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Förord  

Förslaget till detta examensarbete kom från Eskilstuna kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Efter ett 

möte med Jan-Erik Landh och Anders Enesved på stadsbyggnadsförvaltningen kom vi fram till att jag 

utför undersökningen. Uppdraget har varit att ta reda på hur andra kommuner och myndigheter 

genomför sina upphandlingar av anläggningsarbete enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) för 

att sedan komma med förslag om vad Eskilstuna kommun kan göra för att minska risken att 

anbudsgivare begär överprövning hos förvaltningsrätten. 

Uppgiften var svårt att sätta sig in i från början men med tiden har och saker och ting blivit klarare ju 

mer man har fördjupat sig i ämnet. Den ursprungliga tidplanen har hållits. 

Jag har genomfört åtta personliga intervjuer med tre kommuner, en myndighet, två entreprenörer och 

en konsult. Utöver de personliga intervjuerna har jag skickat ut en enkät till femton kommuner varav 

sex svarade. Gamla rättsfall från förvaltningsrätten och gamla förfrågningsunderlag från några 

kommuner och myndigheter har också använts i undersökningen. Det finns inte mycket litteratur på 

området men jag lyckades få tag på två bra böcker och några sidor på internet. 

Undersökningen visar att de beställare som inte har problem med överprövningar upphandlar 

entreprenad enligt det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet och de beställare som haft problem med 

överprövning använder lägsta pris(ribba pris). Konsulter upphandlas nästan alltid enligt det ekonomisk 

mest fördelaktiga eftersom beställare kan dra nytta av att utvärdera de mjuka faktorer. 

Ett stort tack till examinator Ingrid Sand och handledaren Anders Enesved för deras stöd och 

vägledning och Jan-Erik Landh som tilldelade mig uppgiften. 

Jag vill också tacka Nils Matsson, Lars Ekström, Mikael Blomberg, Anders Kuylser, Peter Sundgren, 

Urban Sundström, Peter Kaponen och Ann-Sofie Alteskog som ställt upp på intervju, de kommuner 

som deltog i enkätundersökningen och Björn Sunnqvist på arkivet hos förvaltningsrätten stockholm. 
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Abstract  

This report is written in cooperation with Eskilstuna municipality public administration for urban 

planning. The reports purpose is to look into how other public authorities carry out public purchase of 

consultants and entrepreneurs in the urban planning area. The goal is to come up with suggestions of 

how Eskilstuna municipality public administration for urban planning can improve its purchasing 

process in this field in order to minimize the risk where a consultant or entrepreneur files an appeal 

against the decision of awarding a contract to another rival. The appeal can be filed to the county 

administrative court. 

 

The public administration for urban planning can do its purchases through the model of “lowest price” 

or “economically most favorable” for them. When using “economically most favorable”, the 

department can value a number of soft parameters by giving them points and the offer which gets most 

points can be rewarded the right to sign a contract. Bidders who have not been rewarded the contract 

can file an appeal to the county administrative court if they have rejections about the department’s 

decision. The court can either rule in the departments favor or against. If the court rules against the 

department then the entire purchasing process must be redone.    
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Kapitlen  

Nedan beskrivs kort innehållet i uppsatsens kapitel. 

Teori del 

Kapitel 2. En definition av delar i lagen om offentlig upphandling LOU som är väsentliga för denna 

undersökning och konkurrensverkets fem grundläggande principer som gäller vid alla offentliga 

upphandlingar. 

Kapitel 3. Handlar om offentlig upphandling av entreprenader och konsulttjänster utifrån befintlig 

litteratur. Här beskrivs bl.a. hur beställare ställer olika krav som t ex. miljökrav, kvalitets krav, grunder 

för uteslutning mm   

Empirisk del 

Denna del grundas på personliga intervjuer och enkätundersökningen.  

Kapitel 4. Beskriver hur konsultupphandlingar och entreprenadupphandlingar genomförs enligt ”det 

ekonomisk mest fördelaktiga anbud” eller ”lägsta pris”. 

Kapitel 5. Handlar om kvalité vid upphandling av konsult- och entreprenad enligt ”det ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbudet” och hur beställare kan undvika en anbudslämnare som har dåligt kvalité. 

Kapitel 6. Handlar om beställarens bedömning av de mjuka parametrarna och om anbudsgivare får 

extra poäng när de investerat i t.ex. kvalitets- och miljöarbete?  

 

Kapitel 7. Handlar om trenden på förfrågningarna på konsult- och entreprenadarbeten. Lutar det åt 

lägsta pris? Och hur avgörande priset är även om man upphandlar enligt det ekonomisk mest 

fördelaktiga anbudet. 

 

Kapitel 8. Tar upp problematiken runt överprövningar. 

 

Kapitel 9. Här redovisas resultat från enkätundersökningen. 

 

Kapitel 10. Innehåller en analys av resultaten från enkätundersökningen och de personliga 

intervjuerna. 

 

Kapitel 11. Här presenteras förslag till förbättringar som arbetats fram utifrån enkät undersökningen 

och de personliga intervjuerna. 
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Förkortningar 

LOU = Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1091 

FFU = Förfrågningsunderlag 

B = Beställare/Beställande myndighet 

E = Entreprenör 

K = Konsult 

AF AMA = Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader 

AF = Administrativa föreskrifter 

AFA = Allmän orientering 

AFB = Upphandlings föreskrifter 

AFC = Entreprenad föreskrifter 

AFH = Allmänna hjälpmedel 

AFJ = Allmänna arbeten 
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Begrepp 

Skallkrav: Ett skallkrav är ett obligatoriskt krav i en upphandling och måste vara uppfyllt för att ett 

anbud ska kunna prövas och antas. Anbud som inte uppfyller alla ställda skallkrav får inte antas. 

Skallkrav är ett svenskt begrepp som inte finns i LOU men har blivit väl inarbetat i Sverige med en 

tydlig innebörd.  

Mjuka parametrar (mjuka faktorer): En rad faktorer (utöver pris) som beställaren (B) värderar vid 

en anbudsutvärdering. Dessa faktorer ger varje leverantör olika poäng beroende på hur väl de 

motsvarar B:s krav, och de har olika vikt och betydelse i förhållande till varandra beroende på vilken 

sorts uppdrag som man ska genomföra. Efter poängsättning av Parametrarna kan B få en totalsumma 

som indikerar för B vilket anbud han ska välja.   

Ribba pris: lägsta pris 

Partnering: partnering är en samarbetsform mellan beställare, projektör och entreprenör. Vid 

partnering så kommer entreprenören in i projektet väldigt tidigt och kan då föreslår andra kostnads 

effektiva metoder så att man håller sig inom beställarens budget. läs kap 4.1  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Eskilstuna stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för trafik och stadsmiljön inom Eskilstuna kommun. 

Exempel på arbetsuppgifterna är nybyggnad och ombyggnad av gator, vägar, torg mm. För att kunna 

genomföra dessa projekt upphandlar kommunen tjänster, entreprenader och varor enligt lagen om 

offentlig upphandling LOU.  

Upphandlande myndighet upprättar ett förfrågningsunderlag (FFU) som skall vara tillgängligt för alla 

möjliga anbudsgivare. I FFU beskriver den upphandlande myndigheten sina förväntningar på tjänsten, 

uppdragsomfattningen, tekniska och miljö krav mm. Anbudsgivaren skall ha FFU som underlag när 

denne sammanställer sitt anbud. Efter anbudsöppningen väljer upphandlande myndighet det anbud 

som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbud eller det anbud som innehåller det lägsta priset 

beroende på vad beställaren B angett i FFU.  

Det är efter val av leverantör med vinnande anbud (anbudsvinnare) som det kan uppstå klagomål från 

de förlorande anbudsgivarna som tycker att deras anbud har förbisetts och att valet av vinnare är 

orättvist. De missnöjda anbudsgivarna kan vända sig till förvaltningsrätten och begära en 

överprövning av fallet. 

1.2 Problemformulering 

Enligt LOU kan den upphandlande myndigheten eller kommunen anta antingen: 

1. Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten eller  

2. Det anbud som innehåller det lägsta priset. 

Alternativ 2 används ofta i varuupphandling där B är väldigt klar över vilken slags tjänst och standard 

som skall upphandlas, men i vissa fall är B kanske villig att betala lite mer för t.ex. en högre standard. 

I de flesta upphandlingar av entreprenad- och konsulttjänster används alternativ 1 där B kan värdera 

anbuden med avseende på de mjuka parametrarna. Detta innebär att B gör värdering av en rad faktorer 

utöver priset, t ex yrkes kompetens, tidigare erfarenheter, kvalitets frågor, förmåga att hålla tidplan 

mm. Värdering av dessa faktorer och priset blir underlag till rangordning av de anbud som B fått in. 

Parametrarna ges olika poäng beroende på hur väl de motsvarar B:s krav och totalsumman indikerar 

för B vilket anbud han ska välja. 

Undersökningen kommer att baseras på följande frågeställningar: 

 Hur vanligt är det att konsult- och entreprenad upphandlingar genomförs enligt ”det 

ekonomisk mest fördelaktiga anbud”? Hur vanligt är det att konsult- och entreprenad 

upphandlingar genomförs enligt ”lägsta pris”?  

 Får B en högre kvalitet på tjänsten när konsult- och entreprenad upphandlingar genomförs 

enligt ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”? Hur undviker man att köpa en 

anbudslämnare som är känd för dåligt kvalitet?  

 Vågar beställaren göra åtskillnader vid bedömning av de mjuka parametrarna eller får alla 

anbudsgivare samma poäng för att minska risken för överprövning? Får anbudsgivaren extra 

poäng för att denne investerat i t.ex. kvalitets- och miljöarbete?  
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 Är trenden att förfrågningarna på konsult- och entreprenadarbeten mer utgår från lägsta pris? 

Avgör priset även om man upphandlar enligt det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet?  

 

 Vad ger resultaten från överprövningar i förvaltningsrätten för signaler till upphandlare och 

anbudslämnare? Finns det ett mönster i de överprövningar där anbudsgivaren fått rätt?  

1.3 Syfte 

Denna undersökning genomförs på uppdrag av Eskilstuna kommun och syftar till att undersöka hur 

andra kommuner och myndigheter genomför entreprenad- och konsult upphandlingar av 

anläggningsarbete enligt LOU, för att komma fram till förslag om hur den egna upphandlingen av 

entreprenörer och konsulter inom anläggning kan förbättras. 

1.4 Mål 

Målet är att få fram förslag om hur entreprenad- och konsult upphandlingar bör genomföras i 

framtiden för att minska risken för överprövningar. 

1.5 Avgränsning 

Denna undersökning inriktas på entreprenad- och konsult upphandlingar enligt LOU inom anläggning 

inte husbyggnad.     

1.6 Metod 

1.61 Litteraturstudie 

Gamla FFU på entreprenad- och konsultupphandlingar från olika kommuner och myndigheter har 

studerats för att kunna få en inblick på hur B:s kvalificeringskrav och utvärderingskriterier kan se ut. 

 Gamla fall som tidigare överprövats hos förvaltningsrätten har studerats för att få förståelse för 

överprövningsprocessen och orsakerna bakom överprövningar.  

Boken ”Offentlig upphandling av entreprenader, Birgitta Hedlund, Kurt-Jörgen Olsson 1994” 

beskriver de tre upphandlingsförföranden av E, med andra ord öppen-, selektiv- och förhandlad 

förförande enligt LOU. 

Boken ” Upphandling enligt LOU, LUF och LOV, Niclas Forsberg 2009” beskriver de lagar och 

rättsområden man kommer i kontakt med vid genomförande av upphandlingar och man får en 

uppfattning om bl.a. lagarnas tillämpningsområden, hur anbudsprövning ska gå till, vilka krav som 

kan ställas på leverantörer mm 

Lagen om offentlig upphandling LOU: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm 

1.62 Personliga intervjuer 

För att kunna ge svar på frågeställningen genomfördes personliga intervjuer med åtta personer som är 

involverade i offentlig upphandling hos tre kommuner, en myndighet, två stora entreprenadföretag och 

en stor konsult företag. De intervjuade har svarat på frågorna utifrån deras egna erfarenheter från den 

offentliga upphandlingen. 

De som intervjuades informerades också om vad intervjun skulle handla om, ungefär hur lång tid det 

skulle ta, och att det spelades in. Den informationen som deltagarna lämnat används utan att citera 

någon av dem.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm
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1.63 Enkätstudie 

Ett frågeformulär utarbetades och skickades via e-post till upphandlare hos femton kommuner och 

myndighet som man inte haft möjlighet att intervjuar. Syftet med enkäten är att få mera svar på 

frågeställningen utöver det man fått från intervjuerna. Enkätsvaren baseras på de tillfrågades 

erfarenheter inom den offentliga upphandlingen av entreprenad och konsult. Sex av femton tillfrågade 

har svarat på enkäten. Se bilaga 1 frågeformulär  

Enkätens reliabilitet och validitet är bra eftersom de svarande är individer från olika kommuner och 

myndighet som arbetar med offentlig upphandling av entreprenad och konsulter inom anläggning idag. 

De har lämnat ärliga svar utifrån sina erfarenheter inom området. 

Enkäten skickades till 15 kommuner och målet var att få in minst 10 svar så det är ett bortfall på 40 % 

då det har kommit in 6 av 10 svar. 5 av 6 svarande ligger geografiskt långt ifrån Eskilstuna. Men 

bortfallet borde inte påverka undersökningen i sin helhet eftersom meningen med enkäten inte var att 

mäta någon statistik, utan den var ämnad för kommuner och myndigheter som man inte intervjuat 

personligt.     
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Teoridel 

Denna del är skriven utifrån befintlig litteratur om offentlig upphandling av konsult- och entreprenad 

tjänster. 

2. Definition av LOU, Lagen om offentlig upphandling  

Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Offentlig 

upphandling innebär enligt 2:13 LOU de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte 

att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. 

Exempel på upphandlande myndighet som omfattas av LOU är staten, landsting, kommun och 

offentligt styrda organ. 

Alla som vill lämna anbud skall kunna göra det och den upphandlande myndigheten får inte favorisera 

någon part. Detta klargörs i 1:9 LOU, de upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på 

ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid 

upphandling av tjänster, byggnadsentreprenad, monterings- och installationsarbeten får den 

upphandlande myndigheten uppmana anbudsgivare att i anbudet uppge namn och yrkeskvalifikationer 

på de personer som skall utföra tjänsterna. 

Anbudsgivaren sammanställer sitt anbud utifrån beställarens önskemål och krav som denne angett i 

förfrågningsunderlaget, enligt 2:8 LOU avses förfrågningsunderlag sådant underlag för anbud som en 

upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör. Anbudet lämnas till upphandlande myndighet 

innan tidsfristen går ut. 

När tidsfristen gått ut öppnas alla mottagna anbud samtidigt, den upphandlande myndigheten får inte 

öppna anbuden var för sig. Detta tydliggörs i 9:7 LOU, den upphandlande myndigheten får inte ta del 

av innehållet i anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för att komma in med 

anbudsansökan respektive anbud har gått ut. Försändelser med anbud skall, samtidigt och så snart 

som möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av 

den upphandlande myndigheten skall delta.  

Efter anbudsöppningen kan den upphandlande myndigheten ta ett beslut och teckna kontrakt eller 

ramavtal med den anbudsgivare som man anser är mest lämpade för att utföra tjänsten och meddela 

alla berörda anbudsgivare om beslutet. Detta preciseras i 9:9 LOU, En upphandlande myndighet skall 

snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som fattats 

om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten. En sådan 

underrättelse skall lämnas även när en upphandlande myndighet beslutar att avbryta en upphandling 

för vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid beslut att göra om upphandlingen. 

Den anbudsgivare som inte är nöjd med B:s tilldelningsbeslut har möjlighet att begära en 

överprövning av upphandlingen hos Förvaltningsrätten. 
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Enligt konkurrensverket gäller fem grundläggande principer för all offentlig upphandling: 

1. Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt 

diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Även om den upphandlande 

myndigheten inte förväntar sig några utländska anbud får den vid utformningen av FFU inte 

införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra, och får heller inte 

exempelvis ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. 

2. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika 

förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle. 

3. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en 

medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder. 

4. Proportionalitetsprincipen avses att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen 

måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De 

krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Om det finns flera 

alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande. 

5. Principen om transparens medför främst skyldigheten för den upphandlande myndigheten 

att skapa öppenhet, att lämna information om upphandlingen och det praktiska 

tillvägagångssättet vid denna. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för 

anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav 

på det som ska upphandlas.  

(Konkurrensverket, 2010-05-04) 
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3. Offentlig upphandling av entreprenad och konsult 

Det finns tre olika upphandlingsförföranden. Dessa är öppen-, selektiv-, och förhandlad upphandling. 

Huvudregeln är att det öppna eller det selektiva upphandlingsförföranden ska användas. Vid öppen 

upphandling infordras anbud genom annonsering och sedan prövas och antas utan förhandling. Vid 

selektiv upphandling kan B via en annons bjuda in entreprenörer att ansöka om att få lämna anbud, 

och anbuden prövas och antas utan förhandling. Vid förhandlad upphandling (med eller utan en 

föregående annonsering) antas anbud efter förhandling. (Hedlund, Olsson 1994) 

FFU är ett dokument som B upprättar och ställer till förfogande för entreprenören. FFU innehåller alla 

förutsättningar för upphandlingen som entreprenören behöver så att denne skall kunna lämna ett 

anbud. Ett FFU består av administrativa föreskrifter AF, tekniska beskrivningar, ritningar, 

anbudsformulär, Mängdförteckningar med beskrivningar, entreprenad kontrakt(kontraktsvillkor), B:s 

arbetsmiljöplan, B:s miljökrav, B:s tidplan för projektet mm. Ett FFU för konsultuppdrag består av 

upphandlingsföreskrifter UF, uppdragskontrakt UK och uppdragsbeskrivning UB. 

De administrativa föreskrifter AF ansluter till AF AMA och innehåller allmän orientering AFA, 

upphandlings föreskrifter AFB, entreprenad föreskrifter beroende på entreprenadform AFC, allmänna 

hjälpmedel AFH och allmänna arbeten AFJ. 

B får utesluta E från deltagande i den offentliga upphandlingen om E 

 är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, t ex skattebrott och 

ekonomiska brott   

 är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller har 

tills vidare ställt in sina betalningar eller har näringsförbud. 

 Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat 

liknande förfarande. 

 Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och B kan bevisa detta. 

 Om E inte har fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna 

landet eller i det land där upphandlingen sker. 

B har rätt att kräva att en anbudsgivare bevisar att denne är registrerad i aktiebolags eller 

handelsregister eller liknande register som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad.  

B ska inte dela ut kontrakt förrän denne kontrollerat alla anbudsgivares lämplighet. Denna kontroll 

enligt LOU omfattar anbudsgivarens ekonomi, teknisk förmåga och yrkesmässigt kompetens. B:s 

tekniska, ekonomiska och yrkesmässigt kompetens krav på anbudsgivarna ska vara nödvändiga i 

förhållande till tjänsten som ska upphandlas och hållas på lägsta nivån.  

(Forsberg, 2009) 
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B kan begära bevis av anbudsgivaren som styrker dennes ekonomiska ställning t ex intyg från bank, 

balansräkning, en redovisning av anbudsgivarens totala omsättning mm. I annonsen om upphandling 

eller i FFU anger B vilka sätt som anbudsgivarna ska styrka sin tekniska kapacitet. En anbudsgivare 

kan styrka sin tekniska kapacitet genom en förteckning över slutförda byggentreprenader de fem 

senaste åren, genom uppgifter om den tekniska personal och de tekniska organ som entreprenören kan 

förfoga över för att genomföra entreprenaden, genom uppgifter om E:s utbildnings – och 

yrkeskvalifikationer eller liknande uppgifter om ledande individer i firman särskilt de som skall leda 

byggentreprenaden, genom upplysningar om de miljöskyddsåtgärder som E skall tillämpa när 

kontraktet verkställs, mm.  

B kan begära att E lämnar in intyg utfärdat av oberoende organ om att E följer vissa kvaliteters 

standard och i samband med detta skall B hänvisa till kvalitetssäkring system som bygger på relevanta 

europeiska standarder. B kan också begära E på certifierade miljöledningsstandarder upprättade av 

oberoende organ. (Hedlund, Olsson 1994) 

Vid den offentliga upphandlingen har B möjlighet att ställa miljökrav. Miljökraven måste vara 

väsentliga för det som ska upphandlas. B kan ställa miljökrav på fyra olika sätt: 

1. Som teknisk specifikation - B kan utforma de tekniska specifikationerna som prestanda eller 

funktionskrav. Utformning kan också göras genom att referera till olika standarder.  

 

2. Som kvalificeringskrav - Om det finns ett behov så har B rätt att kräva att E redovisar vilka 

miljöskyddsåtgärder som E skall använda vid genomförandet. 

 

3. Som utvärderingskriterium - Vid utvärdering av anbud enligt det anbud som är det ekonomiskt 

mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, skall alla kriterier som ligger till grund 

för utvärderingen anges, bl.a. miljöegenskaper.  

 

4. Som särskilt villkor för fullgörande av kontrakt - B får ställa särskilda villkor så som 

miljömässiga villkor för hur kontraktet skall fullföljas och ange dessa i FFU. Sådana villkor 

ska inte vara utformade så att de kan leda till direkt eller indirekt diskriminering, och får inte 

syfta på andra delar av E:s verksamhet än dem delar som berörs av objektet för 

upphandlingen. 

 

Som det tidigare nämnts i problemformuleringen, ska en upphandlande myndighet anta antingen 

1. Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten eller  

2. Det anbud som innehåller det lägsta priset. 

 

Vid val av alternativ 1ska B ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till det som skall upphandlas 

t ex pris, kvalitet, miljöegenskaper, funktionella och tekniska egenskaper, leveranstid, 

genomförandetid, driftkostnader mm. Den grund som tillämpas för tilldelning av kontrakt anges i 

annonsen eller i FFU och det är inte möjligt att byta grund för tilldelning. B bedömer vilken grund 

som är lämpligast för upphandlingen i fråga och det sker ingen inbördes rangordning av de två 

alternativen.(Forsberg, 2009) 
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Vid bedömning av det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga skall B ange hur kriterierna ska 

viktas inbördes (prioritetsordning) och detta ska anges i en inbjudan att lämna anbud eller att 

medverka i förhandlingar, eller i annonsen eller i FFU. 

Inkomna anbud prövas i två steg. I det första steget som kallas kvalificeringsfas prövas om 

anbudsgivarna uppfyller de ”skallkrav” som B ställt upp, med andra ord är det anbudsgivarens 

lämplighet som prövas. I det andra steget som kallas utvärderingsfasen utvärderas anbuden enligt de 

kriterier som är angivna i FFU. Vid anbudsprövning är det viktigt att alla behandlas lika, om B bryter 

mot likabehandlingsprincipen är det risk att upphandlingen görs om och B kan även blir skyldig att 

betala ut ett skadestånd. 

 

I fall B valt att utvärdera anbud enligt ”lägsta pris” (alternativ2) behöver inte nödvändigtvis det anbud 

med lägsta pris vinna upphandlingen eftersom B har rätt att avvisa anbud som förefaller orimligt lågt. 

Denna regel finns eftersom ett anbud som verka orimligt lågt kan innebär att anbudsgivaren inte 

kommer att ha den ekonomiska förmågan att uppfylla sina förpliktelser eller att denne kanske 

uppfyller sina förpliktelser men på bekostnad av kvaliteten.  

I FFU anges också de kommersiella villkor som innehåller de avtalsvillkor som ska gälla under 

avtalstiden t ex betalningsvillkor, leveransvillkor, garantier, försäkring mm. 

  

Kontraktsvillkoren består av två delar: 

1. Standardiserade allmänna villkor som styr frågor om leverans- och betalningssätt, reklamation 

och påföljder för dröjsmål och fel, inklusive garantier för tjänstens beskaffenhet . 

2. Individuellt avtalade villkor t ex frågor om leveranstid, priset, överenskommen mängd mm 

 

B kan upprätta en teknisk beskrivning av objektet för upphandlingen. B gör den tekniska 

beskrivningen så att man ska kunna bedöma om arbetet, materialet, produkten eller varan uppfyller B:s 

avsedda ändamål. De tekniska beskrivningarna kan antingen ingå i annonsen, FFU eller i 

kompletterande handlingar och kan bara utformas på två sätt, antingen som hänvisning till teknisk 

standard eller som prestanda- eller funktionskrav. I prestanda- och funktionskraven kan miljökrav ingå 

genom att B ställer miljökrav i form av särskilda miljöegenskaper. 

 

B får inte avvisa ett anbud bara på grund av att tjänsten inte stämmer överens med de tekniska 

specifikationer som B hänvisat till, under förutsättning att anbudsgivaren kan bevisa att de föreslagna 

lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller B:s krav enligt de tekniska specifikationerna. 

B anger i FFU om denne godkänner anbud med alternativa utföranden. Om inte B angett detta i FFU, 

ska anbud med alternativa utföranden förkastas. Det är alltså endast det anbud som följer villkoren i 

FFU som kan prövas. (Forsberg, 2009) 
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B får begära i FFU att anbudsgivaren meddelar hur stor del av kontraktet som kommer att läggas ut på 

tredje part och vilka underentreprenörer som föreslås. 

B anger i annons eller FFU hur ansökningar och anbud skall lämnas. Det är viktigt att val av 

kommunikationssätt uppfyller icke-diskriminerings krav för upphandlingar. En huvudregel är att 

anbud och anbudsansökningar lämnas skriftligt. Inlämnade uppgifter ska förvaras oöppnade och 

inlåsta på ett säkert sätt fram till öppnandet så att de inte gå att manipulera. Anbuden ska öppnas så 

snart som möjligt efter anbudstidens utgång vid en förrättning där minst 2 personer utsedda av B 

deltar. Anbudsgivare har rätt att begära att en representant från handelskammare deltar i förrättningen 

och kostnad för detta betalas av den anbudsgivare som begärt detta.  

 

Anbudsgivare får efter medgivande från B rätta uppenbara felskrivningar eller felräkningar och andra 

fel som är uppenbara. Om ett anbud är otydligt får B begära att anbudsgivaren förtydliga eller 

komplettera sitt anbud så att B skall kunna göra en korrekt utvärdering av anbudet. Anbud får rättas, 

förtydligas och kompletteras under förutsättning att det sker utan konkurrensbegränsning eller 

särbehandling. 

 

B har skyldighet att så fort som möjligt skriftligen meddelar samtliga anbudsgivare om de beslut som 

fattats om att tilldela kontrakt eller att sluta ramavtal och skälen bakom besluten. Skyldigheten gäller 

även beslut om att göra om en upphandling och beslut om att avbryta en upphandling.  

 

Anbudsgivare som tycker att de tagit skada eller riskerar att skadas pga. att B inte följt lagens 

bestämmelser under pågående upphandling, har rätt att ansöka om överprövning hos lämplig 

förvaltningsrätt för att säkerställa sin rätt. Förvaltningsrätten kan besluta att upphandlingen görs om, 

att upphandlingen får avslutas först sedan rättelse gjorts, att avslå begäran om överprövning.  Även 

entreprenörer som inte deltagit i upphandlingen kan ansöka om överprövning om de tycker att en 

pågående upphandling inte sköts på rätt sätt då de har uteslutits från att delta. Möjligheten till 

överprövning upphör när beslut om entreprenör fattats. 

 

Om B inte följt lagens bestämmelser vid upphandlingen kan han dömas att ersätta E för uppkommen 

skada. I uppkommen skada ingå inte bara kostnader men också den vinst som E skulle ha tjänat om 

han hade tilldelats kontraktet. Det är E:s ansvar att bevisa vilken skada han lidit. . (Forsberg, 2009) 
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Empirisk del 
Denna del är baserad på: 

 Personliga intervjuer med upphandlande myndigheter/kommuner, entreprenörer och konsult 

som genomförts 2010-04 till 2010-05. (Se bilaga 2 och 3 intervjufrågor) 

 En enkätundersökning som genomförts under 2010-04 till 2010-05 (se bilaga 1 frågeformulär) 

 Och gamla överprövningsfall från förvaltningsrätten i Stockholm från perioden 2006 - 2009  

 
4. Genomförande av entreprenad och konsult upphandlingar  

E-upphandlingar är väldigt styrda av B genom AF handlingarna och förutsättningar för upphandling är 

väldigt klara och underlagen är färdiga. Upphandlingen förenklas genom att man har en AMA del med 

tekniska beskrivningar och utförande att luta sig mot. 

 

Vid intervjuer med beställare och entreprenörer har det framkommit att E upphandlingar genomförs 

till största delen med lägsta pris, sk ”ribba pris” som värderingsgrund. Först finns det en 

kvalificeringsfas med ”skallkrav” som alla anbudsgivare måste uppfylla för att sedan gå vidare till 

utvärderingsfasen. De anbudsgivare som inte uppfyller B:s samtliga skallkrav utesluts från 

upphandlingen i kvalificeringsfasen. B kan ställa skallkrav angående miljö, kvalitet, referenser, 

ekonomi mm. De anbudsgivare som klara ribban och uppfyller samtliga skallkrav utvärderas av B och 

anbud med lägsta pris vinner upphandlingen. 

 

Anledningen till att många B valt att göra E-upphandlingar enligt lägsta pris är för att det är en tydlig 

och enkel värderingsgrund där priset är avgörande. Hos en av beställarna har man tidigare gjort 

undersökningar som visat att man vinner inte mycket på att lägga ner mycket jobb på att utvärdera de 

olika faktorerna, utan att det priset ändå som till slut blir utslagsgivande. Det blir också enklare för E 

eftersom E behöver endast visa att denne har tillräcklig kunskap om uppdraget för att klara ribban 

sedan avgör priset vem som vinner upphandlingen. Risken för överprövning minskas betydligt 

eftersom anbudsgivarna inte har möjlighet att begära överprövning grundat på poängbedömning av 

mjuka parametrar. Risken med mjuka parametrar vid E upphandlingar enligt det ekonomisk mest 

fördelaktiga anbudet är att B kanske i vissa fall får betala ett högre pris för en onödigt högre kvalitet än 

den han behöver. 

På E sidan tycker man att lägsta pris är en tydlig och enkel modell eftersom E behöver bara klara 

ribban i kvalificeringen genom att uppfylla skallkraven och sedan blir bedömd utifrån pris. Lägsta pris 

kan också vara en bra värderingsgrund vid ett enkelt uppdrag eftersom det brukar vara många E som 

lämnar anbud vid enkla uppdrag och det skulle vara lättare för B att gå på pris än att poängbedöma så 

många anbud. Men där utrycktes också om att mjuka faktorer kan vara viktiga för att värdera kvalité 

utifrån ett objekts livscykel kostnaden då det är skattepengar man bygger för, eftersom det är risk att 

man får höga framtida kostnader för drift och underhåll av objektet. Man tycker också att B har en 

fördel med mjuka parametrar och kan använda parametrarna som ett slags skyddsnät genom att ställa 

krav för att kanske t.o.m. slippa en E som är besvärlig. 

Konsulter upphandlas nästan alltid med ”det ekonomisk mest fördelaktiga” eftersom B tro att man kan 

få nytta av att utvärdera de mjuka faktorerna. B bedömer och poängsätter K:s kapacitet och förmåga 

genom att ta in referenser från tidigare utförda uppdrag. Det förekommer också att B kallar in de 

konsulter som klarat kvalificeringsfasen till personliga intervjuer för att bedöma och poängsätta hur 

den personliga kemin kommer att fungerar.   Det viktiga i detta läge är att B beskriver exakt i FFU hur 
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bedömningen kommer att gå till, så att det transparent så alla anbudsgivare kan förstå vad B basera sin 

utvärdering på. Det är också viktigt att B håller sig till de parametrar man utvärdera. På K sidan tycker 

man att FFU ofta brukar vara krångliga, otydliga och bristfälliga. Men detta kan också ha sin grund i 

att ibland vet inte B:s upphandlare hur själva slutprodukten kommer att se ut eller utföras och detta 

kan vara en bidragande orsak till otydlighet i FFU. 

 

4.1 Partnering 

Man kan också genomföra en E upphandling genom s.k. partnering. Partnering innebär att 

entreprenören kommer in väldigt tidigt i projektet och utvecklar det tillsammans med beställaren och 

projektören. Får E vara med i projekteringsskedet så kan man räkna kostnaderna tillsammans och E 

kan då föreslår andra kostnadseffektiva metoder för utförande från början så att man kan hålla sig 

inom B:s budget för projektet. Alltså med partnering jobbar B och E hela resan ihop med projektet i 

fokus. 

Det börjar med en annonsering där B skriver att han vill ingå en partnering upphandling och då kan 

flera leverantörer ansöka om att lämna anbud. I steg 1 är det kvalificering där leverantörerna måste 

uppfylla samtliga skallkrav för att gå vidare. B kan ställa krav på entreprenörernas organisation, 

ekonomi, organisation kring en eventuell partnering mm. De som gått vidare till steg 2 får räkna 

priser, tar fram metod för utförande av uppdraget och vilka funktionskrav man skall använda. Man får 

också redovisar hur mycket pengar och resurser som man avsatt för att utföra uppdraget. Det är viktigt 

att B tala om vad det är för värderingsgrund, lägsta pris eller ekonomisk mest fördelaktiga anbudet. 

Vid bedömning av mjuka parametrar så kan B värdera utförande, organisation och partnerskap. 

Partnering går ut på att B vill utföra ett projekt, B talar om för E hur mycket pengar han har 

tillgängligt för projektet och då kan E komma på utförande metod och priser för aktiviteter för att 

sedan lämnar anbud. Det som är unikt med partnering är att B öppnar sig så pass mycket från början 

och tala om för anbudsgivarna hur mycket pengar han har för projektet. B berätta alltså sina 

förutsättningar för att projektet skall kunna genomföras och vill veta hur mycket av det som E ska ha 

för att utföra arbetet det handlar om och vilka önskemål man har för att utföra arbetet. Anbudsgivarna 

kan föreslå redan när de lämna anbud vilka delar i projektet som man kan dra ner kostnader på så att 

pengarna kan räcka till.  

Varje månad redovisar E hur mycket pengar han lägger ner på respektive aktivitet. Både E och B har 

en möjlighet att påverka och komma med förslag om vilka aktiviteter de tycker att man ska prioritera 

och vilka man ska skära ner på och samtidigt hålla sig inom budgeten. E kan styra sina funktionskrav 

för att bemöta B:s vilja angående budgeten. E använder entreprenör index E 84 för att räkna ökningen 

av summorna varje år men det är inte säkert att B får samma utökning av sin budget så att det följer 

entreprenad index. Så E får inför varje budget år kontrollera om B:s pengar räcker till eller inte och då 

får E skruva och justera funktionskraven så att man landar inom budgeten. 

E har en önskan om vilken del denne vill ha som vinst vid en partnering. Sedan kan både B och E 

komma överens att om man gör en vinst utöver den delen så delar man den lika. B:s vinst kan 

inarbetas in i andra aktiviteter för att höja standarden på dem. E kan också ta en risk genom att erbjuda 

sig att stå för kostnaderna om inte man lyckas att hålla budgeten.  
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Partnering är ingen entreprenadform utan en smidig samarbetsform där man löser alla problem 

tillsammans. Det är som att bilda ett ”eget företeg i företag” då man baka ihop B och E i en 

organisation som jobbar tillsammans och ser till projektets bästa trots att man representera två olika 

fraktioner. Vid vanlig entreprenadform finns det risker som E vill beakta, men med partnering 

förhållande kan både B och E tillsammans identifiera och bemöta dessa risker. Man jobbar alltså 

tillsammans och hitta lättare lösningar tillsammans.  

 

  5. Kvalitet vid upphandling av konsult- och entreprenad enligt ”det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”  

På E-sidan är det fastlagt i underlagen vad E skall göra och på vilket sätt det ska utföras. Nivån är 

fastställd eftersom E upphandlingar är väldigt styrda av B som gjort en förprojektering med underlag 

på konstruktionsritningar, anpassning på säkerhetssystem mm. Och därför finns det inte någon 

entreprenör som erbjuder en högre kvalitet för samma pris bara för att få uppdraget. I vissa fall kan det 

hända att B får högre kvalitet än det man förväntat sig men oftast är det inte så. Om man bara mäter 

kvaliteten på en konstruktion så får man säkert samma kvalitet på konstruktionen vid lägsta pris som 

vid ekonomisk mest fördelaktiga.   

Vissa B tycker att vid upphandling av K så kan man få en högre kvalitet beroende på vad det är för typ 

av konsult man söker. Om man gruppera konsulterna nivåmässigt utifrån erfarenhet så kan 

anbudsgivaren erbjuda en duktig konsult med lång erfarenhet till ett reducerat pris eftersom han gärna 

vill ha uppdraget. Men detta verka hända bland mindre konsult företag som behöver etablera sig på 

marknaden och inte hos de stora. Hos stora konsultföretag så tycker man att priset för tjänsten 

motsvara den kvalitet, kapacitet och kompetens som man får för pengarna och därför finns inget behov 

av att gå ner i pris bara för att få uppdraget. Dock kan det hända att man gå lite ner i pris i fall det 

gäller en B som man har mycket att göra med.    

Som beställare tro man att just det faktum att inte bara priset avgör vem som skall tilldelas ett kontrakt 

gör att de flesta leverantörerna arbetar mera aktivt med kvalitetsfrågorna.  

Som beställare borde man inte utsätta sig i en situation där man har en anbudsgivare med flest poäng 

men som är känd för dåligt kvalitet. Men samtidigt kan inte B förkastar denna anbudsgivare om B 

saknar bevis om att anbudsgivaren är känd för dåligt kvalitet eftersom det skulle vara en felaktig 

bedömning utifrån FFU. De B som intervjuats säger att om de skulle hamnar i en sådan situation där 

man saknar bevis så skulle de bli tvungna att köpa anbudsgivaren. Det är viktigt att B gör en noggrann 

referens kontroll för att undvika att hamnar i denna situation. B kan ta in egna referenser genom att 

skicka ut en enkät till andra beställare som haft med anbudsgivaren att göra, enkäten kan innehålla en 

fastställd mall med en poängsats som de kan fylla i sin bedömning på hur väl de tycker anbudsgivaren 

hade utfört sitt uppdrag hos dem. B kan också ta kontakt med de referenspersonerna som 

anbudsgivaren angett. Interna referenser kan också användas i fall det finns någon i B:s organisation 

som tidigare haft med anbudsgivaren att göra.  

Det är viktigt att B skriver i FFU om vilka specifika punkter man är intresserad av angående 

referensobjekt, för då kan leverantören titta i sin referensbank och ta fram rätt referensperson för just 

den specifika arbetsuppgiften. Det är också viktigt att B skriver i FFU hur bedömningen kommer att 

gå till, vilka kriterier som kommer att bedömas, hur referenser kommer att tas in och vad man kommer 
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att fråga referenspersonerna, och bedömningens poängskala. Detta är viktigt så att alla anbudsgivare 

ska veta hur de kommer blir bedömda och på vilka kriterier. 

Men i fall B blir tvungen att köpa en anbudsgivare som är känd för dåligt kvalitet så kan B lära sig 

någonting. För att om B nu vet att en bransch fungera dåligt så kan han fundera extra noga på vad det 

är för typer av utvärderingskriterier som han skall tillämpa i fortsättningen så att han kanske kan 

värdera vissa typer av parametrar som han vet brukar vara ett problem i denna bransch.  

Från både K och E sidan tycker man att B har möjlighet att undvika en leverantör med dåligt kvalitet 

genom att ställa krav och mjuka parametrar på ett sådant sätt så att det blir som ett slags skydd mot 

sådana leverantörer. 

6. Bedömning av mjuka parametrar  

Vid upphandling enligt ”ekonomisk mest fördelaktiga anbudet” är det inte svårt att hitta kriterier att 

utvärdera, utan att hitta ett utfall som skiljer sig mellan anbudsgivare 1 och anbudsgivare 2 kan vara 

svårt att formulera, dvs. ”vad är det som ger anbudsgivare 1 mera poäng än anbudsgivare 2 och 

egentligen vad är det värt för mig som beställare?” Ska man jobba med kvalitets kriterier så är det 

viktigt att B i tilldelningsbeslutet motivera varför anbudsgivare 1 fått mera poäng än anbudsgivare 2 

eller varför B valt anbudsgivare 1 trots att de båda hamnat på samma poäng, det är också viktigt att stå 

på sig och säga att ”det här anbudet har vi värderat på det här sättet utifrån de här parametrarna”. Kan 

man inte göra det så ska man inte använda kvalitets kriterier eftersom risken är väldigt stor att 

leverantören begär överprövning pga. att B gjort en subjektiv bedömning. 

Från B sidan tycker man att man försöker lägga så stor vikt på de mjuka faktorerna och att man vågar 

göra åtskillnader vid bedömning av faktorerna annars så vore det meningslöst att upphandlar 

leverantör enligt det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet. B betala extra för den kvalitet han får och 

därför gäller det att matcha de mjuka parametrarnas mervärden mot det man tror att man verkligen får 

ut i slutändan så att det verkligen blir det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet. Man tycker också att 

mjuka parametrar skall vara tydliga, relevanta och ha koppling till kontraktsföremålet. Vid konsult 

uppdrag kan det vara svårt att bedöma kvalitet på konsulten, alltså ska man bedöma kvaliteten på 

konsulten utifrån utbildningsnivå, erfarenhetsnivå, tidigare uppdrag som en indikation på att konsulten 

klara aktuell uppdrag? Och ska man tillämpa mjuka parametrar så måste man sträva efter att hitta 

utvärderingskrav som skapar en spridning som gör att den ena får mycket bättre poäng än den andra. 

Från E sidan tycker man att många B vill undvika överprövningar då det försenar hela processen och 

därför sätter de samma poäng på anbuden vid bedömning av mjuka parametrar. E tycker också att det 

är på grund av detta som många B har valt att använda ribba pris metoden. 

Från K sidan tycker man att anledning till varför man hamnar på ungefär samma poäng när B bedömer 

parametrarna kan beror på att anbudsgivarnas referenser med avseende på referensobjekt och personal 

kompetens brukar i princip se likadana ut och detta leder till att man hamnar på samma poäng.   

Det förekommer att anbudsgivare som investerat i t ex miljö och kvalitets arbete får extra poäng 

beroende på vad B är redo att betala för det. Vissa B skriver i FFU att anbudsgivare som är certifierade 

får extra poäng för det och vissa B värdera inte certifiering utan de ger extra poäng utifrån 

leverantörens kvalitetsplan för uppdraget i fråga. Men en certifiering kan fungera som garanti för B 

om sannolikheten om att uppdraget blir väl utfört. Enkätundersökningens fråga 7, figur 2 visa att 
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många B är redo att betala lite mer för en leverantör som investerat i kvalitet, miljö och andra delar av 

de mjuka parametrarna.    

7. Trenden på entreprenad och konsult upphandlingar  

Entreprenadupphandlingar lutar mer mot ”lägsta pris” eftersom det är en enklare och tydligare modell 

att hantera, och risken för överprövning är minimal. Entreprenadupphandlingar är väldigt styrda av B 

och underlagen är färdiga, E vet vad denne förväntas att göra och vilka krav han måste uppfylla. 

Fördelen med entreprenadupphandlingar är att man har en AMA del med regelsystem för byggnationer 

och utförande att luta sig mot vilket gör att upphandlingen blir enklare att hantera. 

 

De flesta beställare som intervjuats har angett att de börjar gå mer och mer mot ”ribba pris” 

upphandlingar där man mycket klarare definiera kvalificeringsgränsen. Alla E som inte uppfyller 

samtliga skallkrav i kvalificeringsfasen utesluts från upphandlingen. De E som gått vidare blir 

utvärderade utifrån lägsta pris och anbud med lägsta pris vinner upphandlingen. B behöver inte 

poängsätta kvalitets kriterier när han använder denna utvärderingsmodell, istället definieras kvalitet, 

miljö, ekonomi, leverantörens kapacitet mm i kvalificeringsfasen, alltså är det bara pris man tar hänsyn 

till i utvärderingsfasen.  

 

Denna modell är bekväm för B eftersom denne inte behöver poängsätta de olika faktorer som när man 

upphandlar med ekonomisk mest fördelaktiga. Dessutom kan man använda det vid E upphandlingar 

eftersom B vet redan vad denne vill få ut från arbetet och vilken kvalitet han vill ha. En B som 

intervjuats menar att man gjort egna undersökningar tidigare som visat att man vinner inte mycket på 

att lägga ner en hel del jobb på att utvärdera de olika faktorerna, utan att det priset ändå som till slut 

blir utslagsgivande. Utifrån ett överprövningsperspektiv är denna utvärderingsmodell bra eftersom 

anbudsgivarna inte kan begära överprövning grundad på poängsättning av mjuka faktorer. Från E 

sidan tycker man också att E upphandlingar lutar mer mot lägsta pris eftersom det lättare för B att 

utvärdera pris än att poängsätta de mjuka faktorerna. 

På frågan om lägsta pris avgör även vid upphandling enligt det ekonomisk mest fördelaktiga säger 

beställarna att detta beror på vad som är viktigast för dem, kvalitet eller pris? Om priset är viktigt då 

ska man ligga högt på pris kriterier under utvärderingen men om kvaliteten är viktigt då ska man 

acceptera att man får en annan prisbild. Majoriteten tycker att priset spela alltid en jätte stor roll 

oavsett hur mycket man tillmäter kvalitet betydelse, t ex om det är 60 % på kvalitet uppdelad på 3-4 

olika utvärderingskriterier och 40 % pris, är det ändå priset som i slutändan gör skillnaden. Det här 

visa även enkätundersökningen fråga 9 där alla deltagare svarat att det är vanligt att lägsta pris avgör 

även vid ekonomisk mest fördelaktiga anbudet.  

På E sidan tycker man att det är oftast det anbud med lägsta pris som får uppdraget även vid 

ekonomisk mest fördelaktiga. Entreprenörerna tycker också att det ibland känns som om B är mest 

sugen på lägsta pris då det ibland verkar som om B värderat mjuka faktorer på det anbud med lägsta 

pris väldigt bra. Att det ibland inte framgår riktigt hur B värderat mjuka faktorer och då kan B ha ett 

utrymme där han kan värdera mjuka faktorer mot sina mål så att anbud med lägsta pris vinner. Måste 

dock poängtera att detta är bara en känsla som vissa entreprenörer kan få för sig ibland. (känns så 

ibland) 

För K upphandlingar är det ”ekonomisk mest fördelaktiga anbudet” som används mest som 

värderingsgrund eftersom man som beställare kan få nytta av att utvärdera de mjuka faktorerna. B 

behöver kunna bedöma en konsults kapacitet, kompetens och kreativitets förmåga när det t ex gäller 

arkitektur, konstruktion och idéer skapande verksamhet så därför finns det ett behov av att upphandla 
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K tjänster enligt det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet. Men det finns en risk att man kanske 

kommer gå över till lägsta pris pga. alla överprövningar som har varit och domar på att beställarna inte 

kan hantera referenser som de vill göra. 

Även på K sidan tycker man att priset är avgörande och har en stor procent andel i förhållande till de 

mjuka faktorerna. Eftersom B ger priset en stor procent andel så är det risk att kvaliteten får lida då B 

gå miste om en duktig, kompetent och erfaren konsult. Men allt handlar om hur B vikta sina kriterier 

men på K sidan ligger priset alltid högt i jämförelse till kvalitets kriterier. 

 

8. Överprövningar i förvaltningsrätten 

Beställare vill undvika överprövningar eftersom det kostar att anlitar jurister och det förlänger 

upphandlingsprocessen så att man inte kan starta och genomföra sitt projekt enligt planerad tid. Vissa 

projekt är ju beroende av väder och man kanske får skjuta fram projekten i flera månader om 

anbudsgivare begär överprövning.   

Men det är bättre att få upphandlingen prövad i förvaltningsrätten än att man hamnar i 

civilrättsprocesser efter att man skrivit kontrakt. Från beställarsidan tycker man att istället av att 

förvaltningsrätten fattar interimistiska beslut så borde man snabbare bedöma om det finns hållbara skäl 

för talan. Man kan se på en del överprövningsfall att rätten ändå kommer att gå på B:s linje, så det 

skulle vara bättre om rätten behandlar sådana självklara fall snabbare än att man fattar beslut om att 

pausa upphandlingen. Eller så borde rätten i stället av att pausa upphandlingen ge B möjlighet att själv 

avgöra om denne vill fortsätta med upphandlingen innan prövning i fall B tycker att han kommer att 

vinna ändå i slutändan.  

Många B tycker att ibland är det omotiverat och meningslös för anbudsgivare att begära överprövning 

eftersom det kostar båda parter pengar för att administrera fallet och jurist kostnader. B tycker också 

att det är mest konsulter som begär överprövning och att det ofta beror på referenser och tillämpning 

av att använda referenser som en del i utvärderingen. B menar att det borde vara ok att tillämpa 

referenser i utvärderingen eftersom referenser är kvalité på tidigare utförda uppdrag och att man på så 

sätt kan hitta en koppling till det nya uppdraget för att få en indikation på hur bra det kan bli. Men 

samtidigt är detta en evig fråga som man kommer alltid att tvista om. 

Beställarna är också överens om att de leverantörer som är vana att lämna anbud till dem vet hur 

systemet fungerar och vilka möjligheter de har att överpröva medans de som lämna ett anbud första 

gången eller sällan lämna anbud brukar vara de som begär överprövningar som saknar grunder. 

Det finns många olika skäl till varför leverantörer begär överprövning, av de fall man läst så har det 

vanligaste orsaken varit att vinnande anbud inte uppfyller samtliga skallkrav och därför borde ha 

uteslutits från upphandlingen. Andra fall har handlat om att B inte gjort utvärderingen enligt vad som 

står i FFU och att i så fall så har FFU varit otydlig. Det har också funnits fall där överprövning 

grundats på att B berett vinnande anbud tillfälle att göra en otillåten komplettering och fall där 

leverantörer överklagat att referenser skulle ha behandlats i kvalificeringen och inte i 

utvärderingsfasen. 
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Figur 1: överprövningsfall från förvaltningsrätten stockholm 2006 - 2009 

I figur 1 kan man se att utifrån de överprövningsfall man läst så är det mest pga. icke uppfyllda 

skallkrav som leverantör begär överprövning och det är mest på E sidan. Man kan också se att de flesta 

fall avslås. I de fall som E fått rätt har B erkänt att man oavsiktligt förbisett problemet, ett fall har 

handlat om en sk särbehandling då B inte gjort bedömningen utifrån det skriftliga i anbudet och 

bedömt enligt vad E sagt muntligt i efterhand och ett annat fall handlade om att vinnande anbud inte 

skrivits under av behörig firmatecknare.  

I de fall där B efter att ha öppnat anbuden berett vinnande anbud att göra en otillåten komplettering 

eller ändrat kontraktsföremålet så har E fått rätt. Leverantörerna har också fått rätt i de fall där B 

ändrat utvärderingen och inte följt poängbedömningen som han angett i FFU. Sedan finns det fall där 

B medgett att han gjort fel i kontrollräkningen och då har rätten dömt i leverantörens fördel. 

Sedan har man också stött på andra fall där leverantören begärt överprövning t ex.: 

 E begär överprövning grundad på att E tycker att denne uppfyller krav på seriositet trots att 

aktieägaren som är också anbudets kontaktperson är genom lagkraftvunnen dom dömd för 

brott avseende yrkesutövningen och skattebrott. 

 E anger i sitt yrkande att vinnande anbud inte uppfyller referenskrav om likvärdiga projekt 

med hänsyn till det ekonomiska värdet av upphandlingsobjektet. 

 E har råkat göra en dubbel addering av den prissatta mängdförteckningen. E menar att om B 

hade gjort en noggrann granskning av anbudet så hade B upptäckt detta fel och då hade man 

haft lägsta pris och vunnit upphandlingen. E menar att B förväntas att göra en noggrann 

granskning av anbuden och på så sätt skulle ha upptäckt att slutsumman inte stämmer med 

bilagorna och då begärt E på ett förtydligande. 

 Bolaget menar att deras anbud borde vunnit eftersom den har lägsta pris. Och detta trots att B 

angett ekonomisk mest fördelaktiga som värderingsgrund. 

Rätten har gett B rätt i dessa fall. 
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Man kan se att de flesta fall man läst har mest handlat om entreprenörer trots att som jag tidigare 

nämnt i detta kapitel att beställarna tycker att det är mest konsulter som begär överprövning. Detta kan 

bero på att när jag tog kontakt med arkiv avdelning hos förvaltningsrätten så skickade de målnummer 

och rubrik på hundratals fall från alla möjliga upphandlingar och man skulle då försöka så gott man 

kunde identifiera de mål som har med anläggning att göra för att sedan få dessa mål via e-post. 

Entreprenad företagen var lättare att identifiera eftersom det brukar stå Bygg och anläggning på 

företagens namn men konsultföretagen var ganska svår att identifiera på de rubriker och målnummer 

man fick och detta kan vara orsaken till varför man inte fick så många överprövningar från 

konsultsidan. 

Bland de större leverantörerna så överklaga man ganska sällan. Ska man överklaga så ska det vara 

relevant, man vill inte framstå som bråkig. Ibland kan det hända att man ta kontakt med B och prata i 

god anda och säger att ”det får inte gå till på det här sättet så tänk på det till nästa gång” istället av att 

begära överprövning, bättre att tipsa än att bråka. 

Beställare försöker dra erfarenheter från de överprövningsfall man tidigare förlorat eller vunnit för att 

uppenbarligen så har någon leverantör tyckt att någonting var otydlig eller oförståeligt så att det gick 

att tolka på flera olika sätt. Man försöker att forma FFU så klart och tydlig som möjligt så att även nya 

leverantörer på marknaden skall kunna förstå vad B förvänta sig och lägger vikt på vid utvärderingen. 

Det kan också finnas andra aspekter bakom en överprövning. Många offentliga affärer är stora affärer 

för företagen och om företaget har sedan tidigare ett avtal med B och B skall göra en ny upphandling 

på samma område och företaget inte vinner upphandlingen den här gången, kanske en stor del av 

företagets verksamhet är beroende av B, och då begär företaget överprövning vilket kan innebär att 

upphandlingsprocessen skjuts upp och företaget kan emellertid fortsätta utföra tjänster åt B under tiden 

som överprövning pågår och skulle företaget vinna så har man en chans till att lämna nytt anbud. Det 

kan också vara att styrelsen i företaget har bestämt att man skall begära överprövning oavsett skälen 

just för aktieägarnas syfte. Aktieägarnas syfte är ändå att företaget skall tjäna så mycket pengar som 

möjligt. 

Det intressanta är att om en leverantör begär överprövning, så har B möjlighet att avbryta 

upphandlingen och sedan annonsera det vid ett senare tillfälle. Men ofta så har det kommit en 

utvärderingshandling som leverantören överklagat och då vet alla leverantörer ungefär vilken nivå 

priserna ligger på och kan på så sätt hålla lägre pris vid den nya upphandlingen. Alltså taktisk så skulle 

en myndighet kunna göra om handlingar som blivit överklagade och få in en annan prisbild som är 

billigare än vad det hade varit vid första gången. 

 

9. Enkät undersökningen 

Se bilaga 1 för frågeformulär. 

Som det framgår i figur 2, fråga 2 så är det fortfarande vanligt att upphandlar entreprenad enligt det 

ekonomisk mest fördelaktiga anbudet. De B som svarat att det är mycket vanligt att de upphandlar 

entreprenad enligt det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet har också svarat på fråga 10 och 11 att det 

är mycket ovanligt för de att E begär överprövning hos förvaltningsrätten. Och naturligtvis har samma 

B svarat på fråga 4 att det är mycket ovanligt att upphandlar E enligt lägsta pris. 
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 De B som har svarat att det är ganska ovanligt att upphandlar entreprenad enligt det ekonomisk mest 

fördelaktiga anbudet har också svarat på fråga 13 att det är ganska vanligt att B får pausa 

upphandlingen efter ett interimistiskt beslut från förvaltningsrätten. Samtidigt kan man se på fråga 3 

och 5 i figur 2 att det mycket ovanligt att upphandlar K enligt lägsta pris. På fråga 9 har alla svarat att 

det är vanligt att lägsta pris avgör även när man upphandlar enligt det ekonomiska mest fördelaktiga. 

I figur 3 kan man se att det blandade svar på fråga 6, om det leder till en kvalitetshöjning vid 

upphandling enligt det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet. En B som svarat ja på frågan motivera 

det att bara det faktum att inte bara priset avgör vem som skall tilldelas ett kontrakt gör att de flesta 

leverantörerna arbetar mera aktivt med kvalitetsfrågorna. Alla B svara ja på fråga 7 om att ge extra 

poäng till en anbudsgivare som investerat i kvalitet och miljöarbete. Ingen av de svarande tycker att E 

och K upphandlingar lutar åt lägsta pris. 

 

Figur 2: Enkätsvar offentlig upphandling bygg och anläggning 2010-04 till 2010-05 (se bilaga 1 frågeformulär) 
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Figur 3: Enkätsvar offentlig upphandling bygg och anläggning 2010-04 till 2010-05 (se bilaga 1 frågeformulär)  

10. Analys av resultaten från intervjuer och enkäten (se bilaga 1, 2, 3) 

Utifrån intervjuer med beställare, entreprenörer och konsult har det kommit fram att entreprenad 

upphandlingar genomförs till största delen utifrån lägsta pris eller den sk ”ribba pris”. Anledning till 

att B upphandlar E enligt ribba pris är därför att det är en tydlig och enkel värderingsgrund där priset 

är avgörande och risken för överprövning minskas betydligt eftersom E inte kan grunda en möjlig 

överprövningsbegäran på B:s värdering av mjuka parametrar. Detta får medhåll från E sidan där man 

tycker att B använder ribba pris för att slippa poängsätta mjuka parametrar eftersom det är stor risk att 

en poängsättning av parametrarna kan leda till att E begär överprövning. 

Utifrån enkäten kan man se att det fortfarande är vanligt att upphandlar E enligt det ekonomisk mest 

fördelaktiga anbudet. Men man kan se också att de som använder ekonomisk mest fördelaktiga har 

också svarat att det ovanligt att E begär överprövning hos förvaltningsrätten. 

När det gäller tekniska konsulter visar intervjuerna och enkäten att konsulter upphandlas nästan alltid 

enligt det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet. Detta beror på att B får nytta av att bedöma en 

konsults kapacitet och förmåga genom att ta in referenser, för att kunna få en indikation om hur bra det 

kan blir i det aktuella uppdraget. 

På frågan i fall B får en högre kvalitet vid E upphandling enligt det ekonomisk mest fördelaktiga 

tycker de tillfrågade att det kan hända i vissa fall. Men att eftersom E upphandlingar är väldigt styrda 

med färdiga handlingar så är det inte någon entreprenör som kommer och erbjuder en högre kvalitet 

för samma pris bara för att få jobbet. Däremot så tycker vissa B att man kan få en högre kvalitet på K 

sidan genom att få en erfaren konsult till ett reducerat pris men detta är ovanligt hos stora K företag. 

Utifrån enkätundersökningen är svaren blandade, men detta kan också bero på att vid utformning av 

fråga 6 så preciserade man inte om det är konsult eller entreprenör man syftade på.  

Från B sidan tycker man att man försöker göra åtskillnader vid bedömning av mjuka parametrar 

annars vore det meningslös att använda mjuka parametrar. Entreprenörerna tycker motsats och menar 

att B inte våga göra åtskillnader eftersom B vill undvika att anbudsgivarna begär överprövning. Hos 

konsulterna anser man att man hamnar på samma poäng eftersom anbudsgivarnas referenser är ganska 
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lika. Det förekommer att anbudsgivare som investerat i t ex kvalitet och miljö arbete får extrapoäng. 

Detta bekräftas av de personliga intervjuer och enkätundersökningens fråga 7. 

Från intervjuerna med både B och E har det kommit fram att E upphandlingar lutar åt lägsta pris 

eftersom modellen är tydlig och enkel att hantera. Risken för överprövning minskas eftersom B bara 

behöver utvärdera pris. Enkät undersökningen fråga 8 visa motsatsen men samtidigt kan man 

poängtera att frågan ställdes angående både E och K. Men man kan också se på fråga 11 att det mycket 

ovanligt att E begär överprövning. Alltså de som har problem med överprövningar lutar åt lägsta pris 

och de som inte har problem med överprövningar kör fortfarande med ekonomisk mest fördelaktiga. 

För K upphandlingar visar intervjuerna att det mest ekonomisk mest fördelaktiga som används som 

värderingsgrund. 

Majoriteten av beställarna som intervjuats tycker att pris spela en stor roll oavsett hur mycket man 

tillmäter kvalitet betydelse vid upphandling enligt ekonomisk mest fördelaktiga och de får medhåll 

från E och K. Även på enkätundersökningens fråga 9 svara alla B att det vanligt att lägsta pris avgör. 

 

11. Förslag till förbättring vid entreprenad- och konsult upphandlingar 

enligt LOU 

1. Man kan tillämpa modellen ribba pris (lägsta pris) vid upphandling av entreprenör där man 

mycket klarare definiera kvalificeringsgränsen med skallkrav som entreprenörerna måste 

uppfylla för att sedan komma med i utvärderingen där priset avgör. Med denna modell så 

minskas risken för överprövning då det inte finns några mjuka faktorer att överklaga på. 

Antingen uppfyller man skallkraven eller inte. Vid upphandling av konsult så är modellen 

ekonomisk mest fördelaktiga lämpligt då B får nytta av att värdera konsultens kapacitet och 

kompetens. 

2. Man kan ingå en partnering förhållande där beställare, konsult och entreprenör samarbetar för 

projektets bästa. Detta är bra vid stora projekt. 

3. Upphandlingsenheten och projektören kan jobba ihop vid upprättande av FFU så att man kan 

ha tydliga och relevanta parametrar. Man borde också sträva efter att det blir en spridning i 

poängen så att inte anbuden hamna på samma poäng. B kan också använda parametrarna som 

ett slags skydd för att inte hamna i en situation där man blir tvungen att köpa en leverantör 

som är känd för dåligt kvalitet. Och om B vet att den typen av tjänsten som skall upphandlas 

fungera dåligt så kan B formulera FFU på ett sätt som beakta de vanligaste förekommande 

problemen i den branschen. 

4. Varje anbud skall utvärderas individuellt mot kraven i FFU och inte jämföras med andra 

anbud. Detta kan ibland vara svårt vid konsultupphandlingar då B i vissa fall inte ens vet hur 

slutprodukten kommer att se ut.  

5. Utvärderingshandling borde vara så klar och tydlig som möjligt och följa det som skrivits i 

FFU. B borde våga och kunna förklara och övertyga en missnöjd anbudsgivare vid t ex. ett 

telefonsamtal om varför just anbud X vunnit upphandlingen. 
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6. När B tar in egna referenser så kan man skicka ut en enkät till de beställare som tidigare haft 

med anbudsgivaren att göra. Det viktiga är att B skriver i FFU hur referenstagning kommer gå 

till och hur poängskalan ser ut. Det är också viktigt att man ta in skriftliga och inte muntliga 

referenser. 

7. Man kan kalla in de leverantörer som klarat kvalificeringsgränsen på en personlig intervju och 

poängsätta detta, ofta spela person kemi en stor roll vid utförande av ett projekt. 

12. Slutsats 

Utifrån intervjuer med B, E och K har det kommit fram att entreprenadupphandlingar genomförs till 

största delen enligt ribba pris (lägsta pris) och K upphandlingar genomförs till största delen enligt 

ekonomisk mest fördelaktiga anbudet. Vid ribba pris finns en kvalificeringsfas och de anbudsgivare 

som klara kvalificeringsfasen får gå vidare till prisutvärderingen. Vid ekonomisk mest fördelaktiga 

finns också en kvalificeringsfas och de anbudsgivare som går vidare blir bedömda genom 

poängsättning av de mjuka parametrarna.  

 

B genomför Entreprenadupphandlingar enligt lägsta pris eftersom det är en enkel värderingsgrund som 

minskar risken på överprövning. B genomför K upphandlingar enligt ekonomisk mest fördelaktiga 

eftersom B kan dra nytta av att utvärdera mjuka faktorer. Man kan se på enkätundersökningen att det 

är fortfarande vanligt att upphandlar E enligt ekonomisk mest fördelaktiga. De svarande har dock 

också svarat att överprövningar är ovanliga för dem. Så man kan fortfarande genomföra E 

upphandlingar enligt denna modell så länge man har inte problem med överprövningar. 

 

E kan också upphandlas genom partnering förhållande. Detta innebär att E, K, och B arbetar 

tillsammans för projektets bästa. B är öppen när det gäller hans förutsättningar för upphandlingen och 

detta ge E en möjlighet att föreslå andra utförande metoder som kan vara kostnadseffektiva så att B:s 

budget till projektet kan hållas. 

Jag dra slutsatsen att de beställare som tidigare haft problem med överprövningar upphandlar 

entreprenad enligt det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet, och de som inte har problem med 

överprövningar upphandlar entreprenad enligt lägsta pris. 

Vid entreprenadupphandlingar så är nivån på kvalitet fastställd så det är knappt någon anbudsgivare 

som erbjuder en högre kvalitet för samma pengar. Men beställare tycker att just det faktum att inte 

bara priset avgör vem som skall tilldelas ett kontrakt gör att de flesta leverantörerna arbetar mera 

aktivt med kvalitetsfrågorna. B har också möjlighet använda mjuka parametrar som ett sätt att skydda 

sig från en anbudsgivare som har dåligt kvalitet. 

Beställarna tycker att de försöker så gott de kan sätta olika poäng vid bedömning av mjuka parametrar 

så att det verkligen kan göra en skillnad. Att hitta utvärderingskriterier är inte svårt, men däremot är 

det svårt att formulera kriterierna på så sätt så att de skapa en spridning i poängen. 

Beställarna försöker att arbeta så gott de kan för att minska risken för överprövning men samtidigt 

kommer det att alltid överprövas så länge möjligheten finn hos en domstol. Däremot anser man att det 

vore bra om förvaltningsrätten kunde ta snabbare beslut istället av att utfärda ett interimistiskt beslut 

om att pausa upphandlingen eftersom detta försenar beställarnas projekt. 
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Bilaga 1. 

Offentlig upphandling bygg och anläggning 

Enkät undersökning upphandlande myndighet 

Hej  

Jag är student vid Mälardalens Högskolan i Västerås som gör ett examensarbete om den offentliga 

upphandlingen och behöver låna 5-7 minuter av er tid för att besvara följande frågor.  

Förkortningar: 

FFU = förfrågningsunderlag  B = beställare (upphandlande myndighet) 

E = entreprenör   

1. Hur många års erfarenhet har ni inom offentlig upphandling av bygg och anläggning?  

0-3 år  4-8 år  9-15 år  15+ 

 

2. Hur vanligt är det att entreprenad upphandlingar görs enligt ”det ekonomisk mest 

fördelaktiga” alternativet? 

Mycket vanligt  ganska vanligt   ganska 

ovanligt  mycket ovanligt 

 

3. Hur vanligt är det att konsult upphandlingar görs enligt ”det ekonomisk mest fördelaktiga” 

alternativet? 

Mycket vanligt  ganska vanligt   ganska 

ovanligt  mycket ovanligt 

 

4. Hur vanligt är det att entreprenad upphandlingar görs enligt ”lägsta pris” alternativet? 

Mycket vanligt  ganska vanligt   ganska 

ovanligt  mycket ovanligt 

 

5. Hur vanligt är det att konsult upphandlingar görs enligt ”lägsta pris” alternativet? 

Mycket vanligt  ganska vanligt   ganska 

ovanligt  mycket ovanligt 
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6. Vid upphandling enligt ” det ekonomiska mest fördelaktiga anbudet”, har det lett till en 

höjning av kvaliteten på arbetet/tjänsten? 

Ja nej kan ej ta ställning 

Om du svarat på ”ja” utvecklar gärna nedan 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

7. Får en anbudsgivare som investerat i kvalitet och miljö arbete extra poäng vid utvärderingen? 

Ja nej kan ej ta ställning ja, beroende på situationen 

Om du svarat på ”ja” eller ”ja, beroende på situation” utvecklar gärna nedan 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

8. Tycker ni att entreprenad och konsult upphandlingar mer och mer luta åt ”lägsta pris”? 

Ja nej kan ej ta ställning 

Om du svarat på ”ja” utvecklar gärna nedan 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

9. Hur vanligt är det att ”lägsta pris” avgör även när man upphandla ”med det ekonomisk mest 

fördelaktiga”? 

 Mycket vanligt  ganska vanligt   ganska 

ovanligt  mycket ovanligt 

 

10. Hur vanligt är det att E begär överprövning hos förvaltningsrätten efter att ha åkt ur i 

kvalificeringsfasen? 

Mycket vanligt  ganska vanligt   ganska 

ovanligt  mycket ovanligt 
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11. Hur vanligt är det att E begär överprövning hos förvaltningsrätten efter en anbudsutvärdering? 

Mycket vanligt  ganska vanligt   ganska 

ovanligt  mycket ovanligt 

 

12. Vilka är de vanligaste skälen som E basera sin överprövnings ansökan på? Gör en rangordning 

1-…, där 1 är det mest förekommande skäl. 

a) Vinnande anbud eller andra anbudsgivare uppfyller inte samtliga skallkrav och borde inte ha 

gått vidare till utvärderingsfasen. 

b) B har inte följt den utvärderingsmodell som finns i FFU 

c) Det inte av anbudsutvärderingen går att se att viktning skett i enlighet med de viktningstal som 

angivits i utvärderingshandlingen. 

d) Annat ………… 

e) Annat ……………. 

 

13. Hur vanligt är det att B får pausa upphandlingen pga. ett beslut från förvaltningsrätten?  

Mycket vanligt  ganska vanligt   ganska 

ovanligt  mycket ovanligt 

 

14. Vad tycker ni borde göras för att minska risken för överprövning? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

  

 

Jag tar gärna emot svaren på gke03002@student.mdh.se  

 

Tack för din medverkan 

Mvh Godfrey 

 

 

 

 

mailto:gke03002@student.mdh.se
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Bilaga 2.  

Intervjufrågor till upphandlande myndighet/kommun 

1. När ni upphandlat med det ”ekonomisk mest fördelaktiga”, har det uppnådda kvaliteten på 

arbetet överstigit era förväntningar? Har ni fått ut högre kvalitet än vad ni hade förväntat er? 

Har det lett till en kvalitets höjning? 

2. Vilken inställning har ni gentemot en anbudsgivare som investera i kvalitet – och miljö 

arbete? Kanske arbetet kräver en extra insats när det gäller miljön, får anbudsgivaren extra 

poäng för detta? 

3. Vid bedömning av mjuka parametrar, gör man åtskillnader? Våga man göra åtskillnader? Hur 

gå man till väga för att undvika överprövning? Får alla samma poäng för att undvika detta?  

4. Viktning av kriterierna, en del överprövningsfall handlar om viktning, att det inte står tydligt i 

FFU hur kriterierna viktats och det inte av anbudsutvärderingen går att se att viktning skett i 

enlighet med de viktningstal som angivits i utvärderingshandlingen . 

5. Om du anger lägsta pris som värderingsgrund i FFU, en anbudsgivare lämna ett pris som är 

rimligen lågt, men den anbudsgivaren är känd för låg kvalitet på sitt arbete och här har han 

lämnat ett anbud som anses rimligt. Hur kan du undvika att köpa denna anbudsgivare och 

samtidigt undvika att denne begär överprövning? 

6. Tycker ni att entreprenad och konsult upphandlingar mer och mer lutar åt lägsta pris? 

7. I de fall där anbudsgivare begärt överprövning, hur ser fördelningen ut mellan konsult och 

entreprenör? Vad kan det beror på? Hur ser arbetet ut att motverka detta i framtiden? Vad 

tycker ni vore bästa lösning? Eller tycker ni att det alltid kommer finnas någon som begär 

överprövning oavsett vad? 

Har FFU varit otydlig? Hur långt ska man gå för att bli tydlig? Eller har E misstolkat FFU? 

Vad tycker ni utifrån din erfarenhet? Vad får du för signaler efter en överprövning som man 

dömt i din fördel/mot dig? 

8. Hur vanligt är det att E begär överprövning? Hur vanligt är det att B får pausa upphandlingen 

pga. beslut från länsrätten?  

9. Utifrån era erfarenheter, hur tycker ni att de mjuka parametrar bör bedömas i framtiden för att 

kunna få en” rättvis” bedömning som båda parter har nyttja av? Har ni några förslag som kan 

bli accepterade av båda parter? 
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Bilaga 3. 

Intervjufrågor entreprenör  

1. Hur vanligt är det att entreprenad upphandlingar görs enligt ”det ekonomisk mest 

fördelaktiga” och Hur vanligt är det att entreprenad upphandlingar görs enligt ”lägsta pris”? 

Vilken värderingsmodell föredrar du som anbudsgivare? 

 

2. Tycker ni att entreprenad upphandlingar mer och mer lutar åt lägsta pris? Vad kan detta beror 

på? 

 

 

3. Tycker ni att pris spela stor roll i B:s utvärdering även om B använt ”ekonomisk mest 

fördelaktiga” som värderingsgrund? 

 

4. Vad tycker ni om B:s bedömning av de mjuka parametrarna i utvärderingen? Tycker ni att B 

har en tillräcklig bra spridning? Anser ni att B våga göra åtskillnader eller tycker ni att alla får 

nästan samma poäng? 

 

 

5. Många beställare säger att de vid utvärdering jämför anbuden var för sej med FFU. Tycker ni 

att så är fallet eller tycker ni att de jämför anbuden inbördes? 

 

6. Förekommer det att ni får extra poäng för att ni satsat på miljö och kvalitets arbete?  

 

 

7. Hur vanligt är det att ni begär överprövning när ni inte vunnit upphandlingen? 

 

8. Har läst ett gammalt överprövningsfall där E menar att vinnande anbud inte uppfyller 

referenskraven på liknande uppdrag. E menar att liknande uppdrag omfattar inte bara objektet 

men värde på objektet. Hur tydligt tycker ni att B behöver vara när denne beskriver 

referensobjekt? 

 

 

9. I utvärderingshandlingen skall B förklara varför anbud ”X” vunnit upphandlingen. Tycker ni 

att B har brister i sin utvärderingshandling i sådan omfattning att E begär överprövning? T ex. 

har viktning gått till som det står i FFU eller ej? Tar ni kontakt med B angående 

utvärderingshandlingen innan ni bestämmer er i fall ni ska gå vidare till rätten? 

 

10. FFU skall vara väldigt tydligt, vilka punkter i FFU tycker ni att B behöver förbättra sig på och 

förtydliga för att minska risken för överprövning? 

 

11. Hur så pass tydlig behöver B vara när denne beskriver kvalitetsparametrarna? T ex 

kvalitetsplan, utförande modell, ansvarsfördelning mm?  
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12. Jag har intervjuat fyra myndigheter/kommuner och de alla anser att de som brukar begära 

överprövning brukar vara bolag som i vanliga fall inte är vana att lämna anbud till de, och att 

de som brukar lämna anbud till dem oftast vet hur det gå till och brukar inte begära 

överprövning. Upplever ni det också på det viset? 

 

13.  De beställare jag pratat med tycker att rätten borde kunna bedöma ganska tidigt att 

överprövnings begäran saknar starka grunder och låta blir att lämna ett interimistiskt beslut så 

beställaren får avgöra själv om han vill gå vidare med upphandlingen eller vänta tills rätten 

meddelat dom. Vad tycker ni om detta? 

 

14. Vilka signaler får du från en överprövning du vunnit eller förlorat? 

 

 

15. Utifrån era erfarenheter, hur tycker ni att de mjuka parametrar bör bedömas i framtiden för att 

kunna få en” rättvis” bedömning som båda parter har nyttja av? Har ni några förslag som kan 

bli accepterade av båda parter? 

 

 

Intervjufrågor konsult 

1. Hur vanligt är det att konsult upphandlingar görs enligt ”det ekonomisk mest fördelaktiga” och 

Hur vanligt är det att konsult upphandlingar görs enligt ”lägsta pris”? Vilken värderingsmodell 

föredrar du som anbudsgivare? 

 

2. Tycker ni att det finns risk att konsult upphandlingar kommer lutar åt lägsta pris i framtiden? 

Vad kan detta beror på? Är det på grund av alla överprövningar? 

 

 

3. Tycker ni att pris spela stor roll i B:s utvärdering även om B använt ”ekonomisk mest 

fördelaktiga” som värderingsgrund? 

 

4. Förekommer det att ni erbjuder en beställare en högre kvalité för samma pris bara för att få 

uppdraget? T ex att ni erbjuder B en erfaren konsult till reducerat pris?  

 

5. Vad tycker ni om B:s bedömning av de mjuka parametrarna i utvärderingen? Tycker ni att B 

har en tillräcklig bra spridning? Anser ni att B våga göra åtskillnader eller tycker ni att alla får 

nästan samma poäng? 

 

6. Många beställare säger att de vid utvärdering jämför anbuden var för sej med FFU. Tycker ni 

att så är fallet eller tycker ni att de jämför anbuden inbördes? 

 

7. Hur vanligt är det att ni begär överprövning när ni inte vunnit upphandlingen? 
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8. Beställarna menar att konsulter begär överprövning oftast pga. referenser och tillämpning av 

att använda referenser som en del i utvärderingen alltså mäta tidigare kvalité. Vad anser ni om 

detta, varför blir det så? Vad tycker ni borde förbättras på området från beställarsidan? 

 

9. FFU skall vara väldigt tydligt, vilka punkter i FFU tycker ni att B behöver förbättra sig på och 

förtydliga för att minska risken för överprövning? 

 

10. I utvärderingshandlingen skall B förklara varför anbud ”X” vunnit upphandlingen. Tycker ni 

att det förekommer brister i utvärderingshandling eller brukar de vara solklara. Tar ni kontakt 

med B angående utvärderingshandlingen innan ni bestämmer er i fall ni ska gå vidare till 

rätten? 

 

11. Vissa B tycker att man behöver ändra i lagstiftning angående K upphandlingar, att det är vagt i 

lagstiftningen om vad som är tillåtet att lägga i utvärderingsfasen eftersom det många som 

anser att kompetens och förmåga ligger alltid i kvalificeringsfasen. Andra B menar att det 

ändå skulle inte förändrar något. Vad tycker ni? 

 

 

12. Som sammanfattning, utifrån era erfarenheter, hur tycker ni att de mjuka parametrar bör 

bedömas i framtiden för att kunna få en” rättvis” bedömning som båda parter har nyttja av? 

Har ni några förslag som kan bli accepterade av båda parter? 

 

 

 

 

 

 

 


