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In order for construction projects to be completed
within the specified time limit while at the same time
be financially sustainable it requires thorough
preparation and an extensive planning. Most essential
is the groundwork and the design that determines the
project's progress. There are many aspects to consider
in order to avoid inconveniences such as delay,
litigation, unexpected cost etcetera. If mistakes are
made in an early stage it is very likely that the error
will follow the process and become an expensive
correction cost towards the later part of the project. In
other words, it is expensive to rectify defects later on.
Many times more expensive than if the deficiencies can
be found before the construction phase begins.
It is up to the client to define what they want to have
built. When the idea for a project has been brought to
the client he/she must describe and explain the
construction in detail. It is from these documents that
contractors will base their tender in the hope of
performing the contract. This basis is called for enquiry
documents and includes specifications, blueprints and
descriptions of the project. Inadequate enquiry
documents may lead to major consequences.
Consequences that often is easy to avoid through a
detailed and thorough groundwork. That is
unfortunately not the case in the construction industry
today.
This bachelor thesis is intended to analyse and identify
the development of enquiry documents and investigate
the common shortcomings. The work has been carried
out for eleven weeks in collaboration with Skanska
Sweden and creates an awareness and understanding
of the enquiry documents value to the reader in the
industry. The study also deals with procurement
process, which is the stage where the enquiry
documents plays its part. Common deficiencies in the
enquiry documents will be presented as a conclusion
combined with the flaws impact on project time and
project cost. Finally, there are also suggestions on how
common deficiencies can be avoided.
Key words: Enquiry documents, procurement, design,
construction law
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SAMMANFATTNING
För att byggprojekt ska stå färdiga inom utsatt tidsgräns och samtidigt
vara ekonomiskt hållbara krävs grundliga förberedelser och en gedigen
planering. Mest väsentligt är förarbetet och projekteringen som avgör
projektets förutsättningar. Det finns många aspekter att ta hänsyn till
för att undvika olägenheter såsom försening, rättstvister, oväntade
kostnader etcetera. Görs det misstag redan i ett tidigt skede är risken
stor att felet följer med i processen och blir en dyr korrigeringskostnad i
projektets senare del. Med andra ord är det dyrt att rätta till fel i
efterhand, många gånger dyrare än om bristerna kan hittas innan
byggskedet satt igång.
Det är upp till beställaren att definiera vad denne vill ha byggt. Efter att
idén till ett projekt har väckts måste beställaren i detalj beskriva och
redovisa vad det är som ska konstrueras. Det är dessa handlingar som
byggentreprenörer sedan ska utgå ifrån när de lämnar in sina anbud i
förhoppningen att få utföra entreprenaden. Detta underlag kallas för
förfrågningsunderlag och innehåller bland annat specifikationer,
ritningar och beskrivningar över projektet. Ett bristfälligt underlag kan
få stora konsekvenser, konsekvenser som ofta är enkla att undgå genom
ett utförligt och genomarbetat underlag. I byggbranschen idag är tyvärr
så inte fallet.
Det här examensarbetet är ämnat att analysera och kartlägga
framtagningen av förfrågningsunderlag samt utreda vilka brister som
vanligen existerar. Arbetet har utförts under elva veckors tid i
samarbete med Skanska Sverige och målet är att skapa en medvetenhet
och förståelse över förfrågningsunderlagets värde för läsaren i
branschen. Arbetet behandlar också ämnet upphandling som är skedet
där underlaget är av betydelse. Som konklusion redovisas vanliga
brister i underlaget och vad de får för konsekvens för projektets
kostnad och tid. Avslutningsvis ges också förslag på hur vanliga brister
kan undvikas.
Nyckelord:
Förfrågningsunderlag,
entreprenadjuridik
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
I dagens byggbransch är det många aspekter att ta hänsyn till vid
uppförandet av ett projekt. Målet är givetvis att det som beställs är det
som också byggs och står färdigt vid byggtidens slut. För att uppnå
detta gäller det att planera och projektera väl. Förutsättningarna sätts
tidigt i en byggprocess, långt innan ett projekt börjar synas i praktiken.
När en idé till ett projekt väckts är det beställarens ansvar att ta fram
underlaget för idén. Detta underlag kallas för förfrågningsunderlag och
innehåller handlingar som klarlägger hur projektet i fråga ska genomföras och utformas. I huvudsak omfattar alla underlag samma
information men kan variera beroende på hur genomarbetade handlingar är, med andra ord hur mycket tid som lagts på förarbetet.
Bristfälliga förfrågningsunderlag kan ha flera negativa aspekter. Bland
annat finns risk för tvister mellan parter på grund av missförstånd. Det
finns också risk för onödiga förseningar och kostnader för ändringsoch tilläggsarbeten men även felaktigt utförande. Med ett utförligt och
tydligt förfrågningsunderlag kan många av dessa konsekvenser
undvikas.
Den stora problematiken med bristande underlag är att det i huvudsak
resulterar i oväntade och onödiga kostnader för beställaren. Försening
kan leda till förseningsviten, rättstvister kan leda till skadestånd, felkonstruktioner kan leda till ändrings- och tilläggskostnader med mera.
Under det senaste decenniet har ett flertal byggentreprenader runtom i
Sverige kommit att bli tydliga exempel där denna problematik legat i
fokus och där projektet blivit många gånger dyrare än vad som först
beräknats. I stort är branschen överens om att det är i det tidiga skedet
som något måste förändras. Att mer tid måste läggas på projektering
och planering för mer genomarbetade förfrågningsunderlag kan vara
en lösning som således leder till tids- och kostnadsbesparingar.
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1.2 Syfte
Denna undersökning har som avsikt att klargöra värdet av genomarbetade förfrågningsunderlag och hur detta kan leda till tids- och
ekonomiska besparingar för ett byggprojekt.
Syftet är också att hitta och analysera vilka de vanliga bristerna är och
ta reda på varför de uppstår. Lösningar till problemen kan således påvisas och misstagen reduceras, en del brister kan förhoppningsvis också
elimineras.

1.3 Mål
Medvetenheten och förståelsen för förfrågningsunderlagets betydelse
är av stor vikt. Målet med denna undersökning är därmed att ge
branschen ett aktuellt och relevant underlag som förklarar värdet av ett
genomarbetat förfrågningsunderlag.

1.4 Frågeställningar
!
!
!
!
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Vilka är de vanliga bristerna i förfrågningsunderlag?
Vilka blir följderna vid bristande förfrågningsunderlag?
Vad är orsaken till att misstag i förfrågningsunderlag begås?
Vilka besparingar kan göras genom genomarbetade
förfrågningsunderlag?

1.5 Avgränsning
Avgränsning i undersökningen har gjorts till förfrågningsunderlag för
utförandeentreprenader, detta då den andra entreprenadformen,
funktionsentreprenader, innebär att det är samma entreprenör som
ansvarar för projekteringen som också utför byggnationen.
Förfrågningsunderlaget är alltså av annan karaktär där beställaren
endast behöver beskriva projektets verksamhet och funktion. I och med
detta är det också standardavtalet AB 04 som berörs och inte ABT 06,
ABK 09, ABS 09 eller ABM 07.
Vidare avgränsning har också gjorts till de tids- och kostnadsbesparingar som kan uppnås genom mer genomarbetade underlag. Tid
och kostnad kommer ofta (läs alltid) hand i hand inom byggprocessen.
Andra fördelar som kan uppnås såsom bättre kvalitet, färre missförstånd och tvister omnämns visserligen men har inte lagts fokus på.
Begränsning har också lagts till förfrågningsunderlagets handlingar
innan förhandling med entreprenör. Kontraktshandlingar behandlas
därmed inte.
En summering av studiens avgränsningar kan göras, enligt nedan:
!
!
!

Utförandeentreprenader och därmed standardavtalet AB 04
Fokus på tids- och kostnadsbesparing
Handlingar innan förhandling med entreprenör, det vill säga ej
kontraktshandlingar

Har man följande avgränsningar i åtanke samt en generell förståelse för
handlingarnas värde kan paralleller till entreprenader utanför de ovan
nämnda begränsningarna göras.

3
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2 METOD
Detta examenarbete är uppbyggt på information inhämtad från i
huvudsak två typer av studier, en dokumentstudie samt en intervjustudie,
som är tänkta att komplettera varandra. Den förstnämnda bygger på
information från redan skrivna källor såsom böcker, artiklar, elektroniska källor, statistik och databaser, så kallad sekundärdata där någon
redan gjort en sammanställd granskning eller undersökning.
Genom att börja med dokumentstudien där vi gått igenom relevant litteratur, hemsidor och artiklar har en grundläggande förståelse skapats.
De teoretiska grunderna kommer i huvudsak från Uno Nordstrands
bok Byggprocessen samt Ervin Révais nyutgåva av Nordstrands bok
Byggstyrning. Förutom denna övergripande insikt i ämnet har
dokumentstudien sedermera lett till fördjupning för avgränsning.
Dokumentstudien har även bidragit till studiens resultat.
Intervjustudien har gjorts med avsikt att erhålla primärdata till våra
frågeställningar, det vill säga information som inhämtats specifikt för
att kunna svara på de frågor vi ställt inför arbetet. Intervjuobjekten har
varit nyckelpersoner bakom såväl förfrågningsunderlag som anbudslämnande. Samtliga har arbetspositioner som regelbundet jobbar eller
kommer i kontakt med förfrågningsunderlag på olika sätt. Syftet har
varit att skapa en trovärdig och ärlig bild över hur det faktiskt ser ut
vilket lett till att intervjuerna förts med personer från såväl entreprenör, projektör- som beställarsidan. Från entreprenörs-sidan har två projektchefer på Skanska intervjuats. En konsult på Bjerking AB har intervjuats
från projekteringssidan. Beställarsidan har representerats av kvalitetsoch miljöansvarig (KMA) på Uppsala Kommuns Fastighets AB samt av
Trafikverkets enhetschef för byggnadsteknik som intervjuats per
telefon. För ytterligare bredd har även mailintervju förts med utomstående affärsjurist för att inhämta juridisk syn på det hela. Slutligen
har intervju förts med en mycket meriterad och erfaren person i byggbranschen, en “guru” som numera är egen företagare, för att få ytterligare perspektiv. De intervjuade har valts med omsorg utifrån erfarenhet och grad av inblandning i underlaget för olika byggprojekt.
Intervjuerna har hållits semistrukturerade på ett samtalande plan, det
vill säga med ett antal fasta huvudfrågor som utgångspunkt följt av
följdfrågor och öppnare diskussion. Syftet har varit att få fram
personernas egen bild av förfrågningsunderlag och dess brister idag.
Huvudfrågorna gör också att likheter och skillnader kan uppmärksammas och analyseras mellan de olika intervjuerna. Gemensamma
ståndpunkter från de intervjuade personerna skapar en homogen bild
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av vilka brister som finns i förfrågningsunderlag idag. Samtidigt har de
gett en enhetlighet och övergripande förståelse av varför bristerna
uppstår samt hur de kan undvikas i den moderna byggbranschen.
Samtliga personliga direktmöten har spelats in och transkriberats för att
senare kunna bearbetas och knytas an till i arbetet. Samma tillvägagångssätt har även använts för den telefonintervju som förts. Mailintervjun har även den dokumenterats. Intervjuerna inkluderas inte
som bilagor till denna rapport men finns tillgängliga vid förfrågan.
I såväl intervjuerna som artiklarna har fler exempel tagits upp på
projekt där bristande underlag förelegat. De specifika projekten med
verklighetsanknytning har gett en djupare förståelse och inblick i vad
som eventuellt gått snett eller var förändringar och kompletteringar
kunnat göras. Exemplen har i resultatet fått spegla delar av de misstag
och brister som vanligen existerar i förfrågningsunderlag idag.
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3 TEORI
Det mest väsentliga för att ett byggprojekt ska kunna utföras smidigt
och utan olägenheter eller problem är att ha en bra grund att stå på. Det
krävs alltså en god start med väl genomarbetad planering och
samordning. Blir det fel redan i ett tidigt skede är risken stor att felet
följer med och blir en dyr korrigeringskostnad senare under projektets
gång, detta trots att resterande delar kan ske oklanderligt. Med andra
ord är det dyrt att rätta till fel i efterhand. (Révai, 2012)
I det tidiga skedet utförs planering, projektering och kalkylering av ett
projekt. Innan detta kan påbörjas måste dock beställarens efterfrågan
utredas – vad är det kunden önskar att bygga? Det gäller att beställaren
vet vad den vill ha och att denne kan redovisa detta så att entreprenörens prestation och uppgifter tydligt framgår. (Révai, 2012)
När beställaren känner sig nöjd med sin idé och presenterat vad som
ska realiseras är det dags att ta fram handlingar och beskrivningar över
det tänkta projektet. Utifrån detta underlag har entreprenörföretagen
sedan möjlighet att göra kalkyler över vad projektet kommer att kosta
och kan därefter lämna ett anbud på projektet med förhoppningen att
få utföra det. Det är sedan upp till beställaren att avgöra vilket anbud
som är mest attraktivt och väljer slutligen den bäst lämpade entreprenören.(Révai,2012)

3.1 Entreprenadformer
Hur ett byggprojekt ska organiseras bestäms av beställaren genom att
välja typ av entreprenadform. Formen beskriver vem som åligger
vilken ansvarsroll och vilka avtal som finns mellan olika parter. I
byggbranschen brukar man dela in dem i två olika kategorier;
utförandeentreprenader och totalentreprenader. Skillnaden ligger i vem
som planerar (projekterar) och vem som bygger (utför) ett byggnadsprojekt. Det finns dock varianter av de två entreprenadformerna men
det viktigaste är att veta om det är beställaren eller entreprenören som
svarar för projekteringen. (Nordstrand, 2008)

3.1.1 Utförandeentreprenader
Vid utförandeentreprenader har beställaren överlåtit ett utförandeansvar till entreprenören. Detta innebär att entreprenören endast
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ansvarar för att entreprenaden utförs enligt de bygghandlingar
beställaren tillhandahållit entreprenören. Beställaren sitter således själv
med ansvaret för projekteringen och planeringen. Vanligen upphandlar
dock beställaren en projekteringsfirma som hjälper till att arbeta fram
färdiga bygghandlingar för förfrågningsunderlaget. (Nordstrand, 2008)
Utförandeentreprenad är egentligen ett samlingsnamn för olika typer
av utförandeentreprenader. Ofta menar man generalentreprenad när man
talar om en utförandeentreprenad vilket innebär att det är en
generalentreprenör som är kontrakterad med beställaren. Men även när
flera sidoentreprenörer är upphandlade, en så kallad delade entreprenad
är en renodlad utförandeentreprenad. Utöver dessa finns andra
varianter och kombinationer men det viktiga är att förstå konceptet för
alla utförandeentreprenader. (Nordstrand, 2008)
Den mer klassiska utförandeentreprenadsformen är som nämnt
generalentreprenader. Ansvarsfördelningen är här väldigt tydlig.
Beställaren anlitar då en konsult som sköter projekteringen och
upphandlar därefter ett byggföretag som utför entreprenaden enligt
framtaget underlag. Entreprenören kallas i detta fall för generalentreprenör och upphandlar själv underentreprenörer för olika
specialområden. Beställaren undviker då att ha avtal med flera parter
samt slipper ansvara för samordningen mellan dessa. (Nordstrand,
2008)

3.1.2 Funktionsentreprenader
Den andra entreprenadformen kallas funktionsentreprenad. Här upphandlar beställaren en entreprenör tidigt i byggprocessen vilken
övertar ansvaret för hela projektet, projektering såväl som produktion.
Beställaren har här endast ett avtal med entreprenören medan denne
anlitar och skriver kontrakt med projektörer och underentreprenörer
som utför specialarbetena. I och med entreprenörens stora åtagande
gäller det att denna besitter goda kunskaper och resurser för att
entreprenaden ska vara genomförbar. (Nordstrand, 2008)
Eftersom projekteringen i en funktionsentreprenad upphandlas till en
entreprenör sker entreprenörsupphandlingen mycket tidigare i byggprocessen jämfört med en utförandeentreprenad. Entreprenören övertar
därefter projekteringsansvaret. Beställaren måste därför tydligt
framlägga vad denne önskar bygga genom att förklara vad projektet
ska användas till. Istället för färdiga bygghandlingar i förfrågningsunderlaget beskriver beställaren byggnadens funktion och syfte. Detta
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medför att entreprenören får ett så kallat funktionsansvar och att denne
därmed ansvarar för att slutprodukten uppfyller beställarens önskan av
funktion. (Révai, 2012)

3.1.3 Partnering
En samarbetsform som tagit stora kliv i byggbranschen i strävan att
förbättra samarbetet mellan entreprenadens olika aktörer kallas
partnering. Entreprenadformerna, utförande- och funktionsentreprenad,
har huvudfokus på vem som ansvarar för vad medan partnering är en
typ av samverkansform där fokus ligger på att samarbeta med öppna
kort och främja kommunikation för att på så sätt tänja på gränsdragningen mellan aktörerna. Tanken är att byggherren, entreprenörerna, konsulterna och andra nyckelaktörer i projektet tillsammans ska arbeta mot samma mål och gemensamt arbeta fram de
optimala lösningarna för att uppnå byggherrens önskade mål.
(Byggherre.se, 2014)
En förutsättning för att partnering ska vara en lyckad samverkansform
är ett förtroendefullt samarbete mellan projektets aktörer där alla spelar
med öppna kort. Grundidén är att kunna utnyttja allas yrkeskunskaper
och kompetens på ett sätt där de kan komplettera varandra genom hela
byggprocessen och där byggherren i ett tidigt skede samlar in den
kompetens och kunskap som behövs för att idén ska bli verklighet.
Tanken är att skapa ett lag, ett team, för att på så sätt sudda ut
företagsgränserna och skapa en lagkänsla. (Byggherre.se, 2014)

3.2 Upphandlingsskedet
För att få insikt i hur förfrågningsunderlag och bakomliggande skeden
hänger ihop krävs en övergripande förståelse för upphandling och
byggprocessen. Byggprocessen beskriver förloppet av ett byggnadseller anläggningsprojekt från idé till användning och skötsel samt delas
vanligen in i fyra olika skeden - (1) Förstudie, (2) Projektering, (3)
Produktion och (4) Förvaltning, se figur 3.1. När beställaren tagit beslut
om att gå vidare med ett påtänkt projekt sätter planeringen och
projekteringen igång. Detta förarbete görs inför produktionen och är
menat att redovisa projektet - vad det är som ska produceras och hur
det ska utföras. Dessa handlingar ligger sedermera till grund för
upphandlingen där beställaren ska jämföra och utvärdera entreprenörer och dess anbud för att hitta det bäst lämpade företaget med
det mest förmånliga anbudet. (Nordstrand, 2008)
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Figur 3.1

Byggprocessens fyra skeden (egen illustration)

Beroende på ett projekts entreprenadform sker upphandlingen av
entreprenör i olika skeden av byggprocessen. För funktionsentreprenader sker upphandlingen tidigt i byggprocessen då det är
entreprenören som ansvarar för att utföra projekteringen och ta fram
ritningar. Förfrågningsunderlaget behöver där av inte vara mer
detaljerat än att projektets funktioner definieras. För utförandeentreprenader däremot ska entreprenören bygga utifrån de ritningar
och dokument som beställaren tillhandahåller. Förfrågnings-underlaget
måste följaktligen vara detaljerat och exakt innan upp-handlingen kan
börja. Var upphandlingsskedet av entreprenör kommer in i byggprocessen för de olika entreprenad-formerna kan ses i figurerna 3.2 och
3.3. (Nordstrand, 2008)

Figur 3.2

Upphandlingen vid utförandeentreprenader (egen illustration)

Figur 3.3

Upphandlingen vid funktionsentreprenader (egen illustration)

3.3 Upphandlingsprocessen
Upphandlingsprocessen börjar med att beställaren annonserar sitt
projekt till entreprenörer och slutar med att ett kontrakt skrivs. Först
måste dock beställaren tillsammans med projektören ta fram ett
förfrågningsunderlag utifrån sin idé och sitt behov. Utifrån dessa har
sedan entreprenörer möjligheten att räkna och lämna anbud på
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entreprenaden. Anbudsgivarna (entreprenörerna) tolkar alltså underlaget där de går igenom entreprenadens omfattning och villkor och gör
slutligen en kostnads-beräkning innan de slutligen lämnar sina anbud.
(Nordstrand, 2008)
Anbudet innehåller anbudssumman (totalsumman för anbudet) samt
vilka förutsättningar och villkor som ligger till grund för priset. Den tid
då beställaren sedermera samlar in anbud kallas för anbudstid, vilken
kan variera beroende på val av entreprenadform. Ibland kan beställaren
vilja komplettera förfrågningsunderlaget, detta har denne endast
möjlighet att göra under denna anbudstid och då måste anbudsgivarna
ta med dessa förändringar i beräkningen när de sätter samman sina
anbud. (Nordstrand, 2008)
När anbudstiden löpt ut gör beställaren en kvalificering av anbudsgivarna. Entreprenörerna måste uppfylla vissa kriterier som företag för
att gå vidare i processen. Beställaren kan exempelvis kräva vissa
ekonomiska förutsättningar och/eller certifikat för att se så att löner
kan betalas ut och att arbetsmiljökrav kommer efterföljas. För de
entreprenörer som uppfyller beställarens ställda krav görs en
utvärdering av anbuden, en anbudsprövning, där inskickade anbud
nollställs och jämförs mot varandra. Slutligen väljer beställaren det
mest förmånliga alternativet, vad som är mest förmånligt kan variera
men vanligen går man efter lägsta anbudssumman. (Nordstrand, 2008)
Till den segrande entreprenören, som enligt beställaren är bäst lämpad
att utföra det specifika projektet, lämnas ett besked om att anbudet
antagits. Byggandet av entreprenaden kan komma till en början men
vanligen sker dock en del förhandling mellan beställaren och
entreprenören innan kontraktet skrivs. Förfrågningsunderlagets
handlingar och de kompletteringar och förändringar som gjorts under
förhandlingen formar det slutliga kontraktshandlingarna. Kontinuerligt
sker också uppföljning av det skrivna kontraktet. Upphandlingsprocessen kan följas i figur 3.4. (Nordstrand, 2008)
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Figur 3.4

Upphandlingsprocessen (egen illustration)

Upphandlingens mål är alltså att erhålla den bäst lämpade
entreprenören för den specifika uppgiften. Anbuden som infordras
innehåller vad det skulle kosta att låta entreprenören utföra arbetet, de
innehåller också beräkningar och förtydliganden till hur de kommit
fram till anbudssumman. När beställaren erhållit alla anbuden
“nollställs” de mot varandra vilket innebär att de görs ekonomiskt
jämförbara. Bland annat prissätts olikheter mellan anbuden. Beställaren
kan då se vad varje moment i utförandet skulle kosta samt eventuellt
extraarbete. För att anbuden ska kunna jämförs krävs givetvis att
entreprenörerna räknat på samma projekt, med samma riktlinjer och
samma mängder. Det är här förfrågningsunderlaget kommer in i
bilden. Underlaget ligger till grund för entreprenörernas anbud.
Handlingarna där i ska ge all den information som krävas för att bygga
projektet och därmed den information som behövs för att kunna
beräkna kostnaden (approximativt). (Nordstrand, 2008)

3.3.1 Privat och offentlig upphandling
Upphandlingar delas in i två kategorier utefter vem som är den
upphandlande aktören. För offentlig verksamhet där statliga
myndigheter är beställare rör det sig om offentlig upphandling. För
upphandling inom näringslivet med en privat beställare handlar det
istället om privat upphandling. Skillnaden ligger i att en offentlig
upphandling måste tillämpa viss lagstiftning då skattepengar används
och måste därmed följa strikt reglering. Lagen kallas för lagen om
offentlig upphandling (LOU) och sätter bland annat krav på att i stort
sett alla upphandlingar måste annonseras. Syftet är att garantera en
effektiv konkurrens mellan intresserade anbudsgivare. Som privat
upphandlare är man betydligt mer fri i sina val. Exempelvis finns inget
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krav på att en privat aktör måste annonsera sitt projekt. (Hedlund &
Olsson, 1998)
För privata upphandlingar finns det dock ett generellt regelverk framtaget av föreningen Byggandets Kontraktskommitée, BKK. Regelverket
heter BRUK 07 (BKK’s Regler för Upphandling i Konkurrens) och är
avsett att användas vid upphandling av konsult-tjänster, entreprenader
och leveranser då förfrågan är riktad till två eller flera anbudsgivare
och där LOU inte är aktuell. Reglerna är emellertid inte implementerbara vid direktupphandling. (Höök, 2008) De är inte heller tvingande.
I vilken omfattning reglerna ska implementeras i upp-handlingen kan
de privata företagen därmed själv avgöra. BRUK 07 kan läsas som
bilaga 1 till denna rapport. (BRUK, 2007)
Man kan säga att privat upphandling inte har några formella krav vad
gäller upphandlingens genomförande. Istället ska upphandlingsreglerna generellt anges i förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter som behandlas i kapitel 3.4.3. Det är där reglerna anges som ska
tillämpas för den specifika entreprenaden. Dessa regler finns uttryckta i
speciella styrdokument, så kallade allmänna bestämmelser (AB), vilka
reglerar avtal mellan entreprenörer, konsulter och beställare. De
allmänna bestämmelserna beskrivs vidare i kapitel 3.5. Utöver de
allmänna bestämmelserna som är standardavtal och det förslag på
regler som kan tillämpas vid privat upphandling gäller givetvis såväl
generell svensk lagstiftning som EU-direktiv. (Nordstrand, 2008)
Offentliga upphandlingar följer som nämnt LOU vilket är ett regelverk
enligt EU’s direktiv och principer gällande offentliga upphandlingar.
Syftet med dessa regelverk är att de upphandlande myndigheterna ska
utnyttja skattemedlen på bästa möjliga sätt samtidigt som de drar nytta
av konkurrens i samband med upphandlingarna. Regelverket bidrar
även till en ökad rörlighet av varor och tjänster inom unionen samt
främjar samarbete mellan upphandlingens olika parter. (Fryksdahl &
de Jounge, 2012)

3.4 Förfrågningsunderlag
Inför en anbudsgivning och upphandling sammansätter beställaren ett
så kallat förfrågningsunderlag vilket ligger till grund för hur ett projekt
ska utformas. Det beskriver vad som gäller i samband med upphandling och vidare produktion. I förfrågningsunderlaget ska
beställaren beskriva och tydliggöra vad som upphandlas, vilka krav
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och villkor som ställs på entreprenören samt, för offentlig upphandling,
hur jämförelsen och prövning av anbud genomförs. (Konkurrensverket,
2014)
Ett väl genomarbetat förfrågningsunderlag är av betydande värde för
både beställaren och entreprenören. Det är då lättare för beställaren att
göra en rättvis jämförelse mellan entreprenörerna och utvärdera deras
anbud samtidigt som entreprenören kan göra en så realistisk kostnadskalkyl som möjligt. Kostnadsbesparingar kan följaktligen göras för
båda parter. Att lägga tid och resurser till detta blir därmed av stor vikt.
(Nordstrand, 2008)
Man kan säga att förfrågningsunderlaget har en teknisk del och en
administrativ del. Den tekniska delen består av ritningar och tekniska
beskrivningar, som exempelvis rums- och byggnadsbeskrivning. Den
administrativa delen omfattar istället de administrativa föreskrifterna
(AF) vilka innehåller regleringar och råd för projektet. Dessa ger
struktur och samförstånd för handlingarna för projektet. Utöver dessa
två huvuddelar kan förfrågningsunderlaget innehålla övriga handlingar som enligt beställaren är väsentliga. För anläggningsbranschen
görs till exempel en del geotekniska under-sökningar som redogör för
markens och omgivningen beskaffenhet. Se figur 3.5 för uppbyggnaden
av ett förfrågnings-underlag. Detaljnivån och omfattningen på dessa
handlingar varierar för varje projekt beroende på dels entreprenadform
och upphandlingsform, men även på projektörernas ambitionsnivå. För
innehållet i ett förfrågningsunderlag finns dock ett antal riktlinjer för
vad som ska (läs bör) vara med. Bilaga 2 visar ett exempel av ett
förfrågningsunderlags handlingsförteckning för en utförandeentreprenad. (Nordstrand, 2008)

Figur 3.5
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Innehållet i ett förfrågningsunderlag (egen illustration)

3.4.1 Den tekniska delen
Den tekniska delen av ett förfrågningsunderlag har de tekniska
beskrivningarna som kärna. Dessa finns till för att entreprenören ska
förstå beställarens efterfrågan, alltså en uppdragsbeskrivning. Beskrivningarna ska också förklara framtagna ritningar och beräkningar.
Exempel på beskrivningar är mark-, byggnads-, rums-, el- och VVSbeskrivningar som förklarar respektive ritningar och ämnesområde för
projektet. Beroende på entreprenadformen görs beskrivningarna utifrån
funktionskrav för funktionsentreprenader medan de för utförandeentreprenader skrivs utifrån teknisk specificering av det upphandlade
projektet. Kraven ska följaktligen vara så tydliga och precisa som
möjligt. Detta gör att anbudsgivarna kan göra rättvisa och likartade
kostnadsberäkningar samtidigt som de då vet vad som behöver
levereras. (Révai, 2012)
Anbudslämnarnas beräkning kräver ytterligare detaljering. Samtliga
byggdelar i ett projekt mäts upp samt materielinnehållet i varje
byggdel. Även mängden schaktarbeten beräknas och uppskattas.
Mängderna ligger sedan till grund för mängdförteckningen som entreprenörerna använder i sin kalkyl. Ett exempel på en prissatt mängdförteckning kan ses i figur 3.6. I förfrågningsunderlaget är dock inga
priser satta av beställaren utan sätts i varje entreprenörs enskilda
anbud. (Nordstrand, 2008)

Figur 3.6

Exempel på mängdförteckning (Nordstrand, 2008)

Till förteckningen görs också förklarande texter för de uppmätta
mängderna som är korta sammandrag från byggnadsbeskrivningen. De
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innehåller vanligen koder för byggdelen utifrån bland annat dimension,
kvalitet och annan resursinformation. Koderna refererar till gemensamt
överenskomna mät- och ersättningsregler som är en tilläggsbok ur
referensserien Allmän material- och arbetsberedning (AMA), utförligt
beskrivet i kapitel 3.4.2.2. Utöver de förklarande texterna återfinns
också byggdelens läge samt ritningsnummer för att veta på vilken
ritning delen återfinns. (Révai, 2012 & Nordstrand 2008)
Vad gäller ritningar i förfrågningsunderlaget ska de tillsammans med
beskrivningarna redovisa en komplett och färdiga byggnad, med andra
ord entreprenadens resultat efter projekttiden. Entreprenören ska
således bygga enligt beställarens lämnade ritningar och det är därmed
beställarens ansvar för att handlingarna stämmer. Konstruktionen
måste sedermera tydligt framgå. (Révai, 2012 & Nordstrand, 2008)

3.4.2 Den administrativa delen
För den administrativa delen i förfrågningsunderlaget är det de
administrativa föreskrifter som är av stor vikt. Först bör dock nämnas att
här anges beställarens krav på entreprenören. Detta kallas för
kvalificeringskrav och görs för att utvärdera vilka entreprenörer som
har förmåga att genomföra arbetet med avseende på ekonomisk
ställning och yrkeskunnande. Det har också som uppgift att försäkra
beställaren om att entreprenören kommer kunna betala ut löner till de
anställda samt följa arbetsmiljökrav på arbetsplatsen. Som bevis kan
exempelvis krävas certifikat, kreditupplysning, årsredovisning och
balansräkning för ekonomin hos entreprenören. För att visa sin
erfarenhet och kompetens kan krävas referensprojekt, med andra ord
likartade entreprenader som entreprenören färdigställt. Har en
entreprenör svårighet att visa sin lämplighet i vist avseenden kan
exempelvis ett samarbete med annat företag påvisas och på så vis
använda deras resurser för att uppfylla kraven. Det finns dock regler
för vad beställaren kan kräva som bevismaterial för att säkerhetsställa
att allt görs på ett rättvist sätt. (Fryksdahl & de Jounge, 2012)
För offentlig upphandling är beställaren också skyldig att tydligt
beskriva vilka grunder som använts vid utvärdering av de erhållna
anbuden. Detta ska då anges i den administrativa delen. Antingen kan
de anbud med lägsta pris väljas eller de anbud som är det ekonomisk
mest fördelaktiga för beställaren. Används det sistnämnda alternativet
måste beställaren förklara vilka utvärderingskriterier som tagits hänsyn
till vid upphandlingen, exempelvis referensprojekt, leveranstid eller

16

miljöegenskaper. Dessa bör också rangordnas i förfrågningsunderlaget.
(Fryksdahl & de Jounge, 2012)
Administrativa föreskrifter
De administrativa föreskrifterna (AF-delen) i ett förfrågningsunderlag
är den del som potentiella entreprenörer noggrant bör studeras först.
Dessa kommer efter förhandling nämligen att ingå i de slutliga
kontraktshandlingarna för en entreprenad och blir därmed av stor
väsentlighet. Det är dessa som anger upphandlingens och entreprenadens ”spelregler”. (Nordstrand, 2008)
AF-delen innehåller reglerna som gäller vid upphandlingen och
anbudslämnandet samt förutsättningar för byggtiden. Bland annat
anges när anbud ska vara inlämnat, entreprenad- och ersättningsform,
entreprenadens omfång, organisationen under byggtiden samt byggstart och färdigställandedatum. Därmed är det viktigt för anbudsgivarna att ha god kontroll på “spelreglerna” för att kunna lämna ett
giltigt anbud för ett projekt. (Révai, 2012 & Nordstrand, 2008)
I de administrativa föreskrifterna görs också hänvisningar till AMA AF
som är en referensbok gemensam för samtliga fackområden och innehåller underlag och reglering för olika projekt. Dessa föreskrifter är allmänna för alla områden inom branschen. (AMA AF 12)
Allmän material- och arbetsberedning samt AMA AF
AMA står för Allmän material- och arbetsberedning och är framtaget av
informationsföretaget AB Svenska Byggtjänst vars mål är att sprida
kunskap, information och samordning till byggbranschen. Av denna
anledning har Svensk Byggtjänst gett ut en serie referensböcker för
branschens olika tekniska fackområden vilka ger stöd till framtagning
av såväl bygghandlingar som förfrågningsunderlag. (AMA AF 12)
Bokserien syftar till att förenkla arbetet med formuleringen av
beställarens krav. Samtliga böcker går under varumärket AMA, men
respektive område har egen rubrik beroende på fackområde samt
årtalet då utgåvan publicerades, exempelvis Hus AMA 98 och AMA
Anläggnings 07. Som komplement finns även utgåvor med Råd och
Anvisningar (RA) samt Mät- och Ersättningsregler (MER). (Nordstrand,
2008)
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Böckerna innehåller koder och rubriker som beskriver krav på material,
utförande och resultatet. Villkoren kan ses som en slags branschstandard eller allmänt accepterad kvalité. Dessa måste dock åberopas i
upphandlingen genom att anges i förfrågningsunderlaget för att bli
giltiga. De mer tekniska bitarna anges i underlagets tekniska beskrivning
medan “spelreglerna” för själva bygget och upphandlingen sker i de
administrativa föreskrifterna och är allmänna för samtliga fackområden.
Beroende på projektets entreprenadform görs anpassning genom att
åberopa olika kapitel. (Révai, 2012 & Nordstrand, 2008)
Den senaste versionen utav referensboken för de administrativa föreskrifterna, AMA AF, gavs ut år 2012 och är allmän för samtliga fackområden. Boken innehåller följande fem kapitel:
AFA
AFB
AFC
AFD
AFG

Allmän orientering
Upphandlingsföreskrifter
Entreprenadföreskrifter vid utförandeentreprenader
Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenader
Allmänna arbeten och hjälpmedel

De olika kapitlen ger struktur och samförstånd över alla handlingar för
ett projekt. AFA ger information om objektet i sig samt uppgifter om
beställare, projektörer, ombud under anbudstiden och andra relevanta
personer för entreprenaden. Innehållet i det första kapitlet kan dock
inte åberopas vid eventuella tvistemål vad som står skrivet är ämnat att
endast orientera anbudslämnaren. (Byggledarna, 2008)
Fortsättningsvis ger AFB regler för själva upphandlingen. Blanda annat
anges entreprenadform, ersättningsform och anbudstid men också om
beställaren är bunden av LOU. Det är dessutom under detta kapitel
som förfrågningsunderlagets omfång specificeras. Först anges vilket
standardkontrakt förfrågningsunderlaget är kopplat till så att sambandet tydligt framgår (exempelvis AB 04 eller ABT 06). Standardkontraktet behöver inte nödvändigtvis bifogas men måste åberopas för
att vara giltigt och kommer att gälla mellan beställare och entreprenör.
Samtliga handlingar ingående i entreprenaden förtecknas därefter i
AFB så att det noggrant framgår vem som upprättat handlingen samt
när handling upprättades. (Svensk Byggtjänst, 2012)
Kapitel tre och fyra innehåller entreprenadföreskrifter för de två
entreprenadformerna, AFC för utförandeentreprenader och AFD för
funktionsentreprenader. Indelningen av dessa två kapitel följer kapitelindelningen för de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06 och
innehåller omfattningen, utförandet, organisationen, tider, ansvar,

18

ekonomi och besiktningar för entreprenaden. Beroende på om entreprenadformen är en utförandeentreprenad eller en total-entreprenad
refereras till antingen kapitel AFC eller AFD. (Nordstrand, 2008 &
Svensk Byggtjänst, 2012)
Det sista kapitlet AFG, allmänna arbeten och hjälpmedel, är en
sammanslagning av två delar som i tidigare versioner haft varsitt
kapitel. Allmänna hjälpmedel återfanns tidigare i kapitel fem (AFH)
medan Allmänna arbeten låg under kapitel sex (AFJ). Under det hopslagna avsnittet föreskrivs nu vilka hjälpmedel och arbeten som behövs
för entreprenaden. Exempel på hjälpmedel kan vara bodar, tillfälliga
vägar, skydd och tillfälliga konstruktioner under bygget. Allmänna
arbeten kan omfatta transporter, montering, renhållning, utsättning. De
arbeten och hjälpmedel som inte anges i detta kapitel ska entreprenören
annars själv stå för på egen bekostnad. (Nordstrand, 2008 & Svensk
Byggtjänst, 2012)

3.5 Entreprenadjuridik vid utförandeentreprenader
För byggbranschen saknas det specifik lagstiftning för entreprenader.
En del reglering kan dock hittas i generell lagstiftning så som Avtalslagen, gällande kontrakt, och i Konsumenttjänstlagen, gällande näringsidkare gentemot konsument. Arbetslagstiftningen och EU-direktiv
innehåller också vissa tvingande lagar för såväl privat som offentlig
upphandling. I stort går det emellertid inte att finna svaren till entreprenadrättsliga frågor i svenska lagböcker. Ett antal regelverk finns
dock för själva utförandet som måste följas för att uppnå godkänd
kvalitét, säkerhet och kontroll. (Liman, 2007)
Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) är en ideell
organisation som företräder de flesta aktörer i byggsektorn. De har i
och med saknaden av reglering tagit fram standardavtal för riskfördelning mellan parter. Avtalen kallas för Allmänna bestämmelser (AB)
och finns framtagna för olika typer av entreprenader och upphandlingar inom byggbranschen. Tidigare finns AB 04 och ABT 06
nämnda som den ena gäller för utförandeentreprenader och den andra
för funktions(total)entreprenader. Allmänna bestämmelser finns också
för konsultuppdrag (ABK 09), småhusentreprenader (ABS 09) samt
material och varuinköp (ABM 07). Några av standardavtalens framsidor kan ses i figur 3.7. (Liman, 2007)
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Figur 3.7

Standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09 (BKK, 2014)

Skillnaden mellan AB och fast lagstiftning ligger i att standardavtalen
måste åberopas i avtalet, de administrativa föreskrifterna, för att gälla.
Viktigt att komma ihåg är också att dess innehållande paragraferna
samtliga är dispositiva vilket betyder att parterna kan avtala bort eller
ändra innehållet i avtalen. Detta rekommenderas dock inte av BKK. Om
det dock är så att en aktör vill ändra en paragraf finns det tydlig
reglering för hur avsteg ska göras. Det gäller att avstegen görs skriftligen och distinkt för att vara giltiga. (Liman, 2007)
Studien fokuserar som tidigare nämnts på utförandeentreprenader,
vilka som bekant följer standardavtalet AB 04 och det är alltså den som
är relevant för undersökningen. Det kan emellertid vara bra att komma
ihåg att ABT 06 (standardavtal för funktionsentreprenader) innehåller
stora delar utav AB 04 men skiljer sig på ett antal ställen, bland annat
kring funktionsansvar och ÄTA. (Liman, 2007)
ÄTA-arbeten är en typ av arbete på en byggarbetsplats som uppkommer under processens gång i byggskedet. Förkortningen står för
Ändring, Tillägg, Avgående. Det kan handla om att situationen har
ändrats där förutsättningarna blivit annorlunda för ett arbete eller att
ett arbete fått en annan omfattning mot vad som planerats. Till exempel
kan beställaren under pågående byggnation komma på att denne vill
ha med något extra eller göra förändringar i vad som tidigare kontrakterats. (Rotpartner, 2009)
ÄTA-arbeten är vanligen oförutsägbara men ett antal förväntar man sig
alltid vid en entreprenad. Dessa arbeten kostar mer än vad arbetet
skulle kosta om det ingick i beställningen från början, med andra ord
förfrågningsunderlaget, ibland många gånger dyrare. Av denna anledning försöker man se till att hålla nere antalet ÄTA-arbeten om det
verkligen inte behövs. (Rotpartner, 2009)
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3.5.1 Rangordningsregeln, AB 04
Kapitel ett i standardavtalen handlar om entreprenadens omfattning.
Första paragrafen i AB 04 börjar med att förklara att kontraktsarbetena
bestäms utav kontraktshandlingarna. Nästföljande paragraf förklarar
att handlingarna kompletterar varandra om inget annat föranletts, se
figur 3.8.

Figur 3.8

Utdrag ur AB 04 kap 1 § 1-2 (utan kommentarer)

I tredje paragrafen framgår den rangordningsregel som gäller vid
motstridiga uppgifter. Alltså vilken handling eller överenskommelser
som gäller om de talar emot varandra. Rangordningen bygger på två
principer. Den ena kallas slarvigt för “den omvända tidsföljdens
princip” och betyder att den senaste upprättade handlingen tar över de
tidigare. Den andra principen bygger på att försvåra ändring eller
avsteg från standardavtalets paragrafer. Ändringar kan lätt få oväntade
konsekvenser och den ansvarsfördelning som de allmänna bestämmelserna skapar anses rättvis då den tagits fram av parter från
aktörer på båda sidor, beställare som entreprenör. (Liman, 2007)
Kontraktshandlingarna som skrivs i slutet av upphandlingsprocessen
är det som rangordnas högst och gäller före alla andra överenskommelser. Därefter kommer ändringar som parter gör i AB 04 innan
AB 04 i sin helhet rangordnas som nummer tre. Viktigt att notera är
kommentaren till paragrafen säger att ändringar måste “vara tydliga
för att gälla före AB 04”. De handlingar som vanligen ingår i ett
förfrågningsunderlag kommer först i punkt åtta i form av kompletterande föreskrifter lämnade föra anbudets avgivande. Administrativa föreskrifter, ej prissatt mängdförteckning, beskriv-ningar,
ritningar, övriga handlingar följer därefter i fallande ordning. Detta är
viktigt att komma ihåg för att veta när förfrågningsunderlaget blir av
vikt vid eventuella motstridigheter mellan handlingar. Ett utdrag av
rangordningslistan, AB 04 kapitel 1 paragraf 3, kan ses i bilaga 3.
(Liman, 2007)
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4 RESULTAT
Genom analyser från den intervjustudie och den dokumentstudie som
genomförts har lärdom och förståelse för förfrågningsunderlagets värde
inhämtats. Intervjuerna samt lästa artiklar och rapporter har jämförts
och kopplats ihop med bakgrunden och teorin till arbetet. Resultatet
återges i följande kapitel med vilka brister och misstag som existerar
samt vad konsekvenserna har blivit.
De intervjuade personerna är från entreprenörssidan Caroline Detterfelt
och Johan Håkansson, projektchefer på Skanska region Väg och
Anläggning i Stockholm, från projekteringssidan Christer Lundberg,
projekt- och byggledare Bjerking AB i Uppsala, från beställarsidan
miljö- och kvalitetsansvarig på Uppsala Kommuns Fastigheters AB,
Ann Edlund, samt Trafikverkets enhetschef för byggnadsteknik på
investeringssidan i Stockholm, Lahja Rydberg-Forssbeck. För juridisk
inblick har bolagsjurist Åsa Hedlund, VD för Pilea AB i Linköping
intervjuats och slutligen Mårten Lindström som är “branschguru” med
flera års erfarenhet av byggbranschen men numera egenföretaget och
VD för Samhällsbyggnadslänken vid KTH samt ordförande i
referensgruppen för AMA Anläggning.
Synpunkter som presenteras är inte med nödvändighet de intervjuades
egna utan kan skildra den generella ställningen från områden i
branschen. Substanser från de olika svaren och artiklarna har fördelats
utefter frågornas disciplin och har ställts mot varandra för en intressant
argumentation.

4.1 Brister och misstag
4.1.1 Bristande information och kompetens
En av de vanligare bristerna i förfrågningsunderlag idag har från
intervjuerna visat sig vara att informationen i underlaget är bristfällig.
Den kan vara otydlig vilket gör det svårt för entreprenörer att förstå
vad det är beställaren faktiskt önskar. Informationen kan också vara
tvetydig vilket gör att det blir tolkningsbara på olika sätt för olika
entreprenörerna. Ibland skrivs det för lite men ibland kan också för
mycket text göra det svårtytt. Vissa saker ska man inte skriva då det är
entreprenörens uppgift att lösa säger Lindström. Andra saker bör
kanske skrivits striktare. Avvägningen kan vara svår och viss
erfarenhet eller kompetens kan behövas för att hitta en balans. Ibland
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kan förfrågningsunderlagen vara så pass slarvigt utförda att väsentlig
information till och med saknas för att kunna lämna ett ordentligt
anbud eller att den faktiskt bara är felaktig.
Intervjuobjekten håller med om att det är vanligt att det saknas
information i förfrågningsunderlag. Planeringen sker på bordet men
sen blir det alltid justeringar till verkligheten menar dem. Förändringar
kan exempelvis vara leveranser, byte av material eller hur projektet ska
se ut. En duktig beställare och konsult skriver i underlaget att här ser vi
att det kommer att ändras och gör öppningar för entreprenörerna. Är
det dock så att beställaren är otydlig i sitt förfrågningsunderlag kan
punkter tolkas efter entreprenörernas eget intresse och vinning. Man får
inte glömma att entreprenörerna är konkurrensutsatta. Håkansson tror
delvis att det kan bero på att de har två helt olika synsätt. Ofta är det så
att beställaren har en tanke med vad de vill men där entreprenörer inte
alls ser det på samma sätt menar han. Det är nog snarare en
kommunikationsfråga som man inte riktigt vet hur man ska hantera.
Individerna kommer ofta från olika bakgrunder med olika kunskap.
Det som är viktigt för ena parten kanske ses som irrelevant för den
andra.
Lundberg sitter idag som byggledare på ett projekt med ganska speciell
form. Här har konstruktören inte ritat ut rätt mått för att kunna bygga
en böjd vägg efter. De blev tvungna att anlita en utsättare, som inte
fanns med räknad i kalkylen, för att positionera väggen. Kostnaden
kommer landa på minst 100 000 kronor för detta uppdrag uppskattar
Lundberg, något som egentligen bör funnits med i underlaget från
första början.
Oväntade tilläggskostnader är respondenterna ense om är ett stort
problem som ofta gör projektet betydligt dyrare än vad som först
budgeterats, och ofta beror det på bristande kompetens. I sin artikel,
Endast ett av tre byggprojekt färdiga i tid (2008), menar Nicklas Tollesson
att det finns ett bristande förtroende från beställarsidan gentemot
entreprenörernas kompetens, där han refererar till KPMG’s rapport
Global Major Owners Survey från 2008. Rapporten pekar på att två av
tre beställare känner oro för kvaliteten och kvantiteten av
byggentreprenörernas arbetskraft. 42 % riktar även en oro internt och
menar att det är svårt att hitta kompetenta byggledare som klarar av att
styra och samordna branschens ökade komplexitet i byggprojekten.
(Tollesson, 2008)
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Ytterligare en studie som tyder på en kometens- och informationsbrist i
framtagningen av förfrågningsunderlag är gjord av Per-Erik Josephson
och Yngve Hammarlund (1999). I deras studie, The causes and costs of
defects in construction: A study of seven building projects, pekar författarna
på att i tre av de sju undersökta byggprojekten var en bristande design
och utformningsfas den stora orsaken till de rapporterade felen. Deras
analys indikerar även på att 32 % av de tillkommande kostnaderna som
beror på kvalitetsproblem är knutet till bristande arbete i den tidiga
fasen, projekteringen, som beställaren och projekteringsfirman står som
ansvarig för. (Josephson & Hammarlund, 1999)

4.1.2 Bristande förundersökningar och mängdberäkningar
Utifrån intervjuerna har det framkommit att en av de mest frekventa
bristerna i ett förfrågningsunderlag är felaktiga mängdförteckningar
och snålt genomförda geotekniska undersökningar. Exemplen är
många och samtliga intervjuobjekt ser att mängdförteckningarna
många gånger är bristande, alltså att de angivna mängderna i förteckningen inte stämmer överens med verkligheten. Risken är i och för
sig alltid stor att de inte stämmer på kubiken. Alla byggprojekt är
komplexa, kanske än värre är anläggningsbranschen där det grävs och
schaktas i stora volymer. Man vet inte hur marken ser ut förrän man
börjat gräva. Emellertid kan en hel del förarbeten och undersökningar
göras innan byggstart. Beroende på hur mycket pengar man lägger på
förarbetet kan man få bättre kunskap om markens beskaffenhet. Dock
vet man inte exakt var man sätter skopan i marken oavsett hur mycket
pengar man lägger ner. Det är här de stora missarna görs och att det är
ofta därför som byggprojekt drar iväg kostnadsmässigt menar Johan
Håkansson. Geotekniska undersökningar är inte tillräckligt utförliga
många gånger. Man får därmed inte tillräckligt underlag som krävs för
att göra korrekta beräkningar och antaganden för projektet.
Beställaren försöker alltså göra besparingar genom att dra in på de
geotekniska undersökningarna. De som beställer undersökningarna
har ofta inte kunskapen om var de ska göras för att få bästa utväxlingen
av dem. Detta leder ofta till fel i mängderna vilket gör att personer som
räknar på detta inte har allt underlag som behövs. Antingen får
gissningar göras och då måste “riskpengar” läggas in eller så räknar
man helt enkelt inte på det. I en vanlig utförandeentreprenad räknar
man endast på det som står i förfrågningsunderlaget berättar
Håkansson. När det sedan är dags att bygga och verkligheten visar sig
vara annorlunda än det som angivits i handlingar har entreprenören
många gånger redan vetat om det.
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Bristerna i underlaget idag tror Håkansson beror på en kombination av
okunskap och ovilja att lägga ner för mycket pengar på förarbetena. Ur
viss aspekt kan det anses “dumsnålt” att försöka spara in pengar på
geotekniska undersökningar. Samtidigt berättar Håkansson att endast
omkring 1 av 10 projekt faktiskt blir verklighet. Undersökningarna görs
oftast i ett tidigt skede och därefter görs någon form av idéstudie där
man gör arkitekthandlingar och sedermera förfrågningsunderlag. Det
är då inte alltid man går ut igen för att utföra nya geotekniska
undersökningar utan man använder den som gjordes från första början.
Om dessa geotekniska undersökningar skulle göras kan man eliminera
de flesta risker säger Håkansson. Om risken inte försvinner så kan man
åtminstone verifiera att den specifika risken verkligen är något som
kommer att hända. På så sätt får man en bättre kostnadsbedömning
innan byggstarten.
Cirkulationsplats i Tyresö
Caroline Detterfelt är projektchef för anläggandet av en rondell i
Tyresö. Projektet är under skrivande stund inne på sin andra månad
och följer tidplanens ramar. Det har dock redan krävts en del extra
arbete på grund av att somliga mängder inte stämt överens med
verkligheten. Detta har man dock sett från projektets början och kunnat
planera in. Ordinarie arbete har också gått snabbare än beräknat så än
så länge håller de tiderna och man hoppas bli färdiga redan innan
planerat datum för slutbesiktning.
Bristerna i mängdförteckningen har ännu inte lett till någon större
tidsmässig påverkan men marginalen mellan angiven mängd av
bergschakt (beräknat i förfrågningsunderlaget) och den verkliga
mängden är så pass betydande att den kommer leda till stor
kostnadsmässig påverkan för beställaren. Detterfelt berättar att
projektet delats in i fyra delar av in- och uttransporter för att inte störa
kringliggande bebyggelse. Redan efter första skedet så har en knapp
miljon gått till sådana punkter som hade kunnat tas med i
mängdförteckningen. Detta är en ansenlig summa för ett projekt av den
här storleken där anbudssumman legat på strax över fem miljoner.
Misstaget kan bero på att för lite tid lagts ned på förteckningen men
Detterfelt tror snarare att det beror på okunskap hos de som tagit fram
handlingen. Mängden som angivits var endast kubikmängden under
ytan. Gör man dock en okulär besiktning på plats kan man se en
bergknalle som sticker upp och det är uppenbart att mängden i
mängdförteckningen inte räcker till. Detterfelt uppskattar att det
specifika projektet kommer landa på en kostnadsökning omkring 40 %
över den beräknade kostnaden. Kostnadsökningen beror dock inte
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enbart på fel i mängdförteckningen. Under byggmöten har beställaren
önskat diverse tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) när de ändå varit igång
på platsen. Enligt Detterfelt är det just mängdfel, såsom att schakt och
fyll inte stämmer överens, och ÄTA-arbeten som är faktorerna bakom
de flesta kostnadsökningarna i flera projekt i branschen.
Grödingebanan
För runt 20 år sedan beställde Banverket anläggning av Grödingebanan,
en 31 kilometer lång del av järnvägslinjen Västra stambanan som
knyter samman Stockholm och Göteborg. Skanska ansvarade för fem
tunnlar samt bergskärningar där emellan. Samtliga geotekniska
handlingar fick de färdiga från beställaren och när de sedan började
schakta stämde ingenting. Det hade gjorts ett väldigt begränsat antal
borrpunkter i den geotekniska undersökningen och inte kommit ner till
berget på somliga ställen. Projektet ökade till slut med omkring 20 % i
kostnader och Skanska skickade in en stämningsansökan som dock inte
gick upp i tingsrätten utan löstes högre upp i organisationerna.
Håkansson säger sig nästan kunna slå fast att det var slarv det rörde sig
om.
Hallandsåsen
Ett av Sveriges historias värsta exempel på bristande geoteknisk
undersökning är Hallandsåsen. Detta är ett av Mårten Lindström
favoritexempel när han för ett antal år sedan var chef för Geoteknikerna
som numera är en del av WSP. De lämnade sitt största anbud någonsin
i Sverige på en geoteknisk undersökning med erforderlig omfattning
för en eventuell tunnel under Hallandsåsen. Lindström och hans
kollegor ansåg att man inte kan göra en geoteknisk undersökning
mindre än vad de själva genomfört. Man måste ha tillräckligt många
borrpunkter för att inte gå in i projektet utan någon aning om den
geotekniska beskaffenheten. Deras anbud landade på 5 miljoner kronor.
När de sedan fick svar från SJ, som vid den här tidpunkten ägde alla
järnvägar, hade de antagit ett annat anbud till en kostnad på 1 miljon.
Alltså en femtedel utav Geoteknikernas egna anbud. Projektet börjar
alltså redan där med att projektera på ett bristfälligt underlag berättar
Lindström. Att Hallandsåsen var ett problematiskt byggprojekt är idag
mer eller mindre allmänt känt. Nu kan inte Lindström och hans
kollegor garantera att deras anbud skulle leda till ett smärtfritt projekt
men man kan utgått från att det funnits bättre förutsättningar. Det var
helt enkelt en extremt dålig beställarfunktion säger Lindström.
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4.2 Konsekvenser
4.2.1 Ekonomi och tid
Den stora konsekvensen som bristande förfrågningsunderlag leder till
är extra kostnader för beställaren. Kostnaderna kan dock också öka för
entreprenören. Ofta handlar det om att bristande underlag leder till
förseningar som i sin tur leder till ökade kostnader. Förseningar och
kostnader kommer ofta hand i hand inom byggbranschen och utöver
ekonomiska konsekvenser kan försening leda till försämrat rykte, bland
annat mot hyresgäster. Ryktet påverkas då både hos beställare och
entreprenör.
Som exempel på hur brister kan leda till försening berättar Rydberg om
hur det kan se ut om det misstaget upptäcks. Först funderar personen
som fann bristen minst en halvtimme på att se om denne tänkt rätt eller
inte. Därefter diskuterar personen detta med en kollega eller kollegor
och ytterligare tid går åt. Till slut tar man upp problemet med den som
ursprungligen tagit fram handlingen och timmar kan gå åt att förklara
vad som upptäckts då flera personer blivit inblandade. Först efteråt kan
problemets åtgärd diskuteras och ytterligare personer blir delaktiga.
Slutligen gäller det att ta fram beskrivning av åtgärden samt genomföra
den. Bara genom at hitta en enstaka brist går det åt ett flertal
”mantimmar” vars timkostnad leder till själva arbetskostnaden. Utöver
detta har man också eventuell störnings- och förseningskostnad som
kan uppstå avslutar Rydberg sitt exempel.
Tid och ekonomi sägs ofta gå hand i hand när man pratar om
byggentreprenader. Blir ett projekt försenat eller stillastående är det
alltid någon som måste betala. I sin artikel, Endast ett av tre byggprojekt
färdiga i tid, öppnar Nicklas Tollesson med citatet ”Endast en tredjedel
av alla byggprojekt blir färdiga i tid och över 60 procent blir dyrare än
planerat” (Tollesson, 2008)
Att ett projekt blir dyrare än budgeterat och/eller blir försenat är ingen
ovanlighet i dagens byggbransch. Ofta går det hand i hand förseningar leder med största sannolikhet till ökade kostnader. Genom
KPMG’s rapport Global Major Owners Survey visar Nicklas Tollesson
att detta är orsakat av att man allt oftare använder rörliga
kostnadsestimat istället för fasta kostnader vilket medför att den
ekonomiska risken flyttas över från entreprenören till beställaren.
Denna världsomfattande rapport, som grundar sig på investeringar
inom infrastruktur- och byggprojekt, visar att endast ett av tre

28

byggprojekt blir färdiga i tid och att endast två av fem håller sig inom
den ekonomiska budgeten. (Tollesson, 2008)
Under det senaste decenniet finns flertalet aktuella exempel på projekt
som blivit många gånger dyrare än vad som från början var beräknat.
År 2007 rapporterade bransch-tidningen NyTeknik att nio av tio
byggprojekt drog över de förväntade kostnaderna. (Ahlbom, 2007) I en
annan undersökning gjord av Svensk Byggtjänst och Industrifakta
beräknas bristande kommunikation ge upphov till ökade kostnader på
runt 22 miljarder om året för byggbranschen. (Hellqvist, 2008)

ÄTA-arbeten
Den betonade inkompetens som upplevs internt bland beställarna i den
tidigare nämnda undersökningen av KPMG leder alltför ofta till
otydliga och bristfälliga förfrågningsunderlag. Detta i sin tur medför
risker i byggskedet menar advokat Viktoria Eldeman (2014) i sitt
gästinlägg på byggvärldens hemsida Otydliga förfrågningsunderlag
medför risker. (Edelman, 2014)
Eldeman säger också att slutprodukten av en entreprenad aldrig blir
vad underlaget beskriver eller vad som upphandlas. En rad förändringar tillkommer alltid under entreprenadtiden. Beställaren
upptäcker tillkommande arbeten, ÄTA-arbeten som måste hanteras
vilka inte gick att upptäcka vid upphandlingstillfället, arbeten som
måste ändras på grund av nya förutsättningar eller arbeten som
beställaren väljer att avstå från att göra. (Edelman, 2014)
En stor del av de tillkommande arbetena är svåra att se eller näst intill
oförutsägbara. En betydande del av vad som läggs på som tillkommande arbeten och därmed blir utökade kostnader eller som inte
går enligt budget beror på förarbetet i det tidiga skedet av ett projekt
där även förfrågningsunderlaget är en stor del. (Edelman, 2014)

4.2.2 Samarbete och tvister
Brister i förfrågningsunderlag har visat sig i flera fall leda till osämja
och dåligt samarbete mellan aktörer. Samtliga av de intervjuade har
exempel på brister i underlaget eller kommunikationen som lett till
tvister. Ibland tas det ända upp i domstol men det är inget som de vill
påstå är så vanligt i Sverige, dock händer det emellanåt. Utifrån
Skoglunds bolagsjuridiska erfarenhet försöker parter undvika rättegång

29

så långt som möjligt. Det är sällan som någon vinner på att driva det så
långt menar hon.
Edlund berättar dock om en något extrem entreprenör som vid första
byggmötet tog med sig en bolagsjurist, det ger fel signaler säger hon.
Känslan blir att de är ute efter att bråka eller hitta juridiska öppningar.
Aktörer som dessa vill man gärna undvika. Det ligger givetvis kvar i
åtanke vid kommande projekt menar hon och det påverka absolut
framtida samarbete mellan parterna. Hon berättar också att de som
offentlig beställare, där de inte har samma möjlighet att fritt välja
entreprenör som en privat, är något orolig för överklagan. Detta
försenar hela bygget och blir både krångligare och stillastående under
en period. Det kan också vara så att man inte vill arbeta med den som
överklagat då dem redan ställt beställaren i en svår situation. Å andra
sidan är det oerhört viktigt att företag får överklaga om de anser sig
blivit felbehandlade.
Flera liknande exempel från Norge berättar Håkansson om. På interna
startmöten var det vanligt att de tog med sig jurister som gick igenom
samtliga fallgropar som fanns i kontraktet och anmärkte på vad man
måste se upp för. I Norge går nästan vartenda projekt upp i domstol.
Dock finns det ingen tradition att ta det så långt som till domstol här i
Sverige menar han. Det är vanligare att tvister löses högre upp i
organisationerna. Vissa sakar ska dock absolut drivas lite hårdare när
man vet att man faktiskt har rätt tycker han. Upphandlingssystemet har
en mening och fungerar på ett visst sätt. Ett mellanting mellan den
svenska och den norska mentaliteten vore kanske det mest optimala
tillägger han.
Tvister i och med bristande förfrågningsunderlag har en tendens att
öka hela tiden säger Rydberg. Det är ett område i sig att studera - varför
tvister ökar. Frågan är om det beror på att handlingarna har blivit
sämre eller om branschen blivit mer benägen att överklaga.

4.2.3 Små företag
I sin artikel, Lätt att skjuta sig i foten vid upphandlingar, framlägger
Ullrika Andersson de mindre företagens roll vid upphandlingar i
dagens byggbransch. Artikeln säger att i den offentliga sektorn där
upphandlingen måste följa lagen om offentlig upphandling kan
bristfälliga och otydliga förfrågningsunderlag vara förödande
framförallt för de mindre företagen. Advokat Per-Ola Bergqvist menar
att entreprenörer alltför ofta får otydliga förfrågningsunderlag som
leder till att de får gissa sig fram. Det kan vara så att underlaget inte
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förklarar exakt vad det är som upphandlas, hur stor omfattningen är för
uppdraget, motsägelser i kontrakts-villkoren, mängdförteckning är
felaktig eller att det saknas viktig information. (Andersson, 2010)
Följderna blir att de mindre företagen tvingas göra reservationer och
förbehåll i sina anbud, vilket enligt Bergqvist kan straffa sig rejält. De
tvingas ofta skriva “vi förbehåller oss rätten…” och “vi reserverar oss
för...” i sina anbud som kan gälla allt från kontraktsvillkoren till de
tekniska specifikationerna. Anbuden blir således ofta orena och enligt
rättspraxis får offentliga beställare inte ta in anbud med avvikelser till
prövning och utvärdering. Dessa anbud förkastas direkt. (Andersson,
2010)
Då alla anbud ska behandlas lika enligt LOU förkastas alla anbud som
har reservationer eller förbehåll för att de inte följer instruktionerna i
förfrågningsunderlaget. Här har de stora företagen ett övertag. Deras
riskspridning är betydligt större vilket medför att exempelvis en extra
håltagning skulle vara av mindre betydelse om man ser till totala vinstmarginal av alla av företagets projekt. För ett litet företag skulle
håltagningen kanske kosta lika mycket som hela deras vinst.
(Andersson, 2010)

4.3 Orsaker och lösningar
4.3.1 Orsaker
Att hitta orsakssambandet till misstag eller brister i förfrågningsunderlaget och handlingar är oerhört svårt har intervjustudien visat. En
del handlingar kan gälla från förfrågningsunderlaget, andra har ändrats
i kontraktshandlingarna. Det händer också att överenskommelserna är
dåligt synkroniserade med varandra berättar Skoglund. Ibland tvingas
parter leta bland flera olika handlingar för att lista ut vem som är
ansvarig för vilken del.
Om något är felritat och man ställer sig frågan varför, är det sällan som
någon har ett egentligt svar. Felet kan helt enkelt ligga kvar sedan
gammalt då många byggprojekt lever i många år innan det verkligen
blir någon aktion eller åtgärd. När det har gått ett antal år under
förfrågningsdelen är det ibland någon annan person som tar vid efter
annan individs arbete. Man vågar då inte ändra eller ta bort något
berättar Detterfelt. Många kan ifrågasatta en viss handling, till exempel
ritningarna, men personen innan kan haft någon baktanke med vad den
gjort. Punkten kan då få leva vidare till ett senare skede.
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En annan orsak till bristande underlag som har framkommit är att såväl
beställaren och entreprenören försöker göra besparingar. Beställarsidan
vill inte lägga ner för mycket tid och resurser på framtagning av
handlingar för att försöka spara pengar medan entreprenören av
samma anledning inte vill göra detsamma för anbudet. Detta medför
också till slarv, något som från intervjuerna visat sig förekomma
frekvent.
Skoglund tror att många förfrågningsunderlag inte är uppdaterade för
det specifika projektet. Framtagningen görs mer genom att “klippa och
klistra” från underlag till tidigare projekt. Anpassning till det aktuella
missas helt enkelt. Hon tror att tidspress kan vara en bidragande orsak
men också dåliga mallar, dock är det svårt att vet exakt var misstagen
ligger.
Edlund berättar att de som beställare givetvis försöker vara så
noggranna som bara möjligt. Samma sak framlägger också projektör
Lundberg. Han säger att den viktigaste lösningen för att få ner
extrautgifter är att vara noggrann. För personer med erfarenhet
kommer noggrannheten mycket naturligt och de har öga för slarv,
handlingarna blir också mer detaljrika. Tyvärr har inte alla beställare
och konsulter den erfarenhet och kompetens som ibland kan krävas.
Kompetensbrist är ett återkommande svar vad gäller orsaker till brister
och misstag. Framförallt hos projektören när det kommer till det
juridiska språket och systemet. Ofta handlar det om bristande kunskap
i hur handlingar kompletterar varandra, till exempel hur viktiga
beskrivningarna är vid sidan av ritningarna. Flera av det intervjuade
håller med om att det krävs kompetenta personer som granskar både
förfrågningsunderlaget samt anbuden, gärna av mer än en person så att
allt är så korrekt och realistiskt som möjligt.
Håkansson berättar att det inte bara är projektörerna som brister i sin
kunskap. Ofta tycker han sig se att beställarorganisationerna inte
besitter den byggtekniska kompetensen som kan behövas för att
definiera vad som önskas samt för att faktiskt kontrollera så att
projektörerna gjort det man efterfrågar på ett korrekt sätt. Förr hade
dem mer resurser till detta medan det idag ofta är inköpsorganisationerna som ansvarar för kontrollen som liter på projektören
fullt ut.
Något som Rydberg tycker bör förbättras är kunskapen om vad som ingår i anbudssumman samt hur handlingar hänger samman. Trafikverket använder AMA anläggning med tillägget mät- och ersättnings-
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regler (MER) i sina tekniska beskrivningar samt AF-delar. Där förklaras
att anbudssumman formas utav summan av den prissatta mängdförteckningen. Något som hon själv varit med om är att en del arbeten
missats att ta med i mängdförteckningen men som ändå ingår i
kontraktet att utföra. När man då inte mängdat arbetet kommer
entreprenören med tilläggskrav att arbetet ingår i kontraktet men att
det inte är inräknat i anbudskostnaden då den inte stod med i
mängdförteckningen.

4.3.2 Lösningar och besparingar
Att förfrågningsunderlagen idag alltför ofta är bristfälliga i olika avseenden är som nämnt något som respondenterna är helt ense om, och
att det går att göra stora besparingar är för samtliga en självklarhet.
Stora besparingar kan göras för båda beställaren och entreprenören,
menar projektchef Detterfelt. Beställaren får en anbudssumma närmre
verkligheten och färre oväntade tilläggskostnader. Entreprenören
planerar även utifrån de underlag som finns och för varje punkt som
inte stämmer leder det till extraarbete och troligen viss försening.
Lahja Rydberg-Forssbeck, enhetschef för Byggnadsteknik på Trafikverket, menar att omkring 10 % av totalkostnaden låter som en rimlig
siffra för hur mycket de oväntade kostnaderna av ett projekt brukar
landa på. I den bästa av värdar skulle denna summa vara försumbar
men med mer genomarbetade handlingar så ökar åtminstone möjligheten att minimera den. Utöver kostnadsbesparingar genom minskade tilläggskostnader framlägger Rydberg besparingsmöjligheten av
minskade arbetskostnader. Minskar antalet fel och brister i under-lagen
minskar även arbetstiden, eller ”manstimmar” som Rydberg utryckte
det genom sitt exempel på följder då fel upptäcks.
Respondenterna ser även stora besparingsmöjligheter i minskade
störnings- och förseningskostnader. Genom mer genomarbetade och
fulländade förfrågningsunderlag ökar chansen att projektet flyter på
smidigt och felfritt. Minskar man risken för att en försening ska uppstå
så minskar även risken att förseningar i senare delmoment i processen
ska uppstå. Kedjan är lång och ofta är det många aktörer inblandade.
En smidig och effektiv byggprocess leder i sin tur till färre tvister och
missuppfattningar mellan parter. Respondenterna är ense om att detta
bäddar för en bättre relation och samarbete mellan företagen samt att
man kan skapa en ökad tillit.
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Hur man kan lösa problemet med bristfälliga underlag har
intervjuobjekten delade meningar om. Vad som dock framgick av
samtliga var att mer tid och resurser bör läggas på framtagningen av
underlagen, allt för att minska risken för slarv. Detta argumenterar
även Dr. John A. Kuprenas för i sin journal Influence of Quality on
Construction Costs (2008). Kuprenas antyder att om mer pengar och tid
läggs ner i projekteringsskedet skulle stor del av de problem som
uppstår i byggskedet att minska(Kuprenas, 2008). Projektörernas roll
poängterades ofta och Detterfelt, Edlund, Lindström samt Rydberg
pekade tydligt på att projektörerna bär det stora ansvaret för
underlagens utlopp. Här såg samtliga stora förbättringsmöjligheter om
det som levereras granskas och gås igenom en extra gång av kompetent
personal. Lindström ansåg därutöver att projektörerna bör fokusera
mer på att ta fram beskrivningar som är väl synkroniserade med
ritningarna än att endast lägga det stora fokuset på att ta fram bra
ritningar. Han menade att fokusfördelningen idag är 90 % ritningar och
10 % beskrivningar vilket egentligen bör vara 60-70 % ritningar och 3040 % beskrivningar.
Ytterligare en förbättringsmöjlighet vad gäller både beställarsidan och
projekteringssidan är en ökad kompetens- och kunskapsnivå. Edlund
och Lindström menade att projektörerna måste bli bättre på den
entreprenadjuridiska biten för att få bättre förståelse av AMAmetodikens värde. Lindström ser även utvecklingsmöjligheter och
lösningar i moderna IT-verktyg som uppdateras frekvent. Han anser att
flertalet fel kan undvikas då verktygen idag kan undersöka fler än
hundra alternativa lösningar istället för att hjälpligt undersöka två eller
tre och göra enligt en lösning som använts tidigare och verkat fungera.
Detta påverkar projektörernas roll då kraft läggs i tidigt skede där
påverkbarheten är stor och det kostar förhållandevis lite. Undersöker
man ett hundratal, eller kanske bara ett tiotal alternativa lösningar kan
flera alternativ visa sig vara värda att utvärdera och undersöka vidare.
Man får ett bättre underlag och har råd att ta fram alternativa lösningar.
Som beställare menade Edlund att för att minska risken för
missuppfattningar eller tvetydighet i underlagen krävs det att de är
tydliga, korta och koncisa. Håkansson pekade på samma sak och
belyste värdet av noggrannhet. Han ansåg att beställarna bör tänka på
varje ord de skriver då en minsta detalj kan överklagas.
Kommunikation och öppen dialog mellan parter var även något
samtliga var överens om är en lösning till förbättrade förfrågningsunderlag. Edlund betonar vikten av öppna kort och ärlig kommunikation. Om Edlund som beställare ser brister i sitt förfrågnings-
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underlag medan det ligger ute för räkning, är det viktigt att påtala
detta. De får då kanske säga att man ser bristen men inte vet hur den
ska förklaras eller lösas och sedan be om entreprenörens förslag. Sedan
är det lika viktigt som anbudsgivare att påtala om man hittar brister
och inte bara räkna på det och låta de förbises. Som beställare önskar
man att anbudsgivarna meddelar att de räknat på det som står men
påtalar eventuellt fel och frågar om de även ska räkna på det mer
riktiga. Detta ger beställaren möjlighet att ändra eller eventuellt dra
tillbaka förfrågningsunderlaget.
Idag är så sällan fallet men Håkansson menar att de som entreprenörer
börjar bli bättre att kommunicera och fråga beställaren redan i
upphandlingsskedet. Han ansåg även att ytterligare en lösning är att
entreprenörerna kommer in i ett tidigare skede, innan förfrågningsunderlagen är framtagna, för att de tillsammans med projektörer och
beställare kan komma fram till de optimala lösningarna för att nå
projektets gemensamma mål. Han menar att redan efter projektidén
borde entreprenören vara delaktig, kanske i någon form av
konsultuppdrag. Tidigare har entreprenörer utnyttjat situationen i
större utsträckning för att få ner anbudssumman och när man väl
byggskedet var igång blev det mycket mängdregleringar. De hade då
höga á-priser på de tillkommande arbetena och låga på de avgående.
Han menar att det var mer spekulation och mer en “vi och dom”-känsla
än idag, nästan som en tävling istället för ett samarbete. Idag går det
mer och mer åt partnering-hållet. Man vill hitta ett team som
gemensamt bygger ett projekt och man ser inte sig själv som en
entreprenör och en beställare i samma utsträckning som förr. Denna
trend såg även Lundberg.
Att respondenterna anser att kommunikation är A och O för att
byggprojekt ska lyckas nå ett önskat resultat tycks vara en självklarhet.
Kompetensen hos projektets aktörer har som tidigare nämnt en stor och
betydande roll men utan kommunikation mellan beställare och
projektörer lämnas stora risker för problem i senare faser i
byggprocessen. Enligt en undersökning, Besparingsmöjligheter genom
effektivare kommunikation i byggprocessen (2007), gjord av Svensk
Byggtjänst där de genomfört 240 intervjuer med en jämn fördelning och
bred variation av byggherrar, entreprenörer, konsulter och arkitekter,
menar runt 60 % att informationen som delas ut är olika bland de
inblandade och att konsulterna gör otydliga och bristfälliga underlag
att arbeta med. Samma procentsats menar att lämnade anbud baseras
på otydliga underlag i upphandlingsskedet. (Svensk Byggtjänst, 2007)
Här finns stora utvecklingsmöjligheter.
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4.4 Framtagande av förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag finns egentligen till för att få in anbud från
entreprenören så att beställaren kan jämföra dessa rakt av. Det är sällan
som det är detta underlag som blir arbetet i sig menar projektchef
Detterfelt. Underlaget har givetvis stor betydelse för vad arbetet
kommer att bli i slutändan men flera respondenter nämner att det är
vid kontraktsskrivandet med entreprenören som avtalets definitiva
mängder och övriga punkter bestäms. Alltså att entreprenören kan
förhandla med beställare innan det slutliga kontraktsskrivandet.
I den bästa av världar vill man givetvis veta exakt vad arbetet är från
första början. Entreprenören vill kunna ta en ritning som är korrekt och
som sedan går att bygga efter utan att tvivla på dess riktighet.
Handlingar i ett förfrågningsunderlag ska vara korrekta. Planeringen
därefter blir också bättre om man kan utgå̊ ifrån bygghandlingarna i
förfrågningsunderlaget. Det blir annars ett störningsmoment i produktionen.
Vid brister i ett förfrågningsunderlag bedömer “branschgurun”
Lindström att konsulten och entreprenören har olika perspektiv. Som
entreprenör är det affärsmässigt professionellt att bara titta på det som
angetts i handlingarna och inget annat, i annat fall kan anbudet
förkastas med skälet att det inte följer förfrågningsunderlaget. Som
konsult kan man istället säga att man anser sig har gjort rätt trots att
man inte fick jobbet.
Rydberg anser att beställarens roll aldrig ska vara att granska ett
konsulterat uppdrags kvalitet. Hon menar att man då nollar kunskapsförväntningarna på konsultföretaget. Det skulle vara att man fullständigt negligerar kompetensen hos dem om man som beställare
måste granska deras arbete, det blir som att säga att de inte kan utföra
sitt jobb. Framförallt ser Rydberg att det skulle hämma konsultföretagens framtida utveckling och möjlighet att leva kvar på en
internationell marknad. Både Edlund och Rydberg berättar att deras
respektive arbetsgivare Uppsala Kommuns Fastighets AB och Trafikverket idag arbetar som rena beställarfunktioner och att konsulter och
projektörer gör ett sammantagande av beskrivningar och förfrågningsunderlag på deras uppdrag. Tyvärr har många beställar-organisationer
inte resurserna till att själva ha fasta positioner för dessa uppdrag idag.
Detterfelt poängterar att tidsmängden lagd på förfrågningsunderlaget
och anbudet är oerhört viktig. Som en grundregel borde allt gås
igenom, granskas och regleras en extra gång. Många av de uppenbara
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misstagen skulle då helt enkelt kunna undvikas. Övriga intervjuade
instämmer helt i detta men berättar också att den tid som läggs på
framtagningen av förfrågningsunderlaget varierar från fall till fall. En
del projekt kan ligga och gro och tas fram under fler år medan somliga
tas fram under en mer intensiv period. Som beställare ska man dock
försöka att inte ha alltför bråttom.
Edlund berättar at UKFAB försöker lägga ner extra tid och hellre
skjuter på hela processen för att minimera risken för slarv på grund av
tidsbrist om möjlighet finns. Som beställare kan de många gånger själva
avgöra tiden. Ibland kan dock exempelvis hyresavtal tecknats och
inflyttningsdatum avgör då tidsrymden. Tidspressen anser Edlund
ligga mer i själva byggskedet än i projekteringen, det är också där det
rullar pengar.
Nästan samtliga personer delar också åsikten att man bör lägga mer
resurser och tid på projekteringen för att på så sätt spara pengar under
byggtiden - “Tänk efter före!” är en återkommande kommentar. En
uppskattad siffra från många av det intervjuade på hur mycket pengar
som bör läggas på projekteringen är 10 % utav totalt projektkostnaden.
De anser också att beställaren bör ha en procentsats kring 5-10 %
inräknat i budget för oväntade och extra kostnader. Sedan beror det
givetvis på om beställaren själv vill göra ändringar under projektets
gång. Vill denne ha vanliga målade dörrar istället för ekdörrar överallt
får stora kostnader läggas till exemplifierar Lundberg.
En del intervjuade, där ibland Rydberg, anser dock att relativt mycket
tid läggs på framtagningen av förfrågningsunderlag. Dock är det en
fråga om tiden används på rätt sätt. Brist på kunskap kan leda till dålig
planering och fördelning mellan framtagning av ritningar och
beskrivningar. Mer tid läggs ofta till ritningarna och när deadline börjar
närma sig är tiden knapp att få ihop beskrivningarna säger Lundberg.
Summerat kan sägas att genom att lägga mer krut på förfrågningsunderlaget blir det mindre överraskning under projektets fortgång.
“Som man frågar får man svar” sammanfattar Skoglund. Är
förfrågningsunderlaget alltså inte genomarbetat får man icke genomarbetade anbud som svar.
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5 ANALYS OCH DISKUSSION
Utifrån genomförda intervjuer med nyckelpersoner från byggbranschen
samt med fördjupad kunskap och resultat inhämtat från litteraturstudien har vår analys gjorts med målet att utforska bristerna i
förfrågningsunderlag idag. Vidare förs också diskussion kring ämnet
och de viktiga ståndpunkterna i frågan samt vilka möjliga lösningar
som finns.
Som kan ses från statistik hämtad från tidigare undersökningar och
artiklar är det mycket vanligt att byggprojekt går långt över de
beräknade kostnaderna. Även de intervjuade personerna har flera
exempel på projekt där resultatet inte blir som beräknat. Orsakerna är
många men tydliga kopplingar kan dras mellan vissa av dem, bland
annat bristande förfrågningsunderlag och förarbete. Vår hypotes som
drivit studien, om att underlag ofta är bristfälliga, har visat sig vara på
rätt spår. Vi har kunnat konstatera att det finns ett samband mellan
möjligheten att påverka och kostnadsökningen beroende på vid vilket
skede i byggprocessen man är. Figur 5.1 nedan visar sambandet.

Figur 5.1
Samband mellan möjlighet att påverka och kostnadsökning
beroende på skede i byggprocessen.
Utmaningen med att utföra genomarbetade och tydliga förfrågningsunderlag har visat sig vara att hitta en bra balans och kommunikation
mellan beställare, konsulter och entreprenörer. Att sedan genomföra
byggnation utifrån underlaget är även det en stor del av utmaningen.
Det krävs god planering och ett gott samarbete mellan samtliga aktörer,
vilket samtliga intervjuade också håller med om. Undersökningen har
dock visat att så inte är fallet många gånger även om det är det som alla
önskar.
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Till att börja med har det i undersökningen tydlig framgått att en viss
”vi och dom”-känsla existerar mellan beställare och entreprenör i flera
fall, dock inte alla. Vi anser att känslan uppstår då båda parter ser till
sina egna mål och sitt eget vinstintresse istället för projektets. Svaren
från samtliga intervjuer har alla antytt till detta. Beställaren lägger ofta
inte tillräckligt med tid och pengar på förarbetet som behövs för att
produktionen sedan ska gå smärtfritt för entreprenören. Exemplen är
många i antal men flera gånger är prioriteringen alldeles för låg på
mängduppskattningar och geotekniska undersökningar utförda av
projektörer vilket vi sett från intervjuerna. Detta leder till överraskningar för entreprenören när väl produktionen sätter igång.
Entreprenören å sin sida ser ofta, redan från början, brister i underlaget
som kommer leda till extra arbete och med det extra kostnader för
beställaren. I rädsla att förlora entreprenaden mot ett annat anbud som
eventuellt utnyttjar bristen, säger entreprenören inte alltid till om något
i underlaget inte står rätt till. Istället räknar man på vad som står och
lägger på ÄTA-arbete under produktionen. Om det är etiskt och
moraliskt rätt kan ifrågasättas, men i och med konkurrensen mellan
entreprenörer krävs det att samtliga tar kontakt med beställaren och
spelar med öppna kort vid oklarheter.
Det är dock viktigt att komma ihåg att det är beställarens ansvar att
vara tydlig och dela ut ett ordentligt underlag. Man får svar på det man
frågar och kan inte kräva annat av entreprenören än att denne räknar
på det som står i förfrågningsunderlaget. Moraliskt sett kan önska att
samtliga entreprenörer för en dialog med beställaren om någonting är
oklart. Samma sak gäller också för beställaren om denne noterar att ett
anbud sticker ut väsentligt från mängden. Entreprenören kan
exempelvis ha missat att räkna på något och anbudet blir förkastat av
den anledningen. Tyvärr rapporteras inte de noterade bristerna i den
utsträckning som kan önskas.
Denna “vi och dom”-känsla är givetvis mycket negativ ur projektets
perspektiv och påverkar i slutändan såväl beställare som entreprenör,
om än mer beställaren. Felet är i grund och botten gemensamt men
precis som att beställaren påverkas mest är det också denne som har
störst möjlighet att påverka utgången. Det är på dennes axlar som
största ansvaret ligger. Beställarens uppgift är att presentera vad denne
önskar få byggt samt vilken metod och upphandling som ska lägga
grunden till projektet. Tyvärr har det visat sig att det ofta är så att
underlaget inte är helt genomarbetat och tydligt vilket leder till
komplikationer.
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Ett problem vi ser ligger i att beställaren ibland har svårt att definiera
sitt önskade projekt. Felet kan bero på att beställaren inte sitter på den
kompetens som krävs för att i detalj kunna beskriva hur entreprenören
ska utföra bygget. I vissa beställarorganisationer har det tidigare
funnits poster med den byggtekniska kompetensen, idag saknar dock
flera av dem resurser till att ha fasta personer på dessa positioner.
Istället hyr man in konsulter att göra arbetet. I en utförandeentreprenad
uppstår då ett annat problem. För det första litar beställaren på
projektören fullt ut, man utgår från att de besitter den kunskap som
krävs och också gör korrekta handlingar. När man sedan får
handlingarna från projektören har man inte heller kompetensen att
kontrollera dem. Handlingarna blir en del av förfrågningsunderlaget
som sedan leder till upphandling av entreprenör. Dyker brister upp när
väl bygget har satts igång är det bara för beställaren att betala
tilläggsarbeten till entreprenören. Återigen får inte glömmas att
ansvarat vilar på någons axlar även i det här fallet. Beställaren ska inte
behöva granska projektörens arbete och ifrågasätta deras kompetens.
Man ska givetvis aldrig utgå från att en part inte gör det som är
kontrakterat eller gör sitt arbete bristfälligt. Tyvärr är det dock så att
både försumlighet och okunskap eller saknad av erfarenhet råder, det
är alltså mänskliga faktorer som spelar en roll. Detta kan leda till
misstag eller brister som påverkar en annan aktör. Av intervjuerna har
det framgått att såväl beställare, projektörer som entreprenörer
naturligtvis försöker undvika slarv, dock förkommer det hos alla tre.
Att de rätt ut skulle ha svarat “ja” på att de själva begår slarv kan vi inte
förvänta oss, istället pekar man mer finger åt varandra. Det gäller helt
enkelt att vara mycket noggrann. Att ytterligare en person granskar det
som är producerat bör också alltid göras. Misstag upptäcks ofta enklare
av en person som inte tagit fram handlingen. Här är det också bra om
den som granskar har erfarenhet, det är ofta den personen som avgör
om misstag råkar förbises eller ej.
Under studien har det upprepande gånger framgått att projektören ofta
saknar viss kompetens. Vanligen handlar det om att de är dåliga på att
ta fram beskrivningar till sina handlingar. Deras fokus ligger på att ta
fram ritningar och räkna. Många gånger läggs nästan all energi till detta
men egentligen behövs en balans mellan ritningarna och
beskrivningarna. Beskrivningarna är oerhört viktiga för att undvika
tvetydigheter i underlaget. Även beställaren har ibland bristande
kunskap i språket och i hur saker skriftligen ska förklaras för att var
tydliga och entydiga. Är handlingarna och underlaget inte tydliga kan
det tolkas olika av olika entreprenörer. Detta blir till ett problem vid
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jämförelse av olika anbud. Språket blir även bristande ur ett juridiskt
perspektiv. Bristande kunskap inom det juridiska språket kan leda till
tvister helt i onödan eller att anbud förkastas på grund av formaliafel.
Intervjuerna har visat att entreprenörer har en djupare insikt i
juridikens betydelse för ett avtal i jämförelse med projektören och
beställaren. Det är en av deras affärsmässiga förutsättningar för att
undvika att deras anbud blir ratade av beställaren eller överklagade av
en konkurrent.
Vad kan då göras för att minimera brister och misstag som därmed
leder till mer genomarbetade förfrågningsunderlag?
Utifrån denna undersökning är det svårt att svara på vem som bär
ansvaret för de misstag som görs i de förfrågningsunderlag byggsektorn producerar, då det är många led inblandade och många
faktorer som spelar in. Det är också oerhört svårt att påvisa exakt vilka
brister som leder till vilken kostnad. Allt beror på hur fallet ser ut och
projektets komplexitet och omfattning. Vi har dock fått uppfattningen
att en stor del av orsaken till bristfälliga underlag ligger i bristen på
kommunikation mellan projektörer och beställare samt saknad av
kompetens, främst juridisk.
Vi anser här att en minskning av “vi och dom”-känslan genom att
tillämpa och utveckla samverkansformer, såsom partnering, kan vara
en lösning till vissa av problemen. I länder som Danmark och England
har utvecklingen och tillämpandet av partnering redan kommit så långt
att det är obligatoriskt för offentliga beställare, troligtvis främst för att
denna typ av samverkansform funnits längre i dessa länder och man
därmed har funnit fördelarna med detta. Även kommunalägda
bostadsbolaget Uppsalahem har sett fördelarna och jobbar nu mer eller
mindre enbart genom partnering.
Med partnering vill man komma ifrån “vi och dom”-känslan och jobbar
istället i ett team, med medlemmar från samtliga inblandade, mot
gemensamma mål. Det är då lättare att skapa en tillit till varandra för
att inte bara gynna det enskilda projektet utan också framtida
samarbete. Detta tror vi kan skapa ett bättre arbetsklimat, där man har
roligare tillsammans, och samtidigt höja prestationen bland de
iblandade för att uppnå ett önskat resultat. Att arbeta i team där alla får
bidra kan skapa en stolthet då man får medverka i arbetet att nå det
gemensamma målet. Kommunikationen skulle förbättras genom denna
samverkansform, då det är på detta sätt som partnering kommer
fungera. Vi tror i vår tur att det skulle kunna leda till färre tvister och
misstag i framtagningen av handlingarna.
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6 AVSLUTNING
6.1 Slutsatser och rekommendationer
Utifrån denna undersökning som bygger på både en intervjustudie, där
vi intervjuat representanter från samtliga inblandade parter i framtagningen av förfrågningsunderlag, och en dokumentstudie kan vi
konstatera att vår tes om att det alltför ofta sker misstag i framtagningen av dessa handlingar stämmer.
Som diskuterats och analyserats i tidigare avsnitt är det svårt att svara
på frågan vem som bär ansvaret för brister i förfrågningsunderlag, ofta
är problemet gemensamt och beror på dålig kommunikation. Varje
byggprojekt är också mer eller mindre unikt med olika utmaningar och
olika omfattning. Detta betyder att även förfrågningsunderlagen kan
variera en hel del från fall till fall och det är många faktorer som spelar
in. De slutsatser som kan dras blir därmed något mer generella och har
gjorts genom att koppla ihop likheter mellan olika erfarenheter och
projekt.
1. ”Öppna kort”
I den bästa av världar skulle alla inblandade parter “spela med öppna
kort” och hålla en öppen dialog för att skapa en tillit till varandra; först
då kan man tillsammans arbeta mot önskade mål. I dagsläget är
kommunikationen mellan aktörerna en stor påverkande faktor som gör
att förfrågningsunderlagen ofta brister i kvalitet. I branschen idag har vi
en tydlig uppdelning och gränsdragning mellan företagen där de olika
aktörerna i huvudsak tänker på sina egna mål och resultat. Denna “vi
och dom”-känsla som därigenom skapas leder till att tanken om en
spelplan där man spelar med öppna kort och öppen dialog fallerar.
Även om ömsesidig ärlighet finns mellan två kontrakterade parter
krävs att samtliga i branschen eftersträvar samma öppenhet. Detta gör
att aktörerna inte behöver känna av risken för att en konkurrent ska dra
nytta av en tvetydighet som egentligen borde ha uppmärksammats.
2. Opartisk men flexibel upphandling
Av intervjustudien kan vi konstatera att misstag och brister i
förfrågningsunderlagen, som upptäcks av en entreprenör vid anbudsgivningen, alltför sällan ifrågasätts eller rapporteras, allt för att själva
inte gå miste om en fördel som andra anbudsgivare annars skulle få ta
del av. För den offentliga sektorn spelar här LOU en betydande roll.
Den offentliga upphandlingen är mycket styrd av tvingande lagar och
regelverk som är ämnade att främja konkurrens och rättvisa. Gällande
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detta har vi kunnat konstatera att det både finns för- och nackdelar med
denna typ av upphandling, precis som för upphandlingar inom den
privata sektorn. Vissa lagar och regler från den offentliga sfären skulle
kunna appliceras i den privata för att göra den senare något mer
objektiv och opartisk. Även delar som skapar flexibiliteten och friheten
i en privat upphandling skulle kunna implementeras i den offentliga
upphandlingen.
3. Ökad kompetens
Vår undersökning pekar också på att kompetensnivån kring
entreprenadjuridiken och dess språk är bristande hos stora delar av
dagens byggbransch. Även detta är en stor bidragande faktor till
bristfälliga förfrågningsunderlag. Vad vi kan konstatera utifrån våra
intervjuer är att det främst är hos projektörerna som denna knappa
kunskap existerar. De lägger för stort fokus på framtagningen av
ritningar och för lite fokus på tekniska beskrivningar vilket får en
betydande roll i juridiskt avseende. Detta är minst lika viktigt för att
samtliga parter ska kunna arbeta på samma plan och veta vilka
“spelregler” som används. Entreprenörerna tycks ha en bättre koll vad
gäller den juridiska biten, kanske för att det för dem har en mer
affärsmässig betydelse.
Möjliga lösningar till att undvika bristfälliga förfrågningsunderlag är
många och olika. Mer tid och resurser på projektering är en väg, en
annan nyckelfaktor är att alla berörda parter har kunskap kring
underlagets helhet och har projektets mål i åtanke. Det är dock
problematiskt att hitta lösningar där alla inblandade är helt nöjda. Alla
inblandade har och kommer alltid ha olika åsikter och önskemål kring
hur stor betydelse förfrågningsunderlaget faktiskt har och vilka
resurser som är värda att satsa. Dock ser vi att relativt små förändringar
i aktörernas beteende och tankesätt skulle kunna göra markant skillnad.
Förändringar som kan leda till mer utförliga förfrågningsunderlag;
!
!
!
!
!
!
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Bättre kommunikation och öppen dialog
Undvika ”vi och dom”-känsla
Projektets mål i åtanke
Ökad kompetens (beskrivningar och juridik)
Ökad noggrannhet och granskningar
Mer tid och resurser vid framtagning

6.2 Frågeställningarnas svar
Sammanfattningsvis kan undersökningens frågeställningar besvaras
enligt följande:
!

Vilka är de vanliga bristerna i förfrågningsunderlag?
o Saknad av information
o Otydlig/tvetydig information
o Dåligt utförda mängdberäkningar
o Dåliga beskrivningar till ritningar
o Dåliga geotekniska undersökningar

!

Vilka blir följderna vid bristande förfrågningsunderlag?
o Onödiga kostnader
o Förseningar
o Oklarheter/missförstånd
o Bristande samarbete
o Tvister

!

Vad är orsaken till att misstag i förfrågningsunderlag begås?
o Slarv/mänskliga faktorer
o Inkompetens/otillräcklig erfarenhet
o Dålig kommunikation
o Ser efter egna intressen istället för projektets
o Försök till besparingar

!

Vilka besparingar kan göras genom genomarbetade
förfrågningsunderlag?
o Minskade ÄTA-kostnader för beställaren
o Minskade förseningskostnader
o Mindre förseningar
o Bättre samarbete/relation mellan parter
o Effektivare byggprocess
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6.3 Förslag på fortsatta studier
1. Som fortsättning på denna undersökning skulle en studie kunna
göras över hur tidiga beslut påverkar ett projekts resultat. Det gäller
alltså beslut som tas innan “ett projekt är ett projekt”, innan det tidiga
skede där förfrågningsunderlaget tas fram. Vilken inverkan har tidiga
beslut på kvalité och kostnad? Det kan undersökas med avsikt att ge
och förklara vikten av de tidiga besluten.
2. Ett annat förslag är att göra en studie över hur och om partnering
förbättrar förfrågningsunderlaget. Exakt när är samverkan som
viktigast för att underlaget ska bli tydligt och täckande? Kanske finns
det en blandning mellan partnering och andra entreprenadformer som
kan användas.
3. En annan fortsättning av denna undersökning skulle också kunna
göras med målet att ta fram något mer konkret, exempelvis en
mall/mallar eller material för att underlätta skapandet av förfrågningsunderlag för olika typer av entreprenader. Eventuellt kan ett
processchema tas fram och följas för framtagning av förfrågningsunderlaget.
4. Då endast utförandeentreprenader och förfrågningsunderlag vid
upphandling av utförandeentreprenörer behandlas i denna studie kan
även vidare arbete göras kring förfrågningsunderlag vid upphandling
av konsulter och därmed standardavtalet ABK 09 istället för AB 04.
5. En komplicerad del i denna undersökning och i branschen i stort är
att precisera vilka brister som leder till vilken följd. Därför vore det
intressant med en undersökning där man fokuserar på enskilda projekt
och försöker definiera vilka misstag som lett till vilken kostnad. Med
äkta siffror och beräkningar kan man få en tydlig bild av exakta värdet
på genomarbetade förfrågningsunderlag.
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Bilaga 1.

BRUK 2007

Inledning
Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) har år 2007 antagit dessa regler för
upphandling inom byggsektorn när lagstiftning om offentlig upphandling inte skall tillämpas.
Reglerna, som ersätter motsvarande regler från år 2000, är avsedda att användas vid upphandling av entreprenader, konsulttjänster och leveranser där förfrågan riktas till två eller
ﬂera  anbudsgivare.  Det  är  anbudsinfordraren  som  avgör  om  reglerna  skall  åberopas.  
Reglerna är inte avsedda för upphandling utan anbudsförfarande, s.k. direktupphandling, och
inte  heller  vid  arkitekttävlingar  och  andra  liknande  tävlingar.  För  sådana  tävlingar  ﬁnns  särskilda regler som bl.a. BKK och organisationer representerande de tävlande ställt sig bakom.

1

Begreppsbestämningar

Anbudshandlingar:

Anbud jämte de handlingar som är fogade till detta eller däri
anges som gällande för anbudet.

Förfrågningsunderlag:

Det underlag som en anbudsinfordrare tillhandahåller för
utarbetande av anbud.

Inbjuden upphandling:
  
  

Upphandling där anbudsinfordraren med eller utan föregående
kvaliﬁcering  inbjuder  vissa  leverantörer  att  lämna  anbud.  
Förhandling  får  ske  med  en  eller  ﬂera  anbudsgivare.

Öppen upphandling:

Upphandling där leverantörer genom annons eller på liknande
sätt ges tillfälle att lämna anbud. Förhandling får ske med en eller
ﬂera  anbudsgivare.

  

Anmärkning till inbjuden och öppen upphandling
Med leverantör avses den som tillhandahåller varor, tjänster eller utför entreprenader.
Om  anbudsinfordraren  avser  att  förhandla  med  en  eller  ﬂera  anbudsgivare  bör  han  
ange detta i förfrågningsunderlaget.

2

Upphandling

Upphandling skall genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare och anbud skall behandlas lika.
Anbudsinfordraren bestämmer villkor för upphandlingen, t.ex:
1
2
3
4
5

val av öppen eller inbjuden upphandling,
antal anbudsgivare vid inbjuden upphandling,
utformning av förfrågningsunderlaget,
anbudstidens längd,
kriterierna för utvärdering av anbud.
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3

Kommentar
Ersättningsform, genomförandeform, tidsaspekter och förfrågningsunderlagets detaljeringsgrad bör påverka valet av upphandlingsförfarande.
För öppen upphandling talar exempelvis en gynnsam konkurrenssituation, fullständiga handlingar och att det är fråga om en förhållandevis standardiserad produkt.
För inbjuden upphandling talar exempelvis god kännedom om tänkbara leverantörer,
projektets komplexitet eller låg detaljeringsgrad på handlingarna.
Antalet anbudsgivare är inte nödvändigtvis något bra mått på graden av konkurrens.
Det kan vara affärsmässigt och erbjuda bästa konkurrens att genom inbjuden upphandling begränsa antalet anbudsgivare. Varje anbudsgivare kan då förväntas lägga
ner mer arbete på sitt anbud. Dessutom begränsas de totala upphandlingskostnaderna för såväl anbudsgivarna som anbudsinfordraren.

3

Förfrågningsunderlag

Anbudsinfordraren skall tillhandahålla ett entydigt förfrågningsunderlag.
Anbudsinfordraren skall i förfrågningsunderlaget ange vilka kriterier som tillmäts betydelse
vid prövning av anbudsgivare och anbud. Kriterierna för prövning av anbud skall anges efter
angelägenhetsgrad.
Förfrågningsunderlaget skall vara lika för samtliga anbudsgivare. Komplettering av förfrågningsunderlaget skall därför göras skriftligen och samtidigt till alla anbudsgivare.
Kommentar
Det är väsentligt att förfrågningsunderlaget utformas på sådant sätt att anbudsförutsättningarna klart och entydigt framgår. Förfrågningsunderlaget bör hänvisa till
allmänna bestämmelser och ändamålsenliga handlingar i övrigt. I tidiga skeden kan
det ligga i sakens natur att anbudsinfordraren i förfrågningsunderlaget begränsar sig
till att ange ramarna för den önskade prestationen.
Anbudsinfordraren skall i förfrågningsunderlaget ange vilka kriterier som tillmäts betydelse, exempelvis funktion, kvalitet, estetik, erbjuden projektorganisation, miljöpåverkan, driftskostnader, tillgänglighet och pris.
Av 6 nedan framgår att anbudsinfordraren kan avbryta upphandlingen. De skäl som
kan föranleda avbrytande bör anges i förfrågningsunderlaget.
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4

Genomförande

4.1

Infordrande av anbud

Anbud infordras genom annons, skrivelse eller annan lämplig form. Av anbudsinfordran skall
framgå såväl valt upphandlingsförfarande som sättet att avge anbud.
I annonsen, skrivelsen eller i förfrågningsunderlaget skall anges den dag då anbud senast
skall ha inkommit till anbudsinfordraren. Denna dag skall bestämmas så att anbudsgivare
ges skälig tid att lämna anbud. Vidare skall det anges hur länge anbud skall vara bindande.

4.2

Huvudanbud och sidoanbud

Anbud skall avges på grundval av de i förfrågningsunderlaget angivna förutsättningarna (huvudanbud).
Sidoanbud med förslag till alternativt utförande får antas om inte annat angivits i förfrågningsunderlaget. Även sidoanbud utan huvudanbud får antas om inte annat angivits. Till sidoanbud bör fogas beskrivning och ritning så att funktion, kvalitet och konstruktionsprincip klart
framgår.

4.3

Öppning av anbud och hantering av
anbudshandlingar

Anbuden öppnas snarast efter anbudstidens utgång.
Anbudsinfordraren svarar för att anbudshandlingar inte delges obehörig. Anbudsinfordraren
skall intill dess upphandlingen är avslutad, på betryggande sätt förvara anbud med tillhörande beskrivningar, ritningar och modeller samt anbudsförteckningar, sammanställningar och
liknande.
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5

Prövning av anbudsgivare och anbud m.m.

Prövning av anbudsgivare och anbud sker efter anbudstidens utgång. Vid prövningen får
endast representanter för anbudsinfordraren närvara.

5.1

Prövning av anbudsgivare

5.1.1 Uteslutande från deltagande i upphandlingen
En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om han
1

är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord
eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2

är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord
eller annat liknade förfarande,

3

har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,

4

inte har fullgjort sina skyldigheter avseende skatter och sociala avgifter,

5

är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom eller

6

är dömd för brott som innefattar bestickning, bedrägeri eller penningtvätt enligt
lagakraftvunnen dom.

Anbudsinfordraren har rätt att av anbudsgivare erhålla upplysning om förhållanden som
avses ovan och skall i förfrågningsunderlaget, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt
leverantören kan lämna upplysningarna.
Kommentar
Det är anbudsinfordraren som avgör om en anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i en upphandling.

5.2

Prövning av anbud

5.2.1 Förkastande av anbud
Anbud skall förkastas
1

om det lämnats av någon hos anbudsinfordraren, som deltar i handläggningen av upphandlingsärendet,
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2

om någon hos anbudsgivaren lämnat, utlovat eller erbjudit muta eller
annan otillbörlig belöning till någon, som deltar i handläggningen av
upphandlingsärendet eller

3

om anbudsgivare inte är registrerad för redovisning och inbetalning av
mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter.

5.2.2 Antagande av anbud
Anbudsinfordraren skall anta det anbud som är det mest fördelaktiga med hänsyn till i förfrågningsunderlaget angivna kriterier.
Kommentar
Om anbud innehåller reservationer eller andra avvikelser som medför oklarheter vid
prövningen står det anbudsinfordraren fritt att antingen själv prissätta eller värdera
reservationen eller avvikelsen, eller bereda anbudsgivare tillfälle att förtydliga anbudet  i  dessa  avsnitt  eller  prissätta  reservationen  eller  avvikelsen.  Möjlighet  ﬁnns  också  
att förkasta anbudet.

5.3

Förtydligande av anbud m.m.

Anbudsinfordraren får medge att en anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet.
Anbudsinfordraren får också medge att ett anbud förtydligas och kompletteras, om det kan
ske utan risk för särbehandling i förhållande till övriga anbudsgivare.
Anbudsinfordraren får inte pröva ett anbud som har kommit in för sent, om inte anbudsinfordraren  ﬁnner  det  uppenbart  att  försening  skett  utan  anbudsgivarens  förvållande  och  anbudet  
inkommit före prövningen av anbudsgivare.
Anbudsinfordraren får förkasta anbud som han anser vara orimligt lågt, dock först sedan han
skriftligen begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredställande svar. Hänsyn
får endast tas till förklaringar som kan godtas på objektiva grunder, såsom sysselsättningsaspekter, kostnaderna i tillverkningen eller utförandet, de tekniska lösningarna, och originaliteten i anbudsgivarens förslag.

5.4

Dokumentation

Anbudsinfordraren bör föra anteckningar över upphandlingsärendets handläggning och över
beslut vid prövning av anbudsgivare och anbud. Anteckningarna bör innehålla förteckning
över inkomna anbud, tid och plats för sammanträden, uppgift om närvarande, beslut om anbudsgivare uteslutits eller anbud förkastats, beslut om val av anbud eller beslut om att ingå
förhandlingar  med  en  eller  ﬂera  anbudsgivare  samt  vad  i  övrigt  förekommit  av  betydelse.
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Avbrytande av upphandling

Anbudsinfordraren får förkasta samtliga anbud om dessa innefattar för högt pris eller av annan anledning är oförmånliga, eller om upphandlingen inte skall komma till stånd.

7

Underrättelser

Anbudsgivare vars anbud antagits skall skriftligen eller på annat lämpligt sätt underrättas om
det snarast och senast före utgången av anbudets giltighet.
Anbudsgivare vars anbud inte antagits skall skriftligen eller på annat lämpligt sätt underrättas om det snarast. Anbudsinfordraren skall på begäran från anbudsgivaren redovisa varför
anbudsgivarens anbud ej antagits.
Beskrivningar, ritningar och modeller till ej antagna anbud skall återsändas på begäran.

8

Idéer och tekniska lösningar

En handling med förslag och idéer, som ställs till förfogande av den som infordrar eller avger
anbud, får inte av den andre parten utan medgivande användas annat än i förhållandet mellan anbudsgivaren och anbudsinfordraren.
Om anbudsinfordraren i det med upphandlingen avsedda objektet utnyttjar sådan handling
från anbudsgivare vars anbud inte antagits och vars medgivande inte inhämtats och detta
medför ekonomisk fördel för anbudsinfordraren, skall anbudsinfordraren betala skälig ekonomisk ersättning till anbudsgivaren.
Vid fastställandet av ersättningens storlek skall hänsyn tas till dels den kostnad som anbudsgivaren haft för att utarbeta förslaget, dels den vinning anbudsinfordraren får.
Kommentar
Bestämmelserna inskränker inte eventuellt skydd enligt immaterialrättslig lagstiftning
eller lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Bestämmelsen gäller även
om förslaget inte skulle åtnjuta sådant skydd. Vid fastställandet av ersättningen kan
ledning också hämtas från lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk  och  lag  (1949:345)  om  arbetstagares  uppﬁnningar.  

9

Övrigt

Utöver vad som uttryckligen framgår av punkt 8 ovan föreligger ingen ersättningsskyldighet
vid åsidosättande av dessa regler.
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Bilaga 2.
Handlingsförteckning av ett
förfrågningsunderlag
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Bilaga 3.

Utdrag ur AB 04, kap. 1 §§ 3-6
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Bilaga 4.

Rättsfall

Entreprenör får betalt för
tilläggsarbeten
Hovrättsdom: Botrygg har beställt de omtvistade ÄTA-arbetena av
entreprenören. Den fasta bestämmelsen om formkrav i AB 04 har
inte satts ur spel genom AFC.23. Det stränga kravet på tydlighet
för ändring av en fast bestämmelse har inte följts utan AB 04 gäller
fullt ut.

	
  
Parterna tvistar om Botrygg, avseende en ventilationsentreprenad i
Hornsbergs Strand, beställt de ÄTA-arbeten som GK påstår samt i så
fall till vilken omfattning och pris.	
  
GK hävdade att det här målet skiljer sig från vanliga ÄTA-tvister
eftersom Botrygg inte velat att GK skulle bygga efter de ursprungliga
kontraktshandlingarna utan istället efter nya reviderade handlingar som
löpande tillhandahållits av Botryggs konsult Structor. Endast AB 04:s
regler var tillämpliga i målet och enligt dem hade Botrygg beställt ÄTAarbetena.	
  
Allmänna föreskrifter	
  
Botrygg menade å sin sida att man inte beställt arbetena. Och skulle
det vara fråga om ÄTA-arbeten hade inte den avtalade rutinen för
beställning av sådana arbeten följts och GK hade därmed inte rätt till
särskild ersättning. Enligt Botrygg var även AFC.23 tillämplig då
bestämmelsen kompletterar AB 04. I AFC.23 anges att ÄTA-arbeten
inte får sättas igång utan skriftlig beställning med pris och tidpunkt.
Structor hade inte haft behörighet att beställa ÄTA-arbeten.	
  
Tingsrätten gjorde bedömningen att AFC.23 varit tillämplig mellan
parterna och att GK därmed varit skyldig att tillhandhålla uppgift om pris
och tidsåtgång samt invänta Botryggs beslut om igångsättning av ÄTAarbetena. Enligt domstolen hade GK inte lyckats visa att det förelegat
några avtalsenliga beställningar som kunnat medföra rätt till särskild
ersättning och ogillade därför käromålet.	
  
Kravet på tydlighet	
  
Hovrätten anser dock inte att den fasta bestämmelsen i 2 kap. 6 § AB
04 rörande formkraven satts ur spel mellan parterna genom den
ordning som föreskrevs i AFC.23. Det stränga kravet på tydlighet för
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ändring av en fast bestämmelse har inte följts utan AB 04 gäller fullt ut.
Enligt AB 04 är kravet på skriftlighet uppfyllt redan när beställaren
överlämnar en reviderad kontraktshandling till entrepenören.	
  
Gällande själva beställningen gör hovrätten bedömningen att Structor
haft behörighet, i vart fall toleransfullmakt, att för Botryggs räkning
beställa ÄTA-arbeten av GK. När det gäller omfattningen och kostnaden
av arbetena anser hovrätten att GK inte förmått styrka att arbetena var
mer omfattande än vad Botrygg vitsordat. Botrygg förpliktigas därför
endast att betala drygt 650.000 kronor av begärda 2.000.000.	
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