
   

 

Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

Rekommendationer för att korta ner 

upphandlingstiden mellan industriella 

byggföretag och kommuner 

 Recommendations to make the procurement process 

between industrial building companies and municipalities 

more time efficient 

Jesper Bertilsson 

Alexander Samuelsson 

I samarbete med Flexator AB 

EXAMENSARBETE 2016 

Byggnadsteknik 

 



   

 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och 

resultat. 

Examinator:  Martin Lennartsson 

Handledare:  Henrik Lindroth 

Omfattning:  15 hp 

Datum:  2016-06-02



 Abstract  

 

i 

 

Abstract 

Purpose: Today there is a shortage of housing in Sweden, where the industry cannot 

meet the demand in the annual producible of buildings. To get a faster construction 

process there is much to improve, for example the procurement process. One solution 

to the building shortage is Industrial construction. The industrial building companies 

are more or less limited to their building concept, some municipal special requirements 

appears to be a problem. The purpose of this work is to develop a proposal to streamline 

the procurement time between municipalities and industrial building contractors. 

Method: To come up with a proposal we used a qualitative approach, because the issues 

are based on deeper knowledge in the area and may be difficult to measure. As a 

qualitative method we chose semi-structured interviews to be done. The interviews 

were made with the relevant people, one from an industrial building company and six 

people from selected municipalities. All of them had good knowledge in the area of 

procurement and is their expertise. This was to get a high validity of the report. For high 

reliability there was specific questions that provided specific answers to the main 

questions of the report. 

Findings: The main problems were the delays that came at the review procedure, the 

design of the tender documents and when a procurement must be redone. The factors 

that may be behind the problems of time delays are tender terms, special requirements, 

rejection of offers, formality errors and obscurities in the tender documents, 

misinterpretations and poor communication with contractors.  

Implications: For a faster procurement process it is recommended to introduce a 

deposit for the review procedure, procure more design and build contracts, more use of 

functional descriptions, better dialogue between purchaser and contractor, put more 

resources into getting a proper and clear tender document, as well as use of partnering 

as a form of cooperation. 

Limitations: The report dealt only with open procedures in public procurement. It was 

also limited to procurement forms, which is general contractor and design-and build 

contractor and then partnering as a cooperative form. The result dealt only with how 

municipalities work and not on how the industrial building companies were working.  

Keywords: Tender documents. Special requirements. Review procedure. Offers. 

Functional descriptions. Technical descriptions. 

Content is described in Swedish below.
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Sammanfattning 

Syfte: Idag syns en tydlig bostadsbrist i Sverige där branschen inte kan möta efterfrågan 

i den årliga produceringen av bostäder. För att få en snabbare byggprocess finns det 

mycket att effektivisera bland annat i de offentliga upphandlingarna. En lösning på 

bostadsbristen är industriellt byggande. Eftersom de oftast är mer eller mindre 

begränsade till sina byggkoncept kan en del kommunala särkrav vara ett problem. Målet 

med arbetet är att ta fram rekommendationer för att korta ner upphandlingstiden mellan 

kommuner och industriella byggföretag. 

Metod: För att komma fram till rekommendationerna användes en kvalitativ ansats, 

eftersom frågeställningarna byggde på djupare kunskap inom området som kan vara 

tolkbart och subjektivt att mäta. Som kvalitativ metod gjordes semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna gjordes med relevanta personer från sex stycken utvalda 

kommuner och en representant från ett industriellt byggföretag. Dem var väl insatta och 

hade god kunskap inom området om upphandlingar. Detta för att få en hög validitet i 

rapporten. För en hög reliabilitet ställdes preciserade frågor som gav svar på rapportens 

frågeställningar. 

Resultat: De främsta problemen var tiderna som tillkommer vid överprövningar, vid 

utformning av förfrågningsunderlag och när en upphandling måste göras om. De 

faktorerna som låg bakom problemen för tidsfördröjningarna är upphandlingsform, 

särkrav, förkastning av anbud, formaliafel och otydlighet i förfrågningsunderlaget, 

misstolkningar samt dålig kommunikation med entreprenörer. 

Konsekvenser: För en snabbare upphandlingsprocess rekommenderas att införa en 

depositionsavgift för att överpröva, upphandla mer totalentreprenader, mer användning 

av funktionsbeskrivningar, mer dialog mellan beställare och entreprenör, lägga mer 

resurser på att få ett korrekt & tydligt förfrågningsunderlag, samt använda partnering 

som samarbetsform. 

Begränsningar: Undersökningen behandlade endast öppna förfaranden i de offentliga 

upphandlingarna. Den var även begränsad till upphandlingsformerna 

generalentreprenad och totalentreprenad samt samarbetsformen partnering. Resultatet 

behandlade endast hur kommunerna arbetade och inte hur de industriella byggföretagen 

arbetade. 

Nyckelord: Förfrågningsunderlag. Särkrav. Överprövningar. Anbud, 

Funktionsbeskrivning. Teknisk beskrivning.
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en förklaring till inriktningen på den valda studien genom att bland 

annat beskriva bakgrund och problembeskrivning. Sedan presenteras målet med studien 

samt vilka frågeställningar rapporten grundar sig på. Då studien kommer att behandla 

ett stort område läggs det även fram avgränsningar på punkter som inte ska behandlas. 

Hela kapitlet avslutas med en disposition. 

1.1 Bakgrund 
Mellan åren 1965-1974 skedde det som brukar betecknas som “Miljonprogrammet” i 

Sverige. Enligt Boverket (2014) byggdes under denna period 1 005 578 bostäder i 

Sverige, det handlade egentligen inte om någon bostadsbrist utan det fanns ett mål att 

höja takten i bostadsproduktionen. 1970 var året då flest bostäder stod klara, 109 843 

nya lägenheter blev färdigställda. Redan innan Miljonprogrammets slut så sjönk den 

årliga nybyggnationen för att det till slut inte fanns någon bostadskö, det ledde till 

uthyrningsproblem för fastighetsägarna. Därmed var miljonprogrammet över, speciellt 

för flerbostadshusen men för småhusproduktionen ökade efterfrågan. 

Den totala nybyggnationen har inte motsvarat efterfrågan de senaste decennierna då det 

alltjämt pratas om bostadsbrist. I mitten av 1980-talet låg bostadsproduktionen på under 

30 000 bostäder per år. Med tiden fortsatte produktionen att succesivt minska och 

mellan åren 1995-2000 nåddes det rekordlåga siffror med 12 000 bostäder per år. Fram 

tills 2015 har bostadsproduktionen ökat med ett undantag på finanskrisen 2009 då det 

genomsnittliga byggandet sjönk med 10 000 bostäder per år till 20 000. (Boverket, 

2014) 

Stefan Attefall f.d. Bostadsminister sade i en intervju den 14 april 2014 att “Vi vill ge 

kommunerna möjlighet att gå fram snabbare i planprocessen och göra regelverket 

enklare” (Snis, 2015). Grunden till detta uttalande var att Boverket och Regeringen 

tillsammans hade kommit fram till att det var bostadsbrist i Sverige och att det fanns 

flera skäl till detta (det råder fortfarande bostadsbrist i Sverige) (Tejre, 2014). Regler, 

lagar, föreskrifter och allmänna bestämmelser etc. är något som har kommit in mer och 

mer i bostadsbyggandet. Detta är för att gynna bostadskvalitén och höja livsstandarden 

i Sverige, men det kan få motsatt effekt när produktionen är alldeles för låg med vad 

som behövs i Sverige år 2016. Redan 1977 skärptes kraven betydligt på främst 

energiåtgång och anpassningsbara bostäder för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. (Berger, Blomberg & Vidén, 2007)  

Enligt Boverkets byggbehovsanalys (2015) så tyder det på att det behöver produceras 

75 000 stycken bostäder per år den närmsta tiden. I dagens takt som ligger på runt 50 

000 bostäder per år så är bostadsproduktionen långt ifrån vad som egentligen krävs. 

1.2 Problembeskrivning 
Problemet med bostadsbristen är att det inte byggs tillräckligt med bostäder trots att 

byggtekniken utvecklas. Industriellt byggande har växt fram mer och mer under de 

senaste 30 åren och är ett koncept som tycks vara framtiden (Snis, 2015). Industriellt 

bostadsbyggande föreslås definieras som: “Industriellt bostadsbyggande innebär en 

välutvecklad byggprocess med en genomtänkt organisation för effektiv styrning, 

beredning och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat med 
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användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa maximalt värde för 

kunderna” (Boverket, 2008).  

Industriella bostadsbyggandet är en process i sig som utöver den vanliga traditionella 

byggstilen handlar om upprepning av moment för att utveckla sin produkt till det bättre 

gång på gång. De industriella byggföretagen använder sig av ett basutbud av produkter 

som de kan erbjuda på marknaden. Det är en viktig bit när industriella byggföretag ska 

starta en verksamhet, att undersöka marknaden, anpassa sin företagsmodell samt 

specialisering inom ett visst område. Det kan t.ex. vara förskolor, äldreboenden eller 

studentbostäder. Industriella byggföretag är inte flexibla när det gäller marknadens 

efterfrågan på nya produkter, utan erbjuder istället justering av deras färdiga 

byggnadskoncept. Genom att rikta in sig på ett fåtal produkter med små variationer där 

upprepning av byggkonstruktionen sker, skapar det bättre hantverk och säkrare värden 

på budget. Industriellt byggande grundar sig på användning av tidigare kunskap, 

produktutveckling, effektiv logistik och användarerfarenhet. Ju fler gånger själva 

byggnationsprocessen upprepas desto bättre fungerar produktutvecklingen (Lessing, 

2015). 

Problemet verkar inte ligga i entreprenörens händer utan hos den enskilda kommunen. 

Viljan och kompetensen finns hos byggföretagen men att kommunernas särkrav kan 

ställa till det och byggkostnaderna stiger ju mer komplicerade särkraven är. Att den 

enskilda kommunen har rätt att skapa sina egna särkrav är inte mer än rätt. Det gör hela 

upphandlingsprocessen betydligt dyrare, särskilt när särkraven kan variera väsentligt. 

Kommuner som ställer höga krav i sina förfrågningsunderlag försvårar för industriella 

byggföretag att anpassa sina standardiserade byggnader som byggs i fabrik där 

produkter redan finns i lager (Viking, 2014). 

När kommunen använder sig utav ett styrt förfrågningsunderlag som innefattar mycket 

specifika detaljer i projektet så behöver kommunen anställa konsulter för att just få fram 

dessa. Kompetensen saknas på kommunens sida, det gör den inte hos byggföretagen. 

Genom att välja ett styrt underlag blir arbetet dubbelt, kommunen anställer konsulter 

som gör ett arbete som de industriella byggföretagen redan har färdigt på skrivbordet. 

Det kostar pengar och tar längre tid i anbudsskedet. Om kommunen istället skulle 

använda sig utav funktionsunderlag där det inte finns några tekniska krav utan istället 

en mer öppen tolkning av vad kommunen är ute efter så skulle processen bli snabbare 

och mer kostnadseffektiv. Detta skulle kunna främja konkurrenskraften, innovation och 

utveckling av egna lösningar i byggbranschen vilket riskeras att förloras av för mycket 

detaljstyrning (Viking, 2014). 

En överprövning i upphandlingsprocessen drabbar både den myndighet som har behov 

av den upphandlade varan och för den leverantör som vunnit kontraktet och som vill 

sätta igång byggprojektet så snart som möjligt. Även enskilda medborgare och företag 

kan drabbas för att myndigheterna inte kunnat leverera den service som de har i uppdrag 

att tillhandahålla. På grund av rädslan för överprövningar så leder det till att 

förfrågningsunderlagen utformas på ett sätt som inte gynnar affären 

(Upphandlingsutredningen, 2014). Fryksdahl, Jönsson och Lindgren (2013) menar att 

det motverkar chansen att pröva nya modeller som ger bättre konkurrens, innovativa 

lösningar och utvecklar kvalitet.  
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet var att ta fram rekommendationer för att korta ner upphandlingstiden 

mellan kommuner och industriella byggföretag. 

 

1. Vilka är de främsta problemen som påverkar upphandlingstiden mellan 

kommuner och industriella byggföretag? 

 

 

2. Vilka faktorer ligger bakom dessa problem vid upphandling mellan kommuner 

och industriella byggföretag? 

 

3. Hur kan dessa faktorer och problem hanteras för att reducera upphandlingstiden 

mellan kommuner och industriella byggföretag? 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten skrevs i samarbete med ett industriellt byggföretag. Rapporten utgick därför 

ifrån den branschens perspektiv i undersökningar och intervjuer. 

Avgränsningar i denna rapport var antalet kommuner, det blev sex stycken som skulle 

undersökas med hjälp av intervjuer. Antalet industriella byggföretag som var 

inblandade var ett, eftersom utgångspunkten var deras åsikter och fokus låg på hur 

kommunerna arbetade. 

Resultatet av arbetet undersökte endast på hur kommunerna arbetade och kan ändra sitt 

arbetssätt och inte på de industriella byggföretagen. 

Även olika typer och varianter av upphandlings- och samarbetsformer exkluderas, det 

rapporten jämförde var general- och totalentreprenad samt partnering som 

samarbetsform. 

Rapporten tog inte hänsyn till direktupphandlingar utan istället upphandlingar som 

krävde annonsering med ett förfrågningsunderlag. Rapporten tog bara hänsyn till öppet 

förfarande. 

1.5 Disposition 
För att kunna följa resterande delar av rapporten beskrivs dispositionen här. Följande 

del är en grundlig beskrivning av rapportens metoder och genomförande för att samla 

data och empiri. Sedan presenteras bakomliggande arbetsgång och teorier för 

datainsamlingsmetoderna samt dess trovärdighet. 

Därefter följs metod och genomförande delen med rapportens teoretiska ramverk. Detta 

avsnitt avser grunden för rapporten som hela undersökningen kommer att stödja sig på. 

I följande del redovisas den insamlade empirin som tagits fram från de kvalitativa 

metoderna som använts. 

I nästa del redovisas analys från studiens insamlade empiri och teoretiska ramverk.  
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Därefter kommer ett kapitel där studien diskuteras och därefter dras slutsatser som 

redovisar vad studien har åstadkommit och knyter ihop hela rapporten. 

För att säkerställa rapportens innehåll och utförande finns det en referenslista enligt 

Harvard-systemet där vetenskapliga artiklar och litteratur-källor läggs fram. 

Slutligen redovisas bilagor i form av intervju-mallar som gjorts. 
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2 Metod och genomförande 
I denna del redogörs vilka val av metoder och tillvägagångsätt som kommer att 

användas för att ta fram den empiri som behövs för att besvara frågeställningarna. Det 

som ligger till grund för metod och tillvägagångsätt är från vilken strategi och 

infallsvinkel arbetet tar satts ifrån. Kapitlet redogör för om det är en kvantitativ eller 

kvalitativ studie, hur pålitliga dessa metoder är och hur dem är kopplade till 

frågeställningarna. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Som undersökningsstrategi valdes en kvalitativ ansats. Rapporten behandlade ett 

komplext och subjektivt område där mål och frågeställningar krävde svar som innehöll 

en viss erfarenhet och expertis. För att få svar på de frågeställningar som ställts krävdes 

det att empirin togs fram genom en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden grundar 

sig i en mer subjektiv värld där datainsamlingen oftast är tolkbar och ostrukturerad. 

Ofta kan det handla om ostrukturerade intervjuer och djupare enkäter med värderingar 

och andra subjektiva inslag (Gillham, 2008). 

Som kvalitativ metod genomfördes intervjuer med företaget Flexator AB och de 

kommuner som tagits fram baserat på befolkningsmängd och geografisk placering. I 

intervjuerna skulle parternas uppfattning om problemet framgå. Intervjuerna skulle vara 

semistrukturerade för att kunna jämföras med varandra. I en annars ostrukturerad 

intervju så finns det risk för minskad validitet då svaren spretar åt olika håll mellan 

intervjuerna. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Den metod som valdes för att besvara studiens frågeställningar var intervjuer och 

litteraturstudier. Eftersom frågeställningen var subjektiv vilket var svårt att mäta med 

en kvantitativ metod så användes en kvalitativ metod som förfarande, i form av 

intervjuer med relevanta intressenter. Litteraturstudier behövdes för att kunna styrka 

svaren från intervjuerna samt att bygga upp intervjufrågor. Följande frågeställningar 

följs av en kopplad metod som kommer till att besvara den. 

1. Vilka är de främsta problemen som påverkar upphandlingstiden mellan 

kommuner och industriella byggföretag? 

 

Kopplad metod till första frågeställningen: Intervjuer med intressenter från kommuner 

och ett industriellt byggföretag och litteraturstudie. 

 

2. Vilka faktorer ligger bakom dessa problem vid upphandling mellan kommuner 

och industriella byggföretag? 

 

Kopplad metod till andra frågeställningen: Intervjuer med intressenter från kommuner 

och ett industriellt byggföretag och litteraturstudie.  

3. Hur kan dessa faktorer och problem hanteras för att reducera upphandlingstiden 

mellan kommuner och industriella byggföretag? 
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Kopplad metod till tredje frågeställningen: Intervjuer med intressenter från kommuner 

och ett industriellt byggföretag och litteraturstudie. 

2.3  Valda metoder för datainsamling 
De metoder som kan utnyttjas vid en kvalitativ studie är bland annat intervjuer, 

fallstudie, observationer eller dokumentanalyser (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). Den metod som lämpade sig bäst för denna studie var intervjuer och 

litteraturstudier. Att intervjuer valdes som ett metodval var för att föreskrifter och 

tillvägagångssätt kunde skilja sig avsevärt mellan kommuner. Upphandlingsförfarandet 

och hur krav ställs på ett projekt är inte standardiserat. Kommuners 

projektgrupper/tjänstemän tolkar lagar och förordningar på personliga sätt, därför går 

det inte att läsa sig till hur upphandlingsprocessen går till eller hur den har uppkommit 

i en specifik kommun. Det behövdes därför en personlig intervju med insatta personer 

från respektive kommun. Lagar och förordningar måste följas men där utöver kan en 

kommun ställa särkrav. 

Det finns olika former av intervjuer som t.ex., telefonintervju, informell intervju/ 

kvalitativ intervju, gruppintervju. Den form av intervju som användes för denna studie  

var en kvalitativ (Priebe & Landström, 2012). Som intervjumetod användes en 

semistrukturerad intervju. Det vill säga att intervjun var strukturerad och frågorna hade 

öppna svarsmöjligheter. Helt strukturerade intervjuer valdes bort som metod eftersom 

intervjupersonen blir helt låst till frågorna som ställs och kan inte avvika för att göra 

några tillägg. Svaren blir helt enkelt begränsade och kan inte följas upp. Ostrukturerade 

intervjuer kan vara svåra att behärska då svaren kan skilja sig mycket från varandra 

vilket kan göra det svårt att jämföra resultaten. För den här rapporten behövdes en 

strukturerad intervju men där frågorna var öppna och genererar jämförbara svar. 

Däremot fick inte intervjupersonerna känna sig begränsade, utan kunde svara så öppet 

som möjligt på frågorna. Alltså valdes en semistrukturerad intervju (Trost, 2010). 

Litteraturstudie valdes som en metod för att bygga en grund till att stärka den insamlade 

empirin, men också för att bygga på problembeskrivning samt bakgrund. Genom 

insamling av litteratur inom området kunde det undgås att utföra redan gjorda 

examensarbeten med samma resultat. Insamling och sökning av litteratur har skett 

genomgående under arbetets gång. 

2.4 Arbetsgång 
Målet med denna rapport var att få fram ett resultat som kan användas till att få fram 

rekommendationer på hur upphandlingstiden mellan industriella byggföretag och 

kommuner kan kortas ner. För att uppnå målet krävdes det att frågeställningarna blev 

välformulerade och gav svar på det som söktes. Det gjordes med hjälp av en intervju 

med upphandlingschefen på Flexator där den informationen gavs samt den 

problembeskrivning som behövdes. Den intervjun skedde på Flexators huvudkontor i 

Anneberg och spelades in med hjälp av teknisk utrustning för att senare analyseras och 

sammanfattas. Frågorna som ställdes till Flexator var allmänna frågor om 

upphandlingsprocessen, problem under upphandlingsprocessen som orsakar 

tidsfördröjning samt hur de ser på kommunernas sätt att arbeta. Utifrån den intervjun 

kunde intervjufrågor till kommunerna utformas. 
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Efter intervjun med Flexator så samlades ytterligare information från vetenskapliga 

artiklar och utredningar som styrkte problembeskrivningen som tillhandahållits från 

Flexator. De vetenskapliga artiklar som har samlats in var främst från databasen 

”Scopus”, "Science Direct” och ”Google”. De sökord som användes för att få fram de 

vetenskapliga artiklarna var bland annat ”industriellt byggande”, ”överprövning”, 

”entreprenadupphandlingar”, ”offentliga upphandlingar”, ”industrialised housing” och 

”procurement process”. När tillräckligt med information var insamlad kunde arbetet 

med att utreda kommunernas arbetssätt börja. 

För att få en bred bild över hur kommunerna jobbade med entreprenadupphandlingar 

så valdes sex kommuner med varierande befolkningsmängd samt spridd geografisk 

placering. De personer som intervjuades på respektive kommun valdes efter deras 

vardagliga arbete som i detta fall var entreprenadupphandlingar (se Tabell 1). Det var 

ytterst viktigt att intervjupersonerna hade kunskap inom området och det säkerställdes 

innan intervjuerna var påbörjade. 

Tabell 1. Tabellen visar vilka titlar som de intervjuade personerna hade samt vilken 

organisation och kommun de arbetade inom. 

Kommun Organisation Intervjuperson 

Göteborgs Stad Lokalförvaltningen Enhetschef 

Örebro 

kommun 

Futurum (kommunalägt 

fastighetsbolag) 

Verksamhetsutvecklare 

Tibro kommun Sammhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef 

Jönköpings 

kommun 

Tekniska kontoret Verksamhetschef för bygg- 

och underhållsavdelningen 

Nässjö kommun Tekniska förvaltningen Chef för byggavdelningen 

Skövde 

kommun 

Tekniska förvaltningen Fastighetschef 

 

Alla kommuner intervjuades med samma frågor om upphandlingsprocessen i sig, 

problem under upphandlingsprocessen samt förbättringsåtgärder på problemen. 

Intervjuerna varade mellan 45 till 105 minuter. Spridningen på intervjutiden berodde 

på personernas intresse för frågorna. Vissa intervjupersoner utvecklade frågorna mer 

än andra och gav fler exempel. För att besvara frågeställning 1 fick intervjupersonen 

först beskriva upphandlingsprocessen för att sedan vidareutveckla med följdfrågor om 

problem som har en påverkan på upphandlingstiden. I frågeställning 2 undersöktes 

faktorer som kan uppstå vid användning av dessa problem. Utfallet skulle vara vad 

konsekvenserna blev av brukandet av faktorerna och problemen. Sista frågeställningen 

handlar om att försöka få fram rekommendationer på hur faktorerna och problemen kan 

hanteras på ett annat sätt för att gynna upphandlingstiden. På så sätt blev 

frågeställningarna besvarade. Intervjuerna var personliga möten för att lättare förstå 



 Metod och genomförande  

 

8 

varandra och ställa följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in med teknisk utrustning 

för att kunna analyseras och sammanfattas i senare skede. 

2.5 Trovärdighet 
För att få en god reliabilitet i studien genomfördes insamlingsmetoderna med hög 

mätsäkerhet (Eriksson.B.K, 2013). Intervjuerna genomfördes med välställda och 

genomarbetade frågor. Frågorna var preciserade på så vis att dem kunde generera svar 

som kunde besvaras eller användas till underlag för att besvara undersökningens 

frågeställningar och mål. 

För att få en hög validitet ska insamlingsmetoderna mäta det som undersökningen är 

avsedd att mäta (Eriksson.B.K, 2013). Relevanta och kunniga intressenter inom 

området intervjuades för att undersökningen skulle kunna generaliseras och bli giltig. 

Intressenterna var alltså personer som i hög grad var direkt knutna till ämnet. I denna 

undersökning intervjuades personer som arbetade med entreprenadupphandlingar. För 

att kunna underbygga undersökningens problem gjordes en intervju med 

upphandlingschefen på det industriella byggföretaget Flexator AB. Personen var väl 

insatt i de upphandlingar som skett med kommuner och var ansvarig för 

upphandlingarna. Ytterligare sex personer intervjuades från kommuner. De intervjuade 

personerna på kommunerna var ansvariga för entreprenadupphandlingarna för sin 

kommun och var väl insatta området. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket innehåller teorier som ska hjälpa till att besvara rapportens 

frågeställningar och mål. Teorierna som valts är "upphandlingsprocessen", "industriella 

byggföretags syn på kommunalt kravställande", "entreprenadupphandlingar" och 

"negativa konsekvenser av överprövningar". I figur 1 beskrivs även hur teorierna är 

kopplade till rapportens frågeställningar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

1. Vilka är de främsta problemen som påverkar upphandlingstiden mellan 

kommuner och industriella byggföretag? 

Teorierna "Entreprenadupphandlingar", "Kommunala särkrav vad gäller bostäders 

tekniska egenskaper" och "Negativa konsekvenser av överprövningar" är kopplade och 

kan hjälpa till att besvara den första frågeställningen. 

2. Vilka faktorer ligger bakom dessa problem vid upphandling mellan kommuner 

och industriella byggföretag? 

Teorierna "Upphandlingsprocessen", "Industriella byggföretags syn på kommunalt 

kravställande", "Negativa konsekvenser av överprövningar", 

"Entreprenadupphandlingar" och "Kommunala särkrav vad gäller bostäders tekniska 

egenskaper" är kopplade och kan hjälpa till att besvara den andra frågeställningen. 

3. Hur kan dessa faktorer och problem hanteras för att reducera upphandlingstiden 

mellan kommuner och industriella byggföretag? 

Teorierna "Industriella byggföretags syn på kommunalt särkravställande", 

"Upphandlingsprocessen" och "Entreprenadupphandlingar" är kopplade och kan hjälpa 

till att besvara den tredje frågeställningen.  



 Teoretiskt ramverk  

 

10 

 

Figur 1. En illustration som visar koppling mellan frågeställningar och det teoretiska 

ramverket. 

 

3.2 Upphandlingsprocessen 
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) måste beaktas då offentligt styrda organ 

agerar som upphandlande myndighet, detta för att främja konkurrensen på marknaden. 

Eftersom det är en statlig myndighet (kommuner, landsting, statligt ägd bolag, etc.) 

måste upphandlingen ske på rätt sätt. Det vill säga att de grundläggande 

upphandlingsprinciperna måste följas. Det handlar om att alla leverantörer ska 

behandlas på lika villkor. Ingen leverantör får diskrimineras, de ska få samma 

förutsättningar och upphandlingen ska vara öppen (Konkurrensverket, 2015). 

Den upphandlande myndigheten behöver identifiera behovet hos verksamheten och ta 

fram en kravbild samt utreda under vilken tidsperiod behovet kommer att uppstå. När 

behovsanalysen är färdigställd ska marknaden utredas för att få en klar bild av vilka 

leverantörer som kan visa sig vara aktuella för det kommande projektet. 

Marknadsanalysen är en förutsättning för att få tillräckligt med kunskap om marknaden 

för att undvika att ställa krav i upphandlingen som leverantörerna inte kan bemöta. En 

genomtänkt marknadsanalys bidrar även till en bra utformning av 

förfrågningsunderlaget (Konkurrensverket, 2015). 
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Ett förfrågningsunderlag är ett dokument som innehåller samtliga handlingar som den 

upphandlande myndigheten ger till leverantörerna. Ett förfrågningsunderlag ska 

innehålla bland annat administrativa villkor, krav på leverantören/varan/tjänsten och 

kontraktsvillkor. Det ska stå när sista datum är för inlämning av anbud är, vilket 

upphandlingsförfarande som kommer att användas, hur anbuden utvärderas samt en 

tydlig förklaring till att anbud som inte uppfyller kraven diskvalificeras 

(Konkurrensverket, 2015).  

Kraven som ställs av den upphandlande myndigheten ska vara relevanta och inte vara 

högre ställda än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet (Upphandlingsmyndigheten, 

2014). Det finns två olika sätt att utforma krav i ett förfrågningsunderlag. Ett sätt är att 

ange detaljerade specifikationer för produktens egenskaper. Det andra sättet är genom 

att utforma funktionella krav som inte beskriver tillvägagångsättet detaljerat men att ett 

preciserat resultat ska ändå framgå. Användning av funktionskrav sänker kostnaderna 

och ökar effektiviteten samt ger leverantören chans att utnyttja sin kreativitet och 

yrkeskunskap (Konkurrensverket, 2015).  

För att undvika missförstånd på kravställningen i förfrågningsunderlaget så kan den 

upphandlande myndigheten bifoga ett separat anbudsformulär. Detta underlättar för 

anbudsgivarna att uppfylla alla ställda krav och minskar risken att inte få sitt anbud 

accepterat (Upphandlingsmyndigheten, 2014). 

När anbuden ska granskas ska den upphandlade myndigheten redan benämnt i 

förfrågningsunderlaget vilken tilldelningsgrund som ska tillämpas. Det finns antingen 

det mest ekonomiska fördelaktiga budet, där det går att värdera andra aspekter än pris, 

till exempel miljöegenskaper, kvalitet eller produktivitet. Den andra 

tilldelningsgrunden är att utgå från lägsta pris, t.ex. pris för hela uppdraget, pris per 

timme eller levererad produkt (Konkurrensverket, 2015). 

Den upphandlande myndigheten får avbryta eller göra om en upphandling om det 

föreligger sakliga skäl. Det är dennes ansvar att bevisa att sakliga skäl har uppstått. En 

leverantör har all rätt att överpröva beslutet om avbruten upphandling men måste då 

göra detta innan tidsfristen(minst 10 eller 15 dagar) har löpt ut och fallet tas upp i 

förvaltningsrätten. Ett annat tillfälle att överpröva är efter att beslut har fattats om 

tilldelning. Denna period kallas avtalsspärr och gäller minst 10 dagar från det att 

leverantörerna har underrättats om beslutet. Det är först när tidsfristen för avtalsspärren 

löpt ut som ett avtal kan tecknas (Konkurrensverket, 2015). 

3.3 Industriella byggföretags syn på kommunalt 
kravställande 

I rapporten ”Industriella byggföretags syn på kommunalt kravställande” (Viking, 2014) 

undersöks vad de kommunala särkraven har för konsekvenser och hur de olika parterna 

agerar kring detta. Fem olika industriella byggföretag blev intervjuade. Alla byggde 

flerbostadshus men två byggde även verksamhetslokaler. 

Viking (2014) sammanfattar studien med att alla avvikelser från det industriella 

byggsystemet - med allt från tekniska lösningar till måttändringar - resulterar i 

omkostnadsökningar som till slut ger ökade boendekostnader. Byggföretagen har olika 

strategier för att hantera särkraven så som att anpassa sig efter särkraven för de 
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viktigaste kommunerna, försöka förutse och undvika projekt med för komplicerade 

särkrav eller att medverka tidigt i processen. Alla önskar sig kunna ha en tidig dialog 

med kommunerna för att undvika de mest kritiska kraven. Ingen av strategierna verkar 

ses som en fullständig eller effektiv lösning. Det kommunala särkravställandet ställs 

med goda avsikter men ger inte alltid de bästa resultaten. Byggföretagen tänker olika 

kring varför kommunerna ställer dessa särkrav. Viking (2014) menar att det går 

åtminstone att konstatera att kommuner och industriella byggföretag inte har någon 

större förståelse för varandras situationer (Viking, 2014). 

3.4 Entreprenadupphandlingar 
Eriksson och Hane (2014) beskriver definitionen av en generalentreprenad att i en 

generalentreprenad så svarar beställaren för all projektering, det vill säga arkitekt- och 

konstruktionsritningar med tillhörande tekniska beskrivningar som i detalj beskriver 

vad entreprenören skall utföra. Beställaren har i den här formen all makt på kvalitén 

och utformningen. Till sin hjälp anlitar beställaren ett antal konsulter från flera 

fackområden (arkitekter, konstruktörer, elektriker, etc.). En fördel med 

generalentreprenad är att beställaren står för projekteringen vilket gör att entreprenörens 

förarbete blir mindre. Detta främjar för flera anbudsgivare att lämna anbud även från 

små och medelstora entreprenörer. En nackdel med generalentreprenad är beställarens 

detaljspecifikation som minskar entreprenörens möjlighet till innovation. Lärandet 

mellan aktörerna minskar också eftersom projektering och produktion är skilda från 

varandra vilket kan förlänga projekteringstiden (Styhre, Josephson 

& Knauseder, 2004). En annan nackdel är att förändrade omständigheter och 

förutsättningar kan skapa tidskrävande omprojektering med konsulter då de redan kan 

ha gått vidare till ett annat projekt (BKK, 2009).  

I en totalentreprenad är det istället entreprenören som har projekteringsansvaret och 

ansvarar för att den slutgiltiga produkten verkligen fungerar för avsett ändamål. 

Beställaren anger funktionskrav i olika tekniska beskrivningar varefter entreprenören 

får själv avgöra vilka tekniska lösningar som ska tillämpas. Detta bidrar till att 

entreprenörernas produktionserfarenheter tas till vara under projekteringsskedet som 

blir mer tidseffektivt. Totalentreprenad är en upphandling där entreprenören kan börja 

bygga innan projekteringen är färdig, vilket också spar tid.  En positiv aspekt med 

totalentreprenad är att entreprenörerna får ökade möjligheter till egen innovation samt 

effektivitet vid olika typer av projekt (Tam, 2000; Cheung et al., 2001). En nackdel är 

att kraven ökar på entreprenörens kompetens och erfarenhet. Konsekvensen kan bli 

färre anbudsgivare då de mindre entreprenörerna inte har den kapacitet att åta sig en 

totalentreprenad (Chan, 2000; Eriksson et al., 2013). 

I ett förfrågningsunderlag så kan beställaren ställa skall-krav och administrativa 

uppgifter för hur de kommer utvärdera anbuden. Ju fler skall-krav desto större risk finns 

det för brister i inkommande anbud. Det kan leda till att anbud måste förkastas och 

chansen för överprövning ökar. När det gäller förfrågningsunderlaget så har 

entreprenören tolkningsföreträde vid oklarheter och ofullständigheter i 

kontraktshandlingarna. En beskrivning går alltid före en ritning så entreprenören har 

rätt att utgå från vad som medför lägst kostnad. Ett vanligt problem kring 

förfrågningsunderlag är att det finns brister och fel som kan ligga till grund för ÄTA-

arbeten (ändrings-, tilläggs- och avgåendearbeten) samt felaktiga anbud, detta 

förekommer främst i generalentreprenader. Problemen uppstår vidformaliafel, slarvigt- 
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och bristande utformade förfrågningsunderlag. Främst genom att förbättra sin 

kompetens och noggrannhet relaterat till att utforma bättre förfrågningsunderlag som är 

tydliga och transparanta går det att undvika problem. Beställaren behöver allokera mer 

resurser i det tidiga skedet för att undvika diskussioner i senare skeden som kan 

resultera i överprövning eller ÄTA-arbeten. Ett noggrant genomarbetat 

förfrågningsunderlag underlättar upphandlingen och genomförandet av byggprojekt 

(Eriksson & Hane, 2014). 

Partnering är en upphandlingsstrategi som är samarbetsinriktad som är till för att få 

bättre affärsrelationer och effektivare projekt istället för priskonkurrens (Eriksson, 

2008). Vid upphandling av partnering är entreprenören som en samarbetspartner det 

centrala i upphandlingen och inte projektet i sig. Därför blir anbudsutvärderingen 

inriktad på mjukare värden framför priset. En partneringupphandling kräver en 

engagerad och kompetent beställare som kan närvara i projektet. Upphandlingsstrategin 

är framförallt lämpad för projekt med risk i tidsplaner eller på andra sätt är tidskänsliga. 

Det är också att föredra i större och mer komplicerade projekt. Det finns fördelar med 

att arbeta med strategisk partnering då partneringskapet upphandlas genom ramavtal 

eller optioner under en längre period och över fler projekt (Eriksson & Hane, 2014). 

Att upphandla en partnering där entreprenören deltar i projekteringen är ett sätt att 

undvika dåligt utformade förfrågningsunderlag. Ett annat sätt att undvika problemet är 

om entreprenörer påpekar fel som hittas i förfrågningsunderlaget innan 

anbudsgivningen, då får alla anbudsgivare samma förutsättningar (Eriksson & Hane, 

2014).  

I och med risken för överprövning fokuserar beställaren mer på att få juridiken rätt för 

att undgå överprövning än att fokusera på att skapa en bra affär. Det finns ingen ram 

som begränsar det som anbudsgivarna kan överpröva på, många småfel kan identifieras 

och tas då med i målet. Ett allvarligt problem med överprövningar är dess tidsåtgång 

med medföljande störningar och kostnader i ett byggprojekt. I nuläget så kostar det 

ingenting för leverantören att göra en överprövning men det kan skada beställaren grovt 

som de inte kan få ersättning för. En lagändring som hindrar överprövning som avser 

brister rent abstrakt i ett förfrågningsunderlag vore av värde såvida inte bristerna har 

blivit anmärkta innan anbud lämnats in. Det skulle bidra till en ökad aktivitet hos 

anbudsgivaren att påpeka fel eller problem i ett förfrågningsunderlag. Vid 

överprövningar av förkastande av anbud så fokuserar domstolar främst på om 

beställaren har följt rätt tillvägagångssätt, och inte om beställarens bedömning i sig är 

riktig eller inte så har det fortfarande stor betydelse för beställaren att genomföra 

processen på ett formellt och riktigt sätt (Eriksson & Hane, 2014). 

Kommunikationen mellan beställare och anbudsgivare behöver förbättras, speciellt i 

skedet före kontraktstilldelning. Det är för att identifiera motstridigheter, formaliafel 

och andra brister i handlingarna vilket motverkar misstolkningar och därmed hindrar 

att felaktiga anbud lämnas in. Det skulle även kunna ske ökat samarbete mellan 

kommuner och landsting där erfarenhets- och kunskapsåterföring är i fokus. Ett forum 

där alla olika typer av aktörer träffas och utbyter kunskaper skulle gynna byggbranschen 

(Eriksson & Hane, 2014). 
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3.5 Kommunala särkrav vad gäller bostäders tekniska 
egenskaper 

Bostäders tekniska egenskaper regleras idag av genom statliga föreskrifter i form av 

PBL (plan- och bygglagen), PBF (plan- och byggförordningen) samt BBR (boverkets 

byggregler). Kraven i dessa föreskrifter är gemensamma för hela Sverige samtidigt som 

det finns anpassningar p.g.a. klimatvariationer i landet. Föreskrifterna tillämpas av 

kommunerna och de har inte befogenhet att skärpa kraven vid byggande på privat mark. 

När det gäller byggande på kommunal mark som överlåts till ett byggbolag har däremot 

kommunerna rätt till att skärpa kraven (markanvisning). Kommunala särkrav som gäller 

tekniska egenskaper eller energianvändningen kan hävdas eller utryckas på olika sätt. 

Det kan förekomma som övergripande riktlinjer och/eller krav i avtal. Särkrav kan 

framstå som två principiellt olika slag. Dels kan kraven i BBR tolkas på olika sätt, dels 

att kommunen påstår andra krav än de som står i BBR. När det har uppdagats att 

kommuner praktiserar olika krav har det inte alltid varit tydligt om det handlar om 

misstolkning av BBR eller att kommunerna har valt en medveten högre nivå. Det finns 

ett problem med att kommunerna använder olika begrepp/formuleringar som används i 

avtal och andra dokument. Innebörden av detta är att det kan vara svårt att veta vad ett 

krav innebär samt utöver detta så kan särkraven variera i nivåer mellan kommunerna 

(SOU, 2012:86). 

Genom att kommunerna ställer särkrav så motverkas industriella byggkoncept. En 

kluven marknad med varierande kommunala särkrav minskar lönsamheten och 

uppmuntran att utveckla industriella koncept. Det kan även ge minskat 

bostadsbyggande om vissa projekt inte blir av på grund av att särkraven höjer 

kostnaderna.  Särkraven påverkar även byggmaterialen, det kan vara att vissa 

byggmaterial kan nyttjas i en kommun men inte i en annan på grund av särkraven. En 

annan potentiell konsekvens är minskad konkurrens inom byggsektorn. Detta beror på 

besvärliga regler i den mening att kraven skiljer sig mellan kommunerna och kan ändras 

vid en tidpunkt som kommunen själv väljer. För byggföretag som är verksamma i flera 

delar av landet kan detta bli allt för svårbemästrat. Många byggföretag satsar redan idag 

på att "bygga grönt" och utvecklar ny teknik för att få ett energisnålare byggande. Så 

en ansträngning från kommunernas sida för att stimulera fram ny teknik känns som ett 

slöseri. Det verkar uppenbart att enskilda kommuner inte behöver göra åtgärder för att 

utveckla bättre byggmetoder (SOU, 2012:86). 

Det har spekulerats i ett nationellt klassningssystem där syftet skulle vara att begränsa 

den stora mängden kommunala särkrav men samtidigt ge kommunerna möjlighet till att 

ställa lokala krav på byggnaders energianvändning. Resultatet skulle vara att 

kommunen skulle kunna ställa högre krav än vad BBR anger. Valmöjligheterna för 

kommunerna skulle rimligtvis begränsas till de olika klasser som systemet innehåller. 

Det anses vara ett allvarligt problem med att kommuner på diverse sätt tagit över 

bedömningar med hänsyn till energikraven och god byggtekniks inverkan på bostäders 

övriga tekniska egenskaper. Det är påtagligt att särkraven försvårar bostadsbyggandet. 

Huvudpunkten för detta påstående är att kommuner har tagit över statens ansvar för 

ståndpunkt om samhällsekonomiskt tänkbara sätt att bygga. Kritiken kan också 

formuleras som så att kommunens styrning av byggteknik inte ska vara en kommunal 

ensak (SOU, 2012:86). 
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3.6 Negativa konsekvenser av överprövningar 
Fryksdahl et al. (2013) visar att överprövningar inom upphandlingar som behandlar 

LOU blir allt vanligare. Under 2011 blev 1320 upphandlingar överprövade och under 

2012 ökade det till 3265 fall av överprövningar som gick till förvaltningsrätten. En 

leverantör kan ansöka om överprövning om dem anser att en myndighet har brutit mot 

bestämmelserna i LOU på ett sätt som kan leda till att leverantören har eller kommer 

att lida skada. Det kostar inget för leverantören att begära överprövning då domstolarna 

inte tar ut några avgifter för det. Det finns flera instanser som kan handlägga en 

överprövning, första är Förvaltningsrätten, andra är Kammarrätten och sista är Högsta 

Förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrätten kan besluta om en upphandling ska göras 

om eller rättas till om de finner att skada uppkommit eller om en överträdelse har skett 

gentemot leverantören (se Figur 2). När avtalsspärren har löpt ut så går det inte att 

begära överprövning utan det måste begäras innan och då börjar en automatiskt förlängd 

avtalsspärr att gälla. Det innebär ett förbud att ingå avtal under överprövningsprocessen 

och stoppar därmed upp upphandlingsprocessen. Har myndigheten sakliga skäl att 

avbryta en upphandling har det all rätt att göra det. De ska dock informera alla berörda 

parter och ange orsak. En begäran om överprövning mot detta beslut ska ha kommit in 

till förvaltningsrätten inom 10 eller 15 dagar från beskedet om att upphandlingen 

avbryts. Handläggningstiden för ett överprövningsmål i förvaltningsrätten kan variera 

stort men genomsnittet hamnar på 1,9 månader. Om ärendet skulle gå hela vägen upp 

till Högsta Förvaltningsdomstolen så kan den sammanlagda handläggningstiden landa 

på 13,1 månader i genomsnitt (Fryksdahl et al. 2013). 
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Figur 2. Upphandlingsprocessen i ett öppet förfarande från byggherrens sida som visar 

problematiken med en överprövning. Grönt visar på moment där byggherren kan 

påverka tiden, gult är moment där byggherren inte kan påverka tiden, rosa är beslut 

som byggherren kan göra efter att en överprövning har kommit in.(Bertilsson, 2016) 
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3.7 Sammanfattning av valda teorier 
"Upphandlingsprocessen" tar upp hur alla offentliga upphandlingar ska gå till enligt 

LOU. Här tas fördelar upp med att använda sig av funktionella krav istället för 

detaljerade krav. Eftersom detaljerade krav ställer till det för de industriella byggarna 

så är detta en viktig punkt att ha med. "Upphandlingsprocessen" och 

"Entreprenadupphandlingar" är sammankopplade då det båda tar upp utformning av 

förfrågningsunderlaget samt upphandlingsformer. 

"Industriella byggföretags syn på kommunalt kravställande" handlar om hur industriella 

byggare ser på särkrav och kommunernas detaljstyrning. Ju mer industriella byggare 

behöver gå ifrån sina byggsystem vid uppförande av sina byggnader desto större blir 

omkostnaderna. Den här teorin är viktig eftersom det påvisar att det är ett problem för 

de industriella byggarna när kommunerna ställer högre krav än vad som behövs. 

"Industriella byggföretags syn på kommunalt kravställande" är kopplad till 

"Entreprenadupphandlingar" och "Kommunala särkrav vad gäller bostäders tekniska 

egenskaper" eftersom alla tre handlar om problemen med särkrav. 

Entreprenadupphandlingar beskriver för- och nackdelar med de olika 

upphandlingsformerna samt hur de fungerar. Den tar även upp hur ett 

förfrågningsunderlag utformas och vanliga problem och förbättringar kring det. 

Överprövningar beskrivs också som ett problem och arbetssättet med överprövningar. 

Till sist redogörs hur viktigt det är med kommunikation och samarbete mellan beställare 

och anbudsgivare. "Entreprenadupphandlingar" är kopplad till 

"Upphandlingsprocessen" då båda teorierna skildrar entreprenadformer och 

förfrågningsunderlagets funktioner men även till "Negativa konsekvenser av 

överprövningar" för båda tar upp problem kring överprövning. 

"Kommunala särkrav vad gäller bostäders tekniska egenskaper" beskriver 

konsekvenserna av kommunernas särkravsställande och lägger fram en möjlig lösning 

på problemet. Den här teorin är viktig för att den tar upp kommunernas icke-

befogenheter att lägga sig i de nationellt satta kraven och på så vis tro sig veta mer än 

vad staten gör. "Kommunala särkrav vad gäller bostäders tekniska egenskaper" 

behandlar särkravställandena och kopplas därför till "Industriella byggföretags syn på 

kommunalt kravställande". 

"Negativa konsekvenser av överprövningar" beskriver hur överprövningar går till och 

hur de försenar projekten. Eftersom teorin handlar om hur överprövningar påverkar 

tiden i en upphandling så är teorin en viktig del i rapporten. "Negativa konsekvenser av 

överprövningar" är kopplad till teorin "Entreprenadupphandlingar" som tar upp 

överprövningar. Teorin är också kopplad till "Upphandlingsprocessen" som inte tar upp 

överprövningar men där överprövningar kan vara en del av upphandlingen.
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4 Empiri 
Empirin innehåller de utförda intervjuer som gjorts hos Flexator och de sex utvalda 

kommunerna. Intervjun med Flexator är sammanfattad för sig själv och intervjuerna 

med kommunerna är sammanfattade tillsammans under ämnesrubriker. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning som är sammanställd i en tabell. 

4.1 Flexator 
Det finns olika aspekter som är avgörande för om en industriell byggare kan vara med 

i en upphandling eller inte. Till exempel val av stomsystem och hur styrande 

dokumenten är men även att handlingarna matchar med en modulbyggares sätt att 

bygga, påstår marknads- och försäljningschefen Kristian på Flexator. Där entreprenören 

oftast stöter på problem är när det finns brister i förfrågningsunderlaget. 

Flexator ser problem i att vissa kommuner ställer särkrav och väldigt precisa tekniska 

beskrivningar istället för att utforma funktionsbeskrivningar. Detta skapar problem vid 

framtagningen av deras produkter då dem måste ta fram en ny produkt för varje enskilt 

projekt hos de olika kommunerna. Kristian säger att om det finns ett färdigritat hus i 

förfrågningsunderlaget så kanske inte byggnadens mått passar det industriella 

byggföretagets produktionssystem. Kristian påstår att de konsulter som kommunerna 

anlitar för att skapa ritningar lägger in egna tycken om hur byggnaden ska se ut som 

inte stämmer överens med kommunens åsikt. Han menar på att det blir billigare för alla 

parter om kommunerna beskriver funktionerna i produkten där Flexator kan använda 

sig av samma produkt flertalet gånger. Flexator har varit med om att inga anbud lämnats 

då särkraven eller beskrivningarna är för hårt styrda, vilket gör att upphandlingen måste 

göras om. När förfrågningsunderlagen blir för hårt styrda eller dåligt utformade så 

tenderar anbuden att minska. Ett annat problem som anges är att vissa kommuner ställer 

sådana krav på anbudsgivarna att många blir bortsållade, till exempel krav på 

omsättning. 

I förberedelseprocessen finns det en chans att spara tid beroende på vilken 

upphandlingsform som kommunen väljer. En lösning vore att för kommunerna titta på 

nationella krav istället för kommunala särkrav. Många kommuner sitter på samma 

frågor men med olika svar. De tittar på vad som är bäst för deras ungar i sin kommun 

istället för att titta på vad som är bäst för ungar i Sverige. Kristian påstår att genom att 

upphandla med funktionskrav och samarbeta med entreprenören så går det att utnyttja 

kompetensen från båda parter samt att om beställaren ställer mindre tekniska krav kan 

fler vara med och lämna anbud. Ju mer förfrågningsunderlaget är styrt desto mer inriktat 

är det mot traditionellt byggande.  

4.2 Kommuner 
Här nedan följer de viktigaste delarna som sammanställts från de intervjuer som gjorts 

med kommunerna. Sammanställningen är uppdelad i de övergripande ämnesområdena 

som intervjuerna handlade om. 

4.2.1 Förfrågningsunderlag 
Alla kommuner som har intervjuats påstår att formaliafel, misstolkningar och 

otydligheter kring förfrågningsunderlaget är ett problem. Detta kan oftast leda vidare 

till överprövningar eller att anbud förkastas. Fastighetschefen på Skövde kommun 

menar att ett av de vanligaste problemen är att anbudsgivarna misstolkar 
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förfrågningsunderlaget. Han säger "De förstår inte byggherrens fråga utan svarar på 

något annat". Tre kommuner känner att det saknas bemanning och kompetens i 

byggbranschen. Detta bidrar till att förfrågningsunderlaget blir för dåligt genomarbetat 

och att för få anbud lämnas in. Samtliga kommuner tycker att kunskapsåterföring i form 

av formulär och mallar är bra sätt att jobba för att få ett tydligt och omfattande 

förfrågningsunderlag.  

Fyra stycken kommuner använder sig mestadels av funktionsbeskrivningar vid 

utformning av sina förfrågningsunderlag. De andra två kommunerna använder sig mest 

av tekniska beskrivningar för att kunna styra resultatet trots att hela projektet tar längre 

tid. De två kommunerna som använde sig av tekniska beskrivningar var Göteborg Stad 

och Jönköpings Kommun som är de två största kommunerna av de intervjuade. 

Göteborgs Stad och Skövde kommun anser att det går snabbt att utforma 

förfrågningsunderlag vid partnering. Skövde kommun säger att det går att spara upp till 

6 månader på att upphandla med partnering gentemot generalentreprenad. Samma två 

kommuner använder sig även av anbudsformulär för att underlätta för anbudsgivarna 

att uppfylla ställda krav. 

Göteborgs Stad tycker att om kommunerna själva hämtar uppgifter om anbudsgivarna 

så blir uppgifterna likvärdiga mellan företagen, mer jämförbara och enklare att 

utvärdera. Det underlättar också för anbudsgivarna som behöver lämna mindre 

handlingar, vilket i sin tur leder till mindre risk för överprövning. Göteborgs Stad ger 

även ett förslag att upphandla konsulter över flera projekt, jämfört med ramavtal då det 

ges en möjlighet till samarbete över tid. Att handla upp flera projekt på samma 

handlingar genererar en upprepningseffekt vilket både genererar tidsvinster men också 

kostnadsvinster. Ett förslag från Nässjö kommun är att kunna skriva längre ramavtal 

med konsulterna, runt åtta år istället för fyra som det är idag. 

Fem kommuner använder sig av särkrav eller krav över dem som står i BBR. Främst är 

det energikrav och ljudkrav som ställs i högre standard. Detta för att kommunerna vill 

ligga i framkant och vara ledande i miljöfrågan. Nässjö kommun är den enda som tycker 

att kraven i BBR är tillräckligt höga och ställer inte högre krav. Skövde kommun tycker 

att BBR ställer för låga energikrav och har istället skapat en egen standard för 

energikrav. 

En kommun tycker att mer tydligheter från LOU och möjligheter att förhandla inom 

LOU hade gett en mer tidseffektiv upphandling. Ett annat förslag från en kommun är 

att ha ett forum som inte är kopplat till något projekt, där beställare och anbudsgivare 

kan diskutera detaljer kring upphandlingsprocessen. 

4.2.2 Upphandlingsform 
Samtliga kommuner anser att en totalentreprenad alternativt partneringsamarbete som 

upphandlingsform med funktionsbeskrivning är det mest tidseffektiva sättet att 

upphandla. Efter upphandlingen sker också tidsvinster menar dem, då det går att 

överlappa projektering och produktion under byggskedet som förkortar hela processen.  

Göteborgs Stad tycker att när partnering upphandlas sker en subjektiv bedömning som 

gör att det blir lättare för anbudsgivarna att peka på fel vid tilldelningsbeslutet. Dock så 

blir det svårare för förvaltningsrätten att avgöra eftersom bedömningen som beställaren 

gjort är subjektiv. Resultatet blir oftast att förvaltningsrätten inte går vidare med målet. 
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Jönköpings kommun och Göteborgs Stad väljer att använda sig av tekniska 

beskrivningar till generalentreprenörer för att dem känner att dem vill ha koll på 

projektet. Jönköpings kommun säger under intervjun att det tar längst tid att utforma 

tekniska beskrivningar då de måste projektera själva och om de hade varit duktiga på 

att hantera funktionsförfrågningar så hade det kunnat förkorta upphandlingstiden. 

4.2.3 Överprövningar 
Överprövningar inom upphandlingsprocessen är det som fyra av kommunerna tycker 

tar längst tid och två av kommunerna tycker även att utformningen av den tekniska 

beskrivningen i ett förfrågningsunderlag till en generalentreprenad tar längst tid. Men 

alla är eniga om att överprövningar tar lång tid. Futurum i Örebros kommun och 

Göteborgs Stad tycker att det är för lätt att överpröva idag, det borde göras svårare. 

Futurum i Örebro kommun föreslår att det införas en kostnad i form av en deposition 

som entreprenören får tillbaka vid vunnet mål. Fyra kommuner ser att en bättre dialog 

och kommunikation med anbudsgivarna förhindrar risken för överprövningar. Antal 

överprövningar i de intervjuade kommunerna varierar mycket mellan att knappt ha 

några alls till att varannan upphandling överprövas (se Tabell 2). 

Tabell 2. Tabellen visar vad de olika intervjupersonerna säger om hur många 

överprövningar respektive kommun har. 

Kommun Antal överprövningar 

Göteborgs Stad "Vi har cirka tre – fyra stycken överprövningar per 

år, som högst åtta-nio stycken." 

 

Futurum i Örebro Kommun "Har bara skett tre stycken överprövningar som gick 

till förvaltningsrätten." 

 

Skövde Kommun "Inte ens en överprövning per år." 

 

Jönköping Kommun "Varannan gång i de stora projekten." 

 

Nässjö Kommun  "Sex stycken överprövningar under mina tre år." 

 

Tibro Kommun "Inte så ofta. Det har inte hänt någon gång i Tibro 

som jag vet om." 
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4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Alla intervjuer är sammanfattade i Tabell 3 som sammanställer den viktigaste empirin 

som insamlats. 

Tabell 3.  Tabellen visar antal kommuner som ger ett förslag/påstående, följt av ett 

relaterat förslag/påstående från Flexators intervju. 

Antal 

kommuner 

Förslag/påstående 

från kommuner 

Förslag/påstående  från 

Flexator 

2 Vill ha längre samarbete med konsulter. 

Använder sig mestadels av Tekniska 

beskrivningar vid utformning av sina 

förfrågningsunderlag. 

Det är för lätt att överpröva idag. 

Föredrar funktionsbeskrivningar före 

tekniska beskrivningar. 

Det är för lätt att överpröva idag. 

3 Bemanning och kompetens saknas i 

byggbranschen. Detta leder till 

otydligheter och dåligt utformade 

förfrågningsunderlag. 

Särkrav är ett vanligt problem i 

förfrågningsunderlag. 

Upplever att det är på grund av särkrav 

som upphandlingarna i vissa fall måste 

göras om. 

4 Använder sig mestadels av 

funktionsbeskrivningar vid utformning av 

sina förfrågningsunderlag. 

En bättre dialog och kommunikation med 

anbudsgivarna förhindrar risken för 

överprövningar. 

Tycker att överprövningar tar längst tid. 

Föredrar funktionsbeskrivningar före 

tekniska beskrivningar. 

En tidig och bra dialog med 

kommunerna för att ge kommunerna 

bättre förståelse. 

5 Använder sig av särkrav eller krav över 

dem som står i BBR, främst energikrav. 

Upplever att det är på grund av särkrav 

som upphandlingarna i vissa fall måste 

göras om. 

6 Misstolkningar och otydligheter i 

förfrågningsunderlaget är ett problem 

som ofta leder till överprövningar eller 

förkastning av anbud. 

Kunskapsåterföring är viktigt för att få ett 

tydligt och omfattande 

förfrågningsunderlag. 

Totalentreprenad alternativt 

partneringsamarbete som 

upphandlingsform med 

funktionsbeskrivning är det mest 

tidseffektiva sättet att upphandla.  

- 
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5 Analys och resultat 
Nedan följer en analys som speglar den insamlade empirin mot det teoretiska 

ramverket. Påståenden i empirin styrks av det teoretiska ramverket. Som avslutning på 

avsnittet så besvaras frågeställningarna med beskrivande svar som kopplas till målet 

med rapporten. 

5.1 Analys 
Det som har framkommit som påverkar upphandlingstiden mest är det som tas upp i 

nedanstående kapitel under tre kategorier. 

5.1.1 Förfrågningsunderlag 
Intervjuerna belyste att det tar lång tid att utforma ett förfrågningsunderlag med 

tekniska beskrivningar då projekteringen sker under utformningen av 

förfrågningsunderlaget. Det framkommer också att en funktionsbeskrivning går fortare 

att genomföra. Även att projektet framöver går fortare på grund av att projekteringen 

kan ske parallellt med produktionen i vissa skeden. Tam (2000) och Cheung et al. 

(2001) nämner att totalentreprenad i allmänhet går snabbare än en generalentreprenad 

på grund av att projekteringen sker efter upphandlingen och kan överlappa 

produktionstiden. För att få en ännu snabbare upphandlingsprocess så rekommenderas 

partnering som upphandlingsform belyser fastighetschefen på Skövde kommun. Att 

upphandla en totalentreprenör genom att använda sig av en funktionsbeskrivning ger 

leverantören ett större utrymme för sin kreativitet och yrkeskunskap samt användning 

av funktionskrav sänker kostnaderna och ökar effektiviteten (Konkurrensverket, 2015). 

Flexator påpekar att ett stort bekymmer är att kommuner ställer särkrav som motverkar 

hela konceptet med industriellt byggande och dess standardiseringsprincip samt ökar 

kostnaderna och kan medföra krångligare upphandlingar (SOU, 2012:86), (Viking, 

2014). Statens Offentliga Utredning (2012:86) påstår att ju fler särkrav som ställs desto 

mindre anbud lämnas. Flexator menar att för industriella byggföretag så kan särkraven 

vara utformade på ett sätt som inte passar in på de färdiga modulerna, då får Flexator 

strunta i att lämna anbud. Kommunerna menar dock att den främsta anledningen till att 

det ställs särkrav är av energimässiga skäl, kraven i BBR är antingen för dåliga eller för 

att kommunen vill visa att de tänker klimatsmart. Statens Offentliga Utredning 

(2012:86) menar också att anledningen är att kommuner vill minska miljöpåverkan 

samt vara en ledande kommun i miljöfrågan.  

Statens Offentliga Utredning (2012:86) påpekar att kommuner kan använda sig av olika 

begrepp och formuleringar vad gäller särkrav som försvårar för de industriella 

byggföretagen att både tolka och anpassa sina standardmoduler. Detta nämner också 

marknads- och försäljningschefen på Flexator som ett stort problem med deras 

standardisering av produkter. Statens Offentliga Utredning (2012:86) och marknads- 

och försäljningschefen på Flexator menar att de krav som finns i BBR inte bör ändras 

på från kommun till kommun utan kommunerna bör hålla sig till dem nationella krav 

som redan finns.  

Att utforma förfrågningsunderlaget så att funktioner beskrivs istället för detaljerade 

specifikationer är något som uppmuntras av Flexator för att gynna den industriella 

byggbranschen. Konkurrensverket (2015) och Eriksson och Hane (2014) påstår att 
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genom användning av funktionsbeskrivningar så går det att effektivisera tiden och 

underlätta upphandlingsprocessen. Detta anser även fem av de sex intervjuade 

kommunerna. Samtliga kommuner tycker att arbetet med förfrågningsunderlaget är mer 

omfattande i en generalentreprenad jämfört med en totalentreprenad. Det är oftast i 

förfrågningsunderlaget som misstolkningar sker och därmed följer felaktiga anbud samt 

överprövningar. Upphandlar beställaren istället totalentreprenad med 

funktionsbeskrivningar minskar dessa risker samt möjligheten ökar att fler industriella 

entreprenörer kan vara med och lämna anbud.  

Några förslag från kommunerna för att spara tid är att förlänga ramavtalen med 

konsulterna och ett annat är att köpa upp konsulter över större volymer istället för 

ramavtal där du köper upp en möjlighet till samarbete med konsuler. Men att handla 

upp samma konsult över antingen större kvantiteter av projekt eller tid är något som 

hade kunnat spara på upphandlingstid i det långa loppet (Eriksson & Hane, 2014). 

5.1.2 Upphandlingsform 
Vid användandet av en generalentreprenad så minskar lärandet mellan beställare och 

entreprenör (Styhre et al., 2004). Viking (2014) påstår att kommuner och industriella 

byggföretag inte har någon förståelse för varandras arbete. Brist på kommunikation är 

något som fyra av kommunerna påtalat under intervjuerna och som kan leda till 

överprövningar. 

Om det skulle upphandlas en totalentreprenad så kan produktionserfarenheter tas 

tillvara på i projekteringen vilket genererar tidseffektivitet (Tam, 2000; Cheung et al., 

2001). Projekteringen och produktionen går hand i hand och samtliga kommuner anser 

att det sparas tid med totalentreprenad. 

Partnering är ett förslag från två kommuner som skulle kunna tidseffektivisera 

upphandlingen, dock så kan risken för överprövningar öka men förvaltningsrätten väljer 

oftast att inte gå vidare med målet då kriterierna och utvärderingen som sker är subjektiv 

och därmed svårt att avgöra. Eriksson och Hane (2014) menar att med partnering kan 

det undvikas dåliga förfrågningsunderlag då entreprenören deltar i projekteringen. 

5.1.3 Överprövningar 
Tidsåtgång med medföljande störningar och kostnader i byggprojekt på grund av 

överprövningar är ett allvarligt problem (Eriksson & Hane, 2014). Utifrån intervjuerna 

ses överprövningar som ett av de största problemen ur tidssynpunkt. Fyra kommuner 

anser att det tar så pass lång tid att det i vissa fall går snabbare att göra om hela 

upphandlingen från början. Fryksdahl et al. (2013) påstår att överprövningar ökar och 

att bara handläggningstiden i förvaltningsrätten ligger i genomsnitt på 1,9 månader och 

går det hela vägen till Högsta Förvaltningsrätten så är genomsnittet 13,1 månader. 

Samtliga kommuner anser att ett tydligare och väl genomarbetat förfrågningsunderlag 

är en av lösningarna till att minska överprövningarna. Även att ha en bra relation med 

entreprenören är en viktig del i att minska överprövningar. Eriksson och Hane (2014) 

anser att kommunikationen mellan beställare och anbudsgivare behöver förbättras. 

Flexator uppmanar också till bättre kommunikation för ökat samarbete med 

kommunerna. En dialog i form av motivering och feedback efter varje upphandling för 
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att skapa bättre förståelse och öka samarbetet är något som de flesta kommuner redan 

jobbar med men som de vill förbättra. 

Fryksdahl et al. (2013) menar att det i nuläget inte kostar någonting för leverantören att 

göra en överprövning men att det kan skada beställaren grovt som de inte kan få 

ersättning för. Futurum fastigheter i Örebro gav förslaget att det borde införas 

deposition för att få överpröva som återfås vid vunnet mål.  

5.2 Resultat 
Här under följer resultatet som har tagits fram för varje frågeställning samt koppling till 

målet. 

5.2.1 Vilka är de främsta problemen som påverkar upphandlingstiden 
mellan kommuner och industriella byggföretag? 
Den första frågeställningen genererade de främsta problemen under upphandlingstiden. 

Dem togs fram genom intervjuer och litteraturstudier. Efter att ha ställt de insamlade 

intervjuerna mot teorierna så framkom det att samtliga intervjupersoner såg 

överprövningar som det främsta problemet som påverkar tiden i 

upphandlingsprocessen. Detta stärkte även det teoretiska ramverket. Andra problem 

som upplystes under intervjuerna var att det tar lång tid att utforma 

förfrågningsunderlaget. Framför allt att utforma tekniska beskrivningar som också kan 

stärkas med teorierna, då projekteringen utförs under utformningen av 

förfrågningsunderlaget. Det sista problemet som sågs som en av de främsta var när en 

upphandling måste görs om, detta nämndes både under intervjuerna och i det teoretiska 

ramverket. 

5.2.2 Vilka faktorer ligger bakom dessa problem vid upphandling mellan 
kommuner och industriella byggföretag? 
Den andra frågeställningen togs också fram med hjälp av intervjuer och litteraturstudier. 

Frågan utredde vad som låg bakom problemen som nämns i frågeställning ett. Utifrån 

analysen av intervjuerna och litteraturstudierna så framkom det faktorer som sågs som 

orsaker till problemen. En faktor som låg bakom problemet för tidsfördröjningarna var 

vilken upphandlingsform som valdes. Oftast användes funktionsförfrågningar med 

mjukare värden vid upphandling av totalentreprenörer samt partnering, och tekniska 

beskrivningar då en generalentreprenad skulle upphandlas. Generalentreprenad är den 

som tar längst tid att utforma ett förfrågningsunderlag till. Det framkom också att 

särkrav gör att färre anbud lämnas in. Formaliafel och otydligheter i 

förfrågningsunderlagen ledde till misstolkningar och då kan anbud behöva förkastas. 

Dessa faktorer kan senare leda till att anbudsgivare överprövar eller att en upphandling 

måste göras om.  En annan direkt koppling till överprövningar var brist på 

kommunikation mellan anbudsgivare och beställare. 

5.2.3 Hur kan dessa faktorer och problem hanteras för att reducera 
upphandlingstiden mellan kommuner och industriella byggföretag? 
Den tredje frågeställningen syftade till att utreda hur faktorerna och problemen kunde 

hanteras. Detta togs fram med hjälp av intervjuer och litteraturstudier. Efter att ha 

analyserat intervjuerna med kopplade teorier så framkom det att de förbättringar som 

kunde göras för att minska överprövningar samt att förhindra att upphandlingar behöver 

göras om. Ett sätt är att lägga en deposition för överprövningar. Det måste ske på ett 



 Analys och resultat  

 

25 

proportionerligt sätt gentemot företagets ekonomiska kapacitet, då ekonomiskt starkare 

företag annars har en fördel. Även att lägga mer resurser och tid på arbetet med 

förfrågningsunderlagen och att vara tydligare vid utformningen är sätt att hantera 

faktorerna och problemen. För att få en mer tidseffektiv utformning av 

förfrågningsunderlagen går det fortast att använda funktionsförfrågningar, 

totalentreprenad eller partnering.  

5.2.4 Koppling till målet 
Målet med arbetet var att ta fram rekommendationer för att korta ner upphandlingstiden 

mellan kommuner och industriella byggföretag. 

De främsta problemen var tiderna som tillkommer vid överprövningar, vid utformning 

av förfrågningsunderlag och när en upphandling måste göras om. Dessa orsakas av 

särkrav, förkastning av anbud, formaliafel och otydlighet i förfrågningsunderlaget, 

misstolkningar samt dålig kommunikation med entreprenörer. 

Rekommendationerna för att förhindra eller förebygga dessa problem är att lägga 

kostnader för överprövningar på ett proportionerligt sätt gentemot företagets 

ekonomiska kapacitet, lägga mer resurser och tid på förarbetet av 

förfrågningsunderlagen, att vara tydligare vid utformningen av förfrågningsunderlagen 

och att använda sig mer av funktionsförfrågningar, totalentreprenad och partnering.



 Diskussion och slutsatser  

 

26 

6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel förs en diskussion om hur resultaten hade kunnat tas fram på ett 

annorlunda vis utifrån trovärdighet och metodval. Även en diskussion om hur rapporten 

hade kunnat göras annorlunda samt vilka slutsatser som fastställts. Avslutningsvis ges 

förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
För att få en hög validitet i rapporten skulle personer som var väl insatta i offentliga 

upphandlingar bli intervjuade. De personer som intervjuades var en representant från 

det industriella byggföretaget Flexator som hade rollen som marknads- och 

försäljningschef inom företaget. De intervjuer som gjordes på kommunerna var med 

personer som i hög grad handskades med offentliga upphandlingar. De handskades 

dagligen med upphandlingar och hade roller som enhetschef, fastighetschef, 

förvaltningschef, verksamhetschef och upphandlingschef. För att få en bättre validitet 

skulle fler industriella byggare kunna intervjuats för att stärka problemen som Flexator 

ser. 

För att få en hög reliabilitet skulle frågor med hög precision för rapportens 

frågeställningar ställas till de intervjuade. Intervjufrågorna handlade allmänt om vilka 

problem som kunde uppstå under en entreprenadupphandling och hur de påverkar tiden 

för upphandlingen. Intervjufrågorna nischar sig inte direkt mot de industriella 

företagen, däremot indirekt, då de hanterar vilken upphandlingsform som valts samt 

särkrav och beskrivningar. Här hade intervjufrågorna kunnat behandla industriellt 

byggande mer för att få en tydligare bild av kommunernas åsikt om industriellt 

byggande. 

Rapportens reliabilitet skulle kunna förbättras genom att ha haft fler frågor som var 

inriktade direkt mot industriellt byggande. Frågorna hade kunnat handla om hur 

förfrågningsunderlagen kunde anpassas efter de industriella byggföretagen eller hur de 

industriella byggföretagen hade kunnat anpassa sig för att få en smidigare 

upphandlingsprocess och vad industriella byggföretag kan göra för att minska risken 

för överprövningar. 

6.2 Metoddiskussion 
Metodvalet för denna rapport var en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. 

Att välja en kvalitativ metod var ett lämpligt val då undersökningen behandlade förslag 

och vad intressenter uppfattar. Rapporten krävde en utredning av erfarna intressenters 

åsikter och expertis för att generera alternativ och lösningar.  Det hade varit ett mer 

omfattande arbete att använda sig av en kvantitativ metod till rapporten. Det hade varit 

svårt att få grundliga svar och resonemang vid objektiva mätningar, i form av 

enkätundersökningar eller dokumentanalys. Dock så hade en enkätundersökning eller 

dokumentanalys kunnat ge en mer allmängiltig och övergripande bild i rapporten över 

vad branschen hade sett för lösningar till problemen. Då hade å andra sidan validiteten 

kunnat minska på grund av en sämre bild av hur insatta de undersökande är i ämnet och 

resultatet hade kunnat bli missvisande. 

Valet av semistrukturerade intervjuer var en bra balansgång då en ostrukturerad hade 

kunnat generera spretiga svar som inte hade varit jämförbara mellan de olika 

intervjupersonerna. En strukturerad intervju hade inte gett utrymme för 
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intervjupersonerna att gå djupare i de ställda frågorna och deras expertis hade inte 

utnyttjats fullt ut. 

6.3 Begränsningar 
De avgränsningar som är formulerade i inledningen har varit välbehövliga för att 

rapporten ska kunna hålla sig inom ramarna. De slutsatser som dras är till förmån för 

industriella byggföretag och upphandlingstiden även om det kan få andra negativa 

effekter för kommunerna. Det kan vara att kommunerna känner att de inte har koll på 

projektet eller på att kvalitén säkerställs.  I arbetet med insamling av empiri så har det 

samlats stora mängder information trots begränsningen på sex intervjuade kommuner. 

Empirin har därför behövts sammanfattas flera gånger för att få med det mest 

väsentliga. Rapporten behandlar bara två upphandlingsformer som är de två vanligaste, 

detta framkommer även i intervjuerna. Skulle det varit en bredare rapport så skulle inga 

begränsningar gjorts med upphandlingsformer utan tagit in alla olika aspekter.   

Insamling av empirin var riktad mot kommuner med varierande befolkningsmängd och 

geografisk plats för att få en generell giltighet. Dock var insamlingen av 

problembeskrivningen endast från ett industriellt byggföretag som sänker giltigheten. 

Rekommendationerna som har framställts riktas mot kommuner i allmänhet och inte 

till någon enstaka kommun. Empirin kan dock skilja sig om en ny undersökning skulle 

göras, detta för att det finns över tvåhundra kommuner i Sverige och många arbetar på 

olika sätt. Insamling av empirin var inte riktat mot något projekt men till kommuner 

och ett byggföretag vilket gör att rapporten har hög generell giltighet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Det som rapporten belyser i inledningen är att det är bostadsbrist i Sverige och en del 

som kan förbättras är upphandlingsprocessen. Meningen med rapporten var att få fram 

rekommendationer på hur upphandlingsprocessen kan snabbas på, för att på så sätt öka 

bostadsbyggandet. Det industriella byggkonceptet är inte flexibelt med helt nya 

produkter utan använder sig av små variabler för att justera sina tidigare produkter. Med 

en totalentreprenad som upphandlingsform och handlingar som beskriver funktioner 

har industriella byggföretag en bra utgångspunkt för att kunna modifiera sina färdiga 

byggkoncept till det som efterfrågas. Genom att mindre ändringar görs i de färdiga 

byggkoncepten går projekteringen extra fort. I andra fall med tekniska beskrivningar 

och enskilda kommuners särkrav kan det vara så illa att inte ens ett anbud kan lämnas. 

En funktionsbeskrivning går dessutom snabbare att utforma än en teknisk beskrivning 

vilket leder till en snabbare upphandling. När beställaren ska utforma en teknisk 

beskrivning finns inte kompetensen utan det behövs utomstående konsulter som utför 

projekteringen. Den projekteringen finns oftast redan hos industriella byggföretag som 

inte blir utnyttjad, så arbetet blir i dessa fall dubbelt. För att förbättra förståelsen och 

korta ner upphandlingsprocessen ytterligare så borde partnering som samarbetsform 

användas. 

Överprövningar inom upphandlingsprocessen är något som ökar enligt statistiken och 

det är den faktor som är det största problemet utifrån ett tidsperspektiv. Dessutom så 

kostar det ingenting för leverantören. Skulle det däremot kosta att anmäla en 

överprövning i form av en deposition med en procentuell insats gentemot företagets 

ekonomiska styrka så skulle onödiga överprövningar minska. Skulle företaget vinna 

målet återfås depositionen, detta medför en risk för företaget och kan reducera antalet 
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onödiga överprövningar. Så fort en anmälan om överprövning kommit in till 

förvaltningsrätten så stoppas hela upphandlingsprocessen och det kan ta mellan 1,9 till 

13,1 månader innan målet är avgjort. Det kan vara så att i vissa fall går det snabbare att 

göra om upphandlingen från början istället för att vänta på ett beslut från 

förvaltningsrätten, trots att beställaren inte gjort något fel. Att det blir överprövningar 

beror främst på otydlighet och misstolkningar i förfrågningsunderlaget. Det kan vara 

att förfrågningsunderlaget är för stort och komplext med särkrav så att anbudsgivarna 

inte får med alla handlingar som ska skickas in. Det krävs också en bättre 

kommunikation mellan beställare och anbudsgivare för att undvika att en överprövning 

lämnas in. Detta för att de båda parterna inte förstår sig på varandras arbete. Skulle det 

föras en dialog med feedback och motiveringar till olika beslut så kan överprövningar 

undvikas. 

För att få en snabbare upphandlingsprocess rekommenderas följande åtgärder: 

 Införa en depositionsavgift för att överpröva  

 Upphandla mer totalentreprenader 

 Mer användning av funktionsbeskrivningar 

 Mer dialog mellan beställare och entreprenör 

 Lägga mer resurser på att få ett korrekt & tydligt förfrågningsunderlag 

 Använda partnering som samarbetsform 

Med dessa rekommendationer kan upphandlingsprocessen mellan kommuner och 

industriella byggföretag bli mer tidseffektiv än vad den är i nuläget. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Ett av problemen som upplysts i undersökningen har varit att förfrågningsunderlagen 

inte har varit tillräckligt tydliga. Vilket ofta gör att entreprenörer lämnar in olika 

uppgifter i anbuden som sedan kan leda till förkastning och överprövningar. Förslag för 

fortsatt forskning inom området är hur kommuner kan utforma tydligare 

förfrågningsunderlag? Vilka är de vanligaste felen och otydligheterna? Är nationella 

mallar en bra lösning?   

Fel i förfrågningsunderlagen kommer oftast upp efter tilldelningen istället för under 

anbudstiden. Förslag på fortsatt forskning är vad detta beror detta på och hur kan det 

undvikas? 

Överprövningar i upphandlingen är en av de stora tidsåtgångarna. Det kan ta allt från 

några månader upp till ett år. Hur arbetar förvaltningsrätten med handläggningen av 

överprövningar och hur kan en mer tidseffektiv handläggning uppnås? Hade en 

nationell förvaltningsrätt som tar upp alla överprövningar och hanterar dem likgiltigt 

varit ett bra alternativ för att få en snabbare överprövningsprocess? 

Flexator tar upp problemet med att kommuner ställer sådana krav att det är svårt för 

industriella byggföretag att vara med i vissa upphandlingar. En teori tar också upp att 

det saknas förståelse mellan kommunerna och industriella byggföretag. Ett förslag till 

fortsatt forskning är hur förståelsen kan öka mellan parterna.
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågorna som ställdes mot Flexator AB. 

Bilaga 2: Intervjufrågorna som ställdes mot kommunerna 
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