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Sammanfattning 
Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft 1994 och den ger upphandlande enheter 
möjlighet att själv bestämma vilka kriterier som leverantören måste uppfylla för att anlitas 
till ett projekt. Sedan 1997 har Luleå Kommuns Tekniska Förvaltning (TF) värderat 
entreprenader vid upphandlingen. Dagens värderingssystem består av fyra kriterier som 
viktas via ett poängsystem på följande vis: 
• Priset som entreprenören har angivet ges 60 procent av värdet. 
• Vilken organisation som projektet kommer att bestå av ges 20 procent av värdet. 
• Om entreprenören är miljöcertifierat ges 10 procent av värdet. 
• Om entreprenören är kvalitetscertifierat ges 10 procent av värdet. 
 
TF anser att värderingssystemet bör ge en bättre kvalitet på projektets slutprodukt. Ändrings- 
och tilläggsarbeten, ÄTA, uppkommer under hela byggskedet och ger en fingervisning av 
kvalitetsarbetet under projektets gång. ÄTA-kostnaden beror oftast på oklarheter i 
handlingar som uppstått redan i projekteringsskedet. Syftet med denna undersökning är att 
synliggöra TF:s kvalitetsarbete vid upphandlig av entreprenad. Målen är att finna mätbara 
parametrar som förvaltningen kan följa upp och att visa om värderingssystemet lönar sig 
eller inte. För att genomföra en utvärdering av värderingssystemet studerades 
slutredovisningar och entreprenadkostnaden jämfört med ÄTA-kostnaden. 
 
TF har ett mycket bra kvalitetsarbete vid upphandling av entreprenad. De följer ISO 9001 
förutom att de saknar en officiell lista på godkända leverantörer och dokumenterade 
upphandlingsrutiner. TF använder sig dessutom av en kvalificeringsfas och en 
utvärderingsfas vid upphandlingen där företag som inte är seriösa eller som inte uppfyller 
kraven i förfrågningsunderlaget sållas bort. Detta anses vara ytterligare kvalitetsarbete vid 
TF som däremot inte finns med i standarden. 
 
Vid tidpunkten för denna undersökning hade värderingssystemet endast använts i några år 
och kriterierna hade inte värderats lika vid varje projekt. Mellan 1997 och 2004 fanns endast 
två projekt som hade genomgått dagens värderingssystem. På grund av systemets utveckling 
har variationen av ÄTA varit stor under perioden. Under 1997 till 2000 när lägsta pris 
användes som värdering har ÄTA-kostnaden varit både låg och hög. När andra 
värderingskriterier än endast priset introducerades under 2001 och 2002 ökade ÄTA-
kostnaden för att sedan minska under 2003 och 2004. Detta kan innebära att ÄTA-kostnaden 
är på väg att stabilisera sig och att värderingssystemet fungerar eller att det handlar om andra 
faktorer som har gett låga ÄTA-kostnader. Genom att undersöka om det finns något 
samband mellan varje kriterium och ÄTA-kostnaden kan mätbara parametrar urskiljas. För 
att kunna göra en utvärdering av värderingssystemet krävs dessutom att det används en viss 
tid för att uppnå ett statistiskt underlag. I dagsläget fanns inte nog med underlag för att göra 
en statistiskt tillförlitlig utvärdering av värderingssystemet. 
 
Teoretiskt kan det tänkas att ett värderingssystem borde ge lägre ÄTA-kostnad och bättre 
kvalitet på byggnationen eftersom leverantören arbetar efter en kvalitetsstandard. 
Värderingssystemet ger även TF möjlighet att anlita en dyrare leverantör som har större 
ekonomiskt utrymme att köpa materiel efter kvalitet och inte bara pris. Projektet kan, 
teoretiskt, slutföras till en dyrare kostnad men med bättre kvalitet på byggnationen.  
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Abstract 
The law of official purchase was accepted in 1994. This law gives local and government 
authorities an opportunity to decide what criterion a supplier or a contractor must fulfil to be 
hired for the job. The municipality of Lulea’s Technical Administration (TA) have evaluated 
their contractors in building projects since 1997. The valuation system used today is based 
on the following criterions: 
• The contractor’s price that is valued to 60 % of the total value. 
• What organisation the project will consist of is valued to 20 % of the total value. 
• If the company has any environmental certification or not is valued to 10 % of the total 

value. 
• If the company has any quality certification or not is valued to 10 % of the total value. 
 
According to TA the valuation system should give the product a better quality in the long 
run. Something that gives a view of how the quality work has proceeded during the actual 
project is the cost of correctional and additional work (CAW). This extra cost is mostly due 
to uncertainties from documentation that occurred during the start of the project. The 
purpose of this report is to show TA’s quality work during the hiering of contractors. The 
goal is to find measurable factors that TA can use and to prove whether or not the valuation 
system pays off. To carry out the evaluation of the valuation system the final accounts were 
studied and the contractor’s cost was compared to the extra cost of CAW.  
 
After comparing TA’s work with how you should work according to ISO 9001 during a 
purchase of contractors it was found that TA has an excellent way to work. The only thing 
they are missing according to the standard is an official list of approved contractors and 
documented purchase routines. TA also use two fazes to make sure that contractors who are 
not desirable to hire will be excluded. One qualifying faze and one valuation faze.  
 
At the time of this study TA had only used the valuation system for a few years and the 
criterions had not been the same all the time during 1997-2004 there where only two projects 
that had been valued with today’s valuation system. Because of the systems evolution the 
cost of CAW has varied during this period. During 1997-2000 the only valuation that was 
made was that the contractor with the lowest price was chosen. The cost for CAW was both 
high and low during that period. When other criterions than the lowest price were introduced 
to the system during 2001-2002 the cost for CAW escalated but during 2003-2004 the extra 
cost lowered. This could indicate that the valuation system works but it could also mean that 
other factors are the reason for the low cost of CAW. By investigating if there are any 
correlations between each criterion and the cost of CAW the measurable factors may be 
established. To be able to evaluate the valuation system it must have been used fore some 
time to establish a statistic foundation. Today there is not enough information to conform a 
statistic evaluation of TA’s valuation system.  
 
In theory the valuation system should give a lower cost of CAW and a better quality on the 
building because the contractors use a quality standard in their work. The valuation system 
gives TA an opportunity to hire a contractor that is more expensive then others. This is 
positive because they probably have more economic scope to buy material after quality not 
just the price. The building may in theory be completed to a higher price but with a better 
quality. 
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Definitioner 
CAD – Computer Aided Design, datorprogram för att uppföra ritningar 
(Nationalencyklopedin 2005a). 
 
Generalentreprenad – entreprenadform där byggherren endast har ett avtal rörande arbeten 
på byggarbetsplatsen. Generalentreprenören har ansvaret för samordningen av alla 
underentreprenörer (Söderberg, 1998).  
 
GIS – Geografiskt informationssystem (Nationalencyklopedin 2005b). 
 
ISO 9001 - Internationella standardiseringsorganisationens kvalitetsstandard 
(Nationalencyklopedin 2005c). 
 
LOU – Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling 
 
Substitutionsprincipen – utbytesregeln, inofficiell benämning på § 5 i lagen om kemiska 
produkter, vilken säger att kemiska produkter som kan ersättas av mindre farliga sådana 
skall undvikas (Nationalencyklopedin 2005d). 
 
TF – Tekniska Förvaltningen 
 
Upphandlande enhet – det är bland annat statliga, kommunala och andra myndigheter, 
beslutande församlingar i kommuner och landsting, samt sådana bolag, föreningar, 
samfälligheter och stiftelser om de har inrättats för att täcka behov i det allmännas intresse 
där detta behov inte är av industriell eller kommersiell karaktär och uppfyller åtminstone ett 
av de uppställda kraven på offentlig finansiering, tillsyn eller styrelserepresentation. Vidare 
omfattas även enheter som bedriver verksamhet inom försörjningssektorerna på sådant sätt 
som beskrivs i 4 kapitlet § 1 LOU (NOU, 2005a). 
 
Upphandling - köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster 
(ibid). 
 
ÄTA – ändrings- och tilläggsarbeten. 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en inledande beskrivning av undersökningens bakgrund, 
problembeskrivning, syfte, mål och avgränsningar.  
 

1.1 Bakgrund 
Efter Sveriges medlemskap i EU har rikets lagar anpassats för att följa internationella lagar 
och direktiv. För att uppfylla de internationella kraven på upphandling slogs de befintliga 
svenska regelverken; Upphandlingsförordningen för staten och Upphandlingsreglementet för 
kommun och landsting, ihop till Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU, som 
trädde ikraft den 1 januari 1994 (Söderberg, 1998).  
 
Till en följd av LOU:s regler om vilka krav upphandlande enhet får ställa på entreprenörerna, 
i fråga om deras tekniska förmåga och kapacitet samt deras finansiella ställning, har andra 
parametrar än priset börjat spela stor roll för valet av entreprenör. Redan i annonsen eller 
förfrågningsunderlaget ska enheten ange vilka certifikat, intyg och så vidare, som 
entreprenören ska lämna in för att visa att de uppfyller enhetens krav (ibid). 
 
Luleå Kommuns Tekniska Förvaltning, TF, följer reglerna i LOU vid upphandlingen av 
entreprenaden och de använder sig vanligen av entreprenörsformen generalentreprenad vid 
byggprojekt. För att få fram den bäst lämpade entreprenören använder TF ett 
värderingssystem där aspekterna pris, organisation, miljö och kvalitet avgör vem som blir 
anlitad (Åberg, 2005). Entreprenörens miljö- och kvalitetssystem utvärderas med hjälp av 
checklistor och revisioner som baseras på ISO 14001 och ISO 9001 (Tekniska Förvaltningen, 
2005). TF arbetar inte med ett kvalitetsledningssystem efter ISO 9001 men de använder sig 
av balanserade styrkort som är ett annat sätt att utföra kvalitetsstyrning (Sallkvist-Messner, 
2005).  
 
Ändrings- och tilläggsarbeten, ÄTA, uppkommer under hela byggskedet. Detta beror oftast 
på oklarheter i handlingar som uppstått redan i projekteringsskedet (Gabrielsson, 2005). 
 
När byggnaden sedan är färdigt sker en besiktning som kan resulterar i ytterligare ett antal 
ÄTA som ska åtgärdas. Kostnaden för ÄTA ger en fingervisning av kvalitetsarbetet under 
projektets gång. Genom att studera slutredovisningar och jämföra entreprenadkostnaden med 
ÄTA-kostnaden kan värderingssystemet värderas. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Luleå Kommun fastigheter började, år 1997, att använda fler värderingsgrunder än endast 
priset vid upphandling av entreprenad. Efter att Luleå Kommun fastigheter och Tekniska 
kontoret slogs ihop till TF, år 2000, har deras befintliga värderingssystem arbetats fram.  
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Vid anlitande av entreprenad värderar TF: 
• Priset som entreprenören har angivet till 60 procent av värdet. 
• Vilken organisation som projektet kommer att bestå av till 20 procent av värdet. 
• Om entreprenören är miljöcertifierat till 10 procent av värdet. 
• Om entreprenören är kvalitetscertifierat till 10 procent av värdet. 
 
Detta kräver mycket administrativt arbete som tar tid från andra arbetsuppgifter och frågan 
är om det är försvarbart. Lönar det sig att anlita den entreprenör som är lite dyrare? Blir 
slutprodukten bättre med systemet? Minskar arbetet för beställaren under byggprojektet när 
besiktning och kontroller utförs av entreprenören själv? Leder detta till att slutkostnaden blir 
lägre? 
 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med denna undersökning är att synliggöra TF:s kvalitetsarbete vid upphandlig av 
entreprenad. Med synliggöra menas att sättet som TF arbetar efter vid upphandling ska lyftas 
fram och beskrivas. Målen är att finna mätbara parametrar som förvaltningen kan följa upp 
och att visa om värderingssystemet lönar sig eller inte.  
 

1.4 Avgränsningar 
Denna undersökning kommer inte att beröra andra förvaltningar eller kommuner på grund av 
examensarbetets begränsade tid och storlek.  
 
Projekten avgränsas på följande vis: 
• Om- och tillbyggnation av hus. 
• Kostnaden får ej understiga 1 miljon kronor. 
• Tid för genomförande ska vara mellan år 1997 och 2004, de ska vara avslutade. 
• Entreprenadformen ska ha varit generalentreprenad eller samordnad generalentreprenad. 
 
Projekten avgränsas på detta vis för att de ska kunna jämföras med varandra och för att 
validitet i undersökningen ska uppnås.  
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver olika metoder som kan användas samt vilken metod som valts till 
detta examensarbete. 
 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Det finns olika sätt att samla in information på och enligt Bell (2000) är ingen metod vare sig 
bättre eller sämre än den andra. Metoden kan vara kvantitativ eller kvalitativ. 
 
Den kvantitativa metoden innebär att forskaren systematiskt samlar in empiriska och 
kvantifierbara data som sammanfattas statistiskt. Utifrån det bearbetade data analyseras 
utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. Med hjälp av vetenskapliga tekniker, som till 
exempel enkäter, ska samband, fördelning och variation i det som studeras fångas upp och 
analyseras (Nationalencyklopedin, 2005e). 
 
Den kvalitativa metoden innebär att forskaren vill ta reda på hur människan upplever sin 
värd (Bell, 2000). Målet med denna metod är insikt istället för en statistisk analys. 
Datainsamlingen och analysen sker samtidigt och i växelverkan. Ofta eftersträvas att 
kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras i syfte att nå en så allsidig belysning av ett 
forskningsområde som möjligt (Nationalencyklopedin, 2005f). 
 

2.2 Induktiv och deduktiv metod 
För att få fram ett resultat kan empirin analyseras antingen induktivt eller deduktivt. Den 
induktiva metoden innebär att objektiva observationer genomförs utan att det finns någon 
teori om hur utfallet kan bli. Ur observationerna framkommer relationer och trender. Utifrån 
dessa kan en hypotes formas. Den deduktiva metoden bygger på att en befintlig hypotes 
bevisas av observationerna. Här finns alltid en logisk härledning till skillnad från induktion 
metoden (Hartman, 2004).  
 

2.3 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menas att undersökningen är pålitlig. För att en undersökning ska vara 
pålitlig krävs att undersökningen upprepas många gånger med samma resultat och att andra 
kan göra samma undersökning och komma till samma resultat. Validitet betyder giltighet 
och har att göra med hur korrekt observationen är. För att uppnå validitet ska så många 
felkällor som möjligt identifieras och elimineras (ibid). 
 

2.4 Forskningsansats 
Det finns flera olika metoder för undersökningar eller forskning. Bland annat finns 
aktionsforskning, fallstudie, etnografisk metod, surveyundersökningar och experimentella 
metoder (Bell, 2000).  
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Detta examensarbete är en fallstudie som är genomförd vid Luleå Kommuns TF. En 
fallstudie är en detaljerad undersökning av ett speciellt objekt, exempelvis en organisation, 
myndighet eller individ. Fallstudie används för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp 
och teorier. Men ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser (Nationalencyklopedin, 
2005g). 
 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie. Studien genomförs för att hitta källor till de 
metoder och teorier som arbetet bygger på. Litteraturstudien utförs under hela arbetets gång 
(Hartman, 2004). För att finna litteratur har sökmotorn Lucia vid Luleå Tekniska 
Universitetets bibliotek nyttjats. För att finna interna dokument användes TF:s interna 
sökmotor samt sökmotorn på Luleå Kommuns officiella hemsida på Internet. De sökord som 
användes var bland annat upphandling, generalentreprenad, värderingssystem, byggprocess, 
kvalitet och organisation.  
 
Byggprojekten valdes utifrån de kriterier som anges under avsnittet 1.4 Avgränsningar. 
Kriterierna diskuterades fram tillsammans med Tommy Gabrielsson, handledaren vid TF. 
Dessa krav ställs för att få reliabilitet i undersökningen. 
 
Metoden som kommer att användas är en kombination av kvalitativt och kvantitativt 
arbetssätt. Vid examensarbetets start kommer studier av litteratur och examensarbeten att 
genomföras på ett kvalitativt arbetssätt för att skapa en helhetsbild av projektet. Detta följs 
sedan av en kvantitativ datainsamling. Varje utvalt projekt finns i slutredovisningen för det 
år projektet färdigställdes. Information om projektets entreprenadkostnad och kostnad för 
ÄTA sammanställs i tabeller för att analyseras. Även vilken slags värdering som utfördes på 
projektet sammanställdes utifrån de projektansvariges uppgifter. 
 
Delar av examensarbetets teori kommer att analyseras deduktivt eftersom en jämförelse med 
befintlig teori om hur kvalitetsarbetet kan bedrivas vid upphandling av entreprenad kommer 
att genomföras. Denna analys bör uppnå examensarbetets syfte.  
 
Examensarbetets empiriavsnitt kommer att analyseras induktivt eftersom det inte finns 
vedertagna teorier från liknande undersökningar som kan visa vilket utfall denna 
undersökning bör få. Jämförelser kommer att ske mellan ÄTA och entreprenadkostnad och 
värderingssätt Genom att söka trender i datat kan slutsatser dras som ger svar på 
frågeställningarna och uppfyller målen.  
 
Reliabiliteten och validiteten för detta examensarbete kommer att diskuteras närmare i 
avsnitt 7.1 Metoddiskussion. 
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3 Byggprocessen i allmänhet 
Byggprocessen är den sammanfattande benämningen på den process som utgår från ett 
uttalat behov av lokaler och slutar i en färdig byggnad i drift. Den omfattar ett programskede, 
projekteringsskede, byggskede, idrifttagning och förvaltningsskede (IVA, 1998).  
 

3.1 Programskedet 
Programskedet är det första skedet som omfattar idéfasen, utredningar och programarbete. 
Detta dokumenteras i ett byggnadsprogram. De program som vanligen förekommer i 
byggnadsprogrammet är lokalprogram, rumsfunktionsprogram, miljöprogram, 
förvaltningsprogram och kvalitetsprogram. Dessa program utgör det samlade underlaget för 
den fortsatta projekteringen (ibid).  
 

3.2 Projekteringsskedet 
Projekteringsskedet inleds med en utredande fas där olika systemlösningar studeras, 
systemskedet. Under efterföljande detaljprojektering utformas byggnaden successivt i detalj. 
Systemstudierna redovisas i systemhandlingar och detaljprojekteringen redovisas i 
bygghandlingar (ibid). Efter projekteringsskedet men innan byggskedet sker upphandlingen 
av entreprenad (Nytell och Pedersen, 1995). 
 
3.2.1 Upphandling 
Upphandling ingår som ett eller flera moment vid inköp av varor, byggnader, anläggningar 
och tjänster. Inköpet är en process som omfattar alla moment från identifiering av behov till 
uppföljning av genomförd upphandling. Upphandlingsförfarandet syftar till att ge så 
fördelaktiga villkor som möjligt för inköpet och det inleds med en anbudsinfordran (Nytell 
och Pedersen, 1995). Denna anbudsinfordran kan vara selektiv eller offentlig (Söderberg, 
1998).  
 
Vid den selektiva anbudsinfordran vänder sig byggherren direkt till en grupp entreprenörer. 
Byggherren har då redan godkänt entreprenörernas ekonomiska och tekniska kompetens 
vilket gör det svårt att, av sådana skäl, avvisa den med det förmånligaste anbudet (ibid). 
 
Vid offentlig anbudsinfordran lägger byggherren ut en annons varefter alla intresserade 
entreprenörer får skicka in sitt anbud. Myndigheter ska normalt använda sig av detta 
infordringssätt. Byggherren har rätt att avvisa ett anbud som är förmånligt om bedömningen 
görs att entreprenören inte äger tillräcklig ekonomisk eller teknisk kapacitet. Byggherren 
sänder sedan förfrågningsunderlag till alla anbudsräknande entreprenörerna (ibid).  
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Förfrågningsunderlaget är det underlag som den upphandlande enheten eller beställaren 
sänder till en leverantör eller anbudsgivare. Underlaget innehåller en administrativ del och 
en teknisk del som båda bygger på det så kallande AMA-systemet, Allmän Material- och 
Arbetsbeskrivning. Genom att använda detta system kan förfrågningsunderlaget och 
kontraktshandlingarna förkortas. Även riskerna för misstag och missförstånd blir mindre 
eftersom alla använder samma bestämmelser. De administrativa föreskrifterna, AF-delen, 
reglerar upphandlings-, entreprenadföreskrifter samt föreskrifter om allmänna hjälpmedel 
och allmänna arbeten. Den tekniska delen reglerar byggnads- och målningsbeskrivningar, 
beskrivningar över markarbeten och installationer, ritningar med mera (Nytell och Pedersen, 
1995).  
 
Förfrågningsunderlaget ska innehålla kravspecifikation, kommersiella villkor, administrativa 
bestämmelser och utvärderingskriterier. Underlaget får däremot inte hänvisa till speciella 
märken, varor eller processer som kan leda till att endast en leverantör kan få anbudet. För 
att undvika detta läggs ”eller likvärdig” till så att även likvärdiga märken, varor och 
processer tas med i anbudsprövningen (Söderberg, 1998).  
 
Därpå följer avlämnande, prövning och antagande av anbud. I och med att en anbudsgivare 
mottagit besked om att anbud antagits uppkommer avtal (Nytell och Pedersen, 1995). 
 
3.2.2 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
LOU reglerar, i det närmaste, all offentlig upphandling av varor, tjänster och 
byggentreprenader. Den trädde i kraft 1 januari, 1994 och alla upphandlande enheter är 
skyldig att följa den. Lagen tillkom för att införliva EG:s direktiv om 
upphandlingsförfarandet och avsikten är att de upphandlande enheterna ska följa EG:s 
direktiv när de följer LOU (Söderberg, 1998). 
 
LOU ställer krav på konkurrens, affärsmässighet och objektivitet oavsett hur mycket 
upphandlingen kostar. Konkurrensen ska vara rättvis, vilket innebär att upphandlingen ska 
ske affärsmässigt och utan ovidkommande hänsyn. Med affärsmässighet menas möjligheten 
att söka kunder, marknad och leverantörer inom ett stort geografiskt område. Utan 
ovidkommande hänsyn innebär att upphandlingen ska vara objektiv och icke-diskriminering 
är en av grundstenarna i lagen (Nytell och Pedersen, 1995). 
 
Vid upphandlingar överstigande tröskelvärdet grundar sig lagen, i huvudsak, på EG-direktiv. 
Anbudet ska då annonseras internationellt i tidskriften Official Journal. Upphandlingar under 
tröskelvärdet följer i princip samma bestämmelser som gällde stat och kommun innan LOU 
trädde i kraft (Söderberg, 1998). Tröskelvärdet för byggentreprenad är i dagsläget 46 134 
000 svenska kronor motsvarande 5 000 000 euro (NOU, 2005b).  
 
LOU tillåter att den upphandlande enheten värderar annat än bara priset vid upphandlingen. 
Den upphandlande enheten ska då anta det anbud som är billigast eller det som är 
ekonomiskt mest fördelaktigt utifrån värderingsgrunderna. Dessa ska finnas med redan i 
förfrågningsunderlaget så att entreprenören kan redovisa hur de uppfyller kraven som ställts 
(ibid).  
 
Om den upphandlande enheten inte följer reglerna i LOU kan skadeståndsskyldighet 
uppkomma gentemot anbudsgivare eller anbudssökande (ibid). 
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3.2.3 Entreprenad 
Det förekommer många olika sorters entreprenad vid byggprojekt. Några är delad 
entreprenad, totalentreprenad, generalentreprenad och samordnad generalentreprenad 
(Söderberg, 1998). Endast generalentreprenad och samordnad generalentreprenad kommer 
att behandlas närmare. 
 
Generalentreprenad innebär att byggherren endast har ett avtal rörande arbeten på 
byggarbetsplatsen. Generalentreprenören har ansvaret för samordningen av alla 
underentreprenörer. Det kan även förekomma enstaka sidoentreprenader som inte har med 
byggnads- och installationsarbeten att göra, exempelvis maskininstallatör (ibid).  
 

 
Figur 1. Organisation vid generalentreprenad. Efter Att upphandla byggprojekt (s. 27) av J. Söderberg, 1998, 
Lund: Studentlitteratur. 

Byggherre 

Maskin-
installatör 

Projektering 

 
Entreprenörer omfattas inte av LOU vilket gör att de kan pressa priserna när de upphandlar 
underentreprenörer (Åberg, 2005). 
 
Vid samordnad generalentreprenad sköter den upphandlande enheten upphandlingen av alla 
underentreprenörer för att sedan lämna över samordningen och ansvaret till 
byggnadsentreprenören (Söderberg, 1998). 
 

3.3 Byggskedet 
Byggskedet innebär planering, inköp av material och komponenter samt genomförandet på 
byggarbetsplatsen. Byggskedet kan delas in i arbete med mark, stomme, bygg, installationer 
och inredning (IVA, 1998). 
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Generalentreprenör 
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3.4 Idrifttagning 
Idrifttagning sker efter det att byggnaden är besiktigad och funktionskontrollerad. Detta sker 
för att verifiera att kraven är uppfyllda innan överlämnandet (ibid).  
 
3.4.1 Besiktning 
Besiktningen genomförs för att konstatera om det förekommer några fel i byggnaden. Den 
baseras på Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installations- 
entreprenader, AB 92, och den utförs av en besiktningsman som vanligen utses av 
beställaren. Besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande där observerade fel ska 
dokumenteras. Besiktningsmannen avgör även vem som anses vara ansvarig för felen som 
uppstått, beställaren eller entreprenören. Anmärkningar som beställaren anser är fel men som 
besiktningsmannen inte anser är fel ska ändå dokumenteras. Beställaren får inte hävda att det 
finns andra fel än de som dokumenterats i besiktningsutlåtandet. Beställaren kan således inte 
heller kräva ekonomisk kompensation eller avhjälpande åtgärder om felen inte finns 
dokumenterade. Däremot finns det undantag vid dolda fel som inte uppdagades vid 
besiktningen. Dessa fel kan beställaren få åtgärdade om det påtalas till entreprenören inom 
tre månader efter besiktningen. Entreprenören står endast för den kostnad som uppkommer 
vid åtgärdande av fel som de ansvarar för. Om entreprenören däremot inte är skyldig till felet 
ska denne få ersättning av beställaren för arbetet (Nytell och Pedersen, 1995).  
 
Besiktningen mynnar ut i ett antal ÄTA som ska åtgärdas. Entreprenören är skyldig att 
genomföra ändringar som beställaren skriftligen begär. Dessa måste däremot ha ett samband 
med arbetet som finns angivet i kontraktet och vara av liknande slag. Entreprenören ska inte 
genomföra en ÄTA om den ska upphandlas i särskild ordning enligt LOU. Entreprenören 
ska inte heller genomföra ändringar som inte är skriftlig beställda. Entreprenören har då inte 
rätt till ersättning, utöver kontraktssumman, för det genomförda arbetet (AB 92).  
 
Det finns flera olika sorters besiktningar där slutbesiktning syftar till att ta ställning till om 
entreprenaden kan godkännas eller inte. Entreprenaden blir godkänd om fel inte finns eller 
om felen finns i begränsad omfattning och är av mindre betydelse. I och med att 
entreprenaden blir godkänd avlämnas byggnaden till beställaren (Nytell och Pedersen, 1995). 
 

3.5 Förvaltningsskedet 
Förvaltningsskedet avser teknisk drift, underhåll, ekonomisk förvaltning och service till 
brukaren under användningsfasen (IVA, 1998).  
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3.6 Kvalitet i byggprocessen 
Kvalitet har sitt ursprung i latinets ”qualitas” som betyder ”beskaffenhet” eller ”egenskap” 
och kan definieras på följande vis; ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. En produkt kan 
även vara en tjänst. Det finns många olika sätt att arbeta med kvalitetsfrågor på, där 
kvalitetsledningssystemet ISO 9001 är ett sätt att arbeta systematiskt med dessa frågor. 
Systemet lyfter fram ledarskap, kundfokusering, processyn, dokumentation och ständiga 
förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2001). ISO 9001 beskriver hur verksamheten styrs för 
att säkerställa att produkterna eller tjänsterna kommer att uppfylla de krav som utlovats samt 
att rätt kvalitet uppnås (Björkman och Ranhem, 1995). 
 
Vid ett byggprojekt är det viktigt att byggnaden uppfyller kundens förväntningar och krav. 
Exempelvis ska inte ett kontor byggas om kunden vill ha en skola. För att säkra att kunden 
kommer att få det den vill ha kan olika verktyg användas (Åberg, 2005). 
 
Ett arbetsinstrument som kan användas för att uppnå kvalitetssäkring är kvalitetsplanen. 
Denna kan användas inom leverantörens projektorganisation eller i en kontraktssituation för 
att visa hur beställarens krav kommer att tillgodoses av leverantören. Brukaren anger de 
behov och ändamål som utgör anledningen till byggprojektet. Projektledningen omvandlar 
dessa behov och ändamål till krav på funktionella, tekniska och estetiska egenskaper hos 
byggnaden. Kraven överförs i förfrågningsunderlaget till konsulter och entreprenörer. 
Projektledare, konsulter och entreprenörer redovisar i sina kvalitetsplaner hur arbetet 
organiseras och planeras för att säkra de ställda kraven (Björkman och Ranhem, 1995).  
 
Ytterligare verktyg som används inom byggbranschen är gemensamt utvecklade 
branschdokument så som AMA och AB 92. Genom dessa undviks missförstånd i 
dokumentationen. Förfrågningsunderlaget bygger på dessa verktyg (ibid). 
 
Avvikelsehanteringen är en viktig del för att uppnå rätt kvalitet. En avvikelse uppkommer 
när det finns en risk att material, pågående produktion eller produkt inte kommer att uppfylla 
specificerade krav. ISO 9001 kräver att leverantören ska ha en dokumenterad beredskap för 
att kunna bemöta avvikelser. Syftet med detta är att beställaren ska få förtroende för att 
leverantören kommer att uppfylla kraven i kontraktet. Har leverantören en 
avvikelsehantering kan beställarens kontroll minska från att ha kontrollerat produktionen i 
detalj på plats, till att göra stickprov och enstaka platsbesök samt till att ta del av 
avvikelserapporter (ibid). 
 
Leverantören ska genomföra avvikelserapporter för avvikelser som inte kan åtgärdas 
omgående. Avvikelser under produktionsprocessen kan till exempel vara ett ändrat utförande 
i förhållande till aktuella arbetsritningar. Mindre avvikelser, som kan åtgärdas direkt, ska 
också dokumenteras för att det verkliga förhållandet ska iakttas. Avvikelserapporten ska 
innehålla: 
• Vilka åtgärder som vidtagits. 
• Vilka avvikelser som kvarstår. 
• Beställarens godkännande (ibid). 
 

9 



− Teori − 
 

 
Både ISO 9001 och AB 92 anger att en avvikelse kan accepteras om det skulle bli 
ekonomiskt orimligt att genomföra ändringen eller om felet inte, i väsentlig grad, påverkar 
entreprenaden så att den inte kan användas på ändamålsenligt sätt. Det är alltid viktigt att 
orsaken till avvikelser analyseras så att de kan elimineras. Genom att sammanställa 
avvikelserapporterna kan projektörer och leverantörer få värdefull erfarenhetsåterföring 
(ibid).  
 
3.6.1 Kvalitet vid anbud och upphandling 
Vid anbudsinlämning ska leverantören granska förfrågningsunderlaget för att förstå 
beställarens önskemål, för att kunna bedöma om företaget har kompetens att utgöra arbetet 
och för att bedöma vilken risk som föreligger i och med ett avlämnande av anbud. Detta är 
ett omfattande arbete som kräver väl fungerande rutiner för att undvika misstag. De 
leverantörer som arbetar efter ISO 9001 bör ha upprättat sådana rutiner eftersom det är ett 
krav. Standarden kräver även att leverantören ska granska och analysera kontraktet innan det 
accepteras. Genom att anordna en gemensam kontraktsgenomgång med beställaren kan 
problem elimineras i ett tidigt stadium (ibid). 
 
Efter att leverantörer har lämnat in sina anbud ska dessa bedömas efter sin förmåga att 
leverera rätt produkt i rätt tid till rätt pris. Den upphandlande enheten bestämmer vilka 
kriterier som ska uppfyllas. Dessa kan delas in i tre delar: 
• Leverantörens tekniska och administrativa förmåga att uppfylla leveransåtagandet. 
• Produktens utformning och egenskaper. 
• Pris och andra kommersiella villkor (ibid). 
 
För att få ett bra underlag, så att en bedömning av leverantörerna kan genomföras, krävs att 
uppgifterna systematiskt sammanställs och hålls aktuella. Detta kan utföras genom att 
värdera hur väl leverantörerna uppfyller de utsatta kraven, exempelvis genom ett 
poängsättningssystem (ibid). Ett sådant värderingssystem förklaras närmare i avsnitt 4.3 
Värderingssystemet vid TF. 
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4 Tekniska förvaltningens verksamhet 
TF:s verksamhet lyder under Tekniska Nämnden, se figur 2, och i verksamheten ingår att: 
• Ansvara och samordna kommunens totala lokalbehov inklusive ny-, till- och 

ombyggnader. 
• Ansvara för behovet av teknisk infrastruktur i form av gator och vägar trafiksäkerhet, 

parker, grönområden, skogsmark, VA-försörjning samt avfallshantering och renhållning 
(Luleå Kommun, 2002). 

 

 
Figur 2. TF:s organisation (Fri tolkning av Luleå Kommuns organisationsplan, 2005). 

Tekniska 
Nämnden 

TF:s Teknik- och 
fastighetschef 

Assistent/sekr. Personaladm., Info 

Ekonomiadm. Verksamhetsstöd 

Kom. lokaler Gata & Trafik VA Projektutveckling 

Ext. lokaler Teknisk service Park & Natur Avfall

 

4.1 Projektutveckling 
Avdelningen för Projektutveckling är en del av TF. Avdelningens verksamhet består i att 
handlägga projekt från idé till färdigställande enligt kundens krav och önskemål. 
Projektutveckling är uppdelad i två delar; Mark- och anläggningssektionen samt 
Byggsektionen (Projektutveckling, 2005). 
 
Mark- och anläggningssektionen ansvarar för utredningar, projektering och projektledning 
av drift- och investeringsprojekt avseende mark- och anläggningsarbeten. Sektionen svarar 
även för geoteknik, mätning med GIS och CAD samt arkivering av sektionens handlingar 
(ibid). 
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Byggsektionens huvudsakliga arbetsuppgifter består av utredning, projektledning och 
byggledning av såväl bygg- som anläggningsprojekt samt arkivering av sektionens 
handlingar (ibid). 
 

4.2 Byggprocessen vid Tekniska Förvaltningen 
Detta avsnitt syftar till att ge en ingående presentation om hur TF arbetar under 
byggprocessen. Med TF menas Byggsektionen eftersom de är de enda som arbetar med 
byggärenden. 
 
4.2.1 Programskedet 
Programskedet börjar med en utredning av behovet som brukaren påtalat till beställaren. 
Detta leder till ett skissförslag, som på en grov nivå, visar hur byggnaden kommer att se ut. 
Projektledaren på TF samarbetar med arkitekten för att brukarens önskemål ska bli uppfyllda 
inom budgetens ramar. Detta mynnar ut i ett lokalprogram, som ska godkännas av nämnden 
som verksamheten kommer att verka under. Efter ett godkännande blir utredningen mer 
detaljerad och sammanställs i rumsfunktionsprogrammet. Med lokalprogrammet som grund 
kan slutkostnaden variera ± 30 procent, men efter ett utarbetat rumsfunktionsprogram 
minskar differensen till ± 15 procent (Åberg, 2005).  
 
Under detta skede genomförs ett projektstartmöte med beställaren. Där diskuteras bland 
annat projektets bakgrund, förutsättningar och mål, vilken organisation projektet kommer att 
få, vad det får kosta, uppdragsordern, utredningar, projektplan och tidplan. Projekterings-
startmötet tar upp samma punkter som vid projektstartmötet men det diskuteras även mer 
tekniska lösningar som har med projekteringen att göra. Projekteringsmöten genomförs även, 
löpande, under hela projekteringsskedet (Gabrielsson, 2005). 
 
Beställaren upprättar även ett projektdirektiv som utgör underlaget för projektledare när en 
beskrivning av projektet ska utformas. I direktivet finns beställarens krav och mål som 
byggnaden ska uppfylla (Tekniska Förvaltningen, 2003).  
 
En projektplan ska formuleras i detta skede. Den ska ingående beskriva projektet och dess 
resurser, ledning, planerad projektering, inköp och uppföljning (Tekniska Förvaltningen, 
2004a) 
 
Styrgruppen genomför regelbundna möten under hela byggprocessen. Under dessa möten tar 
styrgruppen beslut, diskuterar nya frågor och de blir informerade om projektets utveckling 
och problem (Gabrielsson, 2005). 
 
Om exempelvis en skola ska byggas är brukaren Barn och Ungdoms Nämnden, BUN, och 
beställaren Avdelningen för Fastighet. Styrgruppen består av representanter från både 
brukare och beställare. De fattar alla beslut som medför ändringar i byggnaden. 
Projektgruppen, som består av projektledaren samt representanter från brukare och beställare, 
beslutar däremot om frågor som berör det dagliga arbetet. Brukare och verksamheten 
samarbetar, från det tidiga skedet till byggstart, för att byggnaden ska uppfylla rätt 
funktioner (Åberg, 2005). Se figur 3 för hela organisationen. 
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Figur 3. Exempel på organisation vid byggprojekt (Åberg, 2005). 
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4.2.2 Projekteringsskedet 
I projekteringsskedet dokumenteras utredningen där skisser, lokalprogram och 
rumsfunktionsprogram sammanställs i en förslagshandling. Efter detta stannar projektet upp 
och en kalkyl räknas ut efter förslagshandlingens uppgifter. Om kalkylen inte stämmer 
överens med budgeten måste förslagshandlingens uppgifter arbetas om. Stämmer kalkylen 
överens fortsätter arbetet med upprättande av huvudhandlingar och bygghandlingar. Detta är 
för TF en kvalitetssäkring. Bygghandlingen ska genomgå en granskning, så att den uppfyller 
alla krav, för att bli godkänd. Efter att bygghandlingen är klar räknas en ny kalkyl ut. Denna 
bör överensstämma med budgeten, men slutkostnaden kan ändå variera ± 10 procent (ibid). 
 
I slutet av projekteringsskedet genomförs upphandling av konsult- och generalentreprenad 
som är två helt skilda upphandlingar. Där konsultens arbete består i att rita och beskriva 
arbetshandlingar som generalentreprenören använder som underlag vid byggnationen. 
Generalentreprenören genomför sedan det praktiska arbetet tillsammans med 
underleverantörer. Generalentreprenören ansvarar även för sidoentreprenad som inte har med 
byggnads- och installationsarbeten att göra, jämför med figur 1 där generalentreprenören inte 
ansvarar för sidoentreprenader (Gabrielsson, 2005). 
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Luleå Kommun har en upphandlingspolicy som blev antagen 1994 i kommunfullmäktige. 
Den behandlar de viktigaste delarna i de formella upphandlingskraven, där LOU och AB 92 
är exempel. De viktigaste kraven i LOU, för Luleå Kommun, är: 
• Internationell annonsering vid upphandlingar som överstiger tröskelvärdet. 
• Att prövningen av anbudet ska grundas på antingen det lägsta anbudet eller det som är 

ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till pris, driftkostnader, funktion och liknande. 
De kriterier som ska mätas måste även finnas med i förfrågningsunderlaget. 

• Att skadestånd kan uppkomma om upphandlande enhet inte följer bestämmelserna i 
lagen (Luleå Kommun, 1997). 

 
Kommunen har även egna upphandlingskrav som ska präglas av effektivitet, kompetens och 
samordning. Detta betyder att kommunen ska utnyttja sina resurser på rätt sätt, 
ändamålsenliga rutiner ska användas och varan eller tjänsten ska upphandlas efter 
genomförda behovsanalyser. Höga krav ställs även på leverantörer och entreprenörer vid 
utformning av leveransavtal. Upphandlingsansvariga ska uppträda på affärsetisk sätt och ha 
god kännedom om verksamheten samt ha ett kommersiellt kunnande. Kommunen och dess 
bolag ska dessutom utnyttja den kompetens som finns internt (ibid). 
 
Policyn behandlar även vilka upphandlings-, avtals-, besluts- och finansieringsformer som 
gäller för Kommunen. Upphandlingen ska även präglas av miljömedvetenhet och 
substitutionsprincipen ska tillämpas. Om någon avvikelse från upphandlingspolicyn 
förekommer ska detta motiveras skriftligt och överlämnas till inköpsnämnden (ibid). 
 
En upphandling kan ta allt från en månad till flera år beroende på vad som ska upphandlas 
och hur stor mängd som ska upphandlas. Processen börjar i och med att det finns ett behov 
som analyseras för att få fram de specifika kraven. Kraven sammanställs i ett 
förfrågningsunderlag som skickas ut till de leverantörer som är intresserade efter 
annonseringen. När anbudstiden har gått ut sker en anbudsutvärdering som börjar med en 
kvalificeringsfas. Under denna fas kontrollerar Kommunen att leverantörerna finns 
registrerade i aktiebolags-, handelsregister eller liknande, att de har ett F-skattebevis och att 
de uppfyller förfrågningsunderlagets krav. Kommunen kontrollerar även så att leverantören 
inte har registrerade brott eller fel i yrkesutövningen, obetalda skulder och liknande som kan 
leda till konkurs under leveranstiden (Luleå Kommun, 2001). 
 
Anbudsutvärderingen fortsätter med en utvärderingsfas. I denna fas utvärderas de 
leverantörer som gått vidare från kvalificeringsfasen. Luleå Kommun avgör om de ska anta 
det anbud med lägst pris eller det anbud som är mest fördelaktigt med hänsyn till angivna 
kriterier (ibid). För en mer ingående presentation av hur utvärderingen går till se avsnitt 4.3 
Värderingssystemet vid TF. 
 
Luleå Kommun sluter avtal med den leverantör som beslutats vara bäst utifrån utvärderingen. 
Beslutet publiceras på Internet (ibid). 
 
Tekniska nämnden beslutar slutligen om antagande och igångsättning av projektet (Åberg, 
2005). 
 

14 



− Teori − 
 

 
4.2.3 Byggskedet 
Byggskedet startar med ett möte med entreprenören. Under mötet går projektledaren igenom 
projektet och vilka mål beställaren har. Entreprenören berättar om sina mål med projektet. 
Ledaren går även igenom beställarens och entreprenörens organisation, vem som är 
kontrollant och kvalitetsansvarig, ekonomi, miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöplaner samt 
produktionstid, handlingar och vilka kontakter med myndigheter som krävs. Det diskuteras 
hur avvikelser och störningar, så som ÄTA, kommer att hanteras under projektets gång 
(Projektutveckling, 2004a). 
 
Under hela byggskedet genomförs löpande byggmöten. Ledaren för mötet tar upp frågor och 
informerar om tidplan och resurser, störningar och hinder, vilka myndigheter som ska eller 
har kontaktats, ekonomi, ändringar och oklarheter i handlingar, ÄTA, vad som måste 
samordnas, tekniska frågor och kvalitet. Beställarens och entreprenörens kvalitetsplan 
redovisas och TF redovisar i sin tur alla avvikelser som åtgärdats samt de avvikelser som 
kvarstår (Projektutveckling, 2004b). 
 
Kvalitetsplanen följer strukturen i ISO 9001 och ska innehålla beskrivningar om bland annat 
ledningens ansvar, kvalitetssystem, inköp och hantering av avvikelser (Tekniska 
Förvaltningen, 2000). 
 
Innan byggnaden är färdigställd sker en slutbesiktning som kan medföra ytterligare ett antal 
ÄTA som ska åtgärdas innan byggnaden kan tas i drift. Se avsnitt 3.4.1 Besiktning för 
utförligare beskrivning. 
 
De ÄTA som uppstår under projektets gång beror oftast på oklarheter i handlingar som 
uppstått redan i projekteringsskedet (Gabrielsson, 2005). 
 
Efter slutbesiktningen genomförs ett slutmöte med entreprenören och beställaren. Under 
mötet diskuteras kvarstående arbeten, åtagande under garantitiden, ekonomiska regleringar 
och hur dokumentationen ska arkiveras samt när överlämnande av pärmarna till beställaren 
ska ske. Utvärderingen av leverantörer och projektgenomförandet tas också upp 
(Projektutveckling, 2004c). Se avsnitt 4.3.5 Leverantörsbedömning för utförligare 
beskrivning om hur leverantörerna utvärderas efter projektets slut. 
 
4.2.4 Idrifttagning 
En provningsledare och deltagare från entreprenören samt beställaren genomför tillsammans 
en samordnad funktionsprovning. Kontroll sker av bland annat protokoll och handlingar, till 
exempel besiktningsprotokoll. Provning sker även av exempelvis tvättutrustning, 
värmesystemet och brandlarm (Projektutveckling, 2004d). 
 
Efter funktionsprovningen genomför projektledaren en slutlig egenkontroll för att kontrollera 
att entreprenören har genomfört föreskrivna kontroller och för att kontrollera vilka 
avvikelser som kvarstår (Projektutveckling, 2004e). 
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När byggnaden är klar överlämnas all information som hör till byggnaden till beställaren 
(Åberg, 2005). Sedan skriver projektledaren en projektrapport. Syftet med rapporten är att 
redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendationer till ett förbättrat arbetssätt. 
Projektrapporten ska beskriva och utvärdera projektets arbetsmetoder (Tekniska 
Förvaltningen, 2004b). 
 
4.2.5 Förvaltningsskedet 
Se avsnitt 3.5 Förvaltningsskedet. 
 
4.2.6 Kvalitetsarbete vid Tekniska Förvaltningen 
Vid Luleå Kommun har varje avdelning tagit fram balanserade styrkort för sin verksamhet 
(Projektutveckling, 2005). Balanserade styrkort är ett ekonomiskt styrmedel som ger en 
översiktig bild av hela verksamheten. Balanserade styrkort mäter resultaten av ekonomiska 
åtgärder som redan genomförts samt de delar som är viktiga för ekonomisk framgång i 
framtiden. Fokusområden för framtiden är kundtillfredställelse, interna processer och 
utvecklingsaktiviteter (Kaplan och Norton, 1992).  
 
För avdelningen Projektutveckling är fokusområdena: 
• Kund 
• Utveckling 
• Medarbetare 
• Ekonomi (Projektutveckling, 2005). 
 
Inom varje fokusområde finns målvärden som visar hur verksamhetsidén förverkligas. 
Verksamhetsidén går ut på att: 
• Ta med kunden eller brukaren i ett tidigt skede för att få sådan information att projektets 

krav kan tas tillvara och översättas eller behandlas på ett kostnadseffektivt sätt.  
• Anläggningar och byggnader ska planeras och byggas med beaktande av långsiktighet, 

kostnadseffektivitet, flexibilitet, arbetsmiljö och miljö (ibid). 
 
De målvärden, som är relevanta att ta upp i detta sammanhang, är att Projektutveckling ska: 
• Ta med kunden i planeringsprocessen. 
• Ta med brukaren i planeringsprocessen. 
• Utveckla ett nätverk (samarbete med leverantörer) inom och utanför Kommunen. 
• Återföra erfarenheter via databaser och möten enligt beslut vid projektstartsmötet. 
• Använda sig av projektstyrning via checklistor till 100 procent under 2005. 
• Genomföra projektrevisioner vid konsultuppdrag som överstiger 200 000 kronor och vid 

byggentreprenad som överstiger fem miljoner kronor. 
• Genomföra leverantörsutvärdering på samtliga konsult- och entreprenaduppdrag. 
• Främja samarbetet med andra förvaltningar, kommuner och Norrlands Läns Landsting 

beträffande revisioner och anbudsutvärderingsparametrar (ibid). 
 
Det finns även en kvalitetspolicy som lyder ”Våra tjänster och produkter ska motsvara och 
helst överträffa beställarens förväntningar” (Luleå Kommun, 2003). 
 
Avdelningen för Projektutveckling använder sig av vissa delar av ISO 9001:s kvalitetsarbete, 
men det är odokumenterat. Detta utreds närmare i analysen och slutsatsen i kapitel 6. 
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4.3 Värderingssystemet vid TF 
TF använder sig av utvärderingskriterier vid upphandling av generalentreprenörer och 
konsulter. Dessa kriterier är ekonomi, organisation, kvalitet och miljö. Alla delar bedöms 
efter en poängskala som är graderad från 1 – 5. Entreprenören och konsulten med högst 
totalpoäng får anbudet, även om det är lite dyrare än de andra, för att den uppfyller bäst 
förvaltningens krav (Åberg, 2005). Anbudens uppgifter skrivs in i färdiga mallar som 
värderingen utförs i.  
 
Generalentreprenörens kriterier värderas enligt följande: 
• Pris till 60 procent av värdet. 
• Organisation till 20 procent av värdet. 
• Miljö till 10 procent av värdet. 
• Kvalitet till 10 procent av värdet (Tekniska förvaltningen, 2004c). 
 
Konsultens kriterier värderas enligt följande: 
• Pris till 20 procent av värdet. 
• Organisation till 60 procent av värdet. 
• Miljö till 10 procent av värdet. 
• Kvalitet till 10 procent av värdet (ibid). 
 
4.3.1 Värdering av pris 
Anbudens pris ställs i relation till lägsta anbudssumman enligt en förutbestämd priskurva 
(ibid). Se figur 4, 5 och 6 nedan. 
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Entreprenadupphandling över 1 Miljon

0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40

2,80

3,50

4,50

6,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

25,00

27,00

29,00

Procent över lägsta anbud

Po
än

g

 
Figur 4. Priskurva för poängsättning vid upphandling av generalentreprenad överstigande en miljon kronor. 
Från Anbudsutvärdering av generalentreprenad, version 6.0, av Tekniska Förvaltningen, 2004, Luleå Kommun. 
 
Som figur 4 visar får det billigaste anbudet fem poäng. Det näst billigaste får den poäng som 
hör ihop med den överstigande procenten. Till exempel skulle det näst billigaste anbudet få 
4,8 poäng om priset överstiger det billigaste priset med 1,6 procent (ibid).  
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Entreprenadupphandling under 1 miljon
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Figur 5. Priskurva för poängsättning vid upphandling av generalentreprenad under en miljon kronor. Från 
Anbudsutvärdering av generalentreprenad, version 6.0, av Tekniska Förvaltningen, 2004, Luleå Kommun. 
 
Figur 5 visar att kurvan inte är lika brant för upphandling under en miljon som över en 
miljon. Jämför med figur 4. Detta beror på att priser som överstiger det lägsta budet med 
några få procent medför stor prisskillnad. Observera även att procentsatserna är annorlunda. 
Upphandlingar under en miljon tillåter en skillnad på upp till 50 procent, medan 
upphandlingar över en miljon tillåter en skillnad på upp till 30 procent (ibid). 
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Konsultupphandling

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3
3,2
3,4
3,6
3,8

4
4,2
4,4
4,6
4,8

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50

Procent över lägsta anbud

Po
än

g

Figur 6. Priskurva för poängsättning vid upphandling av konsult. Från Anbudsutvärdering av konsult, version 
7.0, av Tekniska Förvaltningen, 2004, Luleå Kommun. 
 
Figur 6 visar priskurvan för konsultupphandling. Den används på samma sätt som 
priskurvorna för entreprenadupphandling (Tekniska förvaltningen, 2004d). 
 
Poängen från de olika värderingskriterierna införs i olika mallar för att sedan sammanställas 
i en mall (ibid). Se avsnitt 4.3.4 Sammanställning för beskrivning av hur poängen 
sammanställs. 
 
4.3.2 Värdering av organisation 
Värderingen av organisationen kommer att ske för varje person som föreslagits, utan 
inbördes rangordning, som ger ett medelvärde. Dessa personers CV granskas utifrån följande 
kriterier: 
• Utbildning, 25 procent av värdet. 
• Personlig kunskap, 50 procent av värdet; 

- Förmåga att skapa förtroende 
- Samarbetsförmåga 
- Resultat av utförda projekt 
- Teknisk kunskap 
- Engagemang 

• Erfarenhet, 25 procent av värdet (Tekniska förvaltningen, 2004c). 
 
Värderingen sker på samma sätt oavsett om det är en konsultupphandling eller en 
generalentreprenörsupphandlig (Gabrielsson, 2005). 
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Tabell 4.1. Värdering av de föreslagna medlemmarnas utbildning 
1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng 
Realskola+Hermods 
Folkskola 
Uppgift saknas 

Karttekniker-
utbildning 
Ritkurs 

Byggnadsing. 
Fackskoleing. 
Högre 
specialkurs 
Ingenjör 
Ingenjör 
TKTA 
Teknisk 
fackskola 
Teknisk 
utbildning 
Studentexamen

Högskoleing. 
Gymnasieing. 
Byggnadsing.SBR 

Teknisk doktor 
Teknisk lic 
Arkitekt 
Landskapsarkitekt
Inredningsarkitekt
Civilingenjör 
 

Från Anbudsutvärdering av konsult, version 7.0, av Tekniska Förvaltningen, 2004, Luleå Kommun. 
 
Tabell 4.2. Värdering av de föreslagna medlemmarnas personliga kunskap 
Kravuppfyllelse Uppfyller ej 

grundkrav 
Uppfyller 
grundkrav 

Bra Mycket bra Utomordentlig 

Poäng 1 2 3 4 5 
Förmåga att skapa 
förtroende 

Inger inget 
förtroende. 

Brister ibland 
när det gäller att 
skapa 
förtroende. 

Inger och skapar 
förtroende. 

Inger och 
skapar ett stort 
förtroende. 

Inger och 
skapar ett 
mycket stort 
förtroende. 

Samarbetsförmåg
a 

Går ej att 
samarbeta med. 

Svår att 
samarbeta med. 

Lätt att samarbeta 
med. 

Mycket lätt att 
samarbeta med. 

Söker aktivt 
samarbete. 

Resultat av 
utförda projekt 

Lämnar sällan 
ifrån sig färdiga 
projekt i rätt tid. 
Har ofta ett stort 
antal 
besiktnings-
anmärkningar 
under 
utförandeskedet
. 

Lämnar ifrån 
sig färdiga 
projekt i rätt tid. 
Har ofta ett stort 
antal 
besiktnings-
anmärkningar 
under 
utförandeskedet 
som tar lång tid 
att åtgärda. 

Lämnar ifrån sig 
färdiga projekt i 
rätt tid med ett få 
antal besiktnings-
anmärkningar 
under 
utförandeskedet 
som tar 
acceptabel tid att 
åtgärda. 

Lämnar ifrån 
sig färdiga 
projekt i rätt tid 
med ett fåtal 
besiktnings-
anmärkningar 
under 
utförandeskedet 
som tar kort tid 
att åtgärda. 

Lämnar ifrån 
sig färdiga 
projekt i rätt tid 
utan 
besiktnings-
anmärkningar 
under 
utförandeskedet
. 

Teknisk kunskap Har teknisk 
kunskap för små 
och enkla 
projekt. 

Har tillräcklig 
teknisk kunskap 
för olika typer 
och 
svårighetsgrade
r av projekt. 

Har tillräcklig 
teknisk kunskap 
för flera olika 
typer och 
svårighetsgrader 
av projekt. 

Har god teknisk 
kunskap för de 
flesta olika 
typer och 
svårighetsgrade
r av projekt. 

Har mycket god 
teknisk kunskap 
för alla typer 
och 
svårighetsgrader 
av projekt. 

Engagemang Bidrar ej med 
synpunkter på 
valda material 
och 
produktions-
metoder. 

Har synpunkter 
på valda 
material och 
produktions-
metoder. 

Har 
förbättringsförsla
g på valda 
material och 
produktions-
metoder. 

Har 
förbättrings-
förslag på valda 
material och 
produktions-
metoder inkl. 
framtagna 
alternativa 
kostnader. 

Väldigt bra 
förb.-förslag 
som även är 
kostnads-
effektiva på 
valda material 
och 
produktions-
metoder. 

Från Anbudsutvärdering av konsult, version 7.0, av Tekniska Förvaltningen, 2004, Luleå Kommun. 
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Tabell 4.3. Värdering av de föreslagna medlemmarnas erfarenhet från liknande 
projekt 
1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng 
Framgångsrikt 
genomfört minst 
ett liknande 
projekt. 

Minst 4 år Minst 6 år Minst 10 år Minst 15 år 

Från Anbudsutvärdering av konsult, version 7.0, av Tekniska Förvaltningen, 2004, Luleå Kommun. 
 
4.3.3 Värdering av kvalitet och miljö  
För att kunna värdera leverantörens eller konsultens kvalitets- och miljöledningssystem 
genomförs: 
• Systemrevisioner 
• Projektrevisioner (Tekniska Förvaltningen, 2002). 
 
Systemrevisioner utförs i två steg: 
• Utvärdering av inlämnat material, ”pappersbedömningspoäng”. 
• Besök hos entreprenör eller konsult, ”hälsa på poäng” (ibid). 
 
Vid inlämnande av anbud ska företaget redovisa sitt kvalitets- och miljöledningssystem så 
att systemet kan värderas med hjälp av en upprättade checklistor som bygger på ISO 9001 
och ISO 14001. TF använder en checklista för värdering av entreprenörens miljö- och 
kvalitetsledningssystem, se bilaga 1, och två olika checklistor för värdering av konsultens 
miljöledningssystem, se bilaga 2 och kvalitetsledningssystem, se bilaga 3. De leverantörer 
som är certifierade får 5 poäng (ibid). Enligt Sallkvist-Messner (2005) är systemrevisionens 
bedömningar subjektiva och det finns inga dokument som förklarar hur bedömningen ska 
genomföras. 
 
Besök hos entreprenör eller konsult genomförs för att säkerställa att företagets redovisade 
dokument och rutiner efterlevs bland de anställda. Poängen från besöket slås ihop med 
pappersbedömningspoängen och registreras i en databas som används vid flera tillfällen för 
att undvika att flera revisioner genomförs på samma företag under kort tid (ibid). 
 
Projektrevisioner genomförs för att utvärdera leverantörens åtagande i ett projekt. Utifrån de 
miljö- och kvalitetskrav som TF upprättade i förfrågningsunderlaget jämförs leverantörens 
miljö- och kvalitetsplaner. I en revisionsrapport redovisas sedan eventuella avvikelser (ibid). 
Kvalitetsrevisionen poängbedöms enligt tabell 4.4. Miljörevisionens poängskala är samma 
som för kvalitetsrevisionen men kriterierna varierar (Tekniska Förvaltningen, 2004e). Detta 
kan observeras i bilaga 4.  
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Tabell 4.4. Värderings av kvalitet vid projektrevision  
0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng 
Dokumenterade 
processer 
saknas helt. 

Processbeskrivningar 
finns i begränsad 
omfattning. 

Processer finns 
men är inte 
kommunicerade.

Processer 
finns men 
har i flera 
fall inte 
tillämpats. 

Processer 
finns men 
har inte 
tillämpats 
fullt ut. 

Processer 
finns och 
tillämpas 
full ut. 

Från Kvalitetsrevision av Tekniska Förvaltningen, 2004, Luleå Kommun. 
 
Även poängen från projektrevisionen registreras i databasen. Där finns nu två 
accessdatabaser; en för entreprenörer och en för konsulter. Från databasen kan färdigviktade 
poäng hämtas för att utföra anbudsutvärderingen. Viktningen utförs enligt följande princip: 
• Kvalitetssystem  30 procent 
• Kvalitet projektrevision 70 procent 
• Miljösystem  30 procent 
• Miljö projektrevision  70 procent (Tekniska Förvaltningen, 2002). 
 
4.3.4. Sammanställning 
För att tydliggöra hur sammanställningen går till kommer ett exempel att illustreras. 
Företaget Bygga AB har blivit värderad för en upphandling som kommer att överstiga en 
miljon kronor och deras poäng ska sammanställas i tabell 4.5.  
• Ekonomi; deras pris var sex procent dyrare än det billigaste. Detta gav 4,3 poäng, se 

figur 4.  
• Organisationen skulle bestå av en arkitekt, 5 poäng med fyra års erfarenhet av liknande 

projekt, 2 poäng (se tabell 4.1 och 4.3). Hennes förmåga att skapa förtroende gav 3 
poäng, samarbetsförmåga 4 poäng, resultat av utförda projekt 3 poäng, teknisk kunskap 4 
poäng och engagemang 5 poäng (se tabell 4.2). Medelpoängen för personlig kunskap 
blev 3,8 poäng. 

• Kvalitet; systemrevisionen gav 2 poäng och projektrevisionen 1 poäng. 
• Miljö; systemrevisionen gav 3 poäng och projektrevisionen 2 poäng. 
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Tabell 4.5. Sammanställning av poäng 
 a b C d e f 
 Delvikt (%) Delpoäng Delvärde 

(a*b) 
Viktat 

delvärde  
Vikt  
(%) 

Värde 
d*e 

Ekonomi 100   4,3 60 2,76 
Utbildning 25 5 1,25 
Erfarenhet  25 2 0,5 
Pers. kun. 50 3,8 1,9 

Organisation 

100  ⇒

 
 
 
3,65 

 
 
 

20 

 
 
 
0,73 

Syst. rev 30 2 0,6 
Proj. rev. 70 1 0,7 

Kvalitet 

100  ⇒

 
 
1,3 

 
 

10 

 
 
0,13 

Syst. rev 30 3 0,9 
Proj. rev. 70 2 0,6 

Miljö 

100  ⇒

 
 
1,5 

 
 

10 

 
 
0,15 

     100  
     Summa 

värdepoäng: 
 
3,77 

Från Utförandeentreprenadupphandling, version 1, av Tekniska Förvaltningen, 2005, Luleå Kommun. 
 
Bygga AB fick en totalpoäng på 3,77. Denna poäng jämförs sedan med de andra som deltar i 
upphandlingen. Hade Bygga AB varit ett konsultföretag hade ekonomi viktats till 20 procent 
och organisationen till 60 procent, se avsnitt 4.3 Värderingssystemet vid TF. Det anbud som 
får högst poäng blir anlitad eftersom anbudet är mest ekonomiskt fördelaktigt utifrån 
värderingsgrunderna.  
 
4.3.5 Leverantörsutvärdering 
Efter att konsulten och entreprenören har slutfört sina åtaganden genomför TF, tillsammans 
med projektorganisationen, en leverantörsutvärdering för att ta reda på hur det har fungerat 
att anställa dessa företag och personer (Gabrielsson, 2005). 
 
Konsultens projektorganisation utvärderas med hänsyn till organisationen, administrationen, 
miljö och arbetsmiljön samt ekonomin, se bilaga 5. Varje fråga får en poäng mellan 1 och 4, 
där 4 är mycket bra. Varje fråga som ställs viktas och multipliceras sedan med ett värde 
mellan 1 och 4 beroende på hur viktigt TF tycker att frågan är för framtida samarbeten. De 
viktade poängen summeras och jämförs mot förutbestämda krav som klassificeras efter en 
femgradig skala där 5 poäng motsvarar betyget utmärkt. Total poängsumma som överstiger 
60 motsvarar en godtagbar leverantörsutvärdering (Tekniska Förvaltningen, 2004f).  
 
Entreprenörens projektorganisation utvärderas också med hänsyn till organisationen, 
administrationen, miljö och arbetsmiljön samt ekonomin, men även utifrån trafiksäkerheten 
och projektrevisionen, se bilaga 6. För övrigt utförs leverantörsutvärderingen för 
entreprenörer på samma sätt som för konsulter (Tekniska Förvaltningen, 2004g). 
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5 Empiri 
Detta kapitel består av information från projekten som samlats in från slutredovisningarna 
för den avgränsade perioden 1997-2004. Datat har sedan sammanställts i tabellform för att 
lättare kunna analyseras i nästa kapitel. Alla tabeller är författarens egen konstruktion. 
 
Tabell 5:1. Värdering 
1; Lägsta pris 
2; Pris 70%, Kval. 15%, Miljö 15%  
3; Pris 60%, Org. 20%, Kval. 10%, Miljö 10% 
4; Pris 70%, Org. 10%, Kval. 10%, Miljö 10% 
5; Pris 60%, Org. 10%, Kval. 15%, Miljö 15% 
6; Pris 60%, Org. 15%, Kval. 15%, Miljö 10% 
-; Värdering saknas 

 
Tabell 5:1 visar vilken slags värdering som har använts vid upphandling av de olika 
projektens entreprenader. Denna information har inhämtats från den projektansvarige för 
respektive projekt. 
 
Tabell 5:2. Projekt slutredovisade 1997 

Projekt 
Entreprenadkostnad 
(kkr): 

ÄTA 
(kkr): 

ÄTA 
(%) Värdering 

Lokaler för gymnasiets estetiska 
program 20700 2207 11 1 
Ängskolan 3314 271 8 1 
Svartöstadsskolan 2898 466 16 1 
Seminariet 1 2672 412 15 1 
Handikappanpassning av kronan 2480 94 4 - 
  Medel: 11  

 
Tabell 5:2 visar att under 1997 värderades fyra av fem projekt med lägsta pris. 
Entreprenadkostnaden under året var 2480 - 20700 kkr. ÄTA-kostnaden varierade mellan 
fyra och 16 procent. MedelÄTA för året är elva procent. 
 
Tabell 5:3. Projekt slutredovisade 1998 

Projekt 
Entreprenadkostnad 
(kkr): 

ÄTA 
(kkr): 

ÄTA 
(%) Värdering 

Centrumbyggnad kv kronan 2830 290 10 - 
  Medel: 10  

 
Tabell 5:3 visar att under 1998 var det ett projekt som slutredovisades. Information om 
vilken slags värdering som användes saknas. Entreprenadkostnaden uppgick till 2830 kkr 
och ÄTA till tio procent. 
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Tabell 5:4. Projekt slutredovisade 1999 

Projekt 
Entreprenadkostnad 
(kkr): 

ÄTA 
(kkr): 

ÄTA 
(%) Värdering 

Västra skolan 21763 4755 22 1 
Porsöskolan 4962 270 5  - 
Kläppenskolan 1975 785 40  - 
Stadshusentrén 1442 343 24 1 
  Medel: 23  

 
Tabell 5:4 visar att under 1999 värderades två av fyra projekt med lägsta pris. För de övriga 
saknas information om värderingssätt. Entreprenadkostnaden under året var 1442 - 21763 
kkr. ÄTA-kostnaden varierade mellan fem och 40 procent. MedelÄTA för året är 23 procent. 
 
Tabell 5:5. Projekt slutredovisade 2000 

Projekt 
Entreprenadkostnad 
(kkr): 

ÄTA 
(kkr): 

ÄTA 
(%) Värdering 

Kronan hus H1, H3, H4 7656 709 9  - 
  Medel: 9  

 
Tabell 5:5 visar att under 2000 var det ett projekt som slutredovisades. Information om 
vilken slags värdering som användes saknas. Entreprenadkostnaden uppgick till 7656 kkr 
och ÄTA till nio procent. 
 
Tabell 5:6. Projekt slutredovisade 2001 

Projekt 
Entreprenadkostnad 
(kkr): 

ÄTA 
(kkr): 

ÄTA 
(%) Värdering 

Örnen Brogården 40253 8527 21 2 
Furuparkens daghem 2359 463 20 2 
Stadshuset 2342 724 31 1 
  Medel: 24  

 
Tabell 5:6 visar att under 2001 värderades ett av tre projekt med lägsta pris och de andra två 
med värderingsmetoden; pris 70 %, kvalitet 15 % och miljö 15 %. Entreprenadkostnaden 
under året var 2342 - 40253 kkr. ÄTA-kostnaden varierade mellan 20 och 31 procent. 
MedelÄTA för året är 24 procent. 
 
Tabell 5:7. Projekt slutredovisade 2002 

Projekt 
Entreprenadkostnad 
(kkr): 

ÄTA 
(kkr): 

ÄTA 
(%) Värdering 

Hertsölunds förskola 1619 456 28 2 
  Medel: 28  

 
Tabell 5:7 visar att under 2002 var det ett projekt som slutredovisades. Värderingen som 
användes var pris 70 %, kvalitet 15 % och miljö 15 %. Entreprenadkostnaden uppgick till 
1619 kkr och ÄTA till 28 procent 
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Tabell 5:8. Projekt slutredovisade 2003 

Projekt 
Entreprenadkostnad 
(kkr): 

ÄTA 
(kkr): 

ÄTA 
(%) Värdering 

Hälsans Hus 50854 3679 7 4 
Tunaskolan 9365 2307 25 - 
Benzeliusskolan 6520 808 12  - 
Lillåskolans miljöåtgärder 3820 121 3  - 
Kv Kungsfågeln 5 1236 457 37 3 
  Medel: 17  

 
Tabell 5:8 visar att under 2003 värderades ett av fem projekt med pris 70 %, organisation 10 
%, kvalitet 10 % och miljö 10 %. Ett projekt värderades med pris 60 %, organisation 20 %, 
kvalitet 10 % och miljö 10 %. För de andra tre projekten saknas information om värderingen. 
Entreprenadkostnaden under året var 1236 - 50854 kkr. ÄTA-kostnaden varierade mellan tre 
och 37 procent. MedelÄTA för året är 17 procent. 
 
Tabell 5:9. Projekt slutredovisade 2004 

Projekt 
Entreprenadkostnad 
(kkr): 

ÄTA 
(kkr): 

ÄTA 
(%) Värdering 

Uddebo Avloppsreningsverk 22700 3258 14 1 
Gäddviks Vattenverk reservkraftsanlägg. 5559 166 3 1 
Burströmska förskola 1938 293 15 5 
Apoteket Skeppet 1437 220 15 6 
Årans förskola 1179 191 16 3 
  Medel: 13  

 
Tabell 5:9 visar att under 2004 slutredovisades totalt fem projekt. Två värderades med lägsta 
pris. Ett projekt värderades med pris 60 %, organisation 10 %, kvalitet 15 % och miljö 15 %. 
Ett projekt värderades med pris 60 %, organisation 15 %, kvalitet 15 % och miljö 10 %. Ett 
projekt värderades med pris 60 %, organisation 20 %, kvalitet 10 % och miljö 10 %. 
Entreprenadkostnaden under året var 1179 - 22700 kkr. ÄTA-kostnaden varierade mellan tre 
och 16 procent. MedelÄTA för året är 13 procent 
 
26 projekt har slutredovisats under perioden 1997-2004. Av dessa saknas information om 
vilket värderingssätt som använts för åtta projekt och nio projekt har värderats med lägsta 
pris. 
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6 Analys och slutsats 
I detta kapitel har analysen och slutsatsen slagits ihop för att underlätta läsningen. För att 
kunna uppnå syftet med examensarbetet analyseras teorin om TF:s kvalitetsarbete vid 
upphandling av entreprenad deduktivt. För att uppnå målen och för att finna svar på 
frågeställningarna analyseras empirin på ett induktivt sätt.  
 

6.1 Upphandling 
För att synliggöra TF:s kvalitetsarbete vid upphandlig av entreprenad har kraven i ISO 
jämförts med TF:s arbetssätt. Vid upphandling ställer ISO 9001 krav på: 
• Att dokumenterade upphandlingsrutiner ska finnas. 
• Att förfrågningsunderlaget ska granskas och godkännas av den projektansvarige med 

avseende på ställda krav. 
• Att en förteckning över godtagbara leverantörer ska finnas. 
• Att leverantörerna ska väljas på basis av deras förmåga att uppfylla ställda krav 

(Björkman och Ranhem, 1995). 
 
Kvalitetsarbetet är inte uttalat vid TF därför finns det inga dokumenterade rutiner för hur 
upphandlingen ska gå till. Med det finns däremot en upphandlingspolicy som anger de krav 
som Kommunen måste följa. Exempel på dessa krav är vilka lagar som måste följas samt 
vilka upphandlingsformer och finansieringsformer som får användas. Se bilaga 7 för hela 
policyn. 
 
Förfrågningsunderlaget ska vara uppställt utifrån underbestämmelser som AMA och AB för 
att anbudsgivarna ska finna all information (Björkman och Ranhem, 1995). TF uppfyller 
detta krav och underlaget godkänns och granskas alltid av projektansvarig. 
 
Förteckning över godkända leverantörer finns inte men poängen från värderingssystemet 
sparas till senare tillfällen. Företag med bra poäng kan antas vara lämpliga. 
 
Leverantörerna får poäng på deras förmåga att uppfylla kraven och genom viktningen i 
värderingssystemet anlitas den leverantör som är ekonomiskt mest fördelaktig, inte bara 
billigast. Se avsnitt 4.3 Värderingssystemet vid TF. 
 
Eftersom TF använder sig av en kvalificeringsfas och en utvärderingsfas vid upphandling av 
entreprenad kan företag som inte är seriösa eller som inte uppfyller kraven i 
förfrågningsunderlaget sållas bort. På detta sätt minimeras risken att projektet inte blir 
färdigställt inom rätt tidsram och budget. Dessutom minskar risken att företaget går i 
konkurs under uppförande tiden eller att de köper material med lägre kvalitet för att bygga så 
billigt som möjligt. 
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Genom att anlita företag som är certifierade enligt ISO 9001 kan tid och pengar sparas 
förutsett att företaget har fungerande rutiner för egenkontroll. Detta medför att TF inte måste 
kontrollera alla moment i byggskedet, det räcker med stickprov och platsbesök. Detta kräver 
att TF litar på kvalitetsstandarden som företaget arbetar efter och rutinerna de använder. 
Genom erfarenheter från tidigare samarbeten och revisioner av deras kvalitetsledningssystem 
kan TF uppnå tillfredsställande förtroende för verksamheten. 
 

6.2 Mätbara parametrar 

Utveckling av ÄTA från 1997-2004
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Figur 7. Utveckling av ÄTA från 1997 till 2004 (Författarens egen konstruktion). 
 
Som figur 7 visar har utvecklingen av ÄTA varit varierande. Från 1997 till och med 2000 
har ÄTA utgjort ungefär 10 procent av projektkostnaden, med undantaget under 1999. Under 
denna period användes ingen värdering annat än lägsta pris. Möjligen kan toppen år 1999 
illustrera TF:s problem. Det vill säga att den billigaste entreprenaden blev dyrast i längden 
eftersom kostnaden för ÄTA blev hög. 
 
2001 till 2004 utgör en experimentfas där pris, organisation, miljö- och kvalitetsarbete 
värderades. Dock har även några projekt fortfarande värderats till lägsta pris. Anledningen 
till att kostnaden för ÄTA ökade så markant under 2001 och 2002 kan bero på att TF 
försökte utarbeta ett värderingssystem. Eftersom TF inte vet hur stor ÄTA kommer att bli för 
än efter projektet avslutats kan värderingen endast baseras på erfarenheter och antaganden. 
Inför nästa projekt kan TF finjustera värderingen för att försöka finna en balans som ger en 
minskad kostnad av ÄTA.  
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Från 2003 till 2004 har kurvan gått ner igen. Detta kan inneböra att TF har funnit en balans i 
värderingssystemet. Däremot finns det fortfarande toppar under åren som motsäger detta 
men eftersom medel-ÄTA ändå blivit relativt låg kan det antas att ett värderingssystem ger 
minskad ÄTA. Höga kostnader för ÄTA i det enskilda fallet kan bero på annat än hur 
entreprenaden har värderats. Mer om detta återfinns i diskussionen. 
 

Samband mellan kostnad och ÄTA
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Figur 8. Samband mellan kostnad och äta (Författarens egen konstruktion). 
 
Figur 8 visar att det inte finns någon större skillnad mellan priset på projektet och ÄTA. 
Anledningen till detta diskuteras närmare i kapitel 7. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel kommer val av metod, analys och slutsats att diskuteras för att sedan följas av 
förslag till TF:s fortsatt arbete. 
 

7.1 Metoddiskussion  
Metoderna som valdes till detta examensarbete var att arbeta kvalitativt, genom 
litteraturstudier, och kvantitativt, genom datainsamling. Den litteraturstudie som 
genomfördes för teorin anses ha varit tillfredsställande. Litteraturen kan anses vara aningen 
gammal eftersom de var tryckta under 90-talet, men efter jämförelse med hur TF arbetar 
under byggprocessen konstaterades ingen skillnad i arbetssätt. Datainsamlingen var lite mer 
komplicerad. Det var svårt att få tag i rätt information eftersom dokumenteringen vid TF var 
bristfällig. Varje person som utfört värderingen för ett projekt sparar informationen på sin 
personliga dator. När informationen anses förlegad sparas den inte för framtida bruk. 
 
Det insamlade datamaterialet analyserades induktivt eftersom det inte fanns någon uttalad 
teori att arbeta efter. Med teori i detta sammanhang menas vedertagna resultat från tidigare 
undersökningar inom området. Den teori som framkom vad gäller TF:s kvalitetsarbete vid 
upphandling av entreprenad analyserades däremot deduktivt eftersom det jämfördes med 
befintliga erfarenheter om hur arbetet bör bedrivas enligt ISO 9001. Om reliabilitet och 
validitet har uppnåtts i detta examensarbete kan ifrågasättas eftersom provgruppen, antalet 
projekt, blev liten och information om vilken värdering som genomfördes för varje projekt 
till viss del saknas. Undersökningen är inte statistiskt hållbar på grund av dessa faktorer. Om 
resultatet skulle bli det samma om undersökningen upprepas av någon annan är möjligt, men 
olika erfarenheter och kunskaper kan ge andra utfall vid en bedömning av figur 7 och kanske 
även vilka orsakerna till diagrammets utseende kan vara.  
 
Vid examensarbetets början planerades att genomföra en benchmarking mot andra 
kommuner eller företag. Tanken var att se hur andra arbetar med värderingssystem för att 
finna förslag till förbättringar för TF. Eftersom detta inte var huvudsyftet med 
examensarbetet och svårigheter att finna andra som arbetar med värderingssystem uppstod 
beslutades att inte genomföra en benchmarking.  
 

7.2 Resultatdiskussion 
Det dokumenterade kvalitetsarbetet som bedrivs vid TF är med hjälp av balanserade styrkort, 
se avsnitt 4.2.6 Kvalitetsarbete vid Tekniska Förvaltningen. Detta är långt ifrån ett 
tillfredsställande kvalitetsarbete. Huvuddragen i styrkorten som berör byggdelen består mest 
av att ta med kunden och brukaren tidigt i planeringsprocessen, samarbeta med andra enheter 
och ta vara på sina erfarenheter genom bland annat leverantörsutvärderingar och uppförande 
av databaser. Dessa är bra delar att arbeta med, men det finns inga rutiner för hur det ska 
genomföras. 
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TF har även ett outtalat kvalitetsarbete vid upphandling av entreprenad. Som analysen i 
avsnitt 6.1 visar har TF ett välfungerande kvalitetsarbete enligt ISO 9001. Det som saknas är 
att TF inte har en förteckning över godkända leverantörer eller dokumenterade rutiner för 
upphandlingen. TF använder sig dessutom av en kvalificeringsfas och en utvärderingsfas vid 
upphandling av entreprenad där företag som inte är seriösa eller som inte uppfyller kraven i 
förfrågningsunderlaget sållas bort. Detta anses vara ytterligare kvalitetsarbete vid TF som 
däremot inte finns med i standarden.  
 
TF använder sig av mallar som till viss del kan jämföras med rutiner. Till exempel finns 
mallar för värderingskriterierna men instruktion för hur de ska fyllas i kan anses vara 
bristfällig eftersom det krävs erfarenhet för att utföra värderingen för, exempelvis, 
organisationens personliga kunskaper. Se tabell 4.2. Anledningen till att det krävs erfarenhet 
är för att kriterierna kan bygga på känsla, exempelvis vid förmåga att skapa förtroende. För 
att få fyra poäng ska personen inge och skapa ett stort förtroende, hur kan man mäta det? 
Ytterligare ett dokument som kan anses vara en rutin är upphandlingspolicyn, se bilaga 7. 
 
Arbetet minskar för beställaren under byggprocessen när besiktning och kontroller utförs av 
entreprenörerna själva. Projektledaren gör en slutgiltig egenkontroll för att kontrollera att 
entreprenören har genomfört föreskrivna kontroller och vilka avvikelser som kvarstår. Har 
företaget en fungerande avvikelsehantering får projektledaren dessutom fortlöpande 
information om avvikelser som uppkommer under hela byggprocessen vilket gör att de kan 
elimineras innan projektet påverkas i allt för stor grad. 
 
Vid tidpunkten för denna undersökning hade värderingssystemet endast använts i några år 
och kriterierna hade inte värderats lika vid varje projekt. Värderingssystemet är dessutom 
fortfarande under utveckling. Från 1997 till 2000 användes endast lägsta pris som värdering 
och 2001 till 2004 har många olika kombinationer använts för att finna ett system som ger en 
bra balans mellan pris, organisation, miljö och kvalitet. Det värderingssystem som ska 
användas enligt TF är pris 60 procent, organisation 20 procent, miljö 10 procent och kvalitet 
10 procent. Mellan 1997 och 2004 fanns däremot endast två projekt som hade genomgått den 
värderingen.  
 
Undersökningens provgrupp var 26 projekt som har slutredovisats under perioden 1997-
2004. Av dessa saknades information angående värderingssätt för åtta projekt och nio 
projekt har värderats utifrån lägsta pris. Kvar finns nio projekt som har värderats utifrån de 
fyra kriterierna och endast två projekt som har värderats utifrån det angivna systemet. 
Undersökningen är med andra ord inte statistiskt hållbar. Detta betyder däremot inte att inget 
resultat kan utläsas. Tvärtom kan ändå trender i undersökningen påvisas. Som figur 8 visar 
finns det inget som pekar på att priset påverkar ÄTA-kostnaden. Figur 7 visar däremot stor 
variation av ÄTA-kostnaden under perioden. Detta beror på utvecklingen av dagens 
värderingssystem. Under perioden 1997-2000 när lägsta pris användes som värdering har 
ÄTA-kostnaden varit både låg och hög, se kapitel 5 Empiri. När andra värderingskriterier 
introducerades, under 2001, ökade ÄTA-kostnaden för att sedan minska under 2003 och 
2004. Detta kan innebära att ÄTA-kostnaden är på väg att stabilisera sig och att 
värderingssystemet fungerar eller att det har handlat om andra faktorer som har gett låga 
ÄTA-kostnader.  
 

32 



− Diskussion − 
 

 
Efter närmare inspektion av 2004-års slutredovisning visar det sig att dagens 
värderingssystem endast har genomförts på ett projekt av fem och två projekt har värderats 
med lägsta pris. Min fundering är; var är kontinuiteten? Varför använder TF olika 
värderingssystem även under 2004? Är det bestämt att värderingssystemet ska vara på ett 
speciellt sätt bör det användas en viss tid för att sedan utvärderas. Det är genom statistiska 
undersökningar som det går att urskilja om värderingssystemet fungerar. I dagsläget finns 
inte nog med statistiskt underlag för att göra en sådan utvärdering. 
 
Teoretiskt kan det tänkas att ett värderingssystem borde ge lägre ÄTA-kostnad och bättre 
kvalitet på byggnationen eftersom leverantören arbetar efter en kvalitetsstandard. 
Värderingssystemet ger även TF möjlighet att anlita en dyrare leverantör som har större 
ekonomiskt utrymme att köpa materiel efter kvalitet och inte bara pris. Projektet kan, 
teoretiskt, slutföras till en dyrare kostnad men med bättre kvalitet på byggnationen. Däremot 
kan denna undersökning inte påvisa ett sådant samband på grund av otillräcklig underlag. 
 
Det viktigt att komma ihåg att med kvalitet menas dock inte alltid att spara pengar. ”Man får 
det man betalar för” är ett talesätt som passar bra i sammanhanget. Genom att betala ett 
högre pris kan leverantörens organisation, byggarbete och materialval resultera i att 
beställarens förväntningar överträffas.  
 
Min slutsats är att TF har ett mycket bra kvalitetsarbete vid upphandling av entreprenad och 
att arbetet minskar för beställaren under byggprocessen när besiktning och kontroller utförs 
av entreprenörerna själva. På grund av otillräckligt underlag i undersökningen finns inget 
bevis på att det lönar sig att anlita en entreprenör som är lite dyrare, om slutprodukten blir 
bättre med systemet eller att slutkostnaden blir lägre. Däremot anser jag inte att en låg ÄTA-
kostnad beror på dagens värderingssystem. Varje kriterium kan ha stor inverkan på ÄTA. Se 
nästa avsnitt 7.3 Förslag till fortsatt arbete.  
 

7.3 Förslag till fortsatt arbete 
Om TF vill arbeta med kvalitet på ett tillfredställande och systematiskt sätt bör de använda 
sig av ISO 9001 i sitt dagliga arbete. Det krävs inte en certifiering för att ha ett fungerande 
kvalitetsarbete. 
 
Eftersom de flesta ÄTA uppstår på grund av brister i program och handlingar så bör TF 
upprätta rutiner vid beställningen/projektstart för att minimera dessa kommunikations- 
brister. 
 
TF behöver även utarbeta instruktioner/rutiner för hur t.ex. personliga egenskaper ska 
värderas, för att alla som arbetar med värderingen ska värdera på samma sätt och undvika 
subjektiva bedömningar som baseras på erfarenhet. 
 
För att TF ska kunna veta med säkerhet om värderingssystemet lönar sig måste det finnas en 
kontinuitet vid värderingen. Alla projekt ska värderas på samma sätt under en period för att 
sedan utvärderas statistiskt.  
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För att förbättra sitt kvalitetsarbete vid upphandling av entreprenad bör TF upprätta en 
officiell lista med godkända leverantörer och skapa upphandlingsrutiner.  
 
Någon bör sätta sig in i värderingskriterierna och kontrollera om det finns samband mellan 
kriterierna och ÄTA, exempelvis om en hög poäng på organisationens olika delar påverkar 
ÄTA-kostnaden. På detta sätt kan TF finna mätbara parametrar. Inför detta arbete krävs 
bättre dokumentering om varje projekts värderingskriterier så att berörda kan kontrollera 
eventuella samband mellan poängen och ÄTA-kostnader. 
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Bilaga 1 Checklista för värdering av entreprenörers miljö- och kvalitetsledningssystem 
 

Företagsnamn 

 
Affärsområde/Tjänst/Produkt 

 
Datum Sign 

revi
sore

Adress 

 
Kontaktperson 1  

 
Postnr 

 
Ort 

 
Kontaktperson 2  

 
Org.nr 

 
Antal anställda 
 

Telefon 

 
Mobil nr 

 
4 Ledningssystem 

För kvalitet/Miljö 
Finns ej 

 
Finns dokumenterat

 
Godkänd 2:a part 

 
Godkänd 3:e part 

 
Ja Nej Poä

ng
Av 
tot.

4.2.2 - Finns kvalitetsledningsystemet beskrivet i en manual som ref. till rutiner/ beskrivning av processer?* 
 

   5 

4.4.4 - Finns miljöledningssystemet beskrivet i en manual som ref. till rutiner/blanketter?    5 
4.2.3 
 
4.4.5 

- Finns det rutiner för hantering av styrande och redovisande dokument? 
- Kvalitet 
- Miljö 

 
 
 

 
 
 

  
5 
5 

4.5.3 - Finns rutin som säkerställer hantering av resultat dokument (verifierande)?    5 
- Finns det rutiner för ändringar, godkännande och granskning av dokument??    5 4.2.4 

- Finns det rutiner för arkivering och gallring av redovisande dokument?    5 
5.2 - Hur har högsta ledningen säkerställt att kundens krav fastställs och uppfyllts?    5 

- Har det genomförts en dokumenterad miljöutredning av leverantörens egen verksamhet?    5 4.3.1 

- Har beslut tagits om åtgärd för att eliminera/minska upptäckta miljökonsekvenser?    5 
4.3.2 
4.5.1 

 - Finns rutin så att tillämpliga lagar och andra krav identifieras och beaktas? 
 

   5 

5.3 - Finns någon tillämpad kvalitetspolicy som anger åtagande för kvalitet?*    5 
4.2 - Finns någon tillämpad miljöpolicy som anger åtagande för planerat miljöarbete?    5 

5.4.1 - Finns kvalitetsmål upprättade?    5 
4.3.3 - Finns det upprättade övergripande/detaljerade miljömål för varje relevant funktion och nivå inom 

organisationen? 
   5 

5.5.1 - Är ansvar och befogenheter definierade och kommunicerade?    5 
 - Är ansvar och befogenheter definierade för de resurser som deltar i miljöarbetet?    5 

- Är kvalitetsansvarig utsedd?    5 5.5.2 

- Har organisationen fastställt krav på kompetens för de medarbetare som utför arbete som påverkar 
  produktkvalitet? 

   5 

- Har nödvändiga resurser tilldelats miljöarbetet?    5 4.4.1 

- Har miljöansvarig utsedd som tilldelats organisatorisk frihet i miljöarbetet?    5 
 Finns rutiner som säkerställer att inblandade resurser utbildats så att de vet och inser:     
- betydelsen av att miljöledningssystemet tillämpas?    5 
- vilken betydande miljöpåverkan som deras arbete eller beslut kan ge upphov till?    5 

4.4.2 

- konsekvenser av att avvika från upprättade rutiner?    5 
4.6 - Har ledningen genomfört verifierade genomgångar?    5 
7.1 - Finns det någon kvalitetsplanering som visar hur kundkrav uppfylls?    5 

- Finns rutiner som säkerställer att miljörelaterade aktiviteter identifieras och styrs?    5 4.4.6 

- Finns inköpsrutiner som gör att miljöpåverkande leveranser elimineras/minimeras?    5 
7.2.2 - Hur säkerställs att genomgång av produkt anknutna krav genomförs? (kontraktsgenomgång)    5 
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7.2.2 - Om krav ändras. Hur säkerställs att berörd dokument ändras och att berörd personal informeras?     5 
4.4.3 - Finns rutiner för hur information rörande miljöarbetet skall handläggas internt och externt?    5 
7.3.1 - Hur fastställts vem/vilka som skall göra vad i konstruktionsarbetet?    5 
7.3.1 - Hur säkerställs ansvarsfördelningen mellan berörda grupper?    5 

      Ja Nej Poäng A
v 
t

7.3.2 - Hur identifieras de krav som ligger till underlag för konstruktionen?    5
7.3.4 - Hur säkerställs att resultaten från konstruktionen uppfyller ställda krav?    5
7.3.7 - Hur styrs  konstruktionsändringar?    5
7.4.1 - Genomförs dokumenterade bedömningar av leverantörer?    5
7.4.3 - Hur utförs den kontroll som säkerställer att inköpt produkt uppfyller specificerade krav?    5
4.5.1 - Finns rutiner att identifiera miljöpåverkande verksamhet så att övervakning kan ske?    5
8.2.4 - Hur säkerställs att erforderliga kontroller utförs under produktionens gång och vid avslut?    5
7.5.1 - Hur säkerställs att rätt och underhållen utrustning och metoder används? (6.3)    5
7.5.3 - Om krav skulle uppkomma, finns rutin för produkt identifikation och spårbarhet?    5
7.5.4 - Hur säkerställs handhavande av kundens egendom?    5
7.5.5 - Hur säkerställs identifiering, hantering, förvaring, packning, och skydd av varor/produkter?(7.5.1)    5
7.6 - Hur säkerställs att endast korrekta kontrollutrustningar används?    5

8.2.2 - Har det genomförts dokumenterade Kvalitets- och Miljö revisioner?    5
4.5.4 - Finns upprättade rutiner för att utföra revision av Kvalitets- och miljöledningssystemet?    5
8.3 - Finns rutiner för hantering och utredning av identifierade avvikelser?    5

4.3.4 - Finns det ett eller flera upprättade miljöledningsprogram för att uppnå sina ö/d miljömål?    5
4.4.7 - Finns rutiner så att behov att upprätta nödlägesberedskap identifieras och genomförs?    5

- Finns rutiner för hantering och utredning av identifierade avvikelser för att mildra miljöpåverkan?    5
- Finns rutiner så att åtgärder att eliminera/reducera miljöpåverkan därvid vidtas?    5

4.5.2 

- Finns rutiner så att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs?    5
- Finns rutiner så att korrigerande åtgärder genomförs i samband med:    
- fastställa orsakerna till avvikelser?(8.5.2 b)    5
- inkomna reklamationer?(8.5.2 a)    5

8.5.2 

- genomförda revisioner?(8.2.2)    5
8.5.3 - Finns rutiner så att förebyggande åtgärder genomförs i samband med: 

- Fastställa vilka avvikelser som kan tänkas uppkomma och deras orsak? 
   5

 
SUMMA POÄNG AV MAX 160 – KVALITET                                 /32 =          POÄNG  
 
SUMMA POÄNG AV MAX 125 – MILJÖ                                       /25 =          POÄNG           
             
KOMMENTARER 
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Bilaga 2 Checklista för värdering av konsulters miljöledningssystem 
 

Företagsnamn 

 
Affärsområde/Tjänst/Produkt 

 
Datum 

 
Adress 

 
Kontaktperson 1 (VD) 

 
Postnr 

 
Ort 

 
Kontaktperson 2 (Miljöansvarig) 

 
Org.nr 

 
Telefon 

 
Telefax 

 

4.0 Miljölednings 
system 

Finns ej 
 

Finns dokumenterat Godkänd 2:a part Godkänd 3:e part 
 

Ja Nej Poä
ng

Av 
tot.

4.2 - Finns någon tillämpad miljöpolicy som anger åtagande för planerat miljöarbete?    5
4.3.1 - Har det genomförts en dokumenterad miljöutredning av leverantörens egen verksamhet?    5

 - Har beslut tagits om åtgärd för att eliminera / minska upptäckta miljökonsekvenser?    5
4.3.2      
4.5.1 - Finns rutin så att tillämpliga lagar och andra krav identifieras och beaktas?    5
4.3.3 - Finns det upprättade övergripande/ detaljerade miljömål för varje relevant funktion och nivå inom     

 organisationen?    5
4.3.4 - Finns det ett eller flera upprättade miljöledningsprogram för att uppnå sina ö/d miljömål?    5
4.4.1 - Är ansvar och befogenheter definierade för de resurser som deltar i miljöarbetet?    5

 - Har nödvändiga resurser tilldelats miljöarbetet?    5
 - Har miljöansvarig utsedd som tilldelats organisatorisk frihet i miljöarbetet?    5

4.4.2  Finns rutiner som säkerställer att inblandade resurser utbildats så att de vet och inser:     
 - betydelsen av att miljöledningssystemet tillämpas?    5
 - vilken betydande miljöpåverkan som deras arbete eller beslut kan ge upphov till?    5
 - konsekvenser av att avvika från upprättade rutiner?    5

4.4.3 - Finns rutiner för hur information rörande miljöarbetet skall handläggas internt och externt?    5
4.4.4 - Finns miljöledningssystemet beskrivet i en manual som ref. till rutiner/ blanketter?    5

 
RESULTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
Undertecknad Namn och datum: 
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      Ja Nej Poän

g 
Av 
tot.

4.4.5 - Finns det rutiner för hantering av styrande och redovisande dokument?    5
 - Finns det rutin för ändring, godkännande och gallring av dokument ?    5

4.4.6 - Finns rutiner som säkerställer att miljörelaterade aktiviteter identifieras och styrs?    5
 - Finns inköpsrutiner som gör att miljöpåverkande leveranser elimineras/ minimeras?    5

4.5.1 - Finns rutiner att identifiera miljöpåverkande verksamhet så att övervakning kan ske?    5
4.5.2 - Finns rutiner för hantering och utredning av identifierade avvikelser?    5

 - Finns rutiner så att åtgärder att eliminera/ reducera miljöpåverkan därvid vidtas?    5
 - Finns rutiner så att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs?    5

4.5.3 - Finns rutin som säkerställer hantering av resultat dokument (verifierande)?    5
4.5.4 - Har det genomförts dokumenterade miljörevisioner?    5
4.6 - Har ledningen genomfört verifierade genomgångar?    5

      
      
      
      
      
      
      
      

SUMMA POÄNG AV MAX 125 
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Bilaga 3 Checklista för värdering av konsulters kvalitetsledningssystem 
 

4 Ledningssystem 
För kvalitet/Miljö 

Finns ej 
 

Finns dokumenterat
 

Godkänd 2:a part 
 

Godkänd 3:e 
part 

Ja Nej Poä
ng

Av 
tot.

4.2.2 - Finns kvalitetsledningsystemet beskrivet i en manual som ref. till rutiner/ beskrivning av 
processer?* 

   5 

4.4.4 - Finns miljöledningssystemet beskrivet i en manual som ref. till rutiner/blanketter?    5 
4.2.3 
 
4.4.5 

- Finns det rutiner för hantering av styrande och redovisande dokument? 
- Kvalitet 
- Miljö 

 
 
 

 
 
 

  
5 
5 

4.5.3 - Finns rutin som säkerställer hantering av resultat dokument (verifierande)?    5 
- Finns det rutiner för ändringar, godkännande och granskning av dokument??    5 4.2.4 

- Finns det rutiner för arkivering och gallring av redovisande dokument?    5 
5.2 - Hur har högsta ledningen säkerställt att kundens krav fastställs och uppfyllts?    5 

- Har det genomförts en dokumenterad miljöutredning av leverantörens egen verksamhet?    5 4.3.1 

- Har beslut tagits om åtgärd för att eliminera/minska upptäckta miljökonsekvenser?    5 
4.3.2 
4.5.1 

 - Finns rutin så att tillämpliga lagar och andra krav identifieras och beaktas? 
 

   5 

5.3 - Finns någon tillämpad kvalitetspolicy som anger åtagande för kvalitet?*    5 
4.2 - Finns någon tillämpad miljöpolicy som anger åtagande för planerat miljöarbete?    5 

5.4.1 - Finns kvalitetsmål upprättade?    5 
4.3.3 - Finns det upprättade övergripande/detaljerade miljömål för varje relevant funktion och nivå 

inom 
organisationen? 

   5 

5.5.1 - Är ansvar och befogenheter definierade och kommunicerade?    5 
 - Är ansvar och befogenheter definierade för de resurser som deltar i miljöarbetet?    5 

- Är kvalitetsansvarig utsedd?    5 5.5.2 

- Har organisationen fastställt krav på kompetens för de medarbetare som utför arbete som 
påverkar 

   5 

- Har nödvändiga resurser tilldelats miljöarbetet?    5 4.4.1 

- Har miljöansvarig utsedd som tilldelats organisatorisk frihet i miljöarbetet?    5 
 Finns rutiner som säkerställer att inblandade resurser utbildats så att de vet och inser:     
- betydelsen av att miljöledningssystemet tillämpas?    5 
- vilken betydande miljöpåverkan som deras arbete eller beslut kan ge upphov till?    5 

4.4.2 

- konsekvenser av att avvika från upprättade rutiner?    5 
4.6 - Har ledningen genomfört verifierade genomgångar?    5 
7.1 - Finns det någon kvalitetsplanering som visar hur kundkrav uppfylls?    5 

- Finns rutiner som säkerställer att miljörelaterade aktiviteter identifieras och styrs?    5 4.4.6 

- Finns inköpsrutiner som gör att miljöpåverkande leveranser elimineras/minimeras?    5 
7.2.2 - Hur säkerställs att genomgång av produkt anknutna krav genomförs? (kontraktsgenomgång)    5 
7.2.2 - Om krav ändras. Hur säkerställs att berörd dokument ändras och att berörd personal 

i f ?
   5 

4.4.3 - Finns rutiner för hur information rörande miljöarbetet skall handläggas internt och externt?    5 
7.3.1 - Hur fastställts vem/vilka som skall göra vad i konstruktionsarbetet?    5 
7.3.1 - Hur säkerställs ansvarsfördelningen mellan berörda grupper?    5 
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Bilaga 4 Miljörevision poängskala 
 
Värderingspoäng: 
 
0 Miljöledningssystem och policy saknas. 
1 Miljöledn.manual finns men policy och rutiner saknas. 
2 Miljöledn. system med policy och rutiner finns men miljöplan saknas alt. miljöplan finns 
men inte miljöledningssystem. 
3 Miljödokument finns men ej implementerade fullt ut.  
4 Miljödokument finns men uppföljningsdokumentation ej komplett. 
5 Fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
 
Fråga: 4.2 Miljöpolicy 
 
1. Finns upprättat dokumenterat miljöledningssystem som är baserat på SS-EN 

ISO 14001 eller motsvarar dess krav? 
 
2. Finns dokumenterad miljöpolicy och är den kommunicerad i organisationen? 
 
3. Finns rutinbeskrivningar upprättade och är miljöledningssystemet 

implementerat i organisationen? 
 
4. Finns upprättad miljöplan innehållande de styrmedel och den kontroll som 

erfordras för att miljösäkra uppdraget? 
 
 
     Poäng:…………… 
 
Värderingspoäng: 
 
0 Rutiner saknas. 
1 Rutiner finns i begränsad omfattning 
2 Rutiner finns men inte kommunicerade.  
3 Rutiner finns men har i flera fall inte tillämpats  
4 Rutiner finns  men inte tillämpats fullt ut. 
5 Rutiner finns och har tillämpats fullt ut. 
 
 
Fråga: 4.5.4 Revision av miljöledningssystem 
 
1. Finns rutin för revision av miljöledningssystem? 
 
2. Har interna miljörevisioner genomförts? 
 
 Inom företaget, hur många gånger och senast när? 
 
 Inom uppdraget, hur många gånger och senast när? 
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3. Hur sker uppföljningen hos konsult (-er) och underentreprenörer med avseende 

på miljö? 
 
 Har miljörevision (-er) genomförts? 
 
 Har någon miljöredovisning mottagits? 
 
     Poäng:…………… 
 
 
Värderingspoäng: 
 
0 Miljöaspekter har inte behandlas. 
1 Miljöaspekter har delvis berörts. 
2 Miljöutredning påbörjad men miljöplan saknas.  
3 Miljöutredning pågår och miljöplan saknas uppföljning 
4 Miljödokument finns men uppföljningsdokumentation. 
5 Fungerar på ett tillfredsställande sätt 
 
Fråga: 4.3.1 Miljöaspekter 
 
1.  Finns redovisade miljömål? 
 
2. Finns program för att uppfylla miljömålen? 
 
3. Har miljöutredning gjorts omfattande den egna verksamheten och är den 

dokumenterad? 
 
4. Finns rutiner omfattande företagets miljö påverkande verksamhet? 
 
5. Finns inom företaget rapporteringsordning vid iakttagelse som kan leda till 
 miljökonsekvenser? 
 
6. Följs inom projektet företagets rutiner beträffande miljöaspekter? 
 
7. Beaktas miljöaspekter i projekteringsskedet?  
 
     Poäng:…………… 
 
Värderingspoäng: 
 
0 Rutin alt. fastställ ordning saknas. 
1 Rutin alt. ordn. dokument finns i begränsad omfattning 
2 Rutindokument finns men inte kommunicerade  
3 Rutindokument finns eftersläpning förekommer i aktuellhållning 
4 Rutindokument finns men aktuellhållning inte tillfylles 
5 Rutindokument finns och funktion på tillfredsställande sätt 
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Fråga: 4.3.2 Lagar och andra krav 
 
1. Finns lagar alt. upprättad ordning för tillgång till gällande lagar och allmänna 

krav? 
 
2. Har information genomförts till personalen om gällande lagar och förordningar 

och är informationen dokumenterad? 
 
3. Har information inom uppdraget genomförts avseende renhållningskrav, 

källsortering, etc. och är informationen dokumenterad? 
 
4. Har samordnat kommunicerats om de miljökrav som gäller för projektet och är 

det dokumenterat? 
 
     Poäng:…………… 
 
Värderingspoäng: 
 
0 Miljömål ej formulerat. 
1 Miljömål formulerade men ej dokumenterade 
2 Övergripande miljömål dokumenterade  
3 Övergripande och detaljerade miljömål för företaget.  
4 Övergripande samt detaljerade miljömål för företaget och uppdraget dokumenterade men 
inte fullt kommunicerade. 
5 Målformulering och kommunicering tillfredsställande 
 
Fråga: 4.3.3 Målformulering 
 
1. Finns dokumenterade övergripande mål för företaget? 
 
2. Finns dokumenterade detaljmål för företaget? 
 
3. Finns dokumenterade uppdragsrelaterade miljömål? 
 
4. Har målen kommunicerats inom organisationen? 
 
     Poäng:…………… 
 
Värderingspoäng: 
0 Uppgifter saknas. 
1 Organisationsstruktur delges muntligt. 
2 Organisationsstruktur dokumenterad men ansvar och befogenhetsfrågor inte helt tillfylles 
klarlagd 
3 Organisationsstruktur dokumenterad men ansvar befogenhetsfrågor inte helt tillfylles 
klarlagda aktuellhållning 
4 Organisationsstruktur med ansvar, befogenhet och utsedd miljöansvarig klarlagt 
5 Organisationsstruktur med ansvar, befogenheter samt ansvarig för miljö och ordning för 
rapportering helt klarlagt. 
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Fråga: 4.4.1 Organisation, ansvar och befogenhet 
 
1.    Finns uppdragsorganisation fastställd och dokumenterad? 
 
2.    Är ansvar och befogenheter klarlagda och dokumenterade? 
 
3.    Är miljöansvarig utsedd? 
 
4.    Är resursbehov klarlagda? 
 
5.    Har samordnat klarlagts om kompetensuppfyllelse med avseende på 

miljöaspekter? 
 
6.  Är rapporteringsordning klarlagd? 
 
     Poäng:…………… 
 
Värderingspoäng: 
 
0 Rutiner saknas. 
1 Rutin finns i begränsad omfattning 
2 Rutindokument finns men inte kommunicerade  
3 Rutindokument finns men har i flera fall inte tillämpats 
4 Rutindokument finns men inte fullt ut tillämpade 
5 Rutindokument finns och har tillämpats fullt ut  
 
Fråga: 4.4.2 Utbildning, medvetenhet, kompetens 
 
1. Finns rutin för styrning av utbildning? 
 
2. Har utbildningsbehovet inventerats? 
 
3. Har utbildningsplan delgetts om miljöpolicy och betydelsen av att 

miljöledningssystemet följs. 
 
4. Har information delgetts om miljöpolicyn och betydelsen av att 

miljöledningssystemet följs? 
 
5. Har information delgivits om olika insatsers miljöpåverkan? 
 
6. Har roller och ansvar kommunicerats liksom konsekvenserna av miljöpåverkan? 
 
     Poäng:…………… 
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Värderingspoäng: 
 
0 Rutiner saknas. 
1 Rutin finns i begränsad omfattning 
2 Rutindokument finns men inte kommunicerade  
3 Rutindokument finns men har i flera fall inte tillämpats 
4 Rutindokument finns men inte fullt ut tillämpade 
5 Rutindokument finns och har tillämpats fullt ut  
 
Fråga: 4.4.5 Dokumentstyrning 
 
1. Finns rutin för styrning av dokument oavsett media? 
 
2. Finns bemyndigande för godkännande och utgivning av dokument och data? 
 
3. Finns bemyndigande för ändring av dokument och data? 
 
4. Finns i rutin angiven om och fungerar gallring av inaktuella dokument och data ? 
 
5. Finns i rutin angivet om och fungerar förvaring av dokument och data? 
 
6. Finns fastställd distributionsordning för dokument och data? 
 
7. Finns utsedd ansvarig för uppföljande av dokumentation? 
 
8.  Finns miljödeklaration i överensstämmelse med miljöplan? 
 
     Poäng:…………… 
 
Värderingspoäng: 
 
0 Rutiner saknas. 
1 Rutin finns i begränsad omfattning 
2 Rutindokument finns men inte kommunicerade  
3 Rutiner finns men har i flera fall inte tillämpats 
4 Rutiner finns men inte fullt ut tillämpade 
5 Rutiner finns och har tillämpats fullt ut  
 
Fråga: 4.4.6 Verksamhetsstyrning 
 
1. Finns rutiner ( instruktioner) för verksamhetsstyrning? 
 
2. Har miljöaspekter av betydelse identifieras inom uppdraget? 
 
3. Genomförs identifiering av miljöaspekter inför samordnade processer? 
 
4. Genomförs utbildning / information inför start av samverkande delprocesser? 
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5. Säkerställs att utrustning och maskiner motsvarar processkravet? 
 
6. Säkerställs att avsedda metoder är relevanta val med avseende på miljöaspekter? 
 
7. Finns arbetsmiljöplan på arbetsplatsen och information beträffande 

nödlägesberedskap? 
 
     Poäng:…………… 
 
Värderingspoäng: 
 
0 Rutiner saknas. 
1 Rutin finns i begränsad omfattning 
2 Rutindokument finns men inte kommunicerade  
3 Rutiner finns men har i flera fall inte tillämpats 
4 Rutiner finns men inte fullt ut tillämpade 
5 Rutiner finns och har tillämpats fullt ut  
 
Fråga: 4.6 Ledningens genomgång 
 
1. Finns rutiner eller planerad ordning för ledningens genomgångar med avseende 

på miljö? 
 
2. Har genomgångar förekommit? 
 
  Inom företaget, hur många gånger och senast när? 
 
  Inom uppdraget, hur många gånger och senast när? 
 
  Har samordnade genomgångar hållit med underentreprenörer? 
 
3. Är genomgångarna dokumenterade? 
 
4. Finns samordnad aktuell uppföljning avseende redovisningsdokument? 
 
     Poäng:…………… 
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Bilaga 5 Utvärdering av konsultens projektorganisation 
 

 Poäng Vikt Totalt Anmärkning   

Organisation         
1  Organisationen har fungerat bra   2 0  
2  Det tekniska kunnandet hos konsulten har varit bra   2 0  
3  Samordning med konsultens underkonsulter har    2 0 
fungerat bra          

 

4 Handlingens kvalitet i byggskedet   4 0  
        

Administration       
5  Hantering av uppgifter/underlag till 
projektorganisationen har skötts bra   1 0 

 

6  Arbetet med överenskommen kvalitetsplan har följts   2 0  
7 Överenskommen tidplan har följts   4 0  
8 Arbetet med underrättelser har skötts bra   1 0  
9 Dokument enligt ök har överlämnats i rätt omfattning   2 0  

        
Miljö/Arbetsmiljö       

10 Man har identifierat betydande/projektunika 
miljöaspekter och tagit hänsyn till dessa i 
projekteringsskedet på ett bra sätt   2 0 

 

miljöaspekter och tagit hänsyn till dessa i 
projekteringsskedet på ett bra sätt      

 

projekteringsskedet på ett bra sätt       
        

Ekonomi       
     11 Hantering av ändrings/tilläggsarbeten har skötts enligt 

överenskommelse med beställare   3 0 
 

          
  Summa poäng 0   

  Klassificering   Krav Beräkning av resultat 

  Utmärkt 5   
Summa poäng enl 
ovan  0 

  Godtagbart 4 >   80  av max imalpoäng     
  Godtagbart 3 >   60  Maximalpoäng 100 

  Icke 
godtagbart 2 <= 40  % av maximalpoäng 0% 

  Icke 
godtagbart 1   Resultat    0,0 

          
     Poängbedöm.        
Förklaringar   4 Mycket bra 
    3 Bra 
    2 Mindre bra 
    1 Dåligt 
          
 

 



− Bilaga 6 − 
 

 
Bilaga 6 Utvärdering av entreprenörens projektorganisation 
 

 Poäng Vikt Totalt Anmärkning   

Organisation       
1  Organisationen har fungerat bra  4 0   
2 Hur har projekteringen fungerat? (TE)  4 0   
3 Det tekniska kunnandet hos arbetsplatsen har    2 0 
    varit bra           

  

4 Hur har samordning med UE fungerat?  3 0   
         

Arbetsplats      
5  Hantering av mat. på arbetsp. har skötts bra  2 0   
6 Arbetet med ö.k. kvalitetsplan har följts  3 0   
7 Överenskommen tidplan har följts  4 0   
8  Åtgärder efter slutbesiktning har skötts bra   4 0   
9 Dokumentation enligt ök har överlämnats i    3 0 
   rätt omfattning            

  

10 Ren byggarbetsplats   2 0   
          

Arbetsmiljö/Miljö       
11 Hantering av projektunika miljöaspekter har     2 0 
     skötts rätt            

  

12 Man har följt upprättad miljöplan   3 0   
13 Upprättad arbetsmiljöplan har fungerat bra   3 0   

          
Ekonomi       

14 Hantering av ändrings/tilläggsarbeten har    4 0 
     skötts enligt ök            

  

        
Trafiksäkerhet       

15 Upprättad trafikanordningsplan har följts,    4 0 
     varselklädsel har används            

  

16 Överenskommen APD-plan har följts    3 0   
                 

Projektrevision         
17 Projektrevision genomförd Ja/Nej   
18 Avvikelser åtgärdade Ja/Nej   

          

            
Summa 

poäng 0     
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  Klassificering   Krav         

Beräkning av 
resultat   

  Utmärkt 5   
Summa poäng enl 
ovan 0 

  Godtagbart 4 >   80 %  av maximalpoäng     
  Godtagbart 3 >   60 %    Maximalpoäng 200 
  Icke godtagbart 2 <= 40 %    % av maximalpoäng 0% 
  Icke godtagbart 1   Resultat    0,0 
Förklaringar          Poängbedömning     
    4 Väldigt bra   
      3 Bra   
      2 Mindre bra   
         1 Dåligt   
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Bilaga 7 Upphandlingspolicy 
 
UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LULEÅ KOMMUN 
Antaget i kommunfullmäktige 1994-11-28, § 161 och 1996-12-16, § 187. 
 
1 MÅL OCH INRIKTNING 
Luleå kommun bedriver en bred och omfattande verksamhet. För att verksamheten skall 
fungera och servicenivån till invånarna hållas hög krävs ett ständigt flöde av varor och 
tjänster till alla delar av organisationen. Detta innefattar såväl förvaltningar som kommunala 
bolag. Kommunen köper årligen varor och tjänster för mycket stora belopp. Det är därför av 
stor betydelse att upphandlingar hanteras på ett professionellt sätt. 
 
Vid all varuförsörjning skall den totala kostnaden för upphandling, förrådshållning och 
distribution beaktas. Vidare får kraven på kvalitet och prestanda inte ställas högre än vad 
som behövs i varje enskilt fall. 
 
Upphandling av varor och tjänster inom kommunen och dess företag måste därför präglas av 
effektivitet, kompetens och samordning. Med detta avses: 
- Effektivitet: Använda kommunens resurser på rätt sätt, ändamålsenliga rutiner samt val av 
varor och tjänster baserade på noggranna behovsanalyser. Vidare skall höga krav ställas på 
leverantörer och entreprenörer vid utformningen av leveransavtal. 
-Kompetens: Upphandlingsansvariga skall uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt och ha en 
ingående kännedom om verksamheten och ett kommersiellt kunnande. 
- Samordning: Kommunen och dess bolag skall på bästa sätt utnyttja den kompetens som 
finns, tillvarata de fördelar som en stor sammanlagd upphandlingsvolym kan ge vid 
prissättning, service, distribution mm. 
 
2 FORMELLA UPPHANDLINGSKRAV 
 
2.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
Lagen om offentlig upphandling gäller för all upphandling som görs inom kommunen och 
dess bolag och stiftelser. Upphandlingslagen fastställer att all upphandling skall göras med 
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns. 
 
Med upphandlingar avses köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor eller tjänster (ej fast 
egendom). Upphandlingarna är formbundna och avsteg från reglerna kan överklagas med 
skadestånd som följd. 
 
De viktigaste reglerna i lagen om offentlig upphandling är: 
- krav på internationell annonsering i tidningen Official Journal, om upphandlingarna 
överstiger vissa tröskelvärden (beloppsgränser) 
- prövning av anbud skall grundas på antingen lägsta anbudet eller det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet med hänsyn till pris, driftkostnader, funktion etc. De kriterier som skall 
tillmätas betydelse vid prövningen skall anges i förfrågningsunderlaget 
- om upphandlande enhet inte följer bestämmelserna enligt lagen kan skadeståndsskyldighet 
uppkomma gentemot anbudsgivare eller anbudssökande. Skadeståndet kan uppgå till 
betydande belopp. 
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2.2 Övriga lagar och bestämmelser 
Vid affärsuppgörelser mellan kommunen och dess leverantörer skall standardiserade 
bestämmelser1

 i möjligaste mån användas. Lagar som kan vara tillämpliga i upphandlingar är 
köplagen, avtalslagen, räntelagen etc. 
 
3 KOMMUNENS UPPHANDLINGSKRAV 
 
3.1 Allmänt 
En effektiv upphandling förutsätter samverkan mellan verksamhetsansvariga och 
kommersiellt ansvariga. På så sätt tillvaratas produktspecifik och kommersiell kompetens på 
bästa sätt. Upphandlingen kan därigenom genomföras på det affärsmässigt mest fördelaktiga 
sättet. 
 
Målet att tillgodose kommunen med varor och tjänster till lägsta möjliga kostnader innebär 
att: 
- kommunkoncernens storlek som köpare skall utnyttjas i största möjliga utsträckning vid 
upphandlingar 
- leverantörer som anlitas skall vara kompetenta, solventa och övrigt bedömas kunna fullgöra 
sina åtaganden på ett bra sätt 
- upphandling skall utföras av tjänstemän med goda kunskaper om offentliga 
upphandlingsregler, hög verksamhetskompetens samt tillämpa en god affärsetik 
- avsteg från kommunens ramavtal får inte ske genom användande av tillfälliga 
priserbjudanden från andra leverantörer. 
 
3.2 Upphandlingsformer 
Inom Lagen för offentlig upphandling förekommer nedanstående upphandlingsformer. 
 
De former som kan tillämpas vid upphandling över tröskelvärdena är: 
- öppen upphandling (huvudregel) 
- selektiv upphandling (huvudregel) 
- förhandlad upphandling 
 
och under tröskelvärdena: 
- förenklad upphandling 
- direkt upphandling 
 
Öppen upphandling innebär att alla intresserade leverantörer/entreprenörer kan lämna anbud. 
 
Selektiv upphandling innebär ett tvåstegsförfarande, där upphandlande enhet i första steget 
annonserar i Official Journal och inbjuder leverantörer/entreprenörer att anmäla intresse för 
upphandlingen. I andra steget väljer (selekterar) upphandlande enhet bland de som visat 
intresse och tillställer dessa anbudshandlingarna, vilket innebär att endast utvalda får lämna 

                                                 
1 AB 92 = Byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader. 
ABK = Konsulttjänster. 
TEKAB = Transport- och entreprenadmaskintjänster. 
ALOS = Allmänna bestämmelser för leveranser av gods. 
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anbud. 
 
Förhandlad upphandling innebär att upphandlande enhet kan förhandla med en eller flera 
tänkbara leverantörer/entreprenörer. Denna upphandlingsform får användas om det vid 
öppen eller selektiv upphandling har avgivits anbud som inte motsvarar förfrågan och om en 
nollställning inte är möjlig. Vidare får den användas utan särskild annonsering om inga 
anbud avgivits eller om det av tekniska eller konstnärliga skäl endast finns en tänkbar 
leverantör eller vid synnerligen brådska, som orsakats av opåverkbara faktorer. 
 
Förenklad upphandling skall i normalfallet tillämpas under tröskelvärdet. Detta innebär att: 
- anbud infordras genom annons eller skrivelse 
- alla leverantörer har rätt att deltaga 
- anbudsgivare skall lämna skriftliga anbud 
- den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Om anbud kan 
komma att antas utan förhandling ska detta anges i förfrågningsunderlaget. 
 
Direktupphandling får tillämpas i yttersta undantagsfall. Enligt lagen om offentlig 
upphandling skall kommunen fastställa riktlinjer vid direktupphandlingar vid köp där 
kommunen inte tecknat ramavtal. Direktupphandling får tillämpas i följande fall: 
- om upphandlingens värde är mycket lågt, vilket innebär högst 10 000 kronor 
- vidare får direktupphandling användas om synnerliga skäl föreligger. Med detta avses 
oförutsedda omständigheter t ex maskinhaveri. I dessa fall gäller ingen övre beloppsgräns. 
 
3.3 Avtalsformer 
Lagen om offentlig upphandling indelar upphandlingarna i ovanstående grupper. Utöver 
dessa indelas kommunens avtal i följande kategorier: 
- Ramavtal tecknas för vissa varor och tjänster som innefattar hela kommunens behov. Inköp 
av varor som faller inom dessa avtalsgrupper får icke ske från annan leverantör. 
Inköpsnämnden fattar beslut om ramavtalen. 
- Specifika inköp avser upphandling, som ej omfattas av ramavtal. Dessa skall godkännas av 
respektive facknämnd eller i förekommande fall inköpsnämnden. 
 
3.4 Beslutsformer 
Anskaffning av varor och tjänster kan ske genom två former av beslut nämligen 
upphandlings- eller anskaffningsbeslut. Med upphandlingsbeslut avses ramavtal för olika 
varugrupper eller specifika inköp främst större upphandlingar. Med anskaffningsbeslut 
avses verkställighetsbeslut d v s avrop på ramavtal eller specifika köp inom ramen för 
fastställda budget- och verksamhetsmål. 
Upphandlingsbeslut fattas av respektive facknämnd eller inköpsnämnden. Facknämnden kan 
delegera beslutanderätten till förvaltningschef inom beloppsgränsen högst 500 000 kronor. 
Motsvarande belopp för inköpsnämnden är högst 1 000 000 kronor. Vidaredelegation till 
underställd personal får ske inom lägre beloppsgränser. 
 
Vid beslut om delegationsrätt till tjänstemän skall formerna för delegationsbesluten 
fastställas och formerna för delgivningen till respektive styrelse och nämnd klargöras. 
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3.5 Leasing och andra finansieringsformer 
På marknaden finns idag ett flertal finansieringsalternativ för varuanskaffning. De vanligaste 
formerna är leasing och hyrköp. Erfarenheten visar dock att dessa finansieringsformer i 
många fall är väsentligt dyrare än rena köp. Om sådana avtal är aktuella skall kalkyler 
upprättas där kostnaderna jämförs med kommunens egna finansieringskostnader. Beslut om 
sådana avtal skall tecknas av inköpsnämnden. 
 
3.6 Miljömedveten upphandling 
Kommunfullmäktige har fastlagt höga miljökrav enligt substitutionsprincipen på de 
produkter kommunen köper. Kvalitetskraven skall tydligt definieras och anges i 
kravspecifikationerna. Detta innebär att miljökraven skall ges en hög prioritet när de vägs 
mot andra krav. 
 
3.7 Övrigt 
Avvikelser från denna policy skall skriftligen motiveras och tillställas inköpsnämnden. 
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