
 
 

 
 
 
 
 
 

UPPSATSER:  
Kulturgeografiska  institutionen    

 
 
 
 
 

	  

Dominoeffekten  
En  fallstudie  om  Salems  kommuns  offentliga  

upphandling  
	  

	  
 

Rebecka  Stappe  Renner  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Stappe Renner, R, 2017, Dominoeffekten, En fallstudie om Salems Kommuns offentliga 
upphandling. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala Universitet. 
 
Det främsta syftet med denna uppsats är att undersöka hur samordnade ramavtal kan påverka processen för 

offentlig upphandling. Det finns dock ett flertal tillvägagångssätt som leder till att samordnade ramavtal sluts, 

dessa kommer presenteras i uppsatsen. För att bilda en uppfattning om processen kring offentlig upphandling har 

två metoder använts. De metoder som använts är intervjuer och litteraturöversikt av tidigare forskning om offentlig 

upphandling. Studien kommer använda ett samordnat ramavtal från asfaltering och markarbeten vid namn Dnr: TI 

2014 1096 som Salems kommun har slutit med närliggande kommuner. Uppsatsen presenterar ett händelseförlopp 

där Salems kommunens storlek samt dennes val att outsourca sin upphandlingsverksamhet har inverkan på hur 

upphandlingen sköts. I och med kommunens val att outsourca sluts ofta samordnade ramavtal. Uppsatsen kommer 

att presentera för och nackdelar med detta händelseförlopp samt anledningen till varför kommunen har valt att 

hantera offentlig upphandling på detta vis. Vidare presenterar resultatet hur kommunen hanterar externa aktörers 

påtryckningar och hur detta kan påverka konkurrensen mellan företag. Ytterligare en aspekt är hur kommunen 

hanterar maktbalansen mellan sina egna intressen och leverantörers, som besitter mycket makt och kapital.   
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1.   INLEDNING 

I dagens Sverige sker offentliga upphandlingar på löpande band, vilket kostar den offentliga 
sektorn ca 634 miljarder kronor varje år (Konkurrensverket, 2017). Offentliga upphandlingar 
regleras i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). En offentlig upphandling innebär 
att den kommunala sektorn avtalar med den privata sektorn för genomförande av arbeten 
och/eller tjänster (Dunleavy & Hood, 2017, 1). I och med denna process finns risk för 
komplikationer, då de två avtalande parterna har olika agendor – då den kommunala sektorn 
inte är vinstdriven, men den privata sektorn oftast är det (Reese & Rosenfelt, 2005, 647). Den 
kommunala sektorn, som brukar medborgarnas skattepengar måste därmed vara varsamma när 
de förhandlar om priser och villkor. Salems kommun, som fallstudien kommer fokusera kring, 
är en relativt liten kommun. Salems storlek gör att den valt att outsourca administrativa delar 
av sin upphandlingsprocess, till outsourcingbolaget Telge Inköp AB. Detta kommer att 
presenteras vidare i fallstudien. I och med att kommunen är outsourcad så sluts samordnade 
ramavtal. Detta kommer stå i fokus under uppsatsen. Samordnade ramavtal innebär att flera 
kommuner går ihop för att sluta ett ramavtal tillsammans med en enskild leverantör (Bergman, 
2010, 7). Samordnade ramavtal kan i sin tur ge konsekvenser som att priset på varor och tjänster 
dras ner. Däremot kan kommunen förlora en del kontroll under processen, vilket kan orsakas 
av att Salem måste kompromissa med resterande kommuner inom upphandlingen (Bergman, 
2010, 7). Uppsatsen kommer att beskriva det händelseförlopp som leder upp till samordnade 
ramavtal. Vidare hur detta påverkar kommunen samt hur företag hanterar en så pass stor 
konkurrenssituation som ett samordnat ramavtal innebär.  

1.1  Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nyttjandet av outsourcingbolag leder till 
samordnade ramavtal, samt hur detta påverkar mindre kommuner. Vidare kommer även den 
inverkan samordnade ramavtal har på konkurrensen mellan små och stora företag att behandlas. 
Detta exemplifieras genom ett avtal som Salems kommun slutit inom asfaltering och 
markarbeten. Uppsatsen syfte kommer att besvaras med hjälp av diverse frågeställningar: 
 

•   Vad är positivt och negativt för en kommun när den sluter ett samordnat 
ramavtal?  

•   Vad får samordnade ramavtal för konsekvenser för konkurrensen mellan små 
och stora företag?  

•   Vilka konsekvenser följer av att Salems upphandlingsprocess är outsourcad? 
 

1.2 Avgränsning        
Denna uppsats kommer att avgränsa sig till Salems kommuns hantering av offentliga 
upphandlingar. Salem har valts då det är en lagom stor kommun för uppsatsen. Det är även min 
hemkommun vilket gör att jag har en del tidigare kunskap. Det enda exemplet som arbetet 
kommer att utgå ifrån är det nuvarande gällande ramavtalet Dnr: TI 2014 1096 inom asfaltering 
och markarbeten. Denna uppsats kommer inte vara en juridisk text, vilket innebär att de 
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juridiska delarna av processen inte kommer att behandlas. Däremot kommer LOU att nämnas 
då offentlig upphandling regleras i LOU. Relationen mellan leverantören och kommunen 
kommer att stå i fokus. Relationen mellan outsourcingbolaget (Telge Inköp AB) och kommunen 
kommer även att belysas. Anledningen till att relationen mellan leverantörerna och 
outsourcingbolaget inte tas upp är för att framhäva att kommunen ska vara i fokus under hela 
uppsatsen.   
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1.   METOD 
 
Detta är en kvalitativ uppsats som har genomförts med metoder såsom intervjuer, 
litteraturanalyser samt en analys av ett avtal. Uppsatsens teoridel är uppbyggd av tidigare 
forskning inom ämnet samt statliga riktlinjer inom offentlig upphandling. Dessa källor har 
använts för att definiera vad en offentlig upphandling är samt hur denna typ av avtal kan leda 
till en viss problematik. Intervjuerna har genomförts för att skapa en uppfattning om hur 
arbetande på kommunen hanterar offentlig upphandling. Vidare har avtalet analyserats för att 
exemplifiera användandet av samordnade ramavtal.  
 
2.1 Urval av intervjupersoner 
För att välja ut personer att intervjua har ett målinriktaturval använts. Denna urvalsmetod 
används då respondenter strategiskt väljs ut utifrån vilka forskningsfrågor som har valts för att 
forma uppsatsen (Bryman, 2016, 434). Urvalet har skett enligt ett teoretiskt urvalssampling. 
Detta angreppssätt har valts då det systematiskt uppfyller alla delar av behoven i 
informationsinsamlingen (Bryman, 2016, 434) Detta gör att urvalet blir lätt att systematisera då 
respondenterna har valts ut för att besvara frågor inom olika områden. Dessa respondenter 
bidrar till att slutligen uppfylla uppsatsens syfte.  
 
2.2 Intervjuer 
Fem personer har valts ut och blivit intervjuade inför denna studie. Först intervjuades Lennart 
Kalderén som har varit kommunfullmäktige i Salems kommun sedan 1999. Kalderén 
intervjuades för att få en övergripande bild om hur kommunen arbetar i helhet med 
upphandlingsfrågor. Efter detta intervjuades tjänstekvinnan Jennie Portnoff som arbetar med 
mer juridiska inriktade frågor på kommunen. Portnoff intervjuades för att klargöra bakgrunden 
till hur kommunen arbetar med skall/bör-krav samt hur det administrativa arbetet i relation till 
Telge Inköp AB ser ut. Vidare intervjuades den Tillförordnad (TF) driftchefen för utemiljöer 
för att beskriva hur kommunen tycker att den nuvarande leverantören fungerar. Driftchefen för 
gata/park intervjuades även för att komplettera med en ytterligare insyn till hur kommunen 
hanterar relationen med leverantörer samt det faktiska genomförandet av arbetet. Slutligen 
intervjuades en Väg- och vatteningenjör (VA)-ingenjör på kommunen för att beskriva mer om 
hur avtal Dnr: TI 2014 1096 fungerar. 

Alla intervjuer har genomförts på ett semistrukturerat vis där hög subjektivitet har önskats. 
Denna typ av intervjumetod har som mål att intervjupersonen ska beskriva sina egna 
erfarenheter av det aktuella ämnet. (Bryman, 2016, 414). De teman som har behandlats i 
intervjuerna kommer vara förhållandevis detaljerade. I och med detta får intervjupersonen frihet 
att spekulera fritt i ämnet. I och med att öppna frågor ställs behöver inte heller frågorna komma 
i den ordning som är förbestämd (Bryman, 2016, 415).  

Intervjun med VA-ingenjören vid Salems kommun genomfördes via telefon. Fördelen med 
detta var att intervjun kunde göras från Uppsala till skillnad från de andra som genomfördes på 
Salems kommuns kontor. En nackdel med att genomföra telefonintervjuer är att bilden av 
respondenten inte blir lika intim. Exempel på detta är att det ej är möjligt att uppfatta 
respondenters kroppsspråk (Byrman, 2016, 432). Det är även viktigt att hålla telefonintervjun 
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kort, vilket gjordes i detta fall (intervjutid 31 minuter). En ytterligare svårighet med att använda 
sig av telefonintervjuer är att uppkopplingen kan vara dåligt, detta kan skapa svårigheter att 
förstå vad respondenten säger (Byrman, 2016, 433). Detta var till viss del fallet för 
telefonintervjun i denna studie.  
 
2.3 Litteraturöversikt  
För att hitta relevant litteratur har olika metoder använts. Uppsatsen är främst uppbyggd av 
elektroniska källor som är tagna från olika sökmotorer.  Ett antal peer-reviewed tidskriftsartiklar 
från olika skribenter inom detta samhällsvetenskapliga ämne har använts. För att hitta dessa 
källor har främst Google Scholar samt Uppsala Universitets elektroniska bibliotek använts. I 
och med att så pass många internetbaserade artiklar har använts måste läsaren och författaren 
förhålla sig kritisk till källorna. Anledningen till detta är för det sällan finns kommentarer 
kopplade till artikeln som objektivt kommenterar huruvida artikeln är av värde eller inte. Denna 
värdering måste göras på egen hand. Därmed behöver artikelns faktiska vetenskapliga värde 
inte korrelera med författarens egen uppfattning (Bryman, 2016,115). Att en artikel är peer-
reviwed och publicerad av en vetenskaplig tidskrift innebär inte automatiskt den är trovärdig. 
Anledningen till att den har blivit publicerad är för att någon har trott på författarens ide (Evens, 
Gruba, Zobel, 2014, 74). Det krävs därför en viss objektivitet när artiklarna används då 
författarna har redovisat deras subjektiva uppfattning.    

Sökningsmetoden utgick från att söka på nyckelord och inte hela titlar. Att söka på 
nyckelord ger större utslag än en enskild titel (Byrman, 2016, 116) Detta gör att sökningen blir 
bredare och mer nyanserad. 
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1.   RAMVERK FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING 
 
Det kommande kapitlet behandlar övergripande bakgrunden till det nuvarande systemet av 
offentlig upphandling. Teoretiska begrepp såsom New Public Management och Public Private 
Partnership kommer att presenteras och beskrivas. Vidare kommer även bakgrunden till 
ramavtal, bör och skall-krav, konkurrens, direktupphandling och outsourcing förklaras. Detta 
kommer vidare stå till grund för den analys som kommer att presenteras i fallstudien av Salems 
kommuns hantering av samordnade ramavtal med exempel inom asfaltering och markarbeten.  
 
3.1 Bakgrund   
Under 1980-talet uppstod en ny typ av hantering av den offentliga sektorn. New Public 
Management (NPM) ersatte det toppstyrda byråkratiska styret som längre inte ansågs vara 
tillräckligt flexibelt. Detta nya system innebar ett mer decentraliserat styre där marknaden och 
den offentliga sektorn flöt samman mer än tidigare. Den offentliga sektorn började i detta skede 
att avtala mer med den privata marknaden för produktion och tjänster (Dunleavy & Hood 2017, 
9). Huvudpunkterna inom NPM är effektivitet och att få rätt resultat för rätt mängd pengar. I 
och med det nya systemet såg analytiker en ökad medvetenhet hos den offentliga sektorn 
avseende målen, utgifterna och anledningar till genomförandet av arbetet (Tambulasi, 2009, 9). 
New Public Management fokuserar mycket på det faktiska resultatet som uppnås (Bovaird & 
Löffler, 2009, 9). För att uppnå ett så bra resultat som möjligt finns det även formella bör och 
skall-krav som den offentliga aktören ställer på det företag som ska genomföra arbetet. Dessa 
kan se olika ut från myndighet till myndighet. (Dunleavy & Hood 2017, 9).  

Hodge & Greve (2007) konstaterar att inom New Public Management förekommer ett 
vanligt arbetssätt som kallas Private Public Partnership (PPP). Arbetssättet är ett samarbetande 
institutionellt arrangemang och beskriver relationen mellan den offentliga och den privata 
sektorn. Hodge & Greve påpekar även att det råder delade meningar om vad PPP faktiskt 
innebär (Hodge & Greve, 2007, 545). Enligt Linder (2012) innebär PPP att kunskapen, ansvaret 
och risken placeras horisontellt över både den offentliga och den privata sektorn. Detta gör att 
båda parter kan ge eller få utbyte av varandras kunskaper (Linder, 2012, 47). Ett sätt att få PPP 
att fungera är genom att använda sig av Private Finance Initiative (PFI). Detta innebär att den 
offentliga sektorn får hjälp av den privata sektorn för att genomföra till exempel 
infrastrukturprojekt utan att det offentliga behöver investera pengar direkt. Genom att lägga 
över stor del av ansvaret på den privata marknaden finns dock risken för att priset successivt 
kan stiga. Anledningen till att detta tillvägagångssätt används är för att hjälpa det offentliga att 
fylla de investeringshål som kan finnas. Samtidigt behålls kontrollen över arbetet av den 
offentliga sektorn, samt att investeringen säkras till ändamålet – till exempel inom infrastruktur. 
(Jackson, 2009, 38) 

Offentliga upphandlingar ser vi mer och mer av i dagens samhälle. Andrew Erridge (2009) 
beskriver vidare att det finns vissa problem med dagens hantering av offentliga upphandlingar. 
Genom att analysera Private Public Partnership framgår den svårbalanserade relationen mellan 
den offentliga och den privata sektorn. Det belyser den avgörande faktorn, att ha en noggrann 
offentlig sektor som värnar om allmänhetens bästa, samt att extra kostnader inte tillkommer i 
hög grad. (Erridge, 2009, 104).  
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Erridge (2009) beskriver vidare problematiken av begreppet ”Value for money” (värdet 
man får ut av pengarna som spenderas). Begreppet är komplext och har olika dimensioner. 
Kvalitet och kostnad är två huvudpunkter som måste vägas in när ett avtal sluts. Enligt Erridge 
är detta något som endast kan analyseras utifrån utformningen av kontraktet mellan parterna. 
Domberger och Jensen (1997, i Erridge, 2009, 104) tror i detta fall att det är den mer nyfunna 
tävlingsinriktade arbetsmarknaden som gör det lättare att uppnå ett avtal med dessa två krav 
uppfyllda i symbios med varandra. Däremot säger Walsh (1991, i Erridge, 2009, 104) att detta 
har med en ökad granskning av standard att göra (Erridge, 2009, 104). Det är omdiskuterat av 
forskare inom denna sfär om innovationer såsom PPP och PFI faktiskt har ökat värdet av pengar 
(Erridge, 2009, 104).  Det har även diskuterats om den offentliga sektorn faktiskt har den privata 
sektorn under kontroll (Jackson, 2009, 38). Därmed måste en kontinuerlig övervakning ske 
under arbetes gång för att granska om det privata företaget levererar så som avtalat (Akbiyikli 
& Eaton, 2013, 15).  

Ytterligare kritik i debatten om NPM är att frågan inte längre bör vara; vad är det vi gör 
med pengarna och vilket resultat vi får, istället bör frågan vara hur människorna i samhället 
känner över hur deras skattepengar förvaltas av kommunen (Bovaird & Löffler, 2009, 9). 
Författarna tar även upp ett talesätt från konsekvensetiken, ”the ends does not justify the 
means”. Detta innebär att hur processen går till är lika viktig som resultatet. Ett bra resultat 
rättfärdigar inte en felaktig process (Bovaird & Löffler, 2009, 9). I figuren nedan beskrivs alla 
olika steg i upphandlingsprocessen. Alla dessa steg måste vara med när en ny upphandling ska 
slutas.  

Figur 1 
Källa: Sundsjö i Samverkan ekonomisk förening 2012–2014 
Bilden demonstrerar de olika stegen i den offentliga upphandlingsprocessen. Från början av 
planeringen när ett kontrakt ska slutas till när kontraktet är underskrivet och avtalsperioden börjar.  
 

3.2 Skall-krav & Bör-krav 
Myndigheten som ska ingå i en upphandling ska framställa vissa skall-krav. Skall-krav 
användas som en sållningsteknik för att direkt kunna avgöra vilka leverantörer som kan bli 
aktuella i upphandlingen. Om en leverantör inte uppfyller ett av skall-kraven blir den 
automatiskt utesluten ur upphandlingsprocessen. Detta innebär att utformningen av 
myndighetens skall-krav måste vara välgenomtänkta så att ett anbud inte avvisas i onödan. 
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Aktuell myndighet har friheten i hur dessa krav ska se ut. För varje enskild upphandling ska, 
beroende på upphandlingsområdet, ses till att skall-kraven är anpassade för det enskilda 
utvecklingsområdet. Vidare får inte kommunen avvika från utsatta skall-krav under 
upphandlingens gång (Sveriges kommuner och landsting, 2017, 4). Om ingen av anbudsgivarna 
uppfyller skallkraven ska inte någon av anbudsgivarna tilldelas upphandlingen och därmed ska 
en ny projekttävling utlysas (Jansson, 2013, 30). En projekttävling innebär att kommunen 
annonserar ut en upphandlingsmöjlighet där företag har möjlighet att lämna anbud. Skallkraven 
ska även omfatta priset för upphandlingen. Om avtalet innefattar många olika prisuppgifter 
måste det vara klart dokumenterade och sammanvägda. Anbudspriset ska presenteras tydligt 
samt hänvisa till externa priser som kan komma till i efterhand; dessa ska presenteras samt i 
vilken ersättningsgrad de kan förekomma (Sveriges kommuner och landsting, 2017, 5). 

Utöver skall-kraven, som är grundläggande och som avgör om företaget är lämpligt för den 
aktuella upphandlingen, ska även bör-krav utformas. Bör-krav är inte obligatoriska, vilket 
betyder att de inte måste uppnås i anbudet, till skilland från skall-krav. Bör-krav ses endast som 
meriterande om de uppfylls. Således står dessa krav till grund för (om anbudet även har 
uppfyller alla skall-krav) vilket anbud som i slutändan väljs och vinner upphandlingen. De bör-
krav som kommer resultera i det mest fördelaktiga resultatet vinner därmed upphandlingen 
(Upphandlingsguide, 2007).  

Enligt LOU är balansen mellan kostnad och kvalité i fokus inom en upphandling 
(Konkurrensverket, 2017). Däremot hävdar Uyarra & Flanagan att andra regleringar, så som att 
myndigheten måste välja det lägsta priset, kan göra att den enskilda myndighetens behov blir 
åsidosatta. Vidare kan lokala, mindre företag bli avfärdade i utsållningen då de inte har 
kapaciteten att uppfylla kraven på samma sätt som större företag kan. Författarna hänvisar även 
till att aktuell myndighet måste vara noggranna med sina bör och skall-krav för att maximera 
möjligheten att få ett så välanpassat resultat som möjligt (Uyarra & Flanagan, 2010, 138).   
 
3.3 Ramavtal 
En typ av upphandling är ramavtal. Ett ramavtal innebär att en upphandling sluts inom ett större 
område som innefattar många olika projekt under en längre tidsperiod. Detta ger upphandlande 
myndighet en viss frihet att försöka utreda vilka behov de har inom området. Myndigheten får 
möjlighet att komplettera eventuella behov som kan uppstå efter avtalet har slutits. När aktuell 
myndighet gör en ”beställning” inom ramavtalet kallas det för ett Avrop. Avropet måste vara i 
linje med vad ramavtalet ligger till grund för (Bergman, 2010, 7). Gian Albano och Marco 
Sparro förklarar i sin artikel hur ramavtal är en av de mest hållbara typerna av upphandling. 
Anledningen till detta är att ramavtalets grund är så pass bred, vilket medför flexibilitet för 
aktuell myndighet att reglera sitt behov om nya arbeten presenteras under avtalets tidsperiod 
(Albano & Sparro, 2011, 358). En fördel med att sluta ett ramavtal är att de administrativa 
kostnaderna sjunker samt att kommunen till viss del belastas mindre. Istället för att vända sig 
till enskilda leverantörer varje gång en myndighet är i behov av en vara eller tjänst, så avropas 
det aktuella behovet utifrån områdets ramavtal (Karjalainen, 2011, 87).  

I en undersökning av konkurrensverket redogörs det för hur ett antal myndigheter kan gå 
ihop och sluta ett gemensamt ramavtal (samordnade ramavtal). Detta gör främst för att 
tillsammans skapa bättre förhandlingsvillkor. Detta sker inom generella ärenden, precis som ett 
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enskilt ramavtal. En ytterligare fördel med att samordna ramavtal är den förväntade ekonomiska 
fördelen. Det högre behovet av varor eller tjänster som ett samordnat ramavtal innebär, skapar 
ett incitament för leverantörer att vilja vinna upphandlingen. Detta resulterar i sin tur att priset 
för varje enskild myndighet bör sjunka, då det företag med mest fördelaktigt anbud bör vinna 
upphandlingen enligt LOU. Däremot kan en samordnad upphandling leda till att vissa 
myndigheter kan tvingas kompromissa i förhandlingen då flera parters intressen måste 
tillgodoses. Därmed finns risken att extrakostnader tillkommer, då osäkerhet råder angående 
vilken kvantitet av varor varje enskild myndighet kommer att behöva (Bergman, 2010, 7). 
Dessa två negativa aspekter med ett samordnat ramavtal kan skapa problem hos aktuell 
myndighet. Om leverantören emellertid inte kan leva upp till myndighetens behov kan aktuell 
myndighet tvingas upphandla på sidan av ramavtalet (detta kan även hända inom vanliga 
ramavtal). Detta kan ha en negativ inverkan på samarbetet mellan aktuell myndighet och 
leverantören. Leverantören vill att varor/tjänster inom området endast skall avropas utifrån det 
befintliga ramavtalet. Upphandlande myndighet anser att leverantören måste respektera dess 
val att upphandla på sidan av ramavtalet, om inte leverantören lever upp till myndighetens och 
avtalet förutsättningar (Bergman, 2010, 7).  

Upphandlingar som kan ske på sidan av ramavtal heter direktupphandlingar (se figur 2). 
Direktupphandlingar sker utan att utlysa en projekttävling (Kammarkollegiet, 2011, 29) Det 
rekommenderas dock av Konkurrensverket (2014) att upphandlande myndigheterna skall göra 
en prisjämförelse fastän projektet inte utannonseras.  En direktupphandling får endast ske, 
enligt LOU, om det totala beloppet inte överskridet 534, 890 kr (Konkurrensverket, 2014, 25). 
År 2014 höjdes gränsen för direktupphandling från 271 000 kr till 534 890 kr. vilket gjorde att 
upphandlande myndighet fick större utrymme att genomföra en direktupphandling istället för 
att utannonsera en projekttävling (Linden, svenskt näringsliv, 1).  

 
Figur 2 
Figur av Rebecka Stappe Renner, 2 december 2017 
Figuren visar vart aktuell myndighet ska vända sig för att tillfredsställa de behov som finns. Om det finns ett 
ramavtal inom området så skall varan avropas utifrån ramavtalet. Om ett sådant avtal inte finns skall en 
offentlig upphandling ske enligt regler i LOU.  
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En negativ aspekt av att kontinuerligt göra direktupphandlingar är att ingen långvarig 
relation skapas mellan myndigheten och leverantören. Om aktuell myndighet direktupphandlar 
frekvent kan det resultera i att den vänder sig till många olika leverantörer. Detta driver upp de 
administrativa kostnaderna för myndigheten (Gadde & Snehota, 2000, 310). Om 
direktupphandlingar förekommer kontinuerligt inom samma område, bör ett ramavtal upprättas 
för att underlätta processen (Konkurrensverket, 2014, 25). Om aktuell myndighet däremot inte 
är nöjd med den leverantören som genomfört uppdraget är det lätt för myndigheten att på grund 
av den flexibilitet som direktupphandlingar medför, byta leverantör om ett likande arbete ska 
genomföras i framtiden (Gadde & Snehota, 2000, 310). Författarna anser att detta är en fördel 
med att inte skapa en långvarig relation med leverantören (Gadde & Snehota, 2000, 310). 
 
3.4 Outsourcing 
Myndigheter kan anlita outsourcingbolag för att hjälpa till med upphandlingsprocessen. Tomas 
Lindqvist och Fredrik Sthål presenterar en definition, utkontraktering av en aktivitet som 
tidigare utfördes internt, till en extern leverantör som sedan mot betalning förser 
organisationen med den aktuella aktiviteten under en avtalad tid (Lindqvist & Sthål, 2016, 
547). Staffan Brege, Per-Olof Brehmer och Helena Lindskog presenterar ett antal för och 
nackdelar med att ha den administrativa delen av upphandlingsprocessen outsourcad. Det 
beskrivs hur kommunen alltid försöker göra det som är mest kostnadseffektivt för kommunen. 
Författarna presenterar idéen att kommunen effektiviserar sina kostnader genom att delar av 
verksamheten blir outsourcad.  Författarna menar även att kommunen ofta vill hålla hanteringen 
av verksamheten inom kommunens ramar om möjligheten finns. På så vis förblir kontrollen 
och pengarna inom kommunen (Brege, Brehmer & Lindskog, 2017,147). Mary Johnson (2008) 
hävdar däremot att outsourcing blir det mest kostnadseffektiva på grund av det höga värde 
kommunen får för pengarna de spenderar. Genom att det aktuella outsourcingbolaget har 
mycket hög kompetens beskriver Johnson hur det är mer fördelaktigt att använda sig av ett 
outsourcingbolag (Johnson, 2008, 250). Brege, Brehmer and Lindskog styrker att dessa typer 
av företag innehar hög kompetens. De tillägger att outsourcingbolag oftast har ett väldigt stort 
nätverk samt erfarenheten av effektiva tekniska lösningar på problem som kan uppstå när ett 
avtal ska slutas (Brege, Brehmer & Lindskog, 2017,147). Däremot beskriver författarna att 
begreppet kompetens är komplext vilket gör det svårt att analysera. I stora drag framställs även 
vikten av att ha hög kompetens inom myndigheten om delar av verksamheten är outsourcad. 
Eftersom outsourcingbolaget inte har direkt insikt i vad invånarna är i behov av, krävs det att 
kommunen besitter den informationen. Detta kan resultera i att myndigheten måste ha en 
översikt över invånarnas behov samt samhällsfrågor för att på bästa och mest effektivt sätt 
kommunicera det till leverantören genom bolaget de är outsourcat till (Brege, Brehmer & 
Lindskog, 2017,147).  
Spencer Brien och Leslie Hine beskriver vidare att outsourcing av offentlig upphandling kan 
ses som en moral hazard.  Författarna använder sig av termen då outsourcingbolaget som 
hanterar den offentliga upphandlingen betalas med skatteintäkter från kommunen. Detta gör att 
kommunen måste använda sig av striktare granskning för att fastställa att allt går rätt till inom 
den externa hanteringen (Brien & Hine, 2015, 157).  
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Brege, Brehmer & Lindskog (2017) menar att leverantörer som besitter kvalitéer såsom 
högt kapital och inflytande kan tänkas använda detta på ett skadligt sätt för myndigheten i fråga. 
Detta beteende behöver inte nödvändigtvis endast orsaka åverkan på myndighetens ekonomi 
utan även frånta myndigheten delar av sin kontroll. Om myndigheten i fråga har ett ramavtal 
med en leverantör som missbrukar sitt åtagande kan det resultera i att kvalitén och 
produktutvecklingen försummas, då en destruktiv maktrelation kan uppstå mellan en mäktig 
leverantör och en maktlös myndighet (Brege, Brehmer & Lindskog, 2017,147). Däremot 
beskriver Johnson (2008) hur outsourcing kan hjälpa myndigheten i fråga att parera dessa typer 
av megaföretag. Genom att försöka omvandla rörliga kostnader till fasta finns det möjlighet att 
spara en stor summa pengar. Här kan därmed outsourcingbolaget hjälpa myndigheten att 
förhandla med leverantören för bättre förutsättningar för framtida avrop inom ramavtalet 
(Johnson, 2008, 250).   
 
3.5 Konkurrens 
Att bibehålla konkurrens mellan leverantörer är avgörande för ett hälsosamt 
upphandlingsklimat. Konkurrensverket definierar konkurrens som att två eller fler parter 
konkurrerar på rättvisa villkor (Konkurrensverket, 2017). Nondi och Erridge (2010) beskriver 
hur konkurrens kan främja miljön av offentlig upphandling. Aktuell myndighet måste göra en 
avvägning mellan att fortsatt främja konkurrensen mellan privata aktörer genom att sluta ett 
kortvarigt kontrakt och därmed skifta mellan leverantörer. Det andra alternativet är att sluta ett 
långvarigt stabilt kontrakt som inte främjar konkurrens då inga andra företag får möjlighet att 
genomföra projekt för aktuell myndighet under en längre tid. Ilke Onur, Rasim Özcan och Bedri 
Kamil Onur Tas beskriver hur ett högre antal leverantören som lägger anbud och medverkar i 
upphandlingsprocessen bidrar till att priset sjunker (Onur, Özcan & Tas, 2011, 210) Nondi och 
Erridge beskriver ytterligare hur konkurrens gynnar jämställdhet inom upphandling. Om 
avtalen löper inom ett kort intervall, kan fler leverantörer lämna anbud och därmed öka 
konkurrensen. I och med detta är det viktigt att den offentliga sektorn skapar en jämställd miljö 
(genom väl genomtänkta bör och skall-krav) för företagen att lämna anbud inom (Nondi & 
Erridge,1994, 171). Steiner Vagstad (1995) beskriver att en stor del av vilket företag som blir 
valt baseras på de bör och skall-krav som ställs inom upphandlingen. Om bör och skall-kravens 
utformning är för specifika eller för höga skapar det en skev konkurrenssituation som kan ses 
som diskriminerande. Vissa företag får det automatiskt svårare att vinna upphandlingen då de 
inte kan uppfylla bör och skall-kraven (Vagstad 1995, 299).  
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2.   FÖRSTUDIE 
Detta kapitel kommer med hjälp av föregående kapitel analysera den rådande situationen i 
Salems kommun. Tjänstemän och politiker har intervjuats för att ge en djupare inblick i hur 
ramavtal och direktupphandlingar hanteras inom kommunen. Vidare kommer samordnade 
ramavtal problematiseras och utredas, samt hur konkurrensen påverkas av kommunens 
nuvarande hantering av offentliga upphandlingar. Outsourcingbolagets påverkan på kommunen 
kommer även behandlas och analyserar.  

Salems kommun har delar av sin administrativa process för offentlig upphandling 
outsourcad till Telge Inköp AB som ägs av Södertälje kommun. Telge Inköp AB agerar därmed 
som mellanhand mellan Salem och leverantörer. År 2014 påbörjade Salems kommun en 
upphandlingsprocess för att sluta ett samordnat ramavtal inom asfalteringsarbeten med andra 
närliggande kommuner. Detta samordnade ramavtal slöts 15-03-03 vid namn Dnr: TI 2014 
1096. Tre leverantörer blev utvalda och rangordnade inom ramavtalet. De företagen som vann 
upphandlingen var Peab Asfalt AB, som först blir tillfrågad om de vill genomföra det arbetet 
som avropas från ramavtalet. Efter detta tillfrågas Skanska Asfalt AB och slutligen tillfrågas 
Svevia AB. TF Driftchef för utemiljöer på Salems kommun beskriver i en intervju att alla dessa 
företag har skrivit på avtalet med Salems kommun i vetskap att tillfrågan är rangordnad på detta 
vis (TF Driftchef utemiljöer, 1 december 2017). Vidare berättar Driftchef för gata/park vid 
Salems kommun att om projektets värde överstiger 1,2 miljoner utlyser Salmes kommun, med 
hjälp av Telge Inköp AB en ny projekttävling. Denna anbudssökning behöver inte gå ut till 
allmänheten, det är möjligt att endast presentera avropet till de tre företag som ingår i 
ramavtalet. Kommunen får alltså enligt avtalet söka sig till andra leverantörer, det är dock en 
mycket större process där andra kostnader tillkommer. Detta gör att anbudet oftast går till någon 
av de tre befintliga företagen som redan har ett ramavtal med kommunen (Driftchef för 
gata/park, 1 december 2017) 
 
4.1 Ramavtal inom Salems kommun 
Salem är en förhållandevis liten kommun med liten landyta (71,09km2) och relativt få invånare 
(16 678 personer) (Statistiska central byrån, kommuner i siffror). Kommunen är intressant 
eftersom att den är under konstant utveckling. Det finns en brist på tjänstemän som kan 
genomföra det administrativa arbetet, inom till exempel hantering av upphandling, beskriver 
Lennart Kalderén, kommunfullmäktige. Kommunen har inte samma 
förhandlingsförutsättningar som större kommuner har. Genom att kommunens 
upphandlingsprocess är outsourcad till Telge Inköp AB avlastas kommunen till viss del. 
Kalderén beskriver att det är vanligt för mindre kommuner att ha sin upphandling outsourcad 
av olika anledningar. Han förklarar vidare, Vi har inte samma resurser som en stor kommun, 
ingen av våra tjänstemän jobbar med endast juridiska frågor, vilket offentliga upphandlingar 
till stor del faller under (Kalderén 24 november 2017). TF Driftchef för utemiljöer tillägger 
även i en intervju, Utan ramavtal skulle kommunen vara tvungen att sluta många mindre avtal 
vilket skulle driva upp den administrativa kostanden, och detta har kommunen inte kapacitet 
för, vare sig det kommer till pengar eller tid (TF Driftchef utemiljöer, 1 december, 2017). 
Karjalainens (2011) forskning styrker Kalderén och TF Driftchefens uttalande om att 
administrativa avdelningar på kommuner blir avlastade i och med att ett ramavtal sluts inom ett 
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bredare område (Karjalainen, 2011, 87). Den administrativa processen sker i olika steg och tar 
olika mycket tid och pengar. Detta kan lättare illustreras genom figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3  
Källa: Upphandlingskontoret, Upphandlingsprocessen 
Figuren beskriver de olika stegen och delarna av processen när ett avtal inom offentlig upphandling sluts. Hjulet 
illustrerar även den tidsåtgång varje steg tar. Här ser vi till exempel att annonseringen av upphandlingen tar en stor 
del av tiden. Figuren beskriver alla stegen som kommunen måste genomgå innan det faktiska arbetet kan påbörjas 
(om en ny leverantör ska upphandlas med). 
 

Emellertid redogör Kalderén (2017) för problematiken som uppstår i och med att mindre 
lokala företag inte har möjlighet att vinna upphandlingar då de blir utkonkurrerade av större 
företag som har större kapacitet.  

 
Små lokala företag har tidigare varit väldigt upprörda över att de inte blivit valda till upphandlingar inom 
kommunen, men de har nu börjat förstå att vi endast går efter ett regelverk som kommunen inte kan ändra 
på, utan som är lagstyrt (Kalderén 24 november 2017). 

 
Kalderén anmärker på att LOU gör processen onödigt komplicerad, Processen möjliggör i 
väldigt liten grad möjligheten till subjektivitet (Kalderén 24 november 2017). Trots att han 
kommenterar att LOU är ett icke flexibelt redskap trycker Kalderén extra på vikten av att 
upprätta ordentliga bör och skall-krav för att styra upphandlingen så kommunen sluter avtal 
med den optimala leverantören (Kalderén, 24 november, 2017). Författarna Uyarra & Flanagan 
stärker kommunfullmäktiges påstående om vikten av noggrannhet när bör och skall-krav 
upprättas. Risken finns att mindre företags anbud avslås då det inte kan leva upp till exempelvis 
omsättningskraven som ofta finns med i såpass stora upphandlingar som ett samordnat ramavtal 
(Uyarra & Flanagan, 2010, 130).  Konkurrensverket (2017) framför att aktuell myndighet måste 
ta hänsyn till att försöka främja små och mellanstora företag (Konkurrensverket, 2017). När det 
kommer till samordnade ramavtal finns det ingen möjlighet att anta ett anbud från ett mindre 
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företag då de inte kommer kunna genomföra alla arbeten i de olika kommunerna. Ofta har dessa 
företag inte tillräckligt med kapacitet. Gällande avtal Dnr: TI 2014 1096 inom asfaltering och 
markarbeten äger oftast Peab och likande företag fabriker som framställer asfalt vilket gör att 
de har lättare tillgång till produkten, beskriver en VA- ingenjör på Salems kommun. I och med 
kommunens storlek förespråkar Kalderén att kommunen sluter samordnade ramavtal 
(Kalderén, 24 november 2017). Albano och Sparro (2011) framför även att denna typ av 
avtalsstruktur är det mest hållbara alternativet på grund av den minskningen av administrativa 
kostnaderna samt att det är ett relativt flexibelt alternativ (Albano & Sparro, 2011, 358). 
 
4.2 Utanför ramavtalen 
Om ett avrop inte sker inom ett ramavtal, utan från en extern leverantör kallas detta för en 
direktupphandling. Denna typ av upphandling får endast slutas om summan ligger på under 534 
890kr (Kalderén, 24 november, 2017). Kalderén beskriver att direktupphandlingar är något som 
Salems kommun gör frekvent. Emellertid redogör Kalderén för att detta är ett problem för 
många kommuner och att Salems kommun inte är ett undantag (Kalderén, 24 november, 2017). 
Jennie Portnoff, tjänstekvinna vid Salems kommun, beskriver i en intervju, Inköp med värden 
över 100 000kr ska dokumenteras, anmälas in och registreras.  Telge Inköp AB framställer 
årligen en rapport där kommunens utgifter presenteras. Om det är synligt att kommunen 
genomfört många direktupphandlingar inom samma område under en kort tid kan Telge Inköp 
AB rekommendera att kommunen sluter ett ramavtal inom området (Portnoff, 24 november 
2017). Detta drar som tidigare nämnt ner de administrativa kostnaderna för kommunen. 
Kalderén beskriver emellertid att direktupphandlingar kan vara fördelaktiga då kommunen kan 
välja leverantör själv utan att anordna en projekttävling;  
 

Om vi vet om att vi har en toppenbra konsult som vi vill ska genomföra arbetet, vi kommer fram till att 
arbetet skall kosta 400 000 kr men i slutändan hamnar arbetet över direktupphandlingsgränsen, då måste 
vi egentligen utlysa en projekttävling som skulle ta 2 - 3 månader att genomföra. Istället för att det skulle 
ta vår konsult samma tid att genomföra arbetet som det skulle ta att endast sluta en upphandling där olika 
företag får lämna anbud (Kalderén 24 november, 2017).  

 
Gadde & Snehotas (2000) forskning behandlar relationen mellan olika aktörer inom offentlig 
upphandling. Här presenteras ett perspektiv av att ha en god relation med en leverantör utan att 
ha ett ramavtal. Detta gör att kommunen ökar flexibiliteten då de kan byta leverantör efter ett 
genomfört arbete, om det skulle visa sig att kommunen är missnöjd. Detta kan kopplas till 
Kalderéns uttalande, där kommunen har större valfrihet inom områden om de kan 
direktupphandla. Detta var en anledning till att direktupphandlingsgränsen höjdes 2014. 
(Linden, svenskt näringsliv, 1). Däremot beskriver Gadde & Snehota att detta kan resultera i att 
kommunen direktupphandlar med många olika leverantörer vilket kan driva upp 
direktupphandlingskostnaderna (Gadde & Snehota, 2000, 310). 
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5.   INGÅENDE FALLSTUDIE 
I detta avsnitt kommer för och nackdelar med samordnade ramavtal presenteras, samt dess 
påföljder. Hur konkurrensens äventyras under processen när ett samordnat ramavtal sluts samt 
hur utspridd kompetens genom outsourcing kan försätta kommunen i obalans. Dessa koncept 
kommer att diskuteras med utgångspunkt i avtalet Dnr: TI 2014 1096 som är kommunens 
rådande avtal inom asfaltering och markarbeten. 
 
5.1 Samordnade ramavtal  
Eftersom att kommunen inte är speciellt stor så finns heller inte ett lika stort behov av asfaltering 
och markarbeten som om kommunen skulle vara större. TF Driftchef för utemiljöer redogör för 
sin erfarenhet att intresset sinar bland större leverantörer om de arbeten som kommer att avropas 
från ramavtalet potentiell inte genererar en större summa pengar. Om kommunen inte 
presenterar ett förmånligt ramavtal för leverantörerna kan det leda till att färre företag är 
intresserade av upphandlingen. Detta kan resultera i att priset inte pressas ner såsom önskat. Då 
kan kommunen potentiellt behöva anta ett sämre anbud än om konkurrensen varit högre. (TF 
driftchef utemiljöer, 1 december, 2017). Detta styrks av påståendet av Domberger och Jensen 
(1997, i Erridge, 2009, 104) där de beskriver att pengarvärdet säkras genom att processen för 
offentlig upphandling har blivit mer tävlingsinriktad. (Erridge, 2009, 104) 

I och med att Salems kommun har sin upphandlingsprocess outsourcad till Telge Inköp AB 
sluts ofta ramavtal tillsammans med andra närliggande kommuner i liknande storlek, som till 
exempel Nykvarn, Flen och Katrineholm. Detta kallas för samordnade ramavtal. Ett exempel 
på ett sådant avtal är Dnr: TI 2014 1096 inom asfaltering och markarbeten. Som tidigare nämnt 
blir samordnade ramavtal ett incitament för leverantörer att lämna ett bra anbud. Anledningen 
till detta är att alla avrop som görs från ramavtalet, därmed alla avrop som görs av varje 
kommun, tillfaller den leverantören som vunnit ramavtalet. Eftersom att avkastningen blir så 
stor ökar därmed viljan hos leverantörer att vinna upphandlingen (TF driftchef utemiljöer, 1 
december, 2017). I och med att viljan att vinna ökar bör priset även sjunka (Onur, Özcan & 
Tas, 2011, 210). Priset sjunker eftersom LOU reglerar att företaget som presenterar lägsta och 
mest gynnsamma anbudet vinner ramavtalet. Detta ses som en fördel med att samordna 
ramavtal. 

Det finns emellertid vissa nackdelar när det kommer till samanordning av upphandlingar. 
Som tidigare nämnt i teorikapitlet, diskuteras två negativa konsekvenser som kan medfölja ett 
samordnat ramavtal. Första anledningen har att göra med att vissa kommuner kan tvingas 
kompromissa för att tillfredsställa andra deltagande kommuners villkor. Ytterligare en nackdel 
innebär att kommunerna inte vet hur stor volym av de tjänster eller varor som ska upphandlas. 
Extrakostnader kan tillkomma om mängden varor är osäker (Bergman, 2010, 7). TF driftchef 
för utemiljöer beskriver även ett tredje problem med att samordna ramavtal. Hen beskriver att 
genom en sammanslagning av kommuners upphandling uppstår det en skev 
konkurrenssituation (TF Driftchef utemiljöer, 1december 2017). Telge Inköp AB sammanslår 
ett antal kommuner för att skapa ett större incitament för leverantören att lägga anbud. Genom 
detta avskiljs mindre företag från upphandlingen. Detta beror på att mindre företag inte har 
samma kapacitet att leva upp till de gemensamma bör och skallkrav kommunerna ställer. De 
sållas ofta naturligt bort, bland annat på pga. omsättnings- och referenskrav (Driftchef för 
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gata/park, 1 december, 2017). Detta styrks av Vagstad (1995) beskrivning av vikten av att 
upprätta ordentliga bör och skall-krav. Om kommunen nischar sina bör och skall-krav för 
mycket riskeras konkurrensen att bli skev, då företag kan gallras ut i onödan (Vagstad 1995, 
299). Konkurrensverket (2017) beskriver att konkurrensen ska tas tillvara på i allra högsta grad 
(Konkurrensverket, 2017). Samtidigt beskriver Upphandlingsmyndigheten (2017) hur 
upphandlande myndighet ska möjliggöra för små och medelstora företag att lämna anbud 
(Upphandlingsmyndigheten, 2017). Hanteringen av samordnade ramavtal tycks inte stämma 
överens med dessa beskrivningar av hur en upphandling ska gå till. Genom att så pass många 
kommuner går ihop ställs för omfattande krav som små och mellanstora leverantörer inte kan 
leva upp till. Detta hämmar även konkurrensen (TF Driftchef utemiljöer, 1december 2017). 
Däremot beskriver en VA- Ingenjör vid Salems kommun att exempelvis Peab använder sig av 
många mindre underleverantörer som kommunen måste godkänna. (VA- ingenjör, 6 december, 
2017). Detta tyder på att det finns det utrymme för små företag att ta sig in i större ramavtal, 
dock på huvudleverantörens villkor. Ytterligare en aspekt som bidrar till skev konkurrens är 
avtalets utformning. Tre leverantörer är inblandande i avtal Dnr: TI 2014 1096. Om den först 
tillfrågade, Peab Asfalt AB inte är villig eller inte kan genomföra avropet från ramavtalet 
tillfrågas Skanska Asfalt AB, och sedan går frågan vidare till Svevia AB. Om ingen av dessa 
företag tar sig an avropet så utlyser kommunen en ny projekttävling där utomstående 
leverantörer har möjlighet att lämna anbud. Att utlysa en ny projekttävling är kostsamt och tar 
väldigt mycket resurser, därmed är detta något kommunen helst inte gör. Detta är dock den enda 
chansen för andra leverantörer att genomföra ett projekt inom avtalet (Driftchef för gata/park, 
1 december, 2017). Vidare finns även en beloppsgräns inskrivet i ramavtal Dnr: TI 2014 1096 
på 1,2 miljoner kronor. Om ett arbete överstiger detta belopp måste kommunen, med hjälp från 
Telge Inköp AB annonsera ut projektet. Annonseringen går dock inte nödvändigtvis ut till 
allmänheten, så det är för kostsamt, utan utannonseras till de tre företag som redan ingår i 
avtalet. På sätt och vis hämmas därmed konkurrensen av Avtal Dnr: TI 2014 1096 utformning. 
Detta stämmer överens med Nordi och Erridge (1994) uppfattning att långvariga avtal mellan 
en myndighet och en leverantör kan hämma konkurrenssituationen, då det är svårt för andra 
företag att få in en fot i kommunens utveckling (Nondi & Erridge,1994, 171).  

Driftchef för gata/park beskriver hur hen skulle vilja utöka konkurrensen, och möjliggöra 
för mindre och fler företag att lämna anbud (Driftchef för gata/park, 1 december, 2017). Detta 
styrks av Ilke Onur, Rasim Özcan, Bedri Kamil Onur Tas forskning, i vilken de hävdar att om 
vatten och vägarbetes konkurrenssituationen ska vara optimal avseende pris, ska det finnas 
minst sju leverantörer som lämnar anbud. De hävdar att detta skulle skapa en mer nyanserad 
och hälsosam konkurrenssituation (Onur, Özcan & Tas, 2011, 210).  

 
5.2 Tid är pengar 
Driftchef för gata/park beskriver att bör och skall-kraven är viktiga att hålla sig till när ett arbete 
avropas från ramavtalet. Huvudansvaret ligger här på kommunen att ställa noggranna krav på 
leverantören för att möjliggöra att arbetet blir genomfört inom rätt tid och på rätt sätt (Driftchef 
för gata/park, 1 december, 2017). Det ramavtal som har slutits med Peab asfalt AB, Skanska 
Asfalt AB och Svevia AB har inte preciserat någon konkret genomförandetid. Detta kan skapa 
stora problem för en liten beställare som Salems kommun beskriver Driftchef för gata/park;  
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Vi har varit tvungna att vänta i över två månader nu för leverantören att komma och asfaltera här i 
kommunen, vi är så lågprioriterade så de är svårt att få dem att komma. Invånarna har börjat klaga vilket 
har skapat en del friktion i dialogen med dem vilket sänker deras förtroende för kommunen (Driftchef för 
gata/park, 1 december, 2017).   
 

Tambulasi (2009) beskriver att de viktigaste delarna när den offentliga sektorn avtalar med den 
privata sektorn är att rätt resultat ska genomföras på rätt sätt och till rätt mängd pengar. Han 
beskriver även att en grundpelare i det nuvarande systemet är vikten av effektivitet. Om detta 
uppfylls är genomförandet lyckat (Tambulasi, 2009, 174). Eftersom att kommunen tycks vara 
lågprioriterad och tvingas vänta på leverantörer så pass länge tyder detta på att avtalet i viss 
mån inte lever upp till Tambulasis bild av att effektivitet är en del av ett lyckat avtal. Driftchefen 
för gata/park tillägger att enligt hens erfarenhet är mindre företag mer måna om att leverera ett 
bra resultat så snabbt som möjligt för att skapa en så god relation med kunden som möjligt 
(Driftchef Gata/Park, 1 december 2017). Om kommunen skulle vända sig till en annan 
leverantör eller visa missnöje gentemot aktuell leverantör beskriver TF Driftchefen för 
utemiljöer att Om ett område måste asfalteras och ingen av företagen lever upp till den tidsfrist 
som vägarbetet behövs inom så kan det skapa friktion mellan kommunen och leverantören (TF 
Driftchef utemiljöer, 1 december 2017). Detta liknar Bovaird & Löfflers (2009) teori om att 
”the end does not justify the means” vilket innebär att processen till resultatet är lika viktigt 
som resultatet i sig (Bovaird & Löffler, 2009, 9).  Detta tyder på att oavsett om resultatet av 
asfalteringen blir godkänt, rättfärdigar inte det förseningarna, då klagomål har inkommit till 
kommunen. Erridge (2009) beskriver vidare att detta kan förutses genom att analysera 
utformningen av kontraktet. Därmed är det viktigt att kontraktet är välformulerat när det skrivs 
på av parterna (Erridge, 2009, 104). Således är det även väldigt viktigt att granska om 
leverantören lever upp till det parterna har avtalat om. Genom granskning försäkras även 
kommunen att arbetet blir korrekt genomfört. Erridge (2009) tillägger även det viktigt att ha en 
offentlig sektor som ser till invånarnas bästa. Det faktum att skattepengar används till att sluta 
avtalet föranleder att den offentliga aktören måste granska leverantören så att inte 
extrakostnader tillkommer (Erridge, 2009, 104). Kommunen får i fall av försening eller friktion 
mellan kommunen och leverantören inte bryta mot ramavtalet genom att vända sig till en annan 
leverantör (Bergman, 2010, 7). Om kommunen gör detta riskerar de att bli ersättningsskyldiga 
(TF Driftchef utemiljöer, 1 december, 2017). 

Driftchef för gata/park fastställer även att det är kommunen som har det yttersta ansvaret 
när det kommer till att arbetet blir genomfört inom en rimlig tid. Detta gör att ett samarbete 
med ett företag som inte prioriterar kommunen blir svårt att hantera (Driftchef gata/park, 1 
december, 2017). Detta kan kopplas till Jacksons (2009) forskning om svårigheten för 
kommuner att bibehålla kontrollen över den privata sektorn (Jackson, 2009, 38). Kommunen 
måste därmed granska leverantören för att se till att kontraktet följs.  

 Bovaird & Löffler (2009) redogör även för att invånarnas behov är viktiga och att 
kommunen måste göra sitt yttersta för att tillfredsställa dessa (Bovaird & Löffler, 2009, 9).  
Således kan detta bli svårt om kommunen inte har kontroll över den privata sektorns leveranstid 
på tjänsten, och genomförandet av arbetet. TF driftchefen för utemiljöer beskriver även att det 



 

 17 

finns risk för att priset höjs av olika anledningar, till exempel tillkommande av varor, extra 
användning av maskiner och dylikt (TF Driftchef utemiljöer, 1 december, 2017). Detta är 
ytterligare en risk när kommuner avtalar med den privata sektorn. TF driftchefs påstående 
styrks av Jackson (2009) när det kommer till att en prishöjning är en risk när ansvaret för 
genomförandet överlåts till leverantören (Jackson, 2009, 38). Enligt Konkurrensverkets rapport 
om samordnade ramavtal utfärdat av Bergman (2010) kan priset komma att höjas då mängden 
varor kan variera när kommuner som sluter avtal gemensamt måste kompromissa inbördes. 
Detta kan föranleda problem om behovet av varor eller tjänster förändras under avtalets gång. 
(Bergman, 2010, 7).  

Enligt ramavtal Dnr: TI 2014–1096 är den första tidsperioden ett år från påskrivet avtal 
med möjlighet till förlängning. Det är inte förrän förlängningsprocessen sker som parterna har 
möjlighet att förhandla om priset. Detta tyder på att det inte finns så mycket flexibilitet då 
kommunen kan behöva förhålla sig till ett avtal som inte är skräddarsytt för just Salems 
kommun. I kontraktet står även att kommunen kan upphäva kontraktet om leverantören inte 
följer kontrakterade bestämmelser, och vise versa. Detta gör att om kommunen är missnöjd med 
leverantören kan inte kontraktet sägas upp om inte leverantören gjort något som brutit mot en 
avtalad punkt.   
 
5.3 Kompetensbrist inom kommunen 
Företag som Peab, Skanska och Svevia besitter mycket makt och kapital. Detta tar sig uttryck 
främst i hur de använder sig av juridiken, beskriver Driftchef för gata/park. Peab och resterande 
företag besitter mycket hög kompetens på sina arbetsplatser vilket gör att de ofta kan formulera 
avtal och förhandla till sin fördel. Kommunen har svårt att mäta sig med leverantörernas 
kompetens och hamnar därmed i bakkant i förhandlingen trots att de ska ha den sista talan (TF 
Driftchef utemiljöer, 1 december 2017). Enligt Jacksons (2009) teori om Public Private 
Partnership finns det risk för att aktuell myndighet tappar kontrollen över leverantören. Detta 
är något som Driftchef för Gata/Park anser är tydligt när en liten kommun som Salem förhandlar 
med företag som Peab för att sluta avtal som Dnr: TI 2014 1096. Ytterligare en risk är det 
stigande priset om kommunen inte har kartlagt arbetet till fullo.  
 

Vi lägger fram ett underlag och efter detta lägger leverantörerna ett anbud (inom ramavtalet) som senare 
godkänns eller inte av oss på kommunen. Detta kan dock skapa problem då vårt arbete kan vara 
bristfälligt. Detta är på grund av att vi inte har tillräckligt med kompetens för att täcka alla områden av 
underlaget. I och med detta kan leverantören se hålen i underlaget, lägga ett anbud medvetskapen att 
kostnader kommer att tillkomma för vi inte har behandlat de områden i underlaget vi har presenterat 
(Driftchef för gata/park, 1 december, 2017). 
 

För att förtydliga citatet måste kommunen lägga fram ett underlag för att presentera det 
ärende som ska avropas. Eftersom kommunen besitter mindre kompetens inom området, finns 
det risk för att underlaget som kommunen lägger fram är bristfälligt. Detta är en anledning till 
att kommunen är outsourcad till Telge Inköp AB. Outsourcingbolag såsom Telge Inköp AB har 
stor erfarenhet samt effektiva medel för att gardera sig mot att situationer såsom denna. Om 
detta mot all förmodan händer finns risken att extrakostnader tillkommer då leverantören ser 
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dessa brister och väljer att dra nytta av kommunen för att tjäna pengar (TF Driftchef Utemiljöer, 
1 december, 2017). Reese och Rosenfeld (2005) menar att den privata sektorn alltid kommer se 
vinstdrivande verksamhet som en högre prioritering än att bibehålla säkerhet i den offentliga 
sektorn (Reese & Rosenfelt, 2005, 647). Johnsson (2008) redogör för hur outsourcingbolag kan 
hjälpa kommunen att parera den problematik som kan uppstå när förhandlingar sker mellan 
stora företag och kommunen. En teknisk lösning som outsourcingbolag såsom Telge Inköp AB 
kan hjälpa till med är att omvandla rörliga kostnader till fasta. Detta kan göra att mindre 
oväntade kostnader tillkommer. Detta kan förändra strukturen för framtida avrop (Johnson, 
2008, 250).   

Jackson (2009) menar att skattebetalarnas pengar som leverantören förvaltar när de utför 
tjänster åt kommunen, säkras genom den infrastruktur som leverantören bygger (Jackson, 2009, 
38). Asfaltering är däremot en slitagevara, beskriver Salem kommuns VA- ingenjör. Detta tyder 
på att pengarna som investeras i asfalteringsarbeten inte kan återanvändas då vägarna måste 
asfalteras om efter ett antal år och därmed förvinner pengarna genom slitage (VA- ingenjör, 6 
december, 2017). Således är det viktigt med ett fördelaktigt avtal för kommunens del, så att 
skattebetalarnas pengar inte slösas.  
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6.   DISKUSSION  
 
Processen för offentlig upphandling är komplex. Ämnet är också mycket omskrivet. Sedan 
1980-talet har mycket förändras. En av förändringarna är att mycket makt har förflyttats från 
den offentliga sektorn till den privata. Idag läggs mycket ansvar på att kommunen ska välja 
leverantör med omsorg då leverantören, när den väl är vald, har mycket ansvar för att arbetet 
ska bli väl genomfört. Som tidigare nämnt finns det ett antal olika upphandlingsmetoder som 
kan användas. En av dem är direktupphandling där kommunen själv väljer vilken leverantör 
den vill använda utan att utannonsera en projekttävling. Denna typ av upphandling används inte 
lika ofta, då det finns en beloppsgräns ovanför vilken kommunen måste utannonsera 
upphandlingen. Ytterligare en upphandlingsmetod som har belysts är ramavtal. Denna typ av 
upphandling används för att täcka ett större område, där exemplet i denna uppsats har varit 
asfaltering och markarbetesavtalet Dnr: TI 2014 1096. Detta avtal är ett exempel på ett avtal 
som löper under en längre period, där kommunen ska vända sig till samma leverantör, även om 
små arbeten skall genomföras. Såldes har uppsatsen behandlat och analyserat hur outsourcing 
av offentlig upphandling påverkat Salems kommun. Även hur det kan leda till samordnade 
ramavtal (ramavtal slutna med andra kommuner) och vilken påverkan detta har på konkurrens 
och kommunens kontroll över sin verksamhet.  
 

6.1 Hur fungerar outsourcing för kommunen? 
Den första bidragande faktorn till att kommunen kan hamna i en ond cirkel när den upphandlar 
är kommunens storlek. Salems kommun är för liten för att kunna hantera detta komplexa 
förfarande på egen hand. Förutom att det skulle vara svårt att hantera den administrativa delen 
så skulle det även vara svårt att upprätthålla en jämn maktbalans mellan kommunen och 
leverantören. Erridge (2009) beskriver relationen som svårbalanserad. Vad gäller Salems 
kommun och främst Peab (från det avtal som exemplifierats) pekar det på att kommunen hade 
haft svårt att hantera ett så pass stort företag. Detta tyder på att kommunen kan dra nytta av att 
ha sin upphandlingsprocess outsourcad.  I fallet med Salems kommun är detta precis vad man 
har gjort. Telge Inköp AB kan hjälpa till med att medla mellan parterna för att driva 
förhandlingen framåt på ett mer jämställt vis än om Salems kommun hade drivit förhandlingen 
själv. Vidare finns det ett värde i den kompetens som ett outsourcingbolag så som Telge Inköp 
AB innehar. De har ett bättre förhandlingsläge, då de har möjlighet att använda sig av 
utvecklade tekniska lösningar som kan bidra till en smidigare hantering av processen. Salems 
kommun kan då omvandla rörliga kostnader till fasta genom att verksamheten är outsourcad. 
Jansson (2008) beskriver även att chansen att omvandla rörliga kostnader till fasta ökar genom 
att verksamheten är outsourcad. Om detta är möjligt anses det vara fördelaktigt då pengar kan 
sparas genom denna metod.  

Vidare kan Telge Inköp AB bidra till vissa mindre fördelaktiga delar i processen. Aspekter 
som att förhandlingarna flyttas längre ifrån invånarna samt att skattepengar läggs på att bara 
underhålla upphandlingsverksamheten kan anses vara problematiska. Vad gäller Salems 
kommun tyder detta på att kommunen främst gynnas av användningen av ett outsourcingbolag. 
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6.2 Hur fungerar samordnade ramavtal? 
Samordnade ramavtal har som alla delar i processen för offentlig upphandling både positiva 
och negativa sidor. I exemplet av avtal Dnr: TI 2014 1096 har kommunen via Telge Inköp AB 
samordnat ramavtalet med andra kommuner i det närliggande området. Det första motivet 
bakom att sluta samordnade ramavtal (även ramavtal i helhet) är att dra ned på de administrativa 
kostnaderna då endast ett avtal sluts över ett större område. Ett ytterligare motiv bakom ett 
samordnat ramavtal är att kommunerna skapar en stor plattform, där efterfrågan på arbete är 
mycket större än om Salem hade varit ensam i upphandlingen. Plattformen agerar som ett 
incitament för stora företag då det finns mycket pengar att tjäna. Därmed lägger stora företag 
anbud för att vinna ramavtalet. Genom att göra detta skapas en mer attraktiv 
upphandlingssituation som i sin tur bör bidrar till att pressa ner priset då många företag vill 
vinna upphandlingen. Att uppnå det mest fördelaktiga priset för kommunerna är således målet 
med att samordna en upphandling.  

Det finns emellertid ett antal nackdelar med denna typ av upphandling. Illusionen med att 
samordna en upphandling är att mycket arbeten kommer behöva genomföras och därmed 
kommer viljan från företag att vinna upphandlingen vara stark. Detta kan upplevas som en skev 
bild av hur verkligheten faktiskt ser ut. När ett samordnat ramavtal sluts klumpas ett antal 
kommuner ihop för att förhandla som en centraliserad enhet. Avrop kan inte göras centraliserat 
då alla kommuner har olika behov. När avtalet är slutet och avrop ska göras, görs detta således 
individuellt från varje kommun.  Kommunerna har då decentraliserats. Kommunen får därmed 
inte samma kraft de tidigare haft när avtalet slöts. Detta kan i slutändan skapa en knivig situation 
för kommunen då de går från en stor aktör till en liten aktör när avtalet väl har slutits. Detta kan 
göra att kommunen därmed inte är högt prioriterade när ett avrop görs inom ramavtalet. Den 
tidigare illusionen av att många och omfattande arbeten skulle genomföras genom avtalet 
försvinner i och med att kommunerna gör enskilda avrop. Vidare, ska avtalet i praktiken leda 
till att genomförandet av avropet går snabbare än att sluta nya upphandlingar varje gång ett 
arbete måste genomföras. Däremot har anställda på Salems kommun kommenterat att i 
realiteten går genomförandet fortfarande väldigt långsamt då de avrop som görs från Salem inte 
är speciellt omfattande och därmed finns det inte en stor summa pengar att tjäna. Leverantören 
prioriterar därmed inte att komma till Salem. 

Avtalet Dnr: TI 2014 2096 kan ses som icke- flexibelt på ett positivt och negativt sätt. 
Priserna är som tidigare nämnt fasta under avtalstiden. Om priserna är förmånliga kan detta ses 
som gynnsamt för kommunen. Enligt Jackson (2009) finns det vissa tendenser till att priset kan 
stiga när den offentliga sektorn avtalar med den privata. Genom att utsätta fasta priser minskar 
denna risk. I ett samordnat ramavtal däremot måste kommunerna kompromissa med varandra 
och leverantören om priset. Detta kan leda till att det fasta priset som i slutändan sätts inte 
nödvändigtvis är fördelaktigt då kommunerna kan ha olika behov. Detta kan leda till att 
kostnaderna rinner iväg speciellt om kommunens efterfrågan på tjänster ökar. 

Den omfattande efterfrågan av tjänster innebär att endast stora företag med hög kapacitet 
har möjlighet att uppfylla de bör och skall-krav som ställs inom upphandlingen. Små och 
mellanstora företag blir därmed bortsållade i processen. Detta hämmar därmed konkurrensen 
då många företag inte har möjlighet att lägga ett anbud. Jansson (2013) redogör även för att 
kommunens bör och skall-krav ska vara väl genomtänkta och tydliga. Ett alternativ skulle 
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kunna vara att kommunen skulle specificera sina bör och skall-krav för att försöka gynna små 
och mellanstora företag. Detta kan också vara en nackdel då kommunen främst måste se till 
sina egna behov innan de ser till de mindre företagens behov.    

I avseende av trygghet och förutsebar kostnad är ramavtal det mest fördelaktiga 
alternativet. Anledning till detta är att kommunen alltid vet vilket företag de ska vända sig till 
om ett arbete som ska genomföras samt att de administrativa kostnaderna sjunker. Vidare kan 
just samordnade ramavtal vara negativt på grund av den illusionen som uppstår under 
förhandlingen av att kommunen har höga behov som de inte kan leva upp till. I det avseendet 
hade det kanske varit bättre att Salem upprättade egna avtal, då den nuvarande situationen tycks 
medföra långa väntetider eftersom att avropen från Salems kommun inte är särskilt omfattande. 
Således måste avvägningar göras mellan samordnade ramavtal och enskilda ramavtal. I 
slutändan är samordnade ramavtal det mest ekonomiskt fördelaktiga, vilket är det huvudsakliga 
målet med offentlig upphandling enligt LOU.  
 
6.3 Främja eller nonchalera konkurrens? 
Det finns många regleringar kring skapandet av en hälsosam konkurrenssituation. 
Konkurrensverkets regleringar om konkurrens är till för att ge alla leverantörer en chans att 
vinna upphandlingar samt att växa ytterligare. Ett alternativ till samordnade ramavtal är 
direktupphandling. Salems kommun genomför ofta direktupphandlingar, beskriver Lennart 
Kalderén. Dessa upphandlingar är fördelaktiga i det avseende att de är tidseffektiva och flexibla 
för kommunen. Anledningen till detta är att kommunen vänder sig direkt till önskvärd 
leverantör. Kommunen kan även byta leverantör om kommunen är missnöjd med 
genomförandet. 

Direktupphandlingar sker utan någon slags konkurrensutsättning. Även detta kan hämma 
konkurrensen, då kommunen väljer företag efter eget tycke. År 2014 höjdes beloppsgränsen för 
direktupphandlingar. Detta skulle kunna bidra till att inte främja konkurrensen under den 
angivna beloppsgränsen, då det utökar möjligheten till direktupphandling där kommunen själv 
väljer leverantör. Kommunen slipper då de administrativa kostnader som uppstår om en 
projekttävling utlyses (se figur 3). Gadde och Snehota (2000) beskriver att en ytterligare fördel 
med kortvariga kontrakt är att det kan vara förmånligt för kommunen om det visar sig att 
leverantören inte lever upp till kommunens standard. Trots de positiva sidorna med kommunens 
frekventa direktupphandlingar samt deras samordnade ramavtal hamnar ändå främjade av 
konkurrens i skymundan.  

Ännu ett exempel på hur konkurrens kan hämmas genom kommunens nuvarande hantering 
är hur avtal Dnr: TI 2014 1096 inom asfaltering och markarbete är utformat. Avtalet är som 
tidigare nämnt stängt till 3 olika leverantörer som tillfrågas i en fast turordning. Om priset på 
ett avrop passerar 1,2 miljoner kronor utlyser kommunen en ny projekttävling som endast går 
ut till de tre företag som ingår i ramavtalet. Det är sällan kommunen utlyser en projekttävling 
till allmänheten då det är kostsamt och således kan anses vara ekonomiskt ineffektivt. Detta 
tyder på att konkurrensen hämmas då olika företag ofta inte får chansen att lämna anbud på 
projekt som kan generera en större summa pengar.  

Salems kommun måste finna en balans i att främja sin egen ekonomi samtidigt som de 
måste livnära konkurrensen som måste bibehållas för att upphandlingen ska vara fördelaktig 
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för alla inblandade parter. Det är en svår uppgift att hitta denna balans då främjande av 
kommunens ekonomiska situation ofta kan leda till hämmande av konkurrens. Tendenser till 
hämmande av konkurrens hittar vi inom Salems kommuns arbete. Detta görs dock för att dra 
ned på utgifter samt bespara tjänstemännen från extra arbete. Detta är en avvägningsfråga där 
en rimlig balans måste hittas för att främja både ekonomin och konkurrensen till fullo.   
 
6.4 Vad har vi kommit fram till? 
Problematiken som har presenterats i uppsatsen har en tydlig dominoeffekt. På grund av att 
kommunen är liten och har en begränsad administrativ kapacitet, har de tagit hjälp 
outsourcingbolaget Telge Inköp AB. I och med detta sluter kommunen samordnade ramavtal. 
Om kommunen inte hade varit outsourcade hade inte samordnade ramavtal varit lika aktuellt. I 
och med samordnade ramavtal medföljer olika konsekvenser. En av dessa konsekvenser är 
illusionen som skapas på grund av att en centraliserad front baserad på kommunernas kollektiva 
behov attraherar stora företag. När avtalet väl sluts decentraliserats kommunerna igen. Avropen 
blir därmed små och därför lågprioriterade, vilket kan medföra att kommunens enskilda behov 
kan bli åsidosatta av leverantören. Vidare är ytterligare ett potentiellt problem att kommunen 
tvingas kompromissa med de andra kommuner som ingår i ramavtalet.  

I och med samordnade ramavtal kan även konkurrensen falla mellan stolarna. Detta kan 
hända på grund av att bör och skall-kraven, som är en nyckel till alla typer av upphandlingar 
sätter stopp för mindre företag att ta sig in på marknaden. Endast större företag kan då lämna 
anbud, eftersom att dessa företag är de enda som kan leva upp till kraven. Ramavtalet bidrar 
även till att utesluta andra aktörer än de avtalade, så som ramavtalet som har exemplifierats i 
uppsatsen. Ett alternativ kan vara att direktupphandla, men även det har sina för- och nackdelar. 
Å ena sidan har kommunen större valfrihet. Å andra medför frekvent direktupphandling en viss 
problematik i form av administrativa kostnader. Det är även hämmande för konkurrensen då en 
projekttävling aldrig utlyses.  

 

7.   SLUTSATS 
 
I slutändan finns det vissa delar av det nuvarande systemet som är bristfälligt. Trots detta är 
kommunens hantering av processen för offentlig upphandling det mest fördelaktiga i dagens 
situation. I detta fall är kommunens främsta uppgift att tillvarata kommunala skattemedel. Trots 
att vissa delar av upphandlingsprocessen är bristfälliga, är kommunens hantering på rätt väg. 
Genom att kommunens administrativa hantering av offentlig upphandling är outsourcad skapar 
Salems kommun ett större förhandlingsutrymme gentemot större leverantörer. Det kan anses 
vara positivt då maktbalansen mellan aktörerna jämnas ut. Däremot kan användning av 
outsourcingbolag leda till att det sluts samordnade ramavtal mer frekvent. Således kan detta 
bidra till hämmad konkursen och föreningar i genomförandet av arbeten. Trotts detta skapas 
större chans att priset på varor och tjänster sjunker, vilket är kommunens främsta skyldighet 
enligt LOU.  
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7.1 Vidare forskning 
Problemet är svårlöst och vidare forskning krävs inom området. Ytterligare forskning kan göras 
inom många områden av offentlig upphandling. Exempel på vidare forskning är att se till hur 
lagen bör utvecklas för att underlätta själva upphandlingen. Det kan även vara värt att undersöka 
hur småföretag påverkas och vidare hur den tuffa konkurrenssituationen som uppstår inom 
processen för offentlig upphandling ska hanteras. Vidare skulle det vara bra för forskning inom 
detta område att se till hur andra kommuner hanterar och påverkas av offentlig upphandling. 
Även avtal inom andra samhällsområden skulle kunna analyseras för att utvärdera eventuella 
skillnader.  
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9.   Bilagor 
 
Intervjuguide för Salems kommuns VA- Ingenjör. 
 

•   Vad tycker du om att Salems kommun har sina upphandlingar outsourcade? 
•   Hur fungerar de befintliga ramavtalet enligt dig? 
•   Hur ofta sluter ni direktupphandlingar? 
•   Vad tycker du om att kommunen samordnar ramavtalen? 
•   Tycker du att mindre företagare ska få större chans att få lämna anbud på ramavtal 

inom asfaltering? 
•   Finns det transparens i hur mycket allt som involveras när platser asfalteras kostar? 
•   Får ni någon rabatt inom asfaltering pga slutet ramavtal? i så fall hur mycket rabatt? 
•   Är detta egentligen billigare än att vända sig till andra leverantörer 
•   Vad är den främsta anledningen till att samordnade ramavtal sluts? kostnad? 

effektivitet? kvalite? ingen? 
•   Tar ni ofta in mindre företag för att komplettera om de större företagen inte levererar 

under en viss tid? 
•   Har ni en tidsangiven tid då asfalteringsarbete måste genomföras? 
•   Vad är konsekvenserna när/om ni vänder er till ett mindre företag? 
•   Kan det komma påföljder av de större företagen som ni slutit ramavtal med? 
•   Är dessa stora företag det bästa alternativet? 

 
Intervjuschema för Lennart Kalderén och Jennie Portnoff 
 

•   Varför använder ni er av ett outsourcingbolag? 
•   Vad är för och nackdelarna med att ha delar av sin verksamhet outsourcad till ett 

privat bolag? 
•   Vad tycker du personligen om att kommunen har outsourcat delar av sin verksamhet 

till ett annat bolag? 
•   Vad skulle kunna göras bättre än hur det ser ut i dagsläget? 

 
•   Anser ni att denna nyfunna konkurrens är positiv eller negativ? 
•   Anser ni att konkurrensen maximerar potentialen att skapa det bästa resultatet i 

slutändan?  
•   Anser ni att maktbalansen är jämn mellan er och den privata sektorn när ni avtalar? 

 
•   Hur går er granskning till när ni har slutit ett ramavtal och ett ytterligare projekt i den 

sektorn skall genomföras? 
•   Ställs ytterligare krav på leverantören om ni har ett långvarigt samarbete? 

  
•   För er, vad är mest avgörande när en offentlig upphandling sluts? 

•   Varför är just det mest avgörande? 
•   Hur försöker ni adressera dessa tre punkter? Miljö? Social hållbarhet? Kvalite? 
•   Om det är så att ni sitter i en position där ni måste kompromissa bland dessa tre 

(möjligtvis för att pengarna inte räcker) Hur kompromissar ni? 
•   Hur känner du över den kompromissen? Hur skulle det kunna förbättras?  
•   Ni nämner inte social hållbarhet eller kvalité i er upphandlingspolicy, finns det en 

anledning till detta? 
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•   Om många anbud lämnas, hur går processen till för att avgöra vem som vinner 
upphandlingen? 
 

•   Direktupphandlingar sker om priser ligger under 534, 890 kr men även om det anses 
nödvändigt och om det finns skälig grund. Hur ofta sker direktupphandlingar inom 
kommunen? 

•   Hur arbetar ni för att skapa en så hög transparens som möjligt för medborgarna? 
 
 
Intervjuschema för Driftchef för Gata/Park och TF Driftchef för Utemiljöer. 
 

•   Vad är din roll + vem är du? 
•   Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
•   Hur ser din roll ut när en offentlig upphandling sluts inom asfaltering och vägarbete? 
•   Gör ni mycket direktupphandlingar? 

•   Om ja? Hur kommer det sig? 
 

•   Hur sker dokumentationen av direktupphandlingar ut? 
•   Har ni många ramavtal inom detta område? 
•   Med vem/vilka? 
•   Hur tycker du att samarbeten med Telge Inköp AB fungerar? 
•   Hur brukar skall-kraven/bör-kraven se ut? 
•   Vad spenderar ni mest pengar på? 
•   Anser ni att denna nyfunna konkurrens är positiv eller negativ? 
•   Hur tycker du att samordnade ramavtal fungerar för kommunen? 

 
 


