att 
använda sig av ett färdigprojekterat förfrågningsunderlag där lösningarna redan är 
valda av beställaren - använda sig av en mer generell kravspecifikation och istället 
ställa krav på exempelvis funktion, gestaltning eller form.  Detta resultat stöds 
både av de rapporter som granskats i litteraturstudien men även av 
dokumentanalysen av Hyresbostäder i Växjös förfrågningsunderlag och i intervjun 
med Mikael Thorgren.  

VB Portvakten var inte tänkt att i första hand vara uppförd med trästomme, utan 
det valdes senare vid upphandling. Detta talar för att ett nära samarbete mellan 
beställare och leverantör är att föredra då olika lösningar kan diskuteras fram 
gemensamt. Det ger även möjligheten att kunna välja en annorlunda lösning som i 
slutändan kan vara lika bra om inte bättre. Detta kräver dock att entreprenadtypen 
är totalentreprenad eller liknande. Även detta kan styrkas med hjälp av 
litteraturstudien som visar att eftersom träbyggandet idag främst sker i öppna eller 
slutna system så bör leverantören få stå för de tekniska specifikationerna då det är 
svårt att anpassa exempelvis ett slutet byggsystem. 

Ett förfrågningsunderlag skall enligt viss litteratur vara så detaljerat som möjligt 
för att säkerställa att upphandlingen blir rätt. David Sundgren beskriver det som i 
princip omöjligt att skriva ett förfrågningsunderlag som är både lösningsneutralt 
med ändå med en fullständig kravspecifikation. Därför får beställaren sannolikt 
göra en avvägning mellan en generell kravspecifikation och risken att utesluta 
lösningar som i självaverket kunde varit bättre.  
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Att använda en generell kravspecifikation kan medföra att objektet inte beskrivs 
tillräckligt noga. Vilket kan resultera i att leverantörernas anbud blir för låga 
jämfört med den verkliga slutsumman. Dock är det enligt författarna av denna 
rapport inte en överhängande risk kopplat till förfrågningsunderlaget, då flera 
projekt som har upphandlats via offentlig upphandling som har blivit dubbelt så 
dyra som anbudssumman, exempelvis äventyrsbadet i Sundsvall. Det finns inte 
heller något stöd i de dokument som har granskats ifrån exempelvis 
kammarkollegiet. Enligt Mikael Thorgren borde risken minskas då beställaren 
ändå får in flera olika anbud och kan då jämföra anbudssumman. Möjligtvis löper 
objektet som skall handlas upp att inte bli tillräckligt noga beskrivet för att 
leverantörerna skall vara helt säkra på vad som skall upphandlas. Så länge som 
beställaren i förfrågningsunderlaget visar i specifikationen hur objektet skall se ut i 
exempelvis form, gestaltning borde risken kunna minskas.  

Sammanfattningsvis om Sverige vill öka byggandet med trästomme enligt 
träbyggnadsstrategin som har antagits, måste ökningen komma från beställare 
ledet. En kommun är en viktig drivkraft för att få fram storskaliga projekt som 
uppförs med en trästomme. Eftersom kommunerna följer lagen om offentlig 
upphandling bör förfrågningsunderlaget utformas på ett sätt att leverantörer av 
träbyggsystem kan lämna anbud. Ett förfrågningsunderlag med en 
kravspecifikation som tillåter exempelvis trästommar bör kunna formuleras efter 
en väl genomförd marknadsanalys, samt samtal med potentiella leverantörer. Tillåt 
i sådana fall anbudsgivarna att få reservera sig för prisändringar, på så sätt kan 
leverantören uppskatta kostnaden för att modifiera stomsystemet i 
anbudssumman. Ett bättre alternativ är att lämna en generell kravspecifikation och 
låt leverantören göra materialvalen. Förfrågningsunderlaget behöver alltså inte 
vara riktat enbart mot leverantörer av träbyggsystem, istället spelar valet av 
entreprenadform en större roll för huruvida leverantörerna av träbyggsystem kan 
lämna ett anbud. Den litteratur från kammarkollegiet som har studerats anger att 
beställaren vid upphandling ska använda sig av utvärderingskriteriet det 
ekonomiskt mest fördelaktiga och samtidigt tillåta alternativa anbud.  Alternativa 
anbud anser David Sundgren fungera bra då objektet som skall upphandlas har en 
grundfunktion, vilket en byggnad får anses ha.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Litteraturstudie 

Under litteraturstudien försökte vi att alltid gå till originalkällan. Först samlades 
artiklar som kunde vara relevanta från bland annat sök tjänsten hj.diva-portal.org 
och sciencedirect.com. Många av de rapporterna handlade dock om trästommars 
positiva inverkan på miljön, alternativt om marknadsandelar och hur dessa kunde 
ökas snarare än om upphandlingen av dem. Efter att ha gått igenom litteraturen 
insåg vi att många rapporter hänvisade till samma originalkälla, exempelvis David 
Sundgrens rapport.  



Diskussion 

39 

Eftersom offentlig upphandling i sig är relativt komplicerat så har 
kammarkollegiet gett ut en rad rapporter där de har tolkat lagarna och angivit 
riktlinjer för beställare och leverantörer. Dessa rapporter var till stor hjälp då de 
tar upp hur beställare skall gå tillväga vid upphandling av alternativa lösningar och 
upphandling överlag. De flesta rapporter som vi har använt från kammarkollegiet 
och konkurrensverket är utgivna från och med 2012. Det innebär att de behandlar 
den version av lagen om offentlig upphandling som är aktuell idag.  

5.2.2 Dokumentanalys 

För att få empiri till rapporten valde vi att granska förfrågningsunderlag som har 
använts i verkligheten. Eftersom förfrågningsunderlag inte är en offentlig 
handling, samt innehåller en del känslig information gick dessa inte att söka fram 
utan kontakt fick tas med Växjö kommun. Trots att de genomgått en 
omorganisation samt att deras arkiv hade flyttats så fick vi tag i alla handlingar 
gällande upphandlingen av VB Portvakt. Frågan om att få medverka skickades till 
Jönköpings kommun som avböjde. Vi fick in delar av ett förfrågningsunderlag 
från Tengbom i Jönköping som bestod endast av arkitektritningarna. Möjligtvis 
kunde detta ha påverkat resultatet i rapporten, men grunden till resultatet återfinns 
ändå i de regler och lagar som berör offentlig upphandling.  
 

5.2.3 Intervju 

Vi valde att använda oss av intervjuer i slutskedet av vårt examensarbete för att ha 
möjligheten att kontrollera validiteten av vårt resultat mot verkligheten. Under 
planeringen av examensarbetet hade vi kontakt med Stig Axelsson som är 
försäljningschef på Martinssons bygg. Han poängterade redan då problemet med 
färdigprojekterade förfrågningsunderlag för byggnader med stålstomme.  
 
En intervju genomfördes med Mikael Thorgren som är områdeschef på Lindbäcks 
bygg. Efter intervjun förklarade vi våra resultat vilket stämde väl överens med de 
svaren Mikael Thorgren hade gett under intervjun. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
För att främja byggandet med trästommar bör förfrågningsunderlaget bestå av en 
generell kravspecifikation och istället ha sin vikt i utformningen av byggande. 
Alternativt låta entreprenören stå för kravspecifikationen när upphandlingen är 
slutförd. Det bör alltså inte vara ett redan färdigprojekterat förfrågningsunderlag. 
Förfrågningsunderlaget behöver alltså inte vara riktat enbart mot leverantörer av 
trästommar. Istället spelar valet av entreprenadform en viktig roll. 
Entreprenadformen som skall upphandlas bör vara totalentreprenad eller 
funktionsentreprenad. Detta eftersom träbyggandet till stor del sker som 
industriellt byggande med antigen ett öppet eller slutet system. Vid 
funktionsentreprenad alternativt total entreprenad, sköter entreprenören 
projekteringen av projektet. Ett öppet byggsystem ger dock mer flexibilitet och 
kan användas vid en något mer uppdelad entreprenad, exempelvis 
generalentreprenad.  

Vid anbudsutvärderingen bör utvärderingsgrunden ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” 
väljas, för att kunna tillåta anbud med alternativa utförande. 

Författarnas rekommendation för ytterligare studier vore att undersöka vilka 
möjligheter en partnerupphandling medför där en privat beställare och en 
myndighet tillsammans upphandlar ett projekt. Även en undersökning om vilken 
skillnad en generellare kravspecifikation ger på slutsumman för projektet – blir det 
större skillnad på anbudsumman jämfört med slutsumman om kravspecifikationen 
är mer generellt utformad?
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Bilaga 1 Administrativa föreskrifter från förfrågningsunderlaget av 

Hyresbostäder i Växjö ABs upphandling av VB Portvakt. Hur 
anbuden kommer att utvärderas. 

Bilaga 2 Anbudsuvärderingen av Hyresbostäder i Växjö ABs upphandling av 
VB Portvakt. 

Bilaga 3 Administrativa föreskrifter från förfrågningsunderlaget av 
Hyresbostäder i Växjö ABs upphandling av VB Portvakt. Beskriver 
objektet samt hur måldokumentet skall uppföras och dess innebörd. 
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Bilaga 8 A-ritning (planritning) från Förfrågningsunderlag från Tengbom vid 
upphandlingen av HSB bostäders kV Elddonet, brf Stenhuggaren. 

Bilaga 9 A-ritning (detaljer) från Förfrågningsunderlag från Tengbom vid 
upphandlingen av HSB bostäders kV Elddonet, brf Stenhuggaren. 
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Bilaga 11  Intervju med Mikael Thorgren, Områdeschef på Lindbäcks bygg. 
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Bilaga 10 

Intervju, examensarbete, Jönköpings tekniska högskola 
Hej! 
 
Upplever du i egenskap av leverantör av trästommar att ni möter 
förfrågningsunderlag som ni har svårt att lämna ett rent anbud på? (förtydligande; 
är det vanligt att ni stöter på sådana underlag eller sker det mer sällan) 
 
- ”Det gör vi i de flesta fallen. Det finns allt som oftast tekniska lösningar med ibland 
skallkraven som princip alltid avviker ifrån vårt system. Det resulterar i att vi måste göra 
kostsamma ändringar och då reservationer för priset inte accepteras, samt att sidoanbud inte är 
tillåtna så har vi svårt att lämna ett godkänt anbud. Det är alltid svårt att sätta ett pris på hur 
mycket ändringarna av vårt system kostar”.  
 
Hur tror du att förfrågningsunderlagen kan förbättras för att öka byggnadet med 
trä och alternativa/nya lösningar? 
 
-”Förfrågningsunderlagen behöver inte styras emot just trä, men ställ krav på exemeplvis ljud, 
fönsters u-värde m.m. men låt oss som entreprenörer ge förslag på materialvalen”. 
 
Finns det någon generell skrivelse/krav eller del i förfrågningsunderlagen som gör 
att ni har svårt att lämna ett rent anbud? 
 
-”När anbudet innehåller en mängd skallkrav i de tekniska specifikationerna. Samt administra 
föreskrivningar som anger att man inte får ange ett pris med reservationer, samt att sidoanbud 
inte är tillåtna. Ibland känns det som förfrågningsunderlagen författas av exempelvis konsulter 
som inte vet vad det är som dom ska upphandla.” 
 
Ett antal rapporter nämner att en mer generell kravspecifikation skulle kunna 
bidra till att alternativa lösningar skulle kunna lämnas som anbud, tror du att det 
skulle underlätta möjligheten att lämna ett anbud i trä? Eller skulle det snarare 
kunna leda till en osäkerhet angående vad beställaren egentligen är ute efter, göra 
uppskattningen av totalkostnaden svårare m.m.? 
 
”Helt klart! Det finns en osäkerhet hos beställaren. Ställ som sagt krav på exempelvis fönster 
istället för på material. Förhoppningsvis får beställaren in flera olika anbud att ta ställning till 
ändå, så osäkerheten borde försvinna”.  
 
Upplever ni någon skillnad mellan de förfrågningsunderlagen som används vid 
offentlig upphandling jämfört med upphandling som hålls av privata aktörer?   
 
”De privata beställare som vi jobbar mot använder i princip aldrig förfrågningsunderlag. Istället 
jobbar vi i samverkan, där det exempelvis finns detaljplaner på vad som skall byggas”.  
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Bilaga 11 
 
Hur upplever du att kunskapen om byggbranschen är hos de som formulerar 
förfrågningsunderlagen (bra eller bristfällig kunskap)? 
 
”Mittemellan, eller mer mot bristfällig. Det upplevs som förfrågningsunderlagen tas fram av en 
organisation där man gör som man alltid har gjort. I vissa fall vet man att om vi gör 
förfrågningsunderlaget på det här sätet/återanvänder ett tidigare förfrågningsunderlag så kommer 
entreprenör X lämna anbud som sist och det gick ju så bra då”. 
 
 
Sist men inte minst, har du några övriga rekommendationer på 
förfrågningsunderlagens utformning eller offentligupphandling i övrigt? 
 
”Tydlig med vad man vill ha, men författa inte de tekniska specifikationerna. Man kan tänka 
det som en tre stegs raket 1 Skallkrav 2 3 Tydliga kriterier vid anbudsutvärdering”. 
 
Ett hjärtligt tack för din medverkan i vår intervju!  
 


