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Sammanfattning  

Försvarets Materielverk (FMV) är en civil myndighet som sköter all anskaffning av materiel och 
tjänster åt Försvarsmakten (FM). Vid anskaffning måste de rätta sig efter de upphandlingslagar som 
gäller i Sverige, bland annat Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) samt Lag (2011:1029) 
om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). För att anskaffningsprocessen ska bli 
lyckad krävs att FM tydligt definierar det behov de har gällande anskaffning av varor och tjänster. Än 
viktigare är att FMV bryter ner behoven i väldefinierade och tydliga krav. Detta för att undvika 
missförstånd och tolkningar som kan leda till att den vara eller tjänst som levereras inte motsvarar 
behovet. Felaktigheter i krav kan leda till felaktigheter i kontrakt, vilket i sin tur leder till att 
kontrakten ibland behöver ändras för att den vara eller tjänst det avser ska gå att använda på ett 
effektivt sätt. Denna ändring i kontrakt kallas av FMV för kravglidning. Syftet med denna rapport är 
att identifiera förekomsten av kravglidning vid anskaffningar genomförda av FMV sedan november 
2011.  
 
Nyckelord:  
Offentlig upphandling, kontraktsändring, försvarslogistikprocessen, kravhantering, strategisk 
kongruens, integrerad styrning 
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Abstract  

The Swedish Defence Materiel Administration handles the acquisition of materiel and services for the 
Swedish Armed Forces. While doing so they have to follow the Swedish public procurement law and 
EU-directives. In order to conduct a successful acquisition the system engineering process and 
requirement specification is a vital part of the documentation. The Swedish Armed forces has to be 
precise while defining their needs and the Swedish Defence Materiel Administration has to be even 
more precise when stating the requirement documentation. This is in order to avoid 
misunderstandings that will lead to changes in signed contracts.  
Changes in contracts are a phenomenon well known within the Swedish Defence Materiel 
Administration, but they don’t know the actual presence and the impact it has on the products and 
services they are raising. The goal with this study is to identify and describe the presence of changes 
in contracts during the acquisition process for the Swedish Armed Forces 
 
Keywords:  
Public procurement, defence acquisition, requirements management, strategic congruence, 
organizational alignment  
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Notationer  

Förkortningar 
AI   Anbudsinfordran 

FFU  Förfrågningsunderlag 

FINM  Försvarslogistik i ny modell 

FM  Försvarsmakten 

FMUP  Försvarsmaktens utvecklingsplanering 

FMV  Försvarets Materielverk 

FMV VHL  FMV:s verksamhetsledningssystem 

FSV  Förråd, service & verkstäder 

KB   Kundbeställning 

KBU  Kommersiell Beredning och Upphandling 

KO  Kundoffert 

LB   Leverantörsbeställning 

LOU  Lagen om offentlig upphandling 

LUFS  Lagen om offentlig upphandling på försvars och säkerhetsområdet 

M&I AffStrat  Marknad och inköp inom Affärsstrategi och metodstöd,  

RML  Regler för militär luftfart 

RMS   Regler för militär sjöfart 

SAMO  Samordningsavtal mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk 

SiF   System i fokus 

TTEM  Taktisk, teknisk, ekonomisk målsättning 

VoV  Verifiering och validering 

SRS  System Requiremet Specification 

SOR  Statement of Requirements 

SOW  Statement of Work 

 
Indexeringar 
nB   Bortfall 

ns   Svar  

nO   Okänd status 

u   Urval 

σ²   Standardavvikelse 

n   Stickprovets storlek 

P   Andel stickprov med ändring 



8 

Z   Konfidensnivå 

E    Tillåten felprocent 
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1 Bakgrund 

Den offentliga sektorn, det vill säga staten, myndigheter, kommuner och landsting, består av 
skattefinansierade verksamheter. Staten i sin tur utgörs av riksdagen, regeringskansliet och statliga 
myndigheter (Petersson, 2007).   
Den offentliga sektorns inkomster kommer främst från skatter och sociala avgifter. En liten del av 
inkomsterna kommer från ränteinkomster och utdelning från statliga bolag. Utgifterna består bland 
annat av offentlig förvaltning, samhällsskydd, infrastruktur, hälso- och sjukvård, utbildning, socialt 
skydd samt försvar (Stadskontoret, 2014). 
 
Offentlig upphandling hänvisar till de åtgärder som upphandlande myndighet vidtar för att tilldela ett 
kontrakt eller ingå ett ramavtal. Syftet är att ta tillvara på marknadens konkurrens samtidigt som det 
ska främja innovativa lösningar och beakta miljö- och sociala aspekter (Landahl et al., 2014). Detta 
för att kunna bidra till en fungerande samhällsnytta för näringslivets och medborgarnas utveckling 
samt att användningen av skattemedlen sker på bästa möjliga vis (Regeringen, 2014, p. 1). 
Upphandlingslagstiftningen och EU-direktiven bidrar till fri rörlighet på en inre marknad inom EU, 
gällande kapital, varor, tjänster och personer. Avsikten är att förhindra att offentliga medel används 
till att diskriminera eller gynna enskilda leverantörer, samt motverka handelshinder och korruption 
(Pedersen, 2013). I konkurrensverkets rapport ” Siffror och fakta om offentlig upphandling – Statistik 
om upphandlingar som genomförts under 2013” från 2014 går det att läsa att värdet på de inköp som 
omfattas av upphandlingsreglerna uppgick till drygt 600 miljarder kronor år 2011. Av dessa beräknas 
de offentliga inköpen uppgå till 583 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 15 procent av BNP 
(Lukkarinen, Jonathan och Jönsson, Stefan, 2014).  
 
Gällande upphandlingar inom försvarsområdet är det tre parter som är inblandade vid anskaffning av 
varor och tjänster, vilket leder till att upphandlingsprocessen blir mer komplicerad. När upphandling 
sker inom andra områden är det den myndighet eller företag som avser använda varan som tar fram 
kravspecifikationen och genomför upphandlingen. Vid upphandling inom försvarsområdet är det 
Försvarets Materielverk (FMV) som sköter all upphandling. Försvarsmakten (FM) definierar ett 
behov i ett dokument kallat Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning (TTEM), som skickas till FMV. 
FMV tar sedan fram en kravspecifikation baserat på behoven. Därefter genomförs en upphandling 
med Försvarsindustrin. Då inköpen finansieras av anslag från statens budget måste de 
konkurrensutsättas via offentlig upphandling, om inte särskilda undantag föreligger. Vid leverans 
genomförs en avstämning mellan industrin och FMV och en avstämning mellan FMV och FM. Då 
det är flera olika aktörer inblandade kan det leda till att information faller bort på vägen eller 
missförstås. Vilket i kombination med teknikutveckling och ekonomiska ramar kan leda till att FM 
får en vara eller tjänst som de inte längre är i behov av.  
 
1.1 Kravglidning 

Kravändring, eller kravglidning, är ett område där det finns begränsat med forskning. Forskningen 
inriktar sig på olika typer av utvärderingsmodeller, strategier för att följa upp kontrakt och hur krav 
bör formuleras vid upphandling. (Lorentziadis, 2010), (Bergman och Lundberg, 2013), 
(Konkurrensverket, 2011), (Pedersen, 2013), (Bergman och Lundberg, 2010), (Lunander och 
Andersson, 2004), (Lunander, 2009). Studier har även genomförts gällande de miljökrav som måste 
följas vid offentlig upphandling (Lindskog et al., 2013). Det saknas dock undersökningar gällande 
förekomsten av kravglidning, hur det påverkar leveransen och de inblandade parterna samt riktlinjer 
gällande hur förekomsten kan minskas. Inom FMV syftar begreppet kravglidning till att det sker 
ändringar i kontraktsvillkoren mellan den upphandlande myndigheten och leverantören. Förändringar 
som får till följd att kontraktets värde ändras gällande omfattning, pris, eller leveranstid.  
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2 Problemformulering 

FMV genomförde under 2014 en interngranskning av hur myndigheten ställer krav på varor, tjänster 
och anbudsgivare med fokus på upphandlingar som genomförts åt FM. Syftet med granskningen var 
att bedöma om kraven ställs på ett sätt som gör att FM:s behov tillgodoses, att materielförsörjningen 
är kostnadseffektiv sett ur ett livscykelperspektiv samt att principen om proportionalitet beaktas. Vid 
revisionen identifierades ett antal förbättringsområden samt förslag på hur FMV ska gå tillväga för att 
lösa dessa. Bland annat visade revisionen att FMV ställer krav på upphandlingsobjekt och leverantör 
som inte alltid finns definierade som ett behov i TTEM. Idag finns inga riktlinjer gällande hur FMV 
ska analysera kundbehovet innan de börjar ta fram kravställningen och det förekommer att FMV gör 
en egen tolkning av TTEM för att uppskatta behovet. Det saknas även riktlinjer för hur behovsanalys 
och beskrivning ska genomföras, vilket kan göra att kundbehovet inte utreds i tillräcklig omfattning. 
FMV är inte heller konsekventa i sin kravdefiniering vilket kan leda till att de krav som ställs utgår 
från inaktuella eller föråldrade behov. Vidare kontrollerar inte FMV att de krav som ställs leder till en 
uppfyllnad av FM behov. Kravspårning dokumenteras även i olika system och på ett icke enhetligt 
vis och en följd av bristerna i kravdefiniering och kravspårning leder till att FMV levererar varor eller 
tjänster som inte uppfyller FM behov (Eklund, 2014). Som en följd av detta sker vissa fall 
omförhandlingar eller ändringar i kontrakt, så kallad kravglidning.  
 
2.1 Syfte och mål 

FMV är medvetna om att kravglidning förekommer, det saknas dock uppföljning gällande vart 
kravglidning är mest förekommande samt vilka åtgärder som kan tillämpas för att minska 
förekomsten. Syftet med denna rapport är att identifiera och presentera förekomsten av kravglidning 
samt hur det påverkas av försvarslogistikprocessen. Anskaffningsprocessen inom försvarsområdet 
påverkas av flertalet yttre faktorer, vilket kan leda till brister i kravställnigen som i sin tur kan leda till 
inköp av varor och tjänster som ej överensstämmer med det behov som behöver fyllas. Detta gör 
kravglidning nödvändig för att uppfylla önskat behov. I vissa fall leder det även till onödigt 
resursutnyttjande, både med avseende på den ekonomiska och miljömässiga aspekten. För att minska 
förekomsten av kravglidning behöver FMV se över vart det förekommer samt hur krav formuleras, 
spåras och följs upp inom försvarslogistikprocessen.  

FMV vill utreda hur ofta kravglidning sker, vilken typ av krav som ändras, hur det påverkas av 
upphandlingsprocessen och vad de kan göra för att förebygga kravglidning. Det saknas även en rutin 
för hur FMV följer upp de kontrakt och avtal som skrivs vid offentliga upphandlingar. Detta är en 
stor brist då de i dagsläget inte har någon statistik på hur förekomsten av kravglidning ser ut och om 
leverantörerna de facto uppfyller kontrakten.  

Målet är att undersöka förekomsten av kravglidning gällande anskaffningar inom försvarssektorn. 
Detta kommer ske genom intervjuer med anställda på FMV samt analys av statistik gällande vilken 
typ av krav som ändrats och vilken typ av upphandlingsförfarande som använts vid anskaffningen. 
Rapporten ska även belysa eventuella skillnader i kravglidning gällande konkurrensutsatt respektive 
riktad upphandling och om det förkommer variationer gällande upphandling av varor respektive 
tjänster.  
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2.2 Frågeställning 

Till grund för rapportens inriktning har följande frågeställning använts: 
 Hur ser förekomsten och fördelningen av kravglidning ut inom försvarslogistikprocessen? 

För att finna svar på frågan och ledsaga arbetsgången användes tre underfrågor: 
 Hur definieras kravglidning av anställda inom FMV? 
 Hur upplever anställda inom FMV förekomsten av kravglidning? 
 Hur påverkas kravglidning av arbetsrutiner och processer inom FMV? 

2.3 Avgränsning 

Undersökningen behandlar de interna system, rutiner och processer som används i anslutning till 
offentlig upphandling inom FMV:s arbetsprocess och speglar endast förekomsten av kravglidning ur 
FMV:s perspektiv. Inga undersökningar har skett gällande FM och försvarsindustrins syn på 
förekomsten av kravglidning. Inte heller andra myndigheter inom den offentliga sektorn har 
undersökts. Vidare har endast upphandlingar genomförda 2011-11-01 och senare undersökt på grund 
av att LUFS då började gälla för upphandlingar inom försvars-, och säkerhetsområdet. Detta ger även 
en indikation gällande hur förekomsten ser ut i dagens läge. 
Vid undersökningen genomfördes en stickprovsundersökning i FMV:s upphandlingssystem, PLS-
UH. Dessa stickprov har endast valts ut om de har haft ett kontrakt registrerat i systemet. 
Undersökningen har begränsats till kontrakt med ärendenummer som börjar på 36, 37 och 38. 
Gällande definitionen av kravglidning har undersökningen baserats på att det har skett en ändring i 
leverantörsbeställning (LB). Undersökningen har inte tagit hänsyn till kostnad och omfattning av det 
som anskaffats, endast om det skett en ändring eller ej, vilket innebär att en vara kan gälla 
anskaffning av allt från kalsonger till ett tekniskt system i form av till exempel ett flygplan. Tjänster 
kan infatta allt från revision till underhåll av tekniska system.  
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3 Förstudie 

3.1 Teori 

Förstudien beskriver de områden som författaren anser vara av relevans för att beskriva bakgrunden 
till problemet samt ge läsaren en förståelse för anskaffningsprocessen inom FMV. Teoridelen består 
av information som samlats in via en litteraturgenomgång. Empiridelen utgår från intervjuer med 
personal på FMV samt FMV interna system. 
 
3.1.1 Försvarssektorn 

3.1.1.1 Försvarsdepartementet 

Försvarsdepartementet är ansvariga för Sveriges militära försvar, det vill säga FM och dess 
stödmyndigheter, till exempel FMV. De planerar internationell verksamhet och säkerhetsfrämjande 
arbete på strategisk nivå och ger sedan myndigheterna i uppdrag att genomföra och följa upp de 
planerade insatserna. Försvarsdepartementets uppgift är att genomföra målen som regering och 
riksdag ställt upp gällande försvarspolitiken och den beredskap som bör finnas gällande påfrestningar 
på samhället i fredstid (Lundmark et al., 2009). Försvarsdepartementet fattar även beslut gällande 
FM:s verksamhet (Landahl et al., 2014). 
 
3.1.1.2 Försvarssektorns myndighetsstruktur 

Försvarsområdet får ett årligt anslag på dryga 40 miljarder kronor. Det är en komplex verksamhet 
som förfogar över våldsinstrument och därför tillämpar sekretess inom flertalet områden. Eftersom 
FM:s verksamhet präglas av förmågan att genomföra insatser eller stå i beredskap att genomföra 
insatser är det svårt att mäta resultatet av verksamheten. Försvarsområdet påverkas även av 
försvarsberedningen och de försvarspolitiska inriktningsbesluten. Försvarsberedningens uppgift är att 
följa utvecklingen i omvärlden inom det försvars- och säkerhetspolitiska området (Landahl et al., 
2014). 

 
3.1.1.3 Myndigheterna 

Regeringen lämnar uppdrag till de statliga myndigheterna och är ansvarig för vad de olika 
myndigheterna gör. Varje myndighet har en särskild instruktion och ett regleringsbrev, instruktionen 
innehåller de långsiktiga målen och regleringsbreven beskriver den årliga ekonomiska planen 
(Regeringskansliet, 2014). Uppdragsmyndigheter, där ibland FM, regleras av regeringen gällande hur 
anslagen ska nyttjas och vad som ska finansieras med avgifter från andra uppdragsgivare (Statens 
offentliga utredningar, 2004). 
 
3.1.1.4 Försvarsmakten 

Försvarsmakten är en myndighet som ansvarar för Sveriges militära försvar och förmågan till väpnad 
strid ligger till grund för deras verksamhet. Deras huvuduppgifter är att avvisa främmande makt när 
Sveriges territorium kränks, försvara landet, stödja samhället vid katastrofer samt skicka trupper för 
internationella insatser. FM har cirka 20 000 anställda och är en av Sveriges största myndigheter 
(Försvarsmakten, 2014). 
 
FM styr de försvarsgemensamma myndigheterna via uppdrag som beskriver vad de ska utföra, men 
inte hur (Statens offentliga utredningar, 2004). Enligt riksdagens mål ska FM formulera krav, mål och 
uppgifter för sina förband och deras verksamheter. De beslutar helt enkelt om alla frågor som inte 
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bestäms av riksdag eller regering. Utöver detta har regeringen beslutat om en 
materialförsörjningsstrategi som beskriver hur FM ska anskaffa och vidmakthålla sin materiel 
(Landahl et al., 2014). Grunden till FM:s verksamhet finns definierad i ”Försvarsmaktens 
utvecklingsplan” (FMUP). Verksamheten påverkas också av produktionsplanen (PROD) som 
beskriver produktionen för krigsförbanden. Den innehåller bland annat instruktioner för hur 
personalförsörjning och utbildning ska ske gällande krigsförbanden, samt materiel och anläggningar 
som bör anskaffas och vilken övrig produktion som ska genomföras (Syren och Holgren, 2009). 
  
3.1.1.5 Försvarets Materielverk 

Försvarets materielverk är en myndighet som levererar lösningar inom försvarslogistik till sina 
kunder, varav FM är den viktigaste. FMV är en uppdragsfinansierad verksamhet och får inget eget 
anslag av staten. Deras inkomster består av betalningar från andra myndigheter som tilldelats medel 
via budgetpropositionen (Statens offentliga utredningar, 2004). 
 
På uppdrag av regeringen ska de ansvara för materiel- och logistikförsörjning för att stödja FM 
verksamhet. Det innefattar hela livscykeln, från utveckling och inköp till avveckling och destruering 
(Eriksson, 2013). FMV har gått från att inrikta sig på nyanskaffning till att skapa ett helhetstänk med 
målsättningen att effektivisera försvarslogistiken och skapa ett ekonomiskt överskott till FM förband.  

”Det handlar om effektiv försvarslogistik – när och där den behövs.” FMV år 2013 (2014). 
 
3.1.2 Försvarsindustrin 

Försvarsindustrin består av både privata och statligt ägda företag, hit räknas de industrier som förser 
FM med materiel och tjänster, så som logistik, anskaffning, underhåll och vidareutveckling av 
system. På senare tid har försvarsindustrin blivit allt mer internationell och leverantörer kommer idag 
inte bara från Sverige. I takt med omvärldens teknikutveckling har den Svenska försvarsindustrin 
tagit fram kostnadseffektiva och innovativa lösningar. Trots den begränsade storleken har Sverige en 
konkurrenskraftig försvarsindustri, vår högteknologiska industri kan tävla med världens största länder 
vid upphandlingar inom försvarsområdet (Hammarström, 2014). 
 
3.1.3 Samarbetet mellan Försvarsmakten och Försvarets Materielverk 

Samarbetet mellan FM och FMV finns fastställt i dokumentet ”Samordningsavtal mellan 
Försvarsmakten och Försvarets materielverk”(SAMO) (Torndahl, 2012). Syftet med dokumentet är 
att beskriva relationen mellan FM och FMV (Syren och Holgren, 2009). Bland annat anges att 
materielförsörjningen ska vara kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv som inkluderar alla skedens 
kostnader. Den ska tillgodose de ökade kraven på leveranssäkerhet gällande insatsförsvarets 
åtaganden och varor och tjänster ska levereras inom avtalad tidsram. Materielen som anskaffas i syfte 
att vara effektbestämmande ska säkra FM:s behov gällande deras operativa förmåga. Övrig materiel 
som anskaffas ska ge tillräcklig effekt men när flera olika faktorer påverkar ska kostnaden främst 
beaktas (Syren och Holgren, 2009). 
Gällande upphandlingsärenden ska FMV sköta kontakten med leverantörer från det att en offertdialog 
påbörjas. FMV företräder därmed statens intressen mot leverantörer. Parterna ska anpassa sitt 
samarbete i syfte att FMV på ett effektivt sätt ska kunna leverera de efterfrågade varorna och 
tjänsterna till FM (Syren och Holgren, 2009). 
Idag samlas FM:s beställningar i större samlingsbeställningar som tar hänsyn till en vara eller systems 
hela livscykel, från anskaffning till avveckling. Dessa beställningar genomförs av FMV som därmed 
fått ett större ansvar gällande vidmakthållande åtgärder. FMV blir således en leverantör av 
försvarslogistik med målet att förse FM med kostnadseffektiva lösningar samt att ta ansvar sett ur ett 
livscykelperspektiv (Wahlberg och Asplund, 2014, p. 15).  
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3.1.4 Offentlig upphandling 

Offentlig upphandling hänvisar till de åtgärder som upphandlande myndighet vidtar för att tilldela ett 
kontrakt eller ingå ett ramavtal. Syftet med offentliga upphandlingar är att de upphandlade 
myndigheterna ska nyttja de offentliga finanserna på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen 
på den aktuella marknaden. Lagarna som styr offentlig upphandling syftar till att ge leverantörer 
möjlighet att delta på lika villkor i upphandlingsförfarandet (Elg, 2014). Upphandlingslagstiftningen 
och EU-direktiven bidrar till och säkerställer fri rörlighet på en inre marknad inom EU, gällande 
kapital, varor, tjänster och personer. Avsikten är att förhindra att offentliga medel, det vill säga 
skattepengar, används till att diskriminera alternativt gynna särskilda leverantörer. Det ska även 
motverka handelshinder och korruption. Den fria marknaden avser leda till att både upphandlande 
enheter och konsumenter får tillgång till bra produkter till ett förmånligt pris vilket på så vis bidrar till 
en sund konkurrens (Pedersen, 2013). 
 
Offentlig upphandling styrs i första hand av tre lagar i Sverige. Lagen om offentlig upphandling, 
LOU (2007:1091), lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna, LUF (2007:1092), 
samt lagen om offentlig upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS (2011:1029) (Elg, 
2014). Dock finns det fler lagar som påverkar och offentlighets och sekretesslagen (2009:400) anses 
vara viktig vid upphandlingsförfarandet (Konkurrensverket, 2014). FMV rättar sig efter LOU och 
LUFS vid genomförandet av upphandlingar. 
 
3.1.4.1 Offentlig upphandling inom försvarssektorn 

Sedan den 1 januari 2013 genomförs FM:s offentliga upphandlingar via FMV. FM lägger ett förslag 
på upphandlingsuppdrag baserat på behov till FMV, som sedan sköter upphandlingsförfarandet. 
(“Upphandlingar,” 2013). Statens offentliga utredning genomförde 2010 en utredning kallad 
”Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet” gällande hur tillämpningen av EU-direktivet för 
upphandling på försvars-och säkerhetsområdet ska genomföras i Sverige, som resulterade i LUFS 
(Sjödin, 2010). Enligt EU-direktivet ska det tillämpas på upphandlingar som överstiger tröskelvärden 
angivna i LUFS, samt på upphandlingar som faller inom området för klassiska- eller 
försörjningsdirektivet. EU-direktivet ska inte tillämpas på upphandlingar som påverkas av särskilda 
förfaranderegler, så som internationella avtal eller regler som tillämpas av internationell organisation. 
Särskilt angivna kontrakt som tillhandahåller information som strider mot rikets säkerhet eller 
underrättelseverksamhet omfattas inte av direktivet. Ett sista undantag är om artiklarna 36, 51, 52, 62 
eller 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, medger undantag (Sjödin, 2010). 
Tröskelvärdet 2014 var 1 806 427 kronor för LOU och 3 612 854 kronor för LUFS. Med 
direktivstyrd upphandling menas upphandlingar som överstiger direktiven för fastställda 
tröskelvärden. 
 
3.1.4.2 Skillnader mellan LOU och LUFS 

Då LOU och LUFS reglerar offentlig upphandling i Sverige innebär det att landsting, kommuner och 
statliga myndigheter ska följa dessa vid inköp och anskaffning av varor och tjänster (Elg, 2014). 
Lagen om offentlig upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029) LUFS började gälla 
den 1 november 2011. 
 
LUFS har samma struktur som LOU, men används vid upphandlingar inom försvars- och 
säkerhetsområdet. LUFS är främst avsedd för myndigheter som jobbar med försvar och säkerhet på 
riksnivå, dock är det inte uteslutet att kommuner och landsting kan tillämpa lagen i vissa fall. Det 
första att beakta vid genomförandet av en upphandling inom försvarsområdet är om den omfattas av 
LOU eller LUFS. Följande kategorier omfattas av LUFS och finns definierade i LUFS 1 kap 2 §. 

”1. militär utrustning, samt tillhörande delar, komponenter och delar av komponenter,  
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2. utrustning av känslig karaktär, inklusive alla tillhörande delar, komponenter och 
delar av komponenter,  
3. byggentreprenader, varor och tjänster som direkt hänför sig till den utrustning som 
avses i 1 och 2, under hela dess livslängd, eller 
4.byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften eller 
byggentreprenader och tjänster av känslig karaktär.” LUFS 1 kap 2 § (Lag  om 
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 2011). 

Militär utrustning avser utrustning som är utformad och anpassad att användas till militära syften, 
som vapen, ammunition eller krigsmateriel. 
Känslig karaktär avser varor och tjänster som har ett säkerhetssyfte och innefattar, kräver eller 
innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 
 
Enligt 1 kap. 5 a § LOU (2011:1030) samt 1 kap 13 a § LUFS (2011:1029) är upphandlingar som 
”omfattas av sekretess eller rör rikets väsentliga intressen” undantagna från lagen. De lagar och 
förordningar som FMV förhåller sig till vid upphandling finns listade i bilaga 1 Lagar och 
förordningar. 
 
3.1.4.3 Genomförande av en offentlig upphandling 

En offentlig upphandling inleds med identifieringen av ett behov hos den upphandlande parten och en 
analys om hur behovet kan tillgodoses (Elg, 2014). Detta sammanfattas i flertalet dokument, bland 
annat omfattning, betalningsmetod, ritningar, kravspecifikationer, villkor gällande kontrakt och 
eventuella bilagor. Detta underlag använder anbudsgivarna för att ta fram det totala värdet på 
kontraktet (Laryea, 2011). Om den upphandlande enheten upplever ett ändrat behov under 
upphandlingen och måste ändra kraven görs upphandlingen normalt sett om från början (Elg, 2014). 
 
Förfrågningsunderlaget (FFU), även kallat Anbudsinfordran (AI) hos FMV, innehåller underlaget till 
det behov som behöver fyllas. Det bör innehålla delar som kravspecifikation, kommersiella villkor, 
administrativa bestämmelser om hur anbud ska lämnas, kvalifikationskrav och utvärderingskriterier. 
FFU/AI ska även innehålla information om hur utvärderingen kommer att gå till gällande om enbart 
pris-, eller om kvalitetsaspekten kommer att vägas in (Lunander och Andersson, 2004). 
 
Alla anbud och anbudsansökningar ska lämnas in skriftligt och inom utsatt tidsfrist. Anbud som 
kommer in för sent får inte tas med i utvärderingen. Tidsfristen talar om hur lång tid en leverantör har 
på sig för att komma in med anbudsansökningar eller ansöka om att få lämna anbud. Tidsfristens 
längd beror på vilket upphandlingsförfarande som används och anges i 8 kap. LOU samt 9 kap LUFS 
(Elg, 2014). Längden på tidsfristen bör anpassas efter komplexiteten på det som upphandlas, detta för 
att leverantörerna ska ha tid på sig att utveckla anbud av god kvalitet (Pedersen, 2013). 
 
En kvalificering av leverantörerna innebär en bedömning av bland annat teknisk förmåga och 
finansiell och ekonomisk ställning. Det ska framgå i förfrågningsunderlaget vilka certifikat, licenser 
och intyg som leverantören måste uppfylla. Det ska dock vara rimliga i förhållande till det som 
upphandlas (Elg, 2014). 
 
Prövning av anbud syftar till vilken utvärderingsprincip som tillämpas; lägst pris eller ekonomiskt 
mest fördelaktigt med avseende på de kriterier som angetts. Beslutet ska grunda sig i de krav och 
kriterier som angavs i förfrågningsunderlaget. Anbud som inte uppfyller kraven sorteras bort och 
anbud som innehåller erbjudanden som överträffa kriterierna får inte premieras (Elg, 2014). 
Anbudsprövning innebär även att den upphandlande myndigheten kontrollerar att inkomna anbud 
uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Detta kan delas in i 10 kap LOU ”uteslutning av 
leverantör”, 11 kap LOU ”leverantörskvalificering” och 12 kap LOU ”tilldelning av kontrakt” (Elg, 
2014). 
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3.1.5 Strategier för en konkurrenskraftig organisation 

3.1.5.1 Rutiner inom en organisation 

Rutiner bygger på de mönster och beteenden som människor utför repetitivt. Inom organisationer kan 
rutiner ses som de samlade beteenden och mönster som de anställda utför (Becker, 2004). 
Individuella kunskaper, vanor och färdigheter påverkar och bidrar till rutiner inom organisationen. 
(Pentland, 2005). Enligt Becker (2004) leder rutiner till en stabilitet inom organisationen och utgör 
byggstenar för en organisations samlade kapacitet (Becker, 2004). Becker m.fl. (2005) skriver att 
rutiner är basen för hur en organisation och dess individer samarbetar och utnyttjandet av 
organisationens kapacitet. För att ett beteende inom en organisation ska leda till en rutin måste des 
finna en viss stabilitet, detta kan utgöras av bland annat mål och visioner som beslutats på en högre 
nivå inom organisationen (Becker et al., 2005). Enligt Safavi (2013) påverkas rutiner att anställda ofta 
har olika uppfattning om hur rutiner ska utföras. Ju fler anställda desto fler tillvägagångssätt 
förekommer och desto större påverkan har det på samstämmigheten inom organisationen (Safavi, 
2013). 
 
Rutiner inom organisationer tenderar att se olika ut beroende på vilket perspektiv som används. 
Forskning tyder på att rutiner inom organisationer är generativa, dynamiska system som utvecklas i 
takt med interna strukturer och processer. Rutiner kan vara allt ifrån abstrakta mönster (ostensiva) och 
vanor som medarbetare utför till specifika handlingar som utförs vid specifika tidpunkter och platser 
(performativa) (Pentland, 2005), (Feldman och Pentland, 2003), (Safavi, 2013). De performativa 
aspekterna kan förklaras som de handlingar en individ utför vid ett specifikt tillfälle då denne anser 
sig vara en del av rutinen inom organisationen. Varje individ utför handlingar till följd av regler och 
förväntningar. Den ostensiva aspekten är mer abstrakt och kan förklaras som ett individuellt mönster. 
Inom en organisation existerar därmed flertalet olika mönster och arbetssätt. Förståelsen och 
tolkningen av organisationens rutiner skiljer sig mellan individer, men även mellan olika tidpunkter 
och olika händelser (Pentland, 2005). De ostensiva- och performativa aspekterna formas parallellt och 
produktiva rutiner skapas via en samstämmighet mellan de handlingar som anställda genomför och de 
mönster dessa handlingar genererar (Safavi, 2013). Enligt Pentland (2005) kan rutiner kan även 
påverkas av artefakter i form av skrivna regler, formulär och dokument men även den fysiska miljön 
som individen befinner sig i (Pentland, 2005).  
 
För att förstå förändringar som sker i en organisation krävs en förståelse för hur rutinerna inom den 
specifika organisationen fungerar. Rutinerna kan sedan användas för att identifiera vilka aspekter som 
driver en förändring och hur dessa påverkar organisationen som helhet (Becker et al., 2005). 
Forskning tyder på att förändringar av organisationer, så som sammanslagningar och förvärv, 
tenderar att påverka rutiner och arbetssätt. Enligt Safavi (2013) påverkas organisationer i många fall 
negativt vid stora förändringar då invanda rutiner och arbetssätt förändras. Anställda behöver vara 
flexibla och villiga att anpassa sig till den nya arbetsmiljön. Han menar även att rutiner och arbetssätt 
på högre nivå inom organisationer är svåra att kopiera mellan organisationer. Svårigheterna ligger 
främst i de ostensiva aspekterna som är skapade av medarbetarna själva och sammansättningen av 
personal, vilket kan få till följd att den nya sammansättningen leder till förbättrad eller försämrad 
prestation. För att uppnå effektivitet gällande de organisatoriska rutinerna bör organisationer vara 
konsekventa, vilket kan uppnås genom att minska konflikter mellan olika arbetssätt. Negativa resultat 
tros även vara beroende av förståelsen av rutiner och arbetssätt i kombination med utförandet av dem. 
Safavi (2013) menar att de ostensiva och performativa aspekterna samverkar och rutiner har därmed 
en återkommande natur. Det vill säga att de performativa aspekterna skapar ostensiva rutiner vid 
genomförandet de vardagliga sysslorna, medan de ostensiva aspekterna i sin tur möjliggör eller 
begränsar effektiviteten. Detta leder till en ständigt pågående förändring som möjliggör variation och 
införandet av nya rutiner och arbetssätt, vilket gör att medarbetare inom en organisation ständigt kan 
påverka utfallet av sitt arbete (Safavi, 2013). 
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3.1.5.2 Strategisk kongruens 

Med strategisk kongruens menas att ett företag eller organisation har en samstämmighet mellan sina 
interna strategier på de olika organisatoriska nivåerna. För att skapa en konkurrenskraftig verksamhet 
bör koncern-, affärs- och produktionsstrategi ensas, dessa bör även ensas med omgivningen som 
organisationen verkar i (Nilsson, 2010). Strategisk kongruens uppnås när en organisations koncern-, 
affärs-, och funktionsstrategier är inbördes ensade (Anjou, 2008). 
 
Anjou (2008) menar att en organisation måste matcha de organisatoriska och tekniska interna 
strategierna med omgivningens för att uppnå en stark konkurrenskraft, vilket även Nilsson (2010) 
antyder. Om organisationen bedriver en diversifierad verksamhet är det av vikt att ledande personer 
har en god kunskap gällande de olika områdena (Nilsson och Rapp, 2005). En samstämmighet mellan 
de olika nivåerna även kan bidra till skapandet och nyttjandet av kärnkompetens. Genom att 
koordinera aktiviteter och strategier inom och mellan olika avdelningar underlättas även 
implementeringen av koncernstrategin och kärnverksamheten (Nilsson och Rapp, 2005). 
Det finns två typer av strategisk kongruens; vertikal och horisontell. Vertikal innebär en 
samstämmighet mellan de strategier, mål, handlingsplaner och beslut som fattas på olika nivåer i en 
organisation. Horisontell innebär en samstämmighet och relation mellan olika funktioner eller 
avdelningar i en organisation (Kathuria et al., 2007). 
 
3.1.5.3 Integrerad styrning 

Syftet med att skapa en fungerande integrerad styrning är att informationsutbytet gällande strategiska-
, operativa- och taktiska beslut mellan olika avdelningar och nivåer ska underlättas och effektiviseras. 
Enligt Nilsson och Rapp (2005) underlättas skapandet av strategisk kongruens genom att en 
organisation använder integrerade styr- och affärssystem. Nilsson (2010) menar att integrerad 
styrning innebär att centrala styrsystem bör användas för att skapa en ensad strategi. Styrsystemen 
kan bland annat innefatta verktyg för planering och uppföljning av verksamheten. Enligt Nilsson 
(2010) är ett styrsystem integrerat när samstämmighet existerar gällande informationsutbyte mellan 
de olika styrsystemen. Det är även av vikt att ta hänsyn till sina strategier för att nå framgång, detta 
för att skapa en ensad bild av företagets prioriteringar och fokus (Nilsson, 2010). 
 
Forskning tyder även på att en ensad affärsstrategi med de strategier gällande de IT-system som 
används ökar lönsamheten genom att företaget eller organisationen står sig bättre mot gällande 
konkurrens på marknaden, ökar sin avkastning samt ökar flexibiliteten att anpassa sig till marknadens 
förändring. Detta är något som organisationer måste arbeta med kontinuerligt för att vara 
konkurrenskraftig i dagens samhälle (Avison et al., 2004). Även Chan och Huff (1993) menar att 
organisationer bör implementera sina IT-system för att nå en högre grad av samstämmighet. Detta 
kan göras genom att följande steg: 
 Medvetenhet – i dagens samhälle och den konkurrens som förekommer på marknaden krävs att de 

som arbetar med IS är medvetna om organisationens mål och strategier. Detta för att kunna 
utveckla system, processer och applikationer i linje med dessa (Chan och Huff, 1993). 

 Integration – det krävs en integration mellan en organisations operativa verksamhetsplan och de 
system som används. Detta kan ske genom att anpassning av systemen efter verksamhetsplanen, 
anpassning av verksamhetsplanen efter systemen eller en kombination av att utveckla dem 
samtidigt (Chan och Huff, 1993). 

 Samstämmighet – I detta steg kopplas IT-system och användandet av dem samman med 
organisationens grundläggande strategi och dess kärnkompetenser (Chan och Huff, 1993). 

För att skapa framgång bör företag beakta både strategisk kongruens och integrerad styrning. Det är 
dock ingen garanti att det leder till ökad konkurrenskraft (Nilsson, 2010). 
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3.1.5.4 Strategier inom FMV 

FMV har under 2013 tagit fram en ny värdegrund för de anställda inom myndigheten. Den består av 
tre huvudkategorier;  

”Vi skapar nytta. Vi gör det möjligt. Vi bygger förtroende”.  
För en illustration av FMV värdegrund, se bilaga 2.  
  
Under hösten 2014 började FMV implementera den nya värdegrunden och arbetet förväntas vara klart 
under våren 2015. Vidare har de även utarbetat en gemensam vision för myndighetens arbete; 

”Effektiv försvarslogistik – när och där den behövs”   
FMV har idag etablerade rutiner och processer som beskriver de olika processerna som används vid 
anskaffning. Dessa finns beskrivna i deras interna verksamhetsledningssystem, FMV VHL. 
 
3.1.6 Kravformulering 

Enligt likabehandlingsprincipen ska en upphandlande myndighet ställa krav som går att kontrollera. 
Det är därför viktigt att kraven formuleras tydligt och lämnar litet utrymme för tolkning. Detta för att 
myndigheten ska kunna kontrollera anbudsgivarna och de uppgifter de lämnar (Kammarkollegiet, 
2011). För en beskrivning av samtliga EU-rättsliga principer, se bilaga 3. 
 
3.1.6.1 Systems engineering 

Systems engineering (SE) är ett tvärvetenskapligt synsätt och en samling metoder som används för att 
utveckla nya system. Det kan ses som en metod som syftar till att beskriva tillvägagångssättet vid 
design och hantering komplexa system (Haskins, 2011). Fokus ligger på att definiera kundens behov 
och den önskade funktionaliteten i ett tidigt skede av utvecklingscykeln. Kraven dokumenteras på 
detaljnivå gällande utformning, design, validering och funktionalitet samtidigt som hänsyn bör tas till 
ett större perspektiv och inkluderar hela verksamheten med aspekter som prestanda, tillverkning, 
kostnad, tidsplan, utbildning, avveckling och avskaffning (Bourque och Dupuis, 2004). SE syftar till 
att integrera alla discipliner genom en utvecklingsprocess, från idé till färdig produkt vidare till 
avveckling. Hänsyn bör tas till både de affärsmässiga och tekniska kraven som kunden ställer med 
målet att leverera en produkt som motsvarar dennes behov (Haskins, 2011). 
 
Vid uppstarten av stora projekt utformas vanligtvis en kravspecifikation, innehållande de krav som 
beställare, projektledare och utvecklare har fastställt gällande produktens egenskaper. Vanligt är att 
den specificerar de funktioner som ett system ska ha, dess begränsningar samt hur det ska samverka 
med andra. Kravspecifikationen används sedan för att definiera vad beställaren kommer att få och 
utgör även en del av avtalet mellan denne och utvecklaren. Den utgör underlag för systemets design 
och de tester som genomförs för att säkerställa att systemet uppfyller kraven (Haskins, 2011). 
Framtagningen av kravspecifikationen kan delas upp tre delar;  
 Intressentkarv - Kundens behov och krav. Här definieras kundens problem och behov samt 

prioritering dessa (Pohl, 2011). 
 Behovsanalys – Här definieras de krav och funktioner som måste uppfyllas för att tillgodose 

kundens behov. Kraven som ställs här ligger även till grund för validering och verifiering (Pohl, 
2011). 

 Systemarkitektur – Denna beskriver systemets struktur och hur det ska byggas upp för att uppfylla 
de ställda kraven (Pohl, 2011). 
 

Kravformulering är en viktig del i SE arbetet då välformulerade krav minskar risken för tolkningar 
och missförstånd (Lopez, 2011). Det finns flertalet olika standarder för hur kravformulering bör 
genomföras, bland annat ISO 15288 som FMV tillämpar vid systemutveckling. Generellt sett finns 
det några återkommande nyckelord att beakta vid kravformulering. Bland annat ska ett krav vara 
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entydigt, mätbart, verifierbart, realistiskt, lösningsoberoende, spårbart och nödvändigt (Helgesson, 
2015). Dåligt formulerade krav och dokument som används vid upphandling leder till att de anbud 
som kommer in kan innehålla felaktiga estimeringar gällande de resurser som krävs för att slutföra ett 
projekt (Laryea, 2011). Vid offentlig upphandling ligger kravspecifikationen som grund för det som 
avses köpas in av en myndighet eller företag.  
 
3.1.6.2 Kravhantering 

Kravhantering används vid systemutveckling för att hantera de kravändringar som uppkommer under 
projektets gång. I stora projekt är det nästan oundvikligt att eliminera kravändringar. Förändringarna 
kan ha flera orsaker, bland annat ekonomiska aspekter, integrering med befintliga system, 
tidsbegränsning, ändrade behov samt teknikutveckling. Dessa kravändringar kan leda till att krav 
behöver anpassas, läggas till eller tas bort (Helgesson, 2015).  
 
För att följa upp och skapa en spårbarhet gällande kravändringar behövs riktlinjer för hur 
kravhantering ska gå till. Syftet med kravhantering är att skapa och underhålla en uppdaterad, korrekt 
och dokumenterad bild av systemet. Denna bör utgå från de krav som togs fram vid uppstarten av ett 
projekt. Kravhanteringen omfattas av bland annat av att skapa en förståelse för kraven och systemet, 
skapa ett åtagande för krav, hantera ändringar i krav, upprätthålla spårbarhet och säkerställa en 
anpassning mellan projektet och de enskilda kraven (Laryea, 2011). 
 
3.2 Empiri 

3.2.1 Kravglidning 

Kravglidning är enligt FMV ett begrepp som syftar till att det sker ändringar i kontraktsvillkoren 
mellan den upphandlande myndigheten och leverantören. Dessa ändringar kan ha olika orsaker, bland 
annat ändrade behov hos FM, att teknikutvecklingen går framåt eller ändrade ekonomiska ramar. 
Kravglidning kan vara både positivt eller negativt. Vissa gånger implementeras ny, bättre teknik 
andra gånger leder dåligt specificerade krav till tolkningar som i sin tur slutar i försening och 
fördyrning.  
 
3.2.1.1 Tekniska kravglidningar 

De tekniska kraven omfattar allt som har med den tekniska specifikationen att göra. Dessa finns ofta 
definierade i någon form av kravdokument, ofta kallat System Requiremet Specification (SRS) eller 
Statement of Requirements (SOR). 
 
3.2.1.2 Kommersiella kravglidningar 

De kommersiella kraven omfattar det som har med gällande lagstiftning att göra, samt utvärdering av 
den enskilda leverantörens förmåga. Det kan innefatta en företagsanalys, skattekontroll, kvalificering 
av anbudsgivare, vilken kontraktsform som ska användas, eventuell prisjustering och så vidare. De 
kommersiella kraven finns definierade i anbudsinfordran. 
 
3.2.1.3 Verksamhetsspecifika kravglidningar 

Verksamhetskraven omfattar information gällande projektledningen och definierar hur utvecklingen, 
tillverkningen och leveransen ska genomföras. Information som används vid en uppföljning kan 
innefatta bland annat projektets omfattning, resurser, arbetsfördelning, dokumentation, test och 
verifiering samt utbildning. Verksamhetskraven finns ofta definierade i ett dokument kallat Statement 
of Work (SOW). 
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3.2.2 Anskaffningsprocessen 

FM är ålagda att förse FMV med nödvändig information för att lösa uppdraget. FMV kan även ställa 
krav på resurser från FM för att lösa dessa uppdrag, till exempel integrering, validering, 
materielförsök och teknisk kompetens. Produktionen av varor och tjänster hos FMV anpassas via FM 
beställningar och deras långsiktiga planering. Syftet är att FMV ska utveckla och vidmakthålla 
nödvändig kompetens för att möta FM behov (Syren och Holgren, 2009). Vis anskaffning lägger FM 
en beställning, gällande ett behov som behöver uppfyllas, till FMV, som sedan genomför 
upphandlingar mot försvarsindustrin. Anskaffning av materiel bör ske via upphandling i konkurrens 
där syftet är att ge försvarsindustrin en ökad roll vid utveckling och integration av FM:s materiel och 
tjänster. Man strävar även efter en ökad internationell samverkan (Nylander, 2013). När en 
upphandling är genomförd av FMV ingår de i ett avtal med leverantören. Detta avtal definierar 
omfattningen av vad som ska levereras, när leverans ska ske samt eventuella krav på verksamheten, 
inklusive miljöaspekter. Kontraktet baseras på FM behov och specificerar de krav som FMV har 
angett vid upphandlingstillfället. Kontraktet ska innehålla tydliga krav och riktlinjer samt lämna små 
utrymmen för tolkningar, detta för att undvika ändringar i kontraktsvillkoren. Dock förekommer det 
att det sker ändringar gällande dessa. Det kan röra sig om allt från leveranstid eller upphandlingens 
omfattning till större förändringar av hela system. Det får dock inte förekomma väsentliga 
förändringar i kontraktet, då det kan vara underlag för att genomföra en ny upphandling 
(Kammarkollegiet, 2011). 
 

FM SAMO FMV Försvarsindustrin 

  
Behov (TTEM) 

   

  
Offert 

   

  
Kundbeställning (KB) 

   

  

Anbudsinfordran (AI) / 
Förfrågningsunderlag (FFU) 

   

  
Anbud 

   

  

Kontrakt / 
Leverantörsbeställning (LB) 

  

  
Leverans 

   

  
Leverans 

 
Avstämning/Verifiering 

   

  
Avstämning/Validering 

   
Figur 1. Illustration av anskaffningsprocessen mellan FM, FMV och försvarsindustrin. 

 
3.2.3 Miljöanpassad upphandling 

FMV är ålagda att miljöanpassa sin upphandlingsverksamhet med avseende på lagbundna och 
politiska krav. Enligt SFS 2009:907 Miljöledning i statliga myndigheter från 2010 ska alla statliga 
myndigheter ha ett miljöledningssystem som beskriver miljöaspekten och verksamhetens direkta och 
indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. Förordningen innehåller krav som föreskriver att en 
myndighets upphandlingsverksamhet skall miljöanpassas (Förordning (2009:907) om miljöledning i 
statliga myndigheter, 2009). EU-kommissionen har även angett grön upphandling som riktlinjer för 
en hållbar samhällsutveckling där det finns ett krav på medlemsstaterna att upprätta en nationell 
handlingsplan. I Sverige har regeringen upprättat en handlingsplan där det ställs krav på att 
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myndigheterna ska öka andelen miljöanpassade upphandlingar (Försvarets Materielverk, 2013). 
Ambitionen från regeringen är att den offentliga sektorn ska bidra till en långsiktigt hållbar 
konsumtion och produktion. Miljökrav inom offentlig upphandling stärker även konkurrenskraften 
för de svenska företagen.  
 
De upphandlingar som genomförs av FMV har även betydelse för FM:s miljöpåverkan, främst genom 
användningen av produkter och system levererade från FMV. I och med detta måste FMV 
miljöanpassa sin del av materielförsörjningsprocessen i så hög grad som möjligt. Då FMV 
upphandlar för stora värden kan de även påverka industrin att miljöanpassa sin produktion. I FMV:s 
miljöhandledning beskrivs hur en upphandlande part kan förhålla sig till miljöaspekterna vid 
upphandlingsprocessen. Gällande den tekniska specifikationen kan miljöanpassade krav ställas på det 
som avses upphandlas, till exempel genom att använda standarder och kriterier för miljömärkning. 
Det ska dock vara relevant för varan eller tjänsten som upphandlas. Miljökrav kan även ställas som 
verksamhetskrav gällande leverantören, till exempel krav på sanering av föroreningar, 
miljöcertifieringar eller miljöledningssystem (Försvarets Materielverk, 2013). 
 
3.2.4 Miljöledning 

Då FMV ansvarar för att försvarslogistiken fungerar har de stort ansvar för miljöpåverkan gällande 
materielens hela livscykel. FMV:s medarbetare måste därmed ställa krav på produkter vid inköp, 
testning, hantering, underhåll samt avveckling. Övergripande strävar FMV efter att följa 
försvarssektorns gemensamma mål: 

“-Minskad energianvändning och minskade klimatutsläpp 
  - Begränsa påverkan från hälso- och miljöfarliga ämnen i kemiska produkter och varor”. 
(Erixon, 2013) 

 
3.2.5 Försvarslogistikprocessen 

FMV har utarbetat ett Verksamhetsledningssystem (FMV VHL) som beskriver arbetsprocesserna 
inom myndigheten. Målet är att verksamheten ska bedrivas enligt rådande författningskrav samt med 
god hushållning och effektivisering av tillgängliga resurser. Detta system möjliggör en helhetssyn och 
en ökad samordning mellan de olika ledningssystemen. FMV VHL uppfyller gällande krav enligt 
SAMO och innehåller bland annat krav gällande kvalitetsledning, miljöledning, regler för militär 
Luftfart (RML), regler för Militär Sjöfart (RMS), arbetsmiljö, livscykelprocesser samt ISO 
standarder.  
Regeringen beslutade 2012 att genomföra en förändring gällande samarbetet mellan FM och FMV. 
Denna förändring kallas för Omdaning försvarslogistik och medför att både personal och funktioner 
förs över från FM till FMV (Nilsson et al., 2014). Första steget i omstruktureringen togs 2013 och 
innebar en överflyttning av förråd, service och verkstäder (FSV), inköpsverksamhet samt delar av 
stabsorganisationen från FM till FMV. Omdaningen beräknas vara helt klar under 2015 (Weidenberg, 
2015). I samband med detta tydliggjordes även ansvarsfördelningen gällande materiel- och logistik 
försörjningen, med FM som beställare och FMV som leverantör. Detta innebär att materiel tillhör FM 
men uppgifter som gäller hanteringen sköts av FMV. Även driftstyrning av tekniska system 
genomförs av FMV (Wahlberg och Asplund, 2014).  
 
Som en följd av detta har FMV även startat upp ett internt projekt kallat ”Försvarslogistik i ny 
modell” (FINM), vilket har till uppgift att se över de processer som används inom myndigheten. 
Målet är att ta anpassa befintliga processer till den nya verksamhetsmodellen, vilket ska bidra till ett 
gemensamt arbetssätt inom FMV. Projektet ska även utarbeta en beskrivning gällande 
ansvarsfördelningen mellan FM och FMV samt att utforma en införandestrategi.  Arbetet beräknas 
vara klart sommaren 2015, för att kunna implementeras i verksamheten under hösten 2015. 
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Figur 2. Övergripande illustration av Försvarslogistikprocessen, dess delprocesser samt antal 
tillgängliga IT-system vid genomförandet av ett projekt. 
  
Tabell 1. Ingående delprocesser i försvarslogistikprocessen. 
Process Syfte 

Systemledning 

Beskriver de åtgärder som ska genomföras för att följa upp ett system över hela 
livscykeln, i syfte att optimera försörjningen av systemet. Bland annat sker 
planering gällande utveckling, anskaffning, vidmakthållande samt avveckling. 
FMV identifierar här aktuella uppdrag samt planerar resurser ur både 
ekonomiskt– och tidsperspektiv. Systemledning innefattar även en genomgång 
av hur system är samordnade. 

Uppdragsportfölj- 
ledning 

Har till uppgift att skapa en överblick över de projekt som pågår inom FMV för 
att underlätta koordinering och prioriteringsordning. Denna uppföljning bidrar 
även till att avbryta de projekt som inte skapa värde i förhållande till uppsatta 
kundbehov. Här sker planering, initiering, prioritering, optimering, uppföljning 
och avslutning/utvärdering av de kunduppdrag som pågår. 

Resursledning 

Har till uppgift att planera och fördela kompetenser och resurser till pågående 
projekt och kunduppdrag. Denna process innefattar uppgifter så som inriktning, 
planering och genomförande av kompetens-försörjning till kunduppdrag, på 
både kort och lång sikt. 

Kommersiell 
ledning  

Innebär att FMV skapar en övergripande styrning gällande sitt kommersiella 
agerande gentemot leverantörsmarknaden och dess aktörer. 

Projektledning eskriver hur projektverksamhet ska genomföras inom FMV. Processen 
används för att planera, utföra, övervaka, styra och avsluta projekt.

Systemutformning 
& Specificering  

Har till syfte att skapa underlag för framtagande av ett system som uppfyller 
kundens behov, krav och förväntningar. 

Upphandling 

Beskriver upphandlingsprocessen ska genomföras. Fokus ska ligga på att skapa 
förutsättningar för affärsmässiga avtal, sett ur ett livscykelperspektiv. Från 
initiering av uppdrag till leverantörsavtal där den enskilda situationen eller 
aktiviteten ska ligga till grund.  

Validering och 
Verifiering 
& överlämning  

Beskriver tillvägagångssättet som används för att leverera ett system i fokus 
(SiF) som motsvarar beskriven systemlösning samt säkerställer att funktioner, 
egenskaper och efterfrågad förmåga motsvarar kundens krav vid överlämning 
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Förråd, service 
och verkstäder 

Handhar förrådshållning och genomför transport av materiel. Besiktar, 
underhåller och reparerar försvarets fordon samt diverse servicearbete med 
bland annat lokalvård, post, ekonomi- och reseadministration. 

Driftstyrning Sköter drift- och materielunderhåll på de förband som finns runt om i landet. 
 
Då inriktningen på rapporten är att undersöka förekomsten av kravglidning vid offentlig upphandling 
kommer rapporten inrikta sig på de processer som ingår i ett projekt. Detta på grund av att dessa 
processer som har närmast anknytning till anskaffningsprocessen och genomförandet av 
upphandlingar inom FMV. De ingående delprocesserna finns illustrerade i figur 3 nedan. 
 

 
Figur 3. Delprocesser i ett projekt vid anskaffningsprocessen enligt FMV VHL. 
 
3.2.5.1 Projektledning 

Vid stora anskaffningar arbetar FMV i projektbaserad form. Ett projekt kännetecknas enligt FMV av 
att det är temporära verksamheter som är unika och har en förutbestämd budget. Ett projekt inom 
FMV omfattar delprocesserna Projektledning, Systemutformning & Specificering, Upphandling samt 
Verifiering och Validering (VoV) & överlämning. Projektets utformning och resurser baseras på 
vilken anskaffning som ska göras. Med projektledning menas enligt FMV att kunskap, metoder, 
verktyg och andra resurser tillämpas för att uppfylla de krav som ställs på projektet. Uppgifterna som 
genomförs är bland annat planering, genomförande, övervakning och avslutning. Då FMV har som 
mål att beakta en produkts hela livscykelprocess sker dessa processer iterativt. Processen för 
projektledning delas upp i följande delprocesser: 

 
Figur 4. Illustration av delprocessen projektledning enligt FMV VHL. 
 
Tabel1 2. Beskrivning av delprocesser i projektledning enligt FMV VHL. 
Delprocess Syfte 
Projektplanering 
  

Planera utförande av projektets arbete. Processen framtagande av en 
projektplan. Denna används sedan som underlag till en kundoffert (KO).  

Projekt- 
genomförande 
   

Beskriver genomförandet av projektets arbete. Den fastställda projektplanen 
ligger till grund för att utveckla ett projektteam, kvalitetssäkra arbetet samt 
distribuera information. 

Projektövervakning 
och -styrning 

Beskriver övervakning och styrning av projektets arbete. Processen omfattar 
identifiering av avvikelser från projektplanen samt behov av omplanering. 
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Projektavslutning 

Avsluta projektet administrativt och kontraktsmässigt. Processen beskriver hur 
FMV tar fram och distribuerar information gällande färdigställande, vilket 
inkluderar utvärdering och sammanställning av erfarenheter till kommande 
projekt. Kontraktsmässigt innebär det att leverantörsavtal avslutas och 
eventuella kvarvarande justeras. 

 
3.2.5.2 Systemutformning & Specificering 

Denna process har till syfte att identifiera och specificera de krav som används vid 
upphandlingsförfarandet. Som ett första steg bör de intressenter som påverkar SiF identifieras. Detta 
bör ske med utgångspunkt i livscykelprocessen, från utveckling vidare till användning och slutligen 
avveckling. För att undersöka de intressentkrav som ställs på SiF används sedan flertalet olika 
metoder. Bland annat enkäter, modellering och intervjuer. När detta är gjort sammanställs all 
information för att utforma en systemlösning där kraven bryts ner i mindre delar och en riskanalys 
genomförs. Detta för att FMV vid systemspecifikationen ska kunna ta fram de krav som används vid 
upphandlingsprocessen. 
 
Systemutveckling och kravdefiniering är en kritisk del i systemarbetet som även kräver mycket tid. 
Kraven som tas fram i denna process ligger sedan till grund för underlagen som används i 
upphandlingsprocessen. För att kunna anskaffa en produkt som uppfyller önskat behov måste kraven 
vara väl utformade (Keepence och Mannion, 1995). Processen för Systemutformning & Specificering 
kan delas upp i följande delprocesser:  

 
 
Figur 5. Illustration av delprocessen Systemutformning & Specificering enligt FMV VHL. 
 
Tabell 3. Beskrivning av delprocesser i Systemutformning & Specificering, enligt FMV VHL. 
Delprocess Syfte 

Kravdefiniering 
  
  
  
  
  
  

Skapa en samlad och heltäckande bild av de krav som påverkar produkten 
under hela livscykeln, vilka används som utgångspunkt för kommande arbete 
med utformning av en systemlösning. I processen etableras de krav som ställs 
på systemet och dessa delas in i två delar, definiera intressentkrav och 
analysera krav. Definiera intressentkrav syftar till att formulera krav som de 
olika intressenterna ställer och Analysera krav syftar till att omvandla 
intressenternas krav till tekniska krav.  Det är viktigt att skapa en spårbarhet 
mellan kraven, dels för att säkerställa att intressentkraven har uppfyllts. Men 
även för att kunna koppla systemkraven till överordnade processer. 

Utformning av 
systemlösning 

Fastställa en definition av aktuellt system som är kommunicerbar och möjlig 
att versionshantera. I processen sammanställs en systemlösning som är baserad 
på kravsammanställningen och projektdirektivet. Den innehåller bland annat 
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designregler, designstyrande handlingsregler samt kommersiella styrningar. 
Under framtagningen av systemlösningen genomförs en kravnedbrytning av 
systemkraven. Identifierade risker och riskkällor ska i största möjliga mån 
elimineras eller minskas vid designarbetet. I processen fastställs även krav för 
aktuella gränsytor.  

Utformning av 
specifikation 
  

Specificera systemet och dess gränsytor till en sådan nivå att realisering eller 
upphandling kan genomföras. Specifikationer tas fram som grundar sig i 
kravsammanställningen och systemdefinitionen. Dessa används till att stödja 
upphandlingsprocessen eller realisera systemet på annat sätt.  

 
3.2.5.3 Verifiering och Validering & överlämning 

VoV och syftar på de åtgärder FMV är ålagda att genomföra i syfte att säkerställa funktionalitet, 
egenskaper och efterfrågad förmåga gällande det objekt som avses överlämnas till FM. FMV ansvarar 
för att kontrollera leverantörens verifiering genom leveranskontroll och validering, vidare är FM är 
ansvarig för evaluering. FMV har som strategi att implementera VoV tidigt i anskaffningsprocessen 
för att kunna agera effektivare vid förändrade förutsättningar. Det kan till exempel gälla ändringar i 
tidplan, ekonomiska aspekter, design, funktion och så vidare. Detta för att undvika kostsamma 
fördyringar och leveransförseningar. Verifiering syftar till att lägga fram bevis på att specificerade 
krav har uppfyllts, validering syftar till att lägga fram bevis på att krav gällande en specifik, 
definierad användning eller tillämpning har uppfyllts. Evaluering syftar till att lägga fram bevis på de 
egenskaper ett system har samt vad de kan användas till (Helgesson, 2015). Vid systemutveckling 
och VoV använder FMV ISO 15288 och den så kallade v-modellen. Det är en livscykelmodell som 
beskriver systemutvecklingsprocessen. Den används för att visualisera systemutvecklingen och 
belyser vikten av att tillvägagångssättet för verifiering definieras vid kravspecificering. Den pekar 
också på att kraven bör valideras mot användarens behov under hela processen, samt att risker och 
möjligheter kontinuerligt utvärderas. (Haskins, 2011) 

 
Figur 6. Illustration av flödet i V-modellen. (Haskins, 2011) 

 
I v-modellen utgör y-axeln tidsaspekten och x-axeln de aktiviteter som utförs. Bilden visar 
tillägagångssättet för att bryta ner funktionerna i mindre, mer detaljerade krav. När all krav är 
definierade används dessa som underlag vid upphandlingsförfarandet. När leverantören levererar 
varan eller tjänsten används de olika kravnivåerna som grund för VoV (Haskins, 2011). Processen för 
VoV kan delas upp i följande delprocesser:  
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Figur 7. Illustration av delprocessen Verifiering och Validering & överlämning enligt FMV VHL. 
 
Tabell 4. Beskrivning av delprocesser i Verifiering och Validering & överlämning enligt FMV-VHL. 
Delprocess Syfte 

Integrering 
 

Sätta ihop systemelement till ett fullständigt system eller delsystem enligt 
systemarkitekturen och färdigställa det för verifiering och validering. 
Integrationen har utgångspunkt i SiF som definierats i Systemutformning & 
Specificering. Här granskas att alla delar i systemet passar ihop samt att de 
uppfyller kraven på det kompletta systemet. Detta sammanställs en 
baskonfigurationsrapport som definierar konfigurationen för VoV. Resultatet 
sammanfattas även i en Integrationsrapport som beskriver 
integrationsresultatet.  

Verifiering 

Verifiering innebär att ta fram bevis på att fastställda krav har uppfyllts. Målet 
är att testa om ”man bygger systemet rätt”, det vill säga att systemet har de 
funktioner och egenskaper som specificerats. Metoder som granskning, 
inspektion, demonstration, analys, prov och simulering används för att testa 
det tekniska systemet. Resultat och kravuppfyllnad från 
verifieringsaktiviteterna redovisas i protokoll och rapporter som sammanställs 
i en VoV-rapport. VoV-rapporten fastställs av designansvarig och utgör 
underlag för designgodkännande och överlämning. 

Validering 

Validering innebär att bekräfta att kraven för en specifik, avsedd användning 
eller tillämpning har uppfyllts. Valideringen ska bekräfta att systemet är 
utformat för avsedd användning och ger kunden möjlighet att lösa ställt behov. 
Valideringen ska visa att systemet uppfyller en kravställd förmåga för en viss 
tillämpning, i avsedd miljö. Valideringen avser svara på frågan ”Har vi byggt 
rätt system”? Vanliga valideringsmetoder är granskning, simulering, 
jämförelse, prov, analys och demonstration. Resultat och kravuppfyllnad från 
olika valideringsaktiviteter ska redovisas i protokoll och rapporter som 
sammanställs i en VoV-rapport. 

Fastställande av 
design och 
överlämning  

Färdigställa det system som ska överlämnas till FM samt säkerställa att 
systemet överlämnas i sin helhet, med dokumentation enligt beställning för att 
kunden ska kunna ta över ansvaret. Systemsäkerhetsgodkännande, 
informationssäkerhetsdeklaration och baskonfiguration fastställs. 
Överlämningshandlingar tas fram med referenser till all information om SiF 
och dess etablerade underhållssystem, inklusive underlag för planering av drift 
och underhåll. 
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3.2.5.4 Upphandling 

Processen för Upphandling kan delas upp i följande delprocesser:  

 
Figur 8.  Illustration av delprocessen Upphandling enligt FMV VHL. 
 
Tabell 5.   Beskrivning av delprocesser i Upphandling enligt FMV VHL. 
Delprocess Syfte 

Upphandlings- 
beredning 
  
  

Ta fram en plan för kommersiell ledning med fokus på de kommersiella 
dokument som ska skapas i processen och skapa förutsättningar för en 
affärsmässigt genomförd upphandling. Samtliga aktiviteter i det 
kommersiella arbetet ska planeras i en WBS, hänsyn ska tas till att relevant 
kunskap och erfarenhet finns tillgänglig. Beredningen ska innehålla en 
marknadsanalys och riktlinjer för hur upphandlingen ska vara upplagd. 

Inbjudan till 
anbud och val av 
leverantör 

Att välja en passande leverantör. Detta innefattar att ta fram FFU/AI, hantera 
inkomna anbud, pröva inkomna anbud samt välja den leverantör som bäst 
uppfyller kraven. 

Etablering av 
kontrakt 
  

Besluta om tilldelning utifrån utvärderade anbud, samt meddela samtliga 
anbudsgivare om tilldelning och argument för valet. Därefter etableras ett 
kontrakt mellan FMV och leverantör.  

Uppföljning av 
kontrakt och 
leverans- 
godkännande 

Att följa upp kontrakt enligt den uppföljningsmetod som definierats i 
upphandlingsstrategin och enligt ställda krav i verksamhetsåtagandet mot 
leverantör. Detta för att säkra kundens krav och önskemål vid godkännande 
av leverans. 

Avslutning av 
kontrakt 

Överlämning till andra processer gällande åtaganden som lever vidare efter 
slutleverans. Vid avslutning av avtal sker avstämning av att leverantörens 
åtaganden har slutförts samt att FMV har omhändertagit sina rättigheter 
enligt avtal. Kontraktet kan när som helst under dess löptid även avslutas 
genom hävning eller avbeställning om förutsättningar för detta har inträffat. 
Det ska även finnas information om leverantörens eventuella kvarvarande 
åtaganden och en leverantörsutvärdering ska genomföras. 

  



30 

4 Metod 

Vid studiens genomförande användes sjustegsmodellen. Författaren valt att utgå från en 
frågeställning för att tillgänglig information inte är tillräckligt detaljerad inom det problemområde 
som undersökts. Det finns inte tillräckligt med underlag för att formulera en teori och 
undersökningens natur passar att basera på en frågeställning.   
 
4.1 Forskningsansats 

Arbetet inleddes med en litteraturgenomgång för att kartlägga nuläget samt undersöka befintlig 
forskning, vilket kan anses vara induktiv då slutsatser baseras på empiriska data (Thurén, 1996). 
Rapporten baserar sig på litteratur gällande Svenska lagstiftningar inom offentlig upphandling, 
tidigare forskning inom områdena utvärderingsmodeller, systemutveckling, kravhantering och 
organisationsteori samt FMVs riktlinjer gällande genomförandet av en upphandling. Kunskaperna 
från litteraturgenomgången, tillsammans med indikation från FMV användes för att identifiera ett gap 
inom forskningen samt till framtagandet av en frågeställning.  
 
Data samlades in genom att ta stickprover från FMVs upphandlingsdatabas (PLS-UH), detta för att 
undersöka förekomsten av. Insamlad data användes som grund till genomförandet av en binär 
logistisk regressionsanalys med målsättningen att hitta en eller flera variabler som beror av varandra. 
För att följa upp resultaten från stickprovsundersökningen genomfördes semi-strukturerade intervjuer 
samt en enkätundersökning med anställda på FMV.  
 
Tillvägagångssättet som har använts är en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning, så 
kallad ”mixed method” (Creswell, 2009). Litteraturgenomgången och intervjuerna anses vara 
kvalitativa, medan de statistiska beräkningar som genomförts på data från stickprov och enkät är 
kvantitativa (I. Meissner, 2011). Vid genomförandet användes en enligt Creswell (2009) 
”triangulation strategy”. Detta inbär att datainsamling skedde parallellt mellan de kvalitativa och 
kvantitativa tillvägagångssätten. Författaren inledde datainsamlingen med en stickprovsinsamling, 
parallellt med detta utformades en enkät som skickades ut till medarbetare på FMV. När enkäten hade 
skickats ut genomfördes uppföljnings intervjuer i takt med att enkätsvar kom in. En illustration av 
tidsaspekten för genomförandet av de olika momenten finns illustrerade i figur 9 nedan.  
 

  jan feb mars april maj juni 
Litteraturstudie       
Inledande intervjuer     
Stickprovsinsamling       
Enkätundersökning       
Uppföljningsintervjuer     
Analys av data             

Figur 9. Illustration av flödet för genomförandet av de olika momenten i undersökningen. 
 
Data analyserades uppdelat på de olika insamlingsmetoderna och jämfördes sedan för att identifiera 
eventuella likheter och skillnader gällande förekomsten av kravglidning.  
 
4.1.1 Sju-stegsmodellen 

Sju-stegsmodellen har tagits fram av Burell och Kylén (2003)  och kan nyttjas som en steg för steg 
modell vid genomförandet av en undersökande utredning. Den delas in i sju steg enligt följande: 
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Figur 10. Ingående delmoment i Sju-stegsmodellen. 
 
Dessa steg bör under undersökningens gång länkas ihop med varandra. Problemet i steg 1 bör kopplas 
ihop med slutsatsen i steg 7. Analysen i steg 6 följer upp och svarar på frågorna i steg 2 och 
sammanställningen i steg 5 används till att sortera underlaget i linje med detaljplanen (Burell och 
Kylén, 2003).  

4.1.2 Resurser  

De resurser i form av tid som nyttjades till rapporten var en termins heltidsarbete. Vidare fanns 
tillgång till interna processer, IT-system och databaser på FMV. Kompetens bland medarbetare och 
kunskap från tidigare utbildning implementerades i arbetet. Elektroniska hjälpmedel som SPSS, 
webenkätverktyget Textalk och källhanteringsverktyget Zotero fanns tillgängliga via Bleking 
Tekniska Högskola.  
 
4.1.3 Inriktning  

Arbetet inleddes med en diskussion gällande omfattning och vilket problem som skulle undersökas. 
Både FM, FMV och Försvarsindustrin upplever kravglidningen som ett problem. FM anser att de får 
produkter som inte uppfyller det behov de specificerat och Försvarsindustrin anser att det ställs 
orimliga krav. Bland annat korta tidsramar, invecklade tekniska lösningar och i vissa fall tvetydiga 
krav. Efter diskussioner och sammanställning av önskemål från FMV definierades syfte, 
problemområde och frågeställning. Utifrån detta planerades även tillvägagångsättet mer i detalj samt 
vilka metoder som skulle användas för informations- och data insamling. Detta togs fram i samråd 
med handledare på Försvarets Materielverk och handledare på Blekinge Tekniska Högskola. 
Resultatet från denna fas vidareutvecklades sedan i detaljplanen. 
 
4.1.4 Detaljplan 

Arbetet fortsatte med en planeringsfas där ett Gannt-schema togs fram med hjälp av de metoder och 
uppgifter som hade diskuterats i inriktningsfasen. En översiktlig sökning på de metoder och 
tillvägagångssätt som författaren avsåg använda genomfördes för att skapa en bild över tid, materiel 
och övriga resurser. Tidsåtgången för de olika delarna estimerades och planerades in för att få en 
överblick och struktur på hur arbetet skulle genomföras. Gannt-schemat användes sedan som ett 
underlag för undersökningen och uppdaterades kontinuerligt under arbetets gång. 

Uppdrag  

•1. Bakgrund 
•Tolka uppdraget 

•Klargör 
problem/kärnfråga 

•Ange intressenter, mål 
och ramar 

•Klargör resurser och 
sluttid 

 
•2. Inriktning  

•Välj inriktning på 
utredningen 
•Formulera 

huvudfrågor och 
delfrågor 

•Förenkla uppdraget 

Råjobb 

•3. Detaljplan  
•Bestäm uppgifter som 

behövs 
•Välj källor och 

metoder för insamling 
•Organisera detaljerna 

 
•4. Insamling 

•Utforma detaljfrågor 
•Samla in uppgifterna 

 
•5. Sammanställning  
•Sammanställ statistik 
•Sammanställ kunskap 

Resultat  

•6. Analys  
•Bedöm 

tillförlitligheten 
•Tolka underlaget 

•Skapa en helhetsbild 
•Bedöm 

genomförbarhet och 
effekt 

 
•7. Slutsatser 

•Koppla till uppdraget 
och dra slutsatser 

•Utred konsekvenser 
•Föreslå fortsättning 
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4.1.4.1 Utbildning 

Författaren deltog i en två veckor lång utbildning i kursen ”Militärteknik – utveckling och 
anskaffning av militära system” på Försvarshögskolan, detta för att inhämta kunskap och förståelse 
för hur försvarslogistikprocessen fungerar samt kunskap gällande anskaffning av komplexa militära 
system. Ämnen som systemutveckling, kommersiella frågor, internationella samarbeten samt 
livscykelprocessen och hur FMV förhåller sig till dessa behandlades.   
 
4.2 Insamling 

När den första versionen av tidsplanen var framtagen fortsatte arbetet med att samla in nödvändig 
data. Detta gjordes genom en övergripande litteraturgenomgång av relevanta områden för att skapa en 
överblick gällande befintlig forskning och teorier. Syftet var att rama in problemet, identifiera 
relevanta koncept, metoder och information med fokus att tillföra någonting nytt till 
forskningsområdet (Ghauri, 2010). Detta sammanställdes sedan i ett teoriavsnitt som ansågs vara 
relevant för rapporten. 

Litteraturgenomgången följdes av fyra intervjuer med för att orientera sig gällande hur organisationen 
är uppbyggd och vilka arbetssätt som tillämpas. Syftet var även att lokalisera hur och vart insamling 
av statistiskt underlag skulle genomföras.  

Primärdata samlades in via en enkät och stickprov. Enligt Befring och Andersson (1994) är 
primärdata data som samlats in av författaren i syfte att bidra till analysunderlag i undersökningen. 
Detta för att kunna göra en statistisk analys av den verkliga förekomsten av kravglidning samt en 
utvärdering gällande hur förekomsten uppfattas bland de anställda. Enkäten följdes även upp med sju 
intervjuer för att styrka de anställdas uppfattning, samt kartlägga användandet och implementeringen 
av FMV VHL och de processer som finns beskrivna där. 

4.2.1 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången inleddes med en sökning på ord och termer som är vanligt förekommande 
inom problemområdet, så som offentlig upphandling, anbudsutvärdering, systemutveckling, 
kravhantering, strategisk kongruens, integrerad styrning, organisations teori och så vidare. Sökningen 
inleddes i de databaser som BTH tillhandahåller: @summon och ISIS Web of Knowledge, men även 
Google, Google Schollar och Wikipedia användes. De träffar och artiklar som ansågs relevanta 
studerades närmare för att bygga upp en faktagrund inom området. Författaren skapade en användare 
och lade upp bevakningar för de mest relevanta sökorden på ISIS Web of Knowledge. Det innebar att 
en email notifikation med eventuella nypublicerade artiklar skickades ut på veckobasis. Det tillkom 
dock inte någon väsentlig information från detta. 
 
Målet med litteraturgenomgången var att sammanställa fakta gällande offentlig upphandling och de 
myndigheter som är aktiva i försvarssektorn, information om hur anskaffning sker via 
försvarlogistikprocessen samt hur en organisations struktur och arbetssätt påverkar det interna 
samarbetet. Detta sammanställdes och redovisas i kapitel 3 Förstudie. 
 

 

Figur 11. Illustration av syfte och mål med litteraturgenomgången 

Litteraturgenomgången påvisade att det finns ett kunskapsgap gällande området kravglidning och vart 
det är mest förekommande med avseende på upphandlingsförfarande, anskaffningsform och vilken 

Problemområde Inhämta kunskap samt 
identifiera gap 

Precisera  
problem 
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typ av kravglidning det gäller (Knopf, 2006). En följd av detta är även att det saknas kunskap 
gällande vad dessa ändringar får för följder, både ur ekonomisk-, användar- och miljösynpunkt.  
Denna information användes för att smalna av forskningsområdet ytterligare och precisera problemet. 

4.2.2 Intervju  

Vid genomförandet av denna rapport fann författaren två intervjumetoder som ansågs passa syftet; 
ostrukturerad och semi-strukturerad. Vid användandet av en ostrukturerad metod förbereds områden 
eller kategorier, intervjun utformas sedan efter situationen och de svar respondenten ger (Kylén, 
2004).  Denna metod användes vid de inledande intervjuerna. Författaren hade begränsad kunskap 
inom området och målet med intervjuerna var att orientera sig inom området och FMV:s uppgifter. 
Respondenterna fick därför stor frihet att leda samtalet och informera författaren inom området.  

En semi-strukturerad intervju använder kategorier eller frågor som grund, vilka sammanställs i en 
intervjuguide som kan användas vid de enskilda intervjuerna (Kylén, 2004). Semi-strukturerade 
intervjuer användes vid uppföljningsintervjuerna. Författaren hade då smalnat av forskningsområdet 
och syftet med intervjuerna var att samla in de anställdas uppfattning gällande förekomsten av 
kravglidning och de interna arbetsprocesserna. 

Vid framtagandet av en intervjuguide bör rapportens syfte och problemområde ligga till grund, detta 
för att ta reda på information som är nödvändig för att besvara frågeställningen. Den bör även 
formuleras med termer och begrepp som används inom det område som avses undersökas och 
undvika ledande frågor bör undvikas (Bryman, 2012). Författaren skapade två intervjuguider med 
dessa faktorer i åtanke och dessa användes sedan som underlag i samtliga intervjuer. Intervjuguiderna 
finns preciserade i bilaga 4. 

4.2.2.1 Inledande intervjuer 

I ett första steg genomfördes inledande intervjuer med fyra respondenter för att orientera sig inom 
organisationen och arbetssättet rörande anskaffningar.  
Den första intervjun genomfördes med en inköpare och på FMV. Detta för att få en tydligare bild 
över hur upphandlingsprocessen fungerar, vilka system som används samt hur de fungerar där syftet 
var att skapa en kunskapsbas att grunda stickprovsundersökningen på. Den andra intervju 
genomfördes med en affärschef för att orientera sig om hur organisationen är uppbyggd, vilka 
ansvarsområden som finns samt vilka delar som kunde vara av intresse för undersökningen.  
 
Författaren genomförde även intervjuer med en teknisk handläggare och en projektledare för två olika 
upphandlingar där det hade förekommit kravglidning. Eftersom upphandlingarna var av olika 
karaktär började författaren med att läsa in sig på materialet för att skapa en bild av upphandlingarnas 
omfattning. Bland annat vilken produkt som var avsedd att upphandla, vilka krav som hade ställts, 
vilka ändringar som förekommit och hur de påverkade slutprodukten. Därefter skapades en 
intervjuguide med syftet att komplettera den bild författaren hade sammanställt gällande vad 
kravglidning är samt vart det hade förekommit i respektive upphandling.  
Det genomfördes inga tester av intervjuguiderna på grund av att målet var att orientera sig och skapa 
en bild av FMV:s arbetssätt. Författaren ansåg inte att det var nödvändigt då syftet var att kartlägga 
och samla in information i ett inledande skede. 
När intervjuerna var genomförda renskrevs anteckningarna gällande de svar och diskussioner som 
hade framkommit. Därefter skickades de renskrivna protokollen till respektive medverkande 
respondent för genomläsning. Denne återkom sedan med synpunkter och eventuella rättningar och 
klargöring av saknad information och eventuella missförstånd. Intervjuguider finns att läsa i bilaga 4. 
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Tabell 6. Sammanställning av respondenter och tillvägagångssätt i de inledande intervjuerna. 
Befattning Metod Längd på intervju Hantering av svar Kontroll av svar 

Inköpare Ostrukturerad 1 h Anteckningar Genomläsning av 
respondent 

Affärschef Ostrukturerad 3 h Anteckningar Genomläsning av 
respondent 

Projekt 
ingenjör Ostrukturerad 2,5 h Anteckningar Genomläsning av 

respondent 
Projekt 
ingenjör Ostrukturerad 1,5 h Anteckningar Genomläsning av 

respondent 
 
4.2.2.2 Uppföljningsintervjuer  

Författaren genomförde åtta semi-strukturerade intervjuer med personer som hade svarat på enkäten 
och angett att de ville ställa upp på en uppföljningsintervju. Syftet var att skapa en bild gällande deras 
uppfattning av kravglidning, kravhantering och hur de interna IT-system en används vid ett 
projektgenomförande. Författaren ville även fånga medarbetarnas syn på rutiner och arbetssätt inom 
organisationen, samt deras åsikter gällande vad som kan förbättras och underlätta deras arbete 
gällande kravhantering och minimering av att kontrakt och avtal ändras. För att täcka de ingående 
processerna kontaktades minst en respondent inom vardera ingående process, det vill säga 
projektledning, systemutformning & Specificering, VoV & överlämning samt upphandling. Vid 
genomförandet av dessa användes enkäten som grund för att skapa en intervjuguide. Författaren 
använde även resultatet från enkäten som underlag för att se om respondenterna ansåg att den gav en 
rättvis bild gällande kravglidning. Dessa intervjuer var semistrukturerade. Intervjuguiden finns att 
läsa i bilaga 4.  
 
Tabell 7. Sammanställning av respondenter och tillvägagångssätt i de uppföljande intervjuerna. 
Befattning Metod Längd på intervju Hantering av svar Kontroll av svar 

Projektledare Semi- 
strukturerad 1,5 h Anteckningar Genomläsning av 

respondent 

Teknisk chef Semi- 
strukturerad 2 h Anteckningar Genomläsning av 

respondent 
Projekt 
ingenjör 

Semi- 
strukturerad 1 h Anteckningar Genomläsning av 

respondent 
Projekt 
ingenjör 

Semi- 
strukturerad 1,5 h Anteckningar Genomläsning av 

respondent 

Chefsingenjör Semi- 
strukturerad 2,5 h Anteckningar Genomläsning av 

respondent 

Projektledare Semi- 
strukturerad 2,5 h Anteckningar Genomläsning av 

respondent 

Analytiker Semi- 
strukturerad 2,5 h Anteckningar Genomläsning av 

respondent 

Inköpare Semi- 
strukturerad 1,5 h Anteckningar Genomläsning av 

respondent 
 
4.2.3 Stickprov 

Vid uppstarten av arbetet dröjde det med tillgång till systemen och processerna i FMV:s interna 
system. Detta på grund av att en stor del av informationen är säkerhetsklassad och anställda måste 
genomgå säkerhetsprövningar för att få tillgång till dessa. Författaren fick en snabbgenomgång i hur 
systemet fungerade och vilken information som fanns tillgänglig. Därefter använde författaren ”prov 
och försök” och klickade runt i de interna systemen för att skapa en bild över vilken information som 
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fanns tillgänglig. Författaren undersökte även hur mycket av informationen och vilka delar av 
systemen som var relevanta för rapporten.  
 
Det statistiska underlaget samlades in från PLS-UH, ett IT-system som stödjer FMVs 
upphandlingsprocess. Det utgör ett verktyg för att hantera ärenden, generera avtalstexter från FMV 
klausulsamlingar, anbudsinfordringar, leverantörsbeställningar, förädla upphandlingsstrategier, 
generera underlag för leveransuppföljning och fakturagranskning. All informationshantering i PLS-
UH sker manuellt av inköpshandläggaren. När upphandlingar registreras i PLS-UH tilldelas de ett 
sexsiffrigt ärendenummer. Alla dokument som nyttjas under anskaffningen kopplas sedan till detta 
ärendenummer, däribland de upphandlingsstrategier, anskaffningar, förfrågningsunderlag och 
kontrakt. Författaren har sökt ansvariga för att ta reda på hur dessa tilldelas, men inte lyckats få tag i 
den informationen.  
 
När det sker en ändring i ett kontrakt som påverkar leveransen ska den tekniska handläggaren 
kontakta inköpshandläggaren för att registrera ändringen i PLS-UH. Inköpshandläggaren gör då en 
manuell versionsändring och lägger in en kommentar gällande vad som har ändrats. Vid insamlingen 
gjordes en sökning på de fyra första sifforna i ärendenumret följt av *. De siffror som användes som 
sökkriterium slumpades fram. En lista på samtliga sökningar och antal träffar finns i bilaga 5.  
 
Därefter plockades nödvändig informationen ut för hand och sammanställdes i ett Excelark. 
Ärendenummer och rubrik för respektive upphandling användes som identifiering av varje prov och 
placerades till vänster på respektive rad. Varje variabel delades sedan in i underrubriker, vilka 
användes som kolumnrubrik i Excelarket. De variabler som användes vid kodningen finns förklarade 
i tabellen nedan. En etta symboliserade att den valda variabeln förekom och en nolla att variabel inte 
var aktuell för det ärendenumret. För en exemplifiering av kodningen, se bilaga 6. 
 
Tabell 8. Förklaring av stickprovsvariabler. 
Variabel Förklaring och underrubriker 
Typ av anskaffning  Anger om det är en vara eller tjänst som upphandlingen avser 

Anskaffningsform 

Anger vilken typ av anskaffningsform upphandlingen avser. De alternativ 
som påträffades var ramavtal, egen regi, utnyttjande av option, direktivstyrd 
LOU, direktivstyrd LUFS, icke direktivstyrd enl. 15 kap LOU samt icke 
direktivstyrd enl. 15 kap LUFS. 

Upphandlings- 
förfarande 

Anger typ av upphandlingsförfarande som han använts. De alternativ som 
påträffades var förenklat förfarande, direktupphandling, öppet förfarande, 
konkurrenspräglad dialog, förhandlat förfarande eller undantag från lagens 
tillämpningsområde. 

Upphandlings- 
alternativ 

Anger vilken typ av upphandlingsalternativ som använts. De alternativ som 
påträffades var vara över tröskelvärdet, vara under tröskelvärdet, 
försvarsprodukt/tjänst, försvarssekretess, A-tjänst, B-tjänst och undantag 
från lagens tillämpningsområde. 

Typ av 
kontraktsändring 

Anger om det är kommersiell, teknisk, verksamhet eller ospecificerad 
ändring. 

 
Gällande de ärenden som hade en versionsändring utan kommentar kontaktade författaren 
inköpshandläggaren för att följa upp vad som hade ändrats. Baserat på de svar som respektive 
handläggare bidrog med justerades data med avseende på vilken typ av ändring som hade 
förekommit.  
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Tabell 9. Sammanställning gällande uppföljning av ospecificerade kontraktsändringar. 
Uppföljning av ospecificerade ändringar 
Antal stickprov 139 
Antal kontaktade inköpshandläggare 54 
Antal svar 25 
Antal justerade ärenden  74 
Fördelning av justeringar       

Ingen kontraktsändring 37 
Kommersiella 23 

Verksamhet 5  
Kunde ej specificera 9  

Ospecificerade ändringar på grund av 
felhantering vid insamling  37 
Antal olösta stickprov 28 
 
Gällande de ärenden som hade en kommersiell versionsändring med en kommentar om leveranstiden 
kontaktade författaren den tekniska handläggaren för att undersöka om det fanns en teknisk 
kravändring som var bidragande till förändringen i leveranstid.  
 
Tabell 10. Sammanställning gällande uppföljning av kontraktsändringar med kommentar om ändrad 
leveranstid. 
Uppföljning av ärenden med kommentar gällande leveranstid 
Antal stickprov 67 
Antal kontaktade tekniska handläggare 54 
Antal svar 32 
Antal justerade ärenden  35 
Fördelning av justeringar 

Teknisk ändring 1 
Ingen ändring 29 

Kunde ej specificera 5 
Antal olösta stickprov 32 
 
Författaren har eftersökt information gällande hur många ärenden som finns registrerade i PLS-UH, 
utan resultat. Därför gjordes en sökning på de två första siffrorna i ärendenumret för de aktuella 
stickproven. Resultatet av antalet träffar sammanställdes manuellt för att ta reda på totalt antal 
möjliga ärenden. Utfallet av denna redovisas i tabell 11 nedan.  
Sökning Totalt antal ärenden Antal ärenden med kontrakt 
36* 4309 451 
37* 3285 354 
38* 2053 227 
Totalt                  9647           1032 
Tabell 11. Sammanfattning av antalet möjliga och antalet utvalda stickprov. 
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4.2.3.1 Stickprovets storlek 

Om ett stickprov bara kan anta två värden, i detta fall med eller utan kontraktsändring, kan 
stickprovsstorleken beräknas genom följande formel (Dahmström, 2000). 
 

n ≥ 
 

Z² * σ² 
E² 

Figur 12. Formel för att räkna ut stickprovets storlek 
 
 
Tabell 12. Variabler använda vid beräkning av stickprovets storlek 
 Beskrivning Variabel 
Standardavvikelse = P(1-P) σ² 
Stickprovets storlek N 
Andel stickprov med ändring P 
Konfidensnivå Z 
Tillåten felprocent E 

 
Efter stickprovsinsamlingen framkom det att författaren hade missförstått hur vissa data registrerades 
i systemet med avseende på kontraktsändringar. Detta ledde till att författaren gick igenom de 
stickproven som hade en kontraktsändring för att säkerställa att insamlad data var korrekt.  
 
4.2.3.2 Statistiska beräkningsmodeller  

Vid analys av stickproven användes binär logistisk regression, vilken syftar till att beskriva styrkan 
och precisionen mellan en beroende och en eller flera oberoende variabler (Befring och Andersson, 
1994). Vid genomförandet användes SPSS där all data kodades binärt, en etta representerade ja och 
en nolla representerade nej. Förekomsten av kontraktsändring användes som beroende variabel. 
Anskaffningsform och upphandlingsförfarande användes som oberoende variabler. Fördelningen av 
dessa illustreras i Figur 13 nedan. 
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Figur 13. Illustration av beroende och oberoende analysvariabler.  
 
4.2.4 Enkät 

För att fånga medarbetarnas uppfattning gällande definition och förekomst av kravglidning 
genomfördes en kvantitativ enkätundersökning, vilket kan liknas med en kollektiv intervju (Befring 
och Andersson, 1994). Målet var att undersöka parametrar gällande förekomsten av kravglidning, inte 
anledningen till deras uppfattning. 
 
Enkäten utformades med huvuddelen fasta svarsalternativ, för att undvika att respondenterna lade in 
egna tolkningar i frågorna samt för att underlätta sammanställningen och analysen av insamlad data. 
Enkäten bestod av totalt åtta frågor och tog cirka två minuter att besvara. Detta för att respondenterna 
inte skulle undvika att svara på enkäten på grund av tidsbrist (Befring och Andersson, 1994). Av 
dessa frågor hade sju stycken av fasta svarsalternativ och två frågor hade öppet svarsalternativ. Fasta 
svarsalternativ underlättar för respondenten vilket ökar sannolikheten att denne svarar på enkäten 
(Trost och Hultåker, 2007).  
 
En av frågorna med öppet svarsalternativ placerades i början av undersökningen och bestod av att 
respondenten skulle definiera vad de ansåg att kravglidning innebar. Därefter följde frågorna med 
fasta svarsalternativ vilka baserades på de variabler som samlades in från PLS-UH. Dessa skulle 
besvaras med utgångspunkt i följande definition av kravglidning 

”En förändring av krav som sker till fördel eller nackdel för någon av de inblandade 
parterna (FM, FMV och leverantör).  
Denna ändring sker efter det att avtal slutits mellan FMV och leverantör och ändringen av 
krav leder till en förändring av leveransens omfattning under kontraktstiden.”   

Beroende 
variabel Kontraktsändring  

-Kommersiell 
-Verksamhet 
-Teknisk 
-Ospecificerad 

Oberoende 
variabler 

Anskaffningsform 

Nyanskaffning 
-LOU direktivstyrd 
-LUFS direktivstyrd 
-LOU icke direktivstyrd 
-LUFS icke direktivstyrd 

Tilläggsanskaffning 
-Avrop från ramavtal 
-Utnyttjande av option 

Egen regi 

Upphandlingsförfarande 

Riktad upphandling 
-Förhandlat förfarande 
-Direktupphandling 
-Undantag från lagen 

Konkurrensutsatt upphandling 
-Förenklat förfarande 
-Öppet förfarande 
-Konkurrenspräglad dialog 
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Enkäten avslutades med möjligheten att lämna sina kontaktuppgifter för en uppföljningsintervju, samt 
en ruta för övriga kommentarer. Författaren skrev även ett introduktionsbrev där denne presenterade 
sig själv och förklarade syftet med enkätundersökningen. Detta användes sedan vid mailutskicket. 
Utformningen av enkäten togs fram i en dialog med handledare på BTH, handledare på FMV samt 
medarbetare på avdelningen Marknad och inköp inom Affärsstrategi och metodstöd (M&I AffStrat), 
där författaren genomförde studien. Ett utkast av enkäten skickades ut till tio medarbetare på M&I 
AffStrat. De fick svara på enkäten och delgav sedan författaren återkoppling gällande utformningen 
och innehållet. Enkätfrågorna och introduktionsbrevet finns att läsa i bilaga 7. 
 
Vid genomförandet av enkäten användes det webbaserade verktyget 
http://www.textalk.se/websurvey/ där ett användarkonto tillhandahölls av BTH. Målgruppen som 
valdes ut var anställda inom FMV och riktade in sig på medarbetare med befattningar som hade 
anknytning till processerna Projektledning, Systemutformning & Specificering, VoV & överlämning 
samt Upphandling. För kontaktuppgifter till respondenterna användes FMV:s interna kontaktlista där 
författaren manuellt sökte fram mailadresser baserat på medarbetarens befattning.  För en lista på 
utvalda befattningar se bilaga 8. 
 
Författaren genomförde en bortfallsanalys gällande enkätsvaren för att räkna ut svarsandelen 
(Dahmström, 2000). För att skatta hur stor andel av de som inte svarat på enkäten som tillhörde 
urvalet delades antalet som avböjde att svara (B) med antalet inkomna svar (S). Detta gav en 
skattning (u) gällande hur stor del av de med okänd status (O) som ej tillhörde målgruppen.  
 
Tabell 13. Variabler använda för att räkna ut svarsandel på enkäten. 
 Kategori Variabel 
Svar (S) ns  
Bortfall (B)  nB 
Okänd status (O) nO 
Andel av bortfall som tillhör målgruppen u 

 
För att räkna ut svarsandelen användes nedanstående formel;  

Svarsandel =   ns   
 nS + nB  + u x nO  

 
Figur 14. Formel för att räkna ut svarsandel. 
 
Vid utskicket laddades de utvalda mailadresserna upp till det webbaserade verktyget, sedan användes 
de integrerade funktionerna för att skicka ut en individuell länk till varje respondent. Denna var dock 
inte kopplad till mailadressen vilket medförde att alla svar som kom in var anonyma. Verktyget hade 
även en funktion som sammanställde svaren i överskådliga tabeller och diagram. Gällande frågan 
med öppet svarsalternativ analyserade författaren innehållet manuellt.  
 
Enkäten skickades ut första gången 6 maj 2015. Två veckor senare, den 19 maj 2015 lades en notis 
upp på FMV:s interna nyhetssida, vilket författaren ansåg vara likställt med att skicka ut en 
påminnelse. Resultatet från enkäten hämtades den 24 maj 2015. 
 
4.3 Undersökningens tillförlitlighet 

Genom att använda ”mixed methods” skapas en tydligare och mer grundläggande förståelse för 
problemet i fråga, samtidigt som eventuella svagheter som kan uppkomma vid användandet av endast 
kvalitativa eller kvantitativa metoder överbyggs (Creswell, 2009). En annan fördel med att använda 
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”mixed methods” är möjligheten till triangulering av data genom att använda olika typer av 
datainsamlingsmetoder och sedan jämföra dessa, detta gör att problemet kan angripas ur olika 
synvinklar (Cohen et al., 2007). Detta tillämpades praktiskt genom användandet av en kombination 
av stickprov, enkät och intervju.  
 
Nackdelar med att nyttja ”mixed methods” är att det är en resurskrävande metod. Stora mängder data 
ska samlas in och analyseras (I. Meissner, 2011).  
Gällande data som samlas in finns flertalet aspekter att ta hänsyn till, bland annat antalet prov som 
samlas in eller antal intervjuer som ska genomföras. För intervjuerna valdes minst en person ut från 
respektive process som är involverad vid upphandling. Detta för att få en heltäckande bild av hur 
systemen används vid de olika processerna.   
 
Gällande analysen av data från de kvalitativa och kvantitativa metoderna bör författaren ta ställning 
till vilka åtgärder som ska vidtas om resultaten skiljer sig från varandra. Vid analys av data framkom 
skillnader i resultaten från de olika metoderna. För att säkerställa att resultaten stämde utökades 
antalet stickprovet med 200 prov. De befintliga proven dubbelkollades även för att säkerställa att data 
var korrekt kodad, vilket även bidrog till att reliabiliteten ökade (I. Meissner, 2011). Författaren 
bokade även in extra intervjuer för att följa upp rutiner och arbetsprocesser på FMV.  
 
4.3.1 Validitet 

Användandet av flera olika datakällor för att nyttja triangulering ökar validiteten i 
undersökningen(Cohen et al., 2007). Validiteten ökade även då författaren hade ett kontor på FMV 
och fysiskt tillbringade större delen av genomförandet där, vilket innebar att denne kunde vara 
delaktig i bland annat projektmöten, arbetsplatsträffar och fikaraster. Detta bidrog till en ökad 
förståelse för verksamheten och hur arbetet faktiskt genomfördes, vilket Creswell (2009) anser bidra 
till en ökad validitet. 
 
Författaren hade även tillgång till en handledare via BTH. Där kunde tillvägagångssätt, metoder och 
resultat diskuteras med en utomstående part, vilket gav ett vidgat perspektiv och nya infallsvinklar 
gällande det insamlade materialet och dess betydelse (Creswell, 2009). 
 
4.3.1.1 Intervju 

Anteckningar från de intervjuer som genomfördes renskrevs i direkt anslutning till genomförande. 
Detta för att det som diskuterats under intervjun inte skulle falla i glömska. Anteckningarna skickades 
sedan till respondenten för överseende. Respondenten kunde på så vis återkomma med förtydliganden 
och svar på eventuella följdfrågor som författaren hade.  Författaren anser att de slutsatser och 
resultat som framkommit från intervjuerna har hög trovärdighet då författaren har skrivit ner hur 
denne uppfattade och tolkade det som sades, vilket även har bekräftats av respektive respondent. 
Detta menar (Cohen et al., 2007) ökar validiteten i undersökningen.  Validiteten i undersökningen är 
även beroende av att respondenterna är ärliga i sina svar (Cohen et al., 2007). Detta är något som 
författaren inte kan påverka, men anser att samtliga respondenter bidrog med sanningsenliga åsikter.  
 
4.3.1.2 Stickprov  

Hänsyn bör tas till storleken på stickprov som samlas in för att försäkra sig om att resultatet är 
tillförlitligt (Cohen et al., 2007). Författaren skattade stickprovets till 848 stycken. Totalt analyserade 
1030 stickprov vid undersökningen, vilket författare anser utgöra en tillförlitlig storlek. 
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4.3.1.3 Enkät 

Användandet av fasta svarsalternativ kan bidra till försämrad validitet då respondenterna anser att 
inget av alternativen är ”rätt”. För att minimera detta lade författaren in en avslutande fråga där 
respondenterna kunde lämna ”övriga kommentarer”. De synpunkter som respondenterna lämnade i 
denna fråga vägdes in vid sammanställningen av resultatet. Författaren följde även upp enkäten med 
intervjuer för att öka validiteten i enkätsvaren (Kylén, 2004). 
Genomförandet av ett provutskick på M&I AffStrat bidrog till en ökad validitet då enkätfrågorna 
kunde finjusteras efter deras synpunkter (Cohen et al., 2007).  
 
Det stora urvalet av respondenter kan bidra till en sänkning av validiteten då enkäten kan ha skickats 
till ”fel” målgrupp. Personer som ej är insatta i området kan ha svarat på enkäten trots att de inte har 
”rätt ”erfarenhet och kunskap (Kylén, 2004).  
 
4.3.2 Reliabilitet  

4.3.2.1 Intervju 

Vid intervjuer menar (Cohen et al., 2007) att ledande frågor bör undvikas för att låta respondenten 
berätta med egna ord, vilket författaren löste genom att använda av intervjuguider med öppna frågor 
och ämnesområden där respondenterna fick svara fritt och förklara sina egna åsikter. Författaren 
skrev rent anteckningar som togs vid intervjuerna och lät respondenterna läsa igenom dem, detta ökar 
enligt (Kylén, 2004) reliabiliteten på materialet då respondenterna hade möjlighet att bekräfta 
innehållet och komplettera om något sakandes eller hade uppfattas felaktigt av författaren.  
 
4.3.2.2 Stickprov 

Vid insamlingen av data från PLS-UH har författaren registrerat befintlig information utan att lägga 
in egna tolkningar, vilket ökar tillförlitligheten och reliabiliteten enligt (Kylén, 2004), då den 
inhämtade informationen består av saklig fakta och inte förändras. Om en annan person skulle 
upprepa insamlingen och använda samma ärendenummer skulle insamlad data se likadan ut.  
 
Trovärdigheten för hur stickproven samlades in anser författaren vara hög. Det faktum att alla 
stickprov dubbelkollades ökar reliabiliteten på undersökningen. Även uppföljningen av de 
ospecificerade- samt de kommersiella ändringarna ökar reliabiliteten enligt (Cohen et al., 2007). 
 
Det som inte går att påverka är hur användarna väljer att arbeta i systemet. Då det inte finns några 
fasta rutiner och nyanställda inte får någon längre utbildning förkommer det brister i 
versionshanteringen. Detta får till följd att en del kontraktsändringar inte finns registrerade eller är 
rapporterade på felaktigt vis, vilket kan påverka resultatet av stickprovsinsamlingen. 
 
4.3.2.3 Enkät 

Författaren använde ett webbaserat verktyg som hade en inbyggd funktion för sammanställningen av 
flervalsfrågorna. Detta minskar risken för felkodning och fel relaterade till den mänskliga faktorn, 
vilket enligt Creswell (2009) ökar reliabiliteten för resultatet. Enkäten besvarades även anonymt 
vilket kan bidra till en ökad reliabilitet då respondenterna kunde svara ärligt utan att bli ifrågasatta 
(Cohen et al., 2007). 
 
Gällande den öppna frågan skapade författaren en kodmall och sammanställde svaren manuellt. 
Författaren gick igenom svaren två gånger med några dagars mellanrum. En kollega till författaren 
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ombads gå igenom svaren enligt kodmallen. Sedan jämfördes resultaten för att öka reliabiliteten i 
kodningen (Creswell, 2009). 
 
Författaren angav även att frågorna skulle besvaras med utgångspunkt i att kontraktsändring skulle ha 
skett efter kontrakt mellan FMV och leverantör, vilket kan stärka tillförlitligheten i svaren. Det 
faktum att respondenterna fick ange sin egen definition av kravglidning kan dock ha resulterat i att 
det besvarade enkäten med utgångspunkt i sin egen definition och inte den som angivits av 
författaren, vilket å andra sidan kan bidra till en sänkning av tillförlitligheten. 
 
Enkätundersökningen skickades till totalt 832 mailadresser som tillhörde anställda på FMV. Det 
första utskicket gick ut den 6 maj 2015. För att öka andelen respondenter och därmed även 
reliabiliteten är det bra att skicka ut en påminnelse till de som inte svarat (Fink, 2013). Författaren 
valde dock att inte göra detta då FMV publicerade en intervju med denne på sitt interna nätverk den 
19 maj 2015. Denna innehöll en uppmaning om att svara på enkäten. Författaren ansåg att detta var 
likställt med en påminnelse.  Reliabiliteten kan även ha sänkts på grund av att författaren valde ”fel” 
respondenter. En noggrannare analys av vilka befattningar som var aktuella för enkäten hade kunnat 
sorter bort en del av de respondenter som ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap inom 
området. 
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5 Resultat 

5.1 Inledande intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i två omgångar med två olika syften. De första fyra intervjuerna användes 
för att skapa en överblick gällande FMV som organisation och de rutiner och processer som 
tillämpas. De åtta uppföljningsintervjuerna hade till syfte att komplettera och förtydliga data insamlad 
via stickprov och enkät samt att undersöka hur FMV använder sig av de interna processerna och IT-
systemen vid kravhantering. Då syftet med de inledande intervjuerna var att orientera sig i 
arbetsprocesserna och den interna organisationen på FMV användes den insamlade informationen till 
att komplettera förstudien. Resultatet från dessa finns således integrerat i kapitel 3 Förstudie. 
 
5.1.1 Kravglidning 

Under de inledande intervjuerna visade det sig att det inte fanns någon klar definition för begreppet 
kravglidning. Medarbetare inom FMV hade olika uppfattning gällande vad kravglidning egentligen 
innebar. För att reda ut begreppet tillfrågades tio personer på M&I AffStrat vad de hade för syn på 
begreppet kravglidning. Några generella riktlinjer gällande begreppet som inkom från medarbetarna 
var att kravglidning är förändringar i kravspecifikationer under projektets gång, ofta beroende på att 
dessa är otillräckligt specificerade från början. Något som också ansågs bidragande till kravglidning 
var önskemål om förändringar i kravbild till följd av den tekniska utvecklingen eller att industrin inte 
kan uppfylla sina åtaganden inom avtalat pris och leveranstid. Avslutningsvis kunde en bidragande 
orsak vara ekonomiskt underdimensionerade projekt som leder till att kraven måste sänkas för att få 
önskat resultat  
 
Det framkom meningsskiljaktigheter gällande följderna av kravglidning. Vissa ansåg att kravglidning 
kunde vara både önskad och oönskad. Där önskad kravglidning motiverades med att det i långa 
projekt påverkas av utvecklingen där ursprungliga krav inte längre är relevanta eller föråldrade, varpå 
de förhandlas bort under projektets gång. Oönskad kravglidning kan till exempel vara begränsade 
ekonomiska resurser som leder till att krav ”prutas bort”. Andra ansåg att all kravglidning var 
oönskad och endast berörde delar som leveransens omfattning, teknisk höjd eller volym.  
Gällande förekomsten av kravglidning ansåg medarbetare på den affärsstrategiska sidan att 
kravglidning förekom vid LB, det vill säga ändringar i kontraktet mellan FMV och Försvarsindustrin. 
Teknikerna å andra sidan ansåg att kravglidningar kunde förekomma från det att KB inkom till dess 
att projektet var avslutat och varan eller tjänsten var levererade till FM. Denna rapport och dess 
insamlade data utgår från förekomsten av kravglidning i LB. Undersökningarna baseras även på en 
kategorisering av kravglidningarna enligt Kapitel 3.3.3. 
 
5.2 Stickprov 

Baserat på enkätundersökningen upplevde majoriteten av respondenterna att förekomsten av 
kontraktsändring är 25 %. P sattes därför till 0.25. Vid beräkningen användes en felmarginal (E) på 4 
% och en konfidensgrad (Z) på 98 %, konfidenskoefficienten approximeras då till 2,33. Därefter 
användes figur 12 för att räkna ut storleken på stickprovet, vilket visade att minst 848 stickprov 
behövde samlas in.  
 
Tabell 14 nedan visar en sammanställning gällande fördelningen av de insamlade stickproven från 
PLS-UH. Totalt samlades 1032 stickprov in, i två av stickproven gällde anskaffningen både vara och 
tjänst. Dessa hade ingen registrerad ändring i kontrakt och har uteslutits i kommande analyser.  Av de 
insamlade stickproven gällde 429 nyanskaffning, 463 tilläggsanskaffning och 140 anskaffning i egen 
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regi. Av dessa hade 89 av nyanskaffningarna registrerade ändringar i PLS-UH, 133 av 
tilläggsanskaffningarna och 25 av anskaffningarna via egen regi. Detta ger en förekomst av 
registrerade kontraktsändringar på 24 %. 
 
Tabell 14. Sammanställning av stickprov, fördelat på anskaffningsform. 

Totalt, antal (procent)  Med ändring, antal(procent) 
Nyanskaffning  429 (41,5) 102 (37,5) 
Tilläggsanskaffning  463 (44,8) 133 (52,6) 
Egen regi  140 (13,6) 27 (9,9) 
Totalt antal   1032 (100) 272 (100) 

 
Vidare delades registrerade kontraktsändringar upp i fyra olika kategorier; kommersiella-, tekniska-, 
verksamhet- och ospecificerade ändringar. Fördelningen mellan dessa sammanfattas i tabellen nedan.  
 
Tabell 15. Sammanställning av stickprov fördelat på typ av kontraktsändring. 

Typ av ändring Kommersiell Teknisk Verksamhet Ospecificerad 
Nyanskaffning 58 4 18 22 
Tilläggsanskaffning 86 2 22 33 
Egen regi 15 1 2 9 
Totalt 159 7 42 64 

 
För vidare analys av data med SPSS kodades stickproven om. De kontrakt som hade en registrerad 
ändring kodades med 1, oavsett vilken typ av ändring och hur många ändringar som förekommit. De 
kontrakt som saknade ändring kodades således med 0.  När insamlad data var justerad såg 
fördelningen ut enligt tabell 16 nedan. 
 
Tabell 16. Sammanställning av dataunderlag som använts vid analys med SPSS. 
 Totalt antal stickprov Stickprov med ändring 
  Antal Andel 
Totalt för alla kontrakt 1030 247 24 % 
    
Vara 414 93 22,5 % 
Tjänst 616 154 25,0 % 

  
Nyanskaffning fördelat på använd lag 
LOU direktivstyrd 28 9 32,1 % 
LOU icke direktivstyrd 199 29 14,6 % 
LUFS direktivstyrd 85 25 29,4 % 
LUFS icke direktivstyrd 115 26 22,6 % 
    
Nyanskaffning fördelat på upphandlingsförfarande  
Riktadupphandling       

Förhandlat förfarande 59 21 35,6 % 
Direkt upphandling 271 41 15,2 % 

Undantag från lagen 56 14 25,0% 
Totalt riktade upphandlingar 385 76 19,7 % 
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Konkurrensupphandling       
Öppet förfarande 19 6 31,6 % 

Konkurrenspräglad dialog 1 0 0,0 % 
Förenklat förfarande 22 7 31 % 

Totalt konkurrensutsatta 
upphandlingar 42 13 31 % 
Totalt nyanskaffning 427 89 20,8 % 

  
Tilläggsanskaffning       

Avrop från ramavtal 369 107 29 % 
Utnyttjande av option 94 26 27,7 % 

Totalt Tilläggsanskaffning 463 133 28,7 % 
        
Egen regi 140 25 17,9 % 
 
5.2.1 Analysvariabler  

Tabell 17. Summering av de variabler som använts vid analysen. För en utförligare beskrivning, se 
bilaga 9. 
Anskaffnings-
form Beskrivning 

Nyanskaffning Riktad- eller konkurrensutsatt upphandling  
 

Tilläggs-
anskaffning Avrop från ramavtal eller utnyttjande av option. 

 

Egen regi Anskaffningsbehovet kan täckas av egna resurser.  Till exempel när en annan 
statlig myndighet kan tillgodose behovet. 

Nyanskaffning  Beskrivning 

LOU 
direktivstyrd 

Typ av anskaffning:  
Varor över tröskelvärde, a-tjänst över tröskelvärde 
Upphandlingsförfarande:  
Öppet-, selektivt-, förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog. 

LUFS 
direktivstyrd 

Typ av anskaffning:  
Varor över tröskelvärde, a-tjänst över tröskelvärde, undantag från lagens 
tillämpningsområde. 

Upphandlingsförfarande:  
Selektivt-, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog eller undantag från 
lagen. 

LOU icke 
direktivstyrd 

Typ av anskaffning:  
B-tjänst, varor under tröskelvärde samt a-tjänst under tröskelvärde 
Upphandlingsförfarande:  
Förenklat-, urvalsförfarande eller direktupphandling. 

LUFS icke 
direktivstyrd 

Typ av anskaffning:  
B-tjänst, varor under tröskelvärde samt a-tjänst under tröskelvärde 
Upphandlingsförfarande:  
Förenklat-, urvalsförfarande eller undantag från lagen.  

Upphandlings-
förfarande Beskrivning 
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Riktad 
upphandling 

Inga krav på annonsering, det vill säga att upphandlingen inte styrs av LOU och 
LUFS. Det är de ekonomiska aspekterna som begränsar omfattningen. 
Upphandlingen genomförs med förhandlat förfarande, direktupphandling eller 
undantag från lagen. 

Konkurrensutsatt 
upphandling 

Måste annonseras enligt LOU eller LUFS. 
Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande, öppet förfarande eller 
konkurrenspräglad dialog. 

Tilläggs-
anskaffning Beskrivning 

Utnyttjande av 
option 

Vid kontraktsskrivande åtar sig anbudsgivaren sig att leverera vid ett senare 
tillfälle. Vid utnyttjande av option gör FMV en beställning enligt tidigare avtal. 

Avrop från 
ramavtal 

Anskaffning via ett avtal som tecknats vid ett tidigare tillfälle. 

 
5.2.2 Typ av kravändring 

Stickproven från PLS-UH visar att förekomsten av kravglidning är störst gällande de kommersiella 
kraven (58 %). Därefter kommer ospecificerade kravändringar (24 %), verksamhets relaterade 
kravändringar (15 %) och sist kommer tekniska kravändringar (3 %). Figur 14 visar fördelningen i 
antal gällande vilken typ av kravändring som var registrerad i PLS-UH  

 
Figur 15. Förekomst av kravglidning enligt stickprov, fördelat på typ av ändring. 
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5.2.3 Typ av anskaffning 

Stickproven från PLS-UH visar att förekomsten av kravglidning är relativt jämn vid jämförelse av 
anskaffning av varor respektive tjänster.  Gällande anskaffning av varor var förekomsten 22,5 % och 
gällande tjänster var förekomsten 25 %. 

 
Figur 16. Förekomst av kravglidning enligt stickprov, fördelat vara respektive tjänst. 
 
5.2.4 Anskaffningsform 

En uppdelning av kontraktsändringar på respektive anskaffningsform visar att tilläggsanskaffning har 
högst förekomst av kravglidning med en andel på 28,7 %. Nyanskaffningar har en förekomst på 20,8 
% och egen regi 17,9%. 

 
Figur 17. Förekomst av kravglidning enligt stickprov, fördelat på typ av anskaffning. 
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5.2.5 Upphandlingsförfarande 

Stickproven från PLS-UH visar att förekomsten av kravglidning är vanligare vid konkurrensutsatta 
upphandlingar än vid riktade upphandlingar. 31 % av de konkurrensutsatta upphandlingarna hade 
ändringar i kontrakt, jämfört med 19, 7 % av de riktade upphandlingarna. 

  
Figur 18. Förekomst av kravglidning enligt stickprov, fördelat på upphandlingsförfarande. 
 
5.2.6 Statistiska beräkningar 

Multipel regression används för att undersöka en faktors inverka på en beroende variabel samtidigt 
som den kontrolleras jämfört med övriga faktorer i analysen (Osborne, 2015). Logistisk regression 
används vid analyser när den beroende variabeln är binär, det vill säga att den kan anta ett av två 
värden, 1 respektive 0. Resultaten presenteras i form av oddskvoter, där de jämförs mot en 
referensgrupp med värdet 1. I detta fall representerats referentkvoten av att det förekommit en 
kontraktsändring. Då syftet med denna rapport är att undersöka förekomsten av kravglidning har 
binär logistisk regression i använts för att undersöka sannolikheten att en kontraktsändring 
förekommer i förhållande till vilken typ av anskaffningsform och upphandlingsförfarande som har 
använts. Kontraktsändring har därför använts som beroende variabel. De stickprov där det 
förekommit en eller flera kontraktsändringar har kodats med 1 och de kontrakt som saknar ändring 
har kodats med 0.  
De oberoende variablerna som har använts är: nyanskaffning, tilläggsanskaffning, egen regi, riktad 
upphandling, konkurrensutsatt upphandling, förhandlat förfarande, direktupphandling, förenklat 
förfarande, öppet förfarande, konkurrenspräglad dialog, LOU direktivstyrt, LOU icke direktivstyrt, 
LUFS direktivstyrt, LUFS icke direktivstyrt. 
 
5.2.6.1 Anskaffningsform 

Av de totalt 1030 stickproven som analyserades förekom ändring i kontrakten i totalt 247 stycken 
stickprov. Av dessa hade ändring registrerats i 20,8 % av kontrakten vid nyanskaffning, 28,7 % vid 
tilläggsanskaffningar och 17,9 % vid anskaffning i egen regi. 
 
Binär logistisk regression användes för att undersöka hur registrerade kontraktsändringar påverkades 
av anskaffningsform. I beräkningen användes tre oberoende variabler; nyanskaffning, 
tilläggsanskaffning och egen regi. Vid analys med dessa variabler var modellen statistiskt signifikant, 
x² (3, N=1030)=11,1, p < ,004. Modellen förklarade mellan 1,1 % (Cox och Snell R square) och 1,6 
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% (Nagelkerke R squared) av variansen gällande ändring och klassificerade 76 % av fallen korrekt. 
Vilket innebär att modellen inte påverkar resultatet och nollhypotesen kan förkastas (Jogréus, 2009).  
 
Tabell 18 nedan visar resultatet av SPSS analysen. Det indikerar att nyanskaffning och anskaffning 
via egen regi har ett statistiskt signifikant negativt bidrag till kontraktsändring. Detta innebär att 
nyanskaffning och anskaffning via egen regi minskar sannolikheten för förekomst av kravändring 
enligt observation i urvalet. 
 
Tabell 18. Resultat av binär logistisk regression gällande anskaffningsform. 
  B S.E Wald df p Odds Ratio 
Nyanskaffning -,432 ,157 7,530 1 ,006 ,649 
Egen regi -,620 ,243 6,495 1 ,011 ,538 
Konstant -,906 ,103 77,693 1 ,000 ,404 
 
5.2.6.2 Nyanskaffning uppdelat på använd lag 

Vid uppdelning av de 427 nyanskaffningarna på den lag som använts vid upphandlingen, förekom 
ändring i 14,6 % av kontrakten vid användandet av LOU icke direktivstyrt, 21,2 % av kontrakten vid 
användandet av LOU direktivstyrt, 22,6 % av kontrakten vid användandet av LUFS icke direktivstyrt 
och i 29,4 % av fallen vid användandet av LUFS direktivstyrt. 
 
Binär logistisk regression utfördes för att undersöka hur registrerade kontraktsändringar påverkades 
av vilken typ av anskaffningsform som använts vid nyanskaffning. I beräkningen användes fyra 
oberoende variabler LOU icke direktivstyrd, LOU direktivstyrd, LUFS icke direktivstyrd samt LUFS 
direktivstyrd. Vid analys med dessa variabler var modellen statistiskt signifikant, x² (4, 
N=1030)=14,37 p < ,006. Modellen förklarade mellan 1,4 % (Cox och Snell R square) och 2,1 % 
(Nagelkerke R squared) av variansen gällande ändring och klassificerade 76 % av fallen korrekt. 
Vilket innebär att modellen inte påverkar resultatet och nollhypotesen kan förkastas (Jogréus, 2009).  
Tabell 19 visar resultatet från SPSS analysen. Det indikerar att upphandlingar genomförda enligt 
LOU icke direktivstyrd har ett statistiskt signifikant negativt bidrag till kontraktsändring. Detta 
innebär att upphandling av b-tjänst, varor under tröskelvärde samt a-tjänst under tröskelvärde minskar 
sannolikheten för förekomst av kravändring enligt observation i urvalet. 
 
Tabell 19. Resultat av binär logistisk regression gällande nyanskaffningar, fördelat på den lag sam 
använts. 
  B S.E Wald df p Odds Ratio 
LOU direktivstyrd ,168 ,432 ,152 1 ,697 1,183 
LUFS icke direktivstyrd -,214 ,245 ,761 1 ,383 ,808 
LUFS direktivstyrd ,170 ,247 ,473 1 ,492 1,186 
LOU icke direktivstyrd -,729 ,221 10,861 1 ,001 ,482 
Konstant -1,033 ,093 124,405 1 ,000 ,356 
 
5.2.6.3 Nyanskaffning uppdelat på upphandlingsförfarande 

Vid uppdelning av de 428 nyanskaffningarna på upphandlingsförfarande förekom ändring i 89 
stycken av de insamlade stickproven. Av dessa förekom ändring i 19,7 % av kontrakten vid riktade 
upphandlingar och i 31,0 % av fallen vid konkurrensutsatta upphandlingar. 
 
Binär logistisk regression utfördes för att undersöka hur registrerade kontraktsändringar påverkades 
av om upphandlingen var riktad eller konkurrensutsatt. I beräkningen användes två oberoende 
variabler; riktad upphandling (förhandlat förfarande, direktupphandling och undantag från lagen) och 
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konkurrensutsatt upphandling (öppet förfarande, konkurrenspräglad dialog och förenklat förfarande). 
Vid analys med dessa variabler var modellen statistiskt signifikant, x² (3, N=1030)=7,41, p < ,025. . 
Modellen förklarade mellan 0,7 % (Cox och Snell R square) och 1,1 % (Nagelkerke R squared) av 
variansen gällande ändring och klassificerade 76 % av fallen korrekt. Vilket innebär att modellen inte 
påverkar resultatet och nollhypotesen kan förkastas (Jogréus, 2009). 
Tabell 20 nedan visar resultatet av SPSS analysen. Vilket indikerar att riktad upphandling har ett 
statistiskt signifikant negativt bidrag till kontraktsändring. Detta innebär att upphandlingar 
genomförda med förhandlat förfarande, direktupphandlingar eller undantag från lagen minskar 
sannolikheten för förekomst av kravändring enligt observation i urvalet. 
 
Tabell 20. Resultat av binär logistisk regression gällande upphandlingsförfarande. 
  B S.E Wald df p Odds Ratio 
Riktad upphandling -,375 ,159 5,588 1 ,018 ,678 
Konkurrensutsatt upphandling ,309 ,338 ,873 1 ,360 1,363 
Konstant -1,038 ,093 125,637 1 ,000 ,354 
 
5.2.6.4 Riktade upphandlingar 

Av de stickprov med kontraktsändring som samlats in gällde 380 stycken riktade upphandlingar, 
vilka kan delas i respektive upphandlingsförfarande; förhandlat förfarande, direktupphandling och 
undantag från lagen. I dessa förekom det ändringar i 34,5 % av kontrakten som genomförts med 
förhandlat förfarande, 25 % i de som genomförts via direktupphandling och i 15,1 % av de som var 
undantagna från lagen. 
 
Binär logistisk regression utfördes för att undersöka hur registrerade kontraktsändringar påverkades 
av vilken typ av upphandlingsförfarande som använts vid riktade upphandlingar. I beräkningen 
användes tre oberoende variabler; förhandlat förfarande, direktupphandling och undantag från lagen. 
Vid analys med dessa variabler var modellen statistiskt signifikant, x² (3, N=1030)=19,2 p < ,000. 
Modellen förklarade mellan 1,8 % (Cox och Snell R square) och 2,8 % (Nagelkerke R squared) av 
variansen gällande ändring och klassificerade 76 % av fallen korrekt. Vilket innebär att modellen inte 
påverkar resultatet och nollhypotesen kan förkastas (Jogréus, 2009). 
Tabell 21 nedan visar resultatet av SPSS analysen. Detta indikerar att direktupphandlingar har ett 
statistiskt signifikant negativt bidrag till kontraktsändring. Detta innebär att anskaffning via 
direktupphandling minskar sannolikheten för att förekomst av kravändring enligt observation i 
urvalet. 
 
Tabell 21. Resultat av binär logistisk regression vid riktade upphandlingar. 
  B S.E Wald df p Odds Ratio 
Förhandlat förfarande ,424 ,286 2,199 1 ,138 1,527 
Direkt upphandling -,707 ,192 13,623 1 ,000 ,493 
Undantag från lagen -,081 ,321 ,064 1 ,800 ,922 
Konstant -1,017 ,089 130,012 1 ,000 ,362 
 
5.2.6.5 Konkurrensutsatt upphandling 

Av de stickprov med kontraktsändring som samlats in gällde 42 stycken konkurrensutsatta 
upphandlingar. Av dessa hade 31,6 % av kontrakten som genomförts med öppet förfarande en 
ändring, 31 % av de som genomförts med förenklat förfarande och ingen av de som genomförts med 
konkurrenspräglad dialog.  
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Binär logistisk regression utfördes för att undersöka hur registrerade kontraktsändringar påverkades 
av vilken typ av upphandlingsförfarande som använts vid riktade upphandlingar. I beräkningen 
användes tre oberoende variabler; öppet förfarande, konkurrenspräglad dialog och förenklat 
förfarande. Vid analys med dessa variabler var modellen statistiskt signifikant, x² (3, N=1030)=1,65 p 
< ,001. Modellen förklarade mellan 0,2 % (Cox och Snell R square) och 0,2 % (Nagelkerke R 
squared) av variansen gällande ändring och klassificerade 76 % av fallen korrekt. Vilket innebär att 
modellen inte påverkar resultatet och nollhypotesen kan förkastas (Jogréus, 2009).  
 
Tabell 22 nedan visar resultatet av SPSS analysen. Detta påvisade ingen statistiskt signifikant 
förekomst av kontraktsändring. Detta kan bero på att antalet stickprov gällande upphandlingar med 
detta upphandlingsförfarande och kontraktsändring var för få i förhållande till urvalets storlek. 
 
Tabell 22. Resultat av binär logistisk regression vid konkurrensutsatta upphandlingar. 
  B S.E Wald df p Odds Ratio 
Öppet förfarande ,396 ,499 ,628 1 ,423 1,485 
Konkurrenspräglad dialog -20,034 40192 ,000 1 1,000 ,000 
Förenklat förfarande ,342 ,459 ,555 1 ,456 1,408 
Konstant -1,169 ,075 243,855 1 ,000 ,311 
5.2.6.6 Tilläggsanskaffning 

Av de stickprov som samlades in var totalt 463 kontrakt tilläggsanskaffningar, varav 158 kontrakt 
hade en registrerad ändring. Dessa kan delas upp i avrop från ramavtal och utnyttjande av option. Av 
dessa förekom ändring i 29,0 % av kontrakten vid avrop från ramavtal, i 27,7 % vid utnyttjande av 
option. 
 
Binär logistisk regression utfördes för att undersöka hur registrerade kontraktsändringar påverkades 
av vilken anskaffningsform som använts vid tilläggsanskaffningar. I beräkningen användes tre 
oberoende variabler; avrop från ramavtal, utnyttjande av option och egen regi. Vid analys med dessa 
variabler var modellen statistiskt signifikant, x² (3, N=1030)=10,65 p < ,005. Modellen förklarade 
mellan 1 % (Cox och Snell R square) och 1,5 % (Nagelkerke R squared) av variansen gällande 
ändring och klassificerade 76 % av fallen korrekt. Vilket innebär att modellen inte påverkar resultatet 
och nollhypotesen kan förkastas (Jogréus, 2009). 
Tabell 23 nedan visar resultatet av SPSS analysen. Detta påvisar en statistiskt signifikant positiv 
förekomst av kontraktsändring om anskaffningen skedde via avrop från ramavtal. Detta innebär att 
anskaffningar via avrop från ramavtal ökar sannolikheten för förekomst av kravändring enligt 
observation i urvalet. 
 
Tabell 23. Resultat av binär logistisk regression vid tilläggsanskaffningar. 

  B S.E Wald df p Odds Ratio 
Avrop från ramavtal ,490 ,155 9,950 1 ,002 1,633 
Utnyttjande av option ,420 ,253 2,757 1 ,097 1,523 
Konstant -1,382 ,105 174,006 1 ,000 ,251 
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5.3 Enkät 

Enkäten skickades ut till 832 deltagare, av dessa förekom 401 visningar och 251 respondenter valde 
att svara på enkäten. 17 av mailadresserna som användes i utskickat existerade inte och 19 av de som 
mottog enkäten återkom med information att de inte vill delta i undersökningen. Av de som inte ville 
delta angav 15 respondenter att de inte arbetade inom området och fyra angav att svarsalternativen 
inte gav en rättvis bild. 
 
Tabell 24. Sammanställning av enkätutskick. 
 Antal 
Skickade länkar 832 
Icke existerande mailadresser 17 
Visningar 401 
Svar 251 
Avböjde 19 
Svarade inte 545 

 
Värdena i tabell 24 användes som ingångsvärden vid genomförandet av en bortfallsanalys för att 
räkna ut svarsandelen enligt figur 13, som var 80.6 %.  
 
Tabell 25. Data använd vid genomförandet av bortfallsanalys. 
 Kategori Variabel Summa 
Svar (S) ns  251 
Bortfall (B)  nB 19 
Okänd status (O) nO 545 
Andel av bortfall som tillhör målgruppen u 8% 

 
Av de 251 respondenterna angav 196 stycken att de var bekanta med begreppet kravglidning. 192 
stycken av dessa bidrog med en definition av vad kravglidning innebar för dem. De inkomna 
definitionerna analyserades och användes till att tydliggöra den allmänna uppfattningen av vad 
kravglidning egentligen innebär. 76 % av de som angett en definition ansåg att kravglidning innebar 
någon form av ändring gällande krav. 19 % ansåg att kravglidning gällde en ökad omfattning av 
kraven, medan 15 % ansåg att det ledde till minskad omfattning. 13 % ansåg att det berodde på att en 
egen tolkning av vad kraven innebar. Endast 13 % av de som angett en definition hade specificerat att 
ändringen måste ske efter att kontrakt hade tecknats för att det ska anses vara kravglidning. 6 % ansåg 
att kravglidning berodde på att det saknades spårbarhet och dokumentation mellan olika dokument 
och kravändringar och 3 % ansåg att kravglidning leder till en kostnadsökning. Analysresultatet av 
respondenternas definition gällande kravglidning finns sammanställt i tabell 26 nedan.  
 
Tabell 26. Sammanställning av enkät respondenternas uppfattning av vad kravglidning innebär. 

Andel Antal 
Ändring  76 % 146 
Förändras, avsteg, frångå, modifiera, anpassa, justera, korrigera, skillnad, 

divergera, avvika, något annat, annorlunda, inte är samma,  
ej överensstämmer  

Ökad omfattning  19 % 37 
tillkommer, uppåt, högre, tillägg, bättre, lägga till, utöka, mer krävande, 

förbättrar, överskrider, nya funktioner, höjning, växa, över uppfylls, tillför 
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Minskad omfattning 15 % 28 
underleverera, minska, nedåt, lägre, sämre, sänka, avsteg, ta bort, ej 

uppfylla, begränsning, underskrider, åtstramning, saknad funktionalitet,   
Ändring efter kontrakt/beställning  13 % 25 
Tolkning 

Förvrängs, anpassning, upplevd, töjer 13 % 24 
Saknad spårbarhet 

Okontrollerad, utan formalisering,  
ostrukturerad, ej dokumenterad 6 % 11 

Ökad kostnad 
Kostnadskrävande, fördyring 3 % 6 

Totalt antal svar   192 
 
Det var dock stor spridning gällande vad kravglidning faktiskt innebar och en del av svaren utmärkte 
sig. Respondenterna angav allt ifrån att det var någon form av kontrakts- eller kravändring till att 
utvärderingen av krav vid anbudsutvärdering hanteras på ett sätt som skiljer sig från vad som angetts i 
anbudsinfordran. 
 
5.3.1 Förekomst av kravglidning 

Respondenterna fick även svara på i hur stor andel av genomförda upphandlingar som de ansåg att 
det förekom kravglidning. Endast 6 % av respondenterna ansåg att kravglidning inte förekom vid 
upphandling. Majoriteten av respondenterna, 40 %, angav att kravglidning förekom i 25 % av 
genomförda upphandlingar, 25 % angav att det förekom i 50%, 20 % angav 75 % och 10 % ansåg att 
det alltid förekom kravglidning.  

 
Figur 19. Upplevd förekomst av kravglidning i genomförda upphandlingar. 

 
5.3.2 Typ av kravändring 

Respondenterna fick svara på vilken typ av krav som de upplevde har störst förekomst av 
kravglidning. Här inkom 251 svar varav 82,5 % ansåg att de tekniska kraven oftast hade ändringar i 
kontrakt, 13,5 % ansåg verksamhets relaterade krav hade störst förekomst och 4 % ansåg att de 
kommersiella kraven hade störst förekomst. 

6,0% 

40,2% 

25,1% 

19,1% 

9,6% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Förekomst av kravglidning i genomförda 
upphandlingar enligt enkätsvar 



54 

 
Figur 20. Upplevd förekomst av kravglidning fördelat på typ av krav. 

 
5.3.3 Upphandlingsförfarande 

Gällande vilken typ av upphandlingsförfarande som använts vid anskaffning ansåg 54,6 % av 
respondenterna att förekomsten av kravglidning var vanligast vid riktade upphandlingar och 45,4 % 
att det var vanligast vid konkurrensutsatta upphandlingar. 

 
Figur 21. Upplevd förekomst av kravglidning fördelat på upphandlingsförfarande. 
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5.3.4 Anskaffningsform 

Respondenterna fick svara på om de om de ansåg att kravglidning var vanligast vid upphandling av 
varor eller tjänster. Här ansåg 69,3 % att det oftast förekom kravglidning vid anskaffning av varor 
och 30,7 % att det var vanligast vid anskaffning av tjänster. 

 
Figur 22. Upplevd förekomst av kravglidning fördelat mellan vara och tjänst. 

 
5.3.5 Följder av kravglidning 

Respondenterna fick även svara på vilka följder de ansåg att kravglidning kunde leda till. De 
konsekvenser som respondenterna ansåg vara mest förekommande var försenad leverans (65,7 %), 
tillägg av funktionalitet (56,6 %), reducering av funktionalitet (43,0 %), ökad kostnad (37,8 %) samt 
att bättre eller nyare teknik implementerades (26,3%).  
Kommentarer gällande detta var även att kravglidning sker på grund av utökade önskemål eller 
ändrade behov från FM, att man blir klokare med tiden och hittar nya lösningar samt att kravglidning 
måste ske för att kunna leverera en produkt fyller det specificerade behovet och inte är delvis 
oanvändbar för de syfte den ska fylla. 

 
Figur 23. Upplevda följder av kravglidning i genomförda upphandlingar. 
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5.3.6 Kommentarer från respondenter 

Avslutningsvis fick respondenterna ge övriga kommentarer och synpunkter gällande enkäten och dess 
innehåll. Där ansåg en respondent att kravglidning förekommer, men inte i så stor utsträckning som 
25 %.  Vidare angav nio av respondenterna att de inte ansåg sig ha tillräcklig erfarenhet inom 
området, men hade besvarat frågorna efter ”bästa förmåga”.  
Tre respondenter hade även kommenterat det faktum att det oftast var fler än ett av alternativen som 
kunde vara rätt på frågan   

”Vilka följder av kravglidning anser DU är mest förekommande?” 
Detta var en fråga där respondenterna kunde välja flera alternativ, men det framgick inte tydligt nog. 
Övriga kommentarer som kom in var att kravglidning kan bero på ändringar i lagkrav, regler, 
instruktioner eller förändrat ansvar inom eller mellan organisationer. 
Två respondenter ansåg även att FMV slarvar vid genomförandet av en verksamhetsanalys och vid 
formuleringen av krav, vilket leder till bristfälliga kravspecifikationer. 
Vidare ansåg en respondent att en omförhandling av krav för att anpassa systemet efter nya 
förutsättningar inte var kravglidning. 
En respondent ansåg att det inte gick att besvara frågan 

”I hur stor andel av genomförda upphandlingar anser DU att det förekommer kravglidning? 
” 

Detta på grund av att denne ansåg att det alltid förekommer kravglidning sett till hela 
anskaffningsprocessen, från inledande diskussioner med FM till leverans från industrin. Detta 
indikerar att respondenten inte läst den definition som författaren angett som utgångspunkt för 
frågorna. Med detta i beaktande finns det risk för att flera av respondenterna har besvarat frågorna i 
enlighet med sin egen definition och inte den som författaren angett, vilket kan leda till felaktig 
statistik.  
  
5.4 Uppföljningsintervjuer  

Uppföljningsintervjuerna syftade till att följa upp om respondenterna hade samma uppfattning 
gällande kravglidning som enkätundersökningen visade, därför integrerades enkätfrågorna i 
intervjuguiden. Författaren ville även undersöka hur respondenterna förhöll sig till de processer som 
finns beskrivna i FMV VHL samt hur nyttjandet av tillgängliga IT-system ser ut inom FMV. 
 
5.4.1 IT-system 

Det rådde delade meningar gällande hur rutiner och processer användes. Alla respondenter var 
medvetna om tillgängligheten av FMV:s interna system FMV VHL. Det rådde dock delade meningar 
gällande vad de ansåg om kvalitén och relevansen av de befintliga processbeskrivningarna. 
Respondenterna menade att varje enskilt projekt har olika rutiner och dessa skapas ofta baserat på 
tidigare erfarenhet bland de som är delaktiga. Gällande användningen av IT-system vid kravhantering 
och upphandling nämndes endast Excel och Doors som exempel på vilka system som de facto 
används.  
 
5.4.2 Rutiner och arbetssätt 

Enligt respondenterna finns det inga fastställda rutiner för hur kravändring och spårbarhet av krav ska 
hanteras. Det är upp till varje enskilt projekt att skapa egna rutiner.  
 
Flera av respondenterna ansåg att brist på kompetens förekommer vid projektgenomförande inom 
FMV idag. Det framkom indikationer på att projektledare har för lite erfarenhet för de stora 
omfattande projekt som genomförs inom försvarslogistikprocessen. Vissa av projektledarna vill inte 
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heller be om hjälp, trots att det finns en gedigen samlad kunskap inom FMV. Byte av personal kan 
också ställa till det eftersom det i vissa fall är stora mängder data som individer måste analysera och 
förstå för att sätta sig in i ett projekt. Vid byte av personal är det viktigt att det finns en spårbarhet 
gällande de kravändringar som förekommit samt att de avtal som skrivits finns tydligt 
dokumenterade.  
 
Brist på kompetent personal gör även att det blidas trånga sektorer. Ibland händer det att en 
kravsammanställning går ut i en upphandling trots att kraven inte är ordentligt kontrollerade, vilket 
får till följd att FMV går ut med fel krav i upphandlingen. Detta kan resultera i leverans av en produkt 
inte uppfyller FM behov.  
 
Det faktum att FMV är en mellanhand mellan två andra parter försvårar även hanteringen av krav. 
FMV gör affärer med både FM och industrin, saknas spårbarhet mellan de dokument som hanterar 
samarbetet mellan parterna ökar riskerna för kravglidning. Flera av respondenterna ansåg även att 
LOU och LUFS var omfattande och svårtolkade, vilket försvårade arbetet vid anskaffning. 
 
5.4.3 Kravhantering 

Gällande kravhantering ansåg respondenterna att det är viktigt att göra en ordentlig behovsanalys i 
början av ett projekt. Detta för att täcka upp det verkliga behovet. Ju noggrannare arbete som läggs 
ner i början av utvecklingen på att ställa ”rätt” krav, desto mindre är risken för kravglidning. 
Kravglidning beror i vissa fall på att behov har blivit förbisedda vid systemarbetet och framtagningen 
av kraven. 
Kravändringar grundar sig, enligt respondenterna, ofta i att krav är otydligt formulerade och 
specificerade från början. Detta kan bero på tidsbrist, otydligt skriven TTEM, oerfaren personal eller 
felaktig kompetens i projekten. Vanligtvis är TTEM skriven som ett Worddokument. En respondent 
ansåg att det tar tid och resurser att överföra detta till ett kravhanteringsverktyg. Det försvårar även 
versionshanteringen och spårbarheten då det är svårt att manuellt hålla reda på vilken som är den 
senaste versionen. 
 
Många gånger återanvänds krav från tidigare projekt och anpassas till det nya användningsområdet. 
Detta kan vara positivt då FMV slipper begå samma misstag flera gånger, men det kan även leda till 
att de inte hänger med i teknikutvecklingen på grund av otillräcklig analys av vad marknaden har att 
erbjuda.  
 
Det kravhanteringsverktyg som används mest är Excel och Word, vilket flera av respondenterna anser 
fungerar bra vid mindre projekt. Det finns inget behov av att implementera ett mer omfattande 
kravhanteringsverktyg då administrationen blir mer omfattande. Vid större projekt används ofta 
Doors. Då är det vanligen en person som handhar databasen. Denne fungerar dock som en marionett 
och uppdaterar kraven på uppdrag av produktledaren.  
Respondenterna anser även att spårbarheten tenderar att vara bättre i större projekt. Detta på grund av 
att de ofta har mer resurser att lägga på att följa upp och uppdatera förändringar. 
 
5.4.4 Kravglidning 

Respondenterna ansåg att kravglidning är vanligast i riktade upphandlingar och involverar de 
tekniska kraven. Många gånger beror kravändringarna på ändrade behov hos FM. Vid 
konkurrensutsatta upphandlingar händer det ibland att det bara kommer in ett fåtal anbud då 
försvarsindustrin är en liten marknad. Detta leder till att det är svårare att uppfylla kravbilden som 
ställts. Det händer även att kraven påverkas av lagändring, t.ex. gällande miljökrav, då sker 
kravglidning på grund av lagändringar. 
 



58 

I vissa projekt är TTEM inte tillräckligt specificerat vilket resulterar i att krav behöver förhandlas 
fram i ett senare skede. Detta kan leda till att alla parter inte är överens och kan få till följd att det 
förekommer försening och fördyrning.  
 
Vid enkätsammanställningen och intervjuerna framkom att det är en splittrad bild gällande vart 
kravglidning förekommer. Respondenterna anser att det finns två ”kravglidningsfönster” på grund av 
att FMV är en mellanhand mellan kund och leverantör. Det ena fönstret förekommer mellan FM och 
FMV och gäller ändringar i TTEM eller LB. Det andra kravglidningsfönstret förekommer mellan 
FMV o försvarsindustrin och gäller ändringar i KB. Är kraven felaktigt ställda i det första fönstret 
ökar risken för kravglidning markant. 
 

 
Figur 24. Kravglidningsfönster i anskaffningsprocessen. 
 
Kravglidning kan även bero på teknikutvecklingen. Vid långa omfattande projekt är FM behov det 
samma, men tekniken utvecklas. Då måste ny teknik implementeras för att kunna leverera en produkt 
som uppfyller behovet. Vilket kan översättas till att de system som levereras ska klara av att möta de 
behov och hot som är aktuella vid användandet av systemet. Tekniken måste uppdateras över tid för 
att fylla det definierade behovet.  
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6 Analys 

En jämförelse av det statistiska urvalet och enkätundersökningen tyder på att den uppfattade bilden 
gällande förekomsten av kravglidning inte stämmer överens med insamlad data från PLS-UH. 
Variationen kan bero på att stickproven samlats in från PLS-UH. I denna databas registreras 
kontraktsändringar på begäran av teknisk handläggare, vilket kan innebära att alla tekniska ändringar 
inte finns registrerade. Författaren försökte dock överbrygga detta problem genom att följa upp de 
stickprovsärenden som hade kommersiella kontraktsändringar registrerade.  
 
Gällande de processer som används vid anskaffningar inom FMV indikerar intervjuerna på att större 
delen av de anställda känner till FMV mål och visioner. De vet även om att information gällande de 
interna processerna finns tillgänglig i FMV VHL, men nyttjandet av dessa resurser är varierande. 
 
Det som framkom i ett tidigt skede var att det inte fanns någon ensad uppfattning inom 
organisationen gällande vad kravglidning egentligen innebar. För att samla in de anställdas syn 
gällande vad kravglidning innebär fick respondenterna inleda enkäten med att definiera sin egen 
uppfattning av kravglidning. Detta kan det ha resulterat i att de besvarade enkätfrågorna med 
utgångspunkt i sina egna erfarenheter, trots att de ombads använda definitionen enligt kapitel 4.3.4 
Enkät. 
 
6.1 Jämförelse enkät och stickprov 

Gällande den totala förekomsten av kravglidning ansåg 40 % av de som svarade på enkäten att 
kravglidning förekom i 25 % av genomförda upphandlingar. Detta stämmer bra överens med 
stickproven, som visar att förekomsten är 24 %.  Vid en jämförelse av vilken typ av kravglidning som 
är vanligast visar stickproven på att det är kommersiella kravglidningar (58 %) som är vanligast. 
Medan enkätundersökningen visar att uppfattningen inom FMV tyder på att det är kravglidning 
gällande de tekniska kraven (82 %) som är mest förekommande. Gällande vilken typ 
upphandlingsförfarande som nyttjats är visar både enkät- och stickprovsresultat på att det är de 
riktade upphandlingarna som har störst förekomst av kravglidning. Stickprovsundersökningen 
indikerar ingen större skillnad vad gäller upphandling av varor (22,5 %) eller tjänster (25 %), medan 
uppfattningen bland de anställda är att det är vanligare vid upphandling av varor (69 %). 
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6.1.1 Typ av kravändring 

 
Figur 25. Jämförelse av förekomst av kravglidning fördelat på typ av kravändring. 

 
Resultatet av undersökningarna skiljer sig markant. Enligt enkätundersökningen upplever 
respondenterna att det är de tekniska kraven (82,4 %) som oftast ändras, medan 
stickprovsundersökningen tyder på att det är de kommersiella kraven (76,4 %) som oftast utsätts för 
kravglidning. Detta kan ha flera olika orsaker, bland annat kan hur de anställda arbetar i PLS-UH 
påverka resultatet. Intervjuerna indikerar att om det förekommer en teknisk ändring måste den leda 
till ändrad omfattning, leveranstid eller pris för att det ska rapporteras till PLS-UH. Det förekommer 
att tekniska ändringar som blir lösta inom projektet, utan att det rapporteras till den som handhar 
PLS-UH då det inte påverkar tid och omfattning. Detta kan till exempel vara byte av ett material eller 
ändrad design på ett system. Om ändringen inte påverkar kontraktet så rapporteras den inte heller till 
utomstående.   
 
En annan bidragande orsak kan vara att enkäten kan ha besvarats av en större andel respondenter som 
arbetar med de tekniska delarna. Respondenterna valdes ut efter den befattning de hade i 
personallistan, men baserat på kommentarerna i enkäten tror författaren att en större andel av de som 
svarat arbetar med de tekniska delarna i ett projekt. 
 
6.1.2 Upphandlingsförfarande 

 
Figur 26. Fördelning förekomst av kravglidning enligt enkät, fördelat på upphandlingsförfarande.  
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Även gällande typ av upphandlingsförfarande som använts skiljer sig resultatet mellan enkät- och 
stickprovsundersökningen. Enkätundersökningen visade att anställda inom FMV upplever att riktade 
upphandlingar (55 %) har större förekomst av kravglidning än konkurrensutsatta upphandlingar (45 
%). Stickproven å andra sidan visar att en andel på 31 % av de konkurrensutsatta upphandlingarna har 
registrerade kontraktsändringar, medan riktade upphandlingar har kontraktsändringar 19,7 % av 
fallen.   
 
Riktade upphandlingar påverkas inte av LOU och LUFS och de är oftast begränsade av den 
ekonomiska aspekten gällande omfattningen. Dessa kontrakt får således omförhandlas om båda parter 
är överens. Detta är dock något som FMV vill motverka då intervjuerna indikerar att ändring av 
kontrakt ofta leder till en försämring eller fördyrning. Både det faktum att det var en större andel 
konkurrensutsatta upphandlingar med registrerade kontraktsändringar jämfört med riktade 
upphandlingar, samt att 45 % av respondenterna från enkäten ansåg att det förekom kravglidning i 
konkurrensutsatta upphandlingar, kan anses vara ett oväntat resultat då det enligt LOU och LUFS inte 
får förekomma kontraktsändringar i dessa. Ändringar i konkurrensutsatta upphandlingar kan leda till 
överprövning med skadestånd som följd. 
 
6.1.3 Typ av anskaffning 

 
Figur 27. Fördelning förekomst av kravglidning enligt enkät, fördelat på typ av anskaffning 

 
Vid en jämförelse av varor och tjänster visade enkätundersökningen att 69 % av respondenterna 
ansåg att varor hade störst förekomst av kravglidning. Enligt stickproven förekom ingen markant 
skillnad mellan varor (22,5 %) och tjänster (25 %). Här kan arbetsrutinerna i PLS-UH påverka 
resultatet. De ändringar som gäller tjänster är troligtvis relaterade till förseningar, vilket fångas upp i 
PLS-UH. Ändringar gällande varor kan bero på att det sker mindre ändringar och justeringar i 
projekt. Om ändringarna inte påverkar leveranstid eller pris händer det att dessa inte rapporteras till 
PLS-UH, vilket innebär att förekomsten av kravglidning vid anskaffning av varor är större än vad 
stickprovsundersökningen visar. Detta skulle även stämma bättre överens med den upplevda 
förekomsten av kravglidning. Gällande värdet på de upphandlingar som genomförs är varor oftast 
mer resurskrävande än tjänster, vilket kan leda till att ändringar gällande dessa kan vara mer 
ekonomiskt omfattande än ändringar i kontrakt gällande tjänster.  
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6.1.4 Kravglidning 

 
Figur 28. Upplevda följder av kravglidning enligt enkätsvar. 

 
Då det enligt enkäten råder delade meningar om vad kravglidning egentligen innebär bör FMV ta 
fram en definition på detta. Med utgångspunkt i enkätsvaren och intervjuerna tyder uppfattningen hos 
anställda inom FMV på att kravglidning syftar till att det sker en ändring i krav, vilket anses orsakas 
av otillräcklig specifikation av TTEM eller kravspecifikation som i sin tur leder till tolkningar. Detta i 
kombination med teknikutveckling och ändrade behov gör att ändringar i kontrakt är nödvändigt för 
att kunna uppfylla behovet. Följderna av detta leder ofta till ändring av kontraktets omfattning samt 
en ökad kostnad, vilket motiverar till att FMV bör vidta åtgärder för att minska förekomsten. 
 
6.2 Försvarslogistikprocessen 

Litteraturgenomgången och intervjuerna påvisade att FMV har fungerande processer och rutiner 
gällande hur ett projekt ska genomföras, vilket finns dokumenterat i FMV VHL. Systemet beskriver 
såväl de interna processerna i olika nivåer samt de externa gränsytor som existerar mot FM och 
försvarsindustrin. Detta går i linje med de kriterier som Nilsson (2010) anser behövas för att skapa 
strategisk kongruens inom organisationen. Intervjuerna indikerar att FMV har en fungerande vertikal 
strategisk kongruens. Detta innebär enligt Kathuria, Joshi och Port (2007) att det finns en 
samstämmighet mellan mål och strategier på olika nivåer inom en organisation. FMV behöver dock 
arbeta med att förbättra den vertikala kongruensen, vilken innebär samstämmighet mellan funktioner 
och avdelningar. De behöver skapa rutiner och processer för att ensa den samlade bilden av de projekt 
som genomförs. De interna IT-systemen utgör även artefakter som enligt Pentland (2005) påverkar de 
performativa rutinerna inom en organisation. 
 
Gällande integrerad styrning är ledningen bra på att informera och sprida informationen till de 
anställda. Mål, strategier, rutiner och processer finns väldokumenterade och lättillgängliga i FMV 
VHL. Vilket enligt Avison et al. (2004) och Chan och Huff (1993) är en förutsättning för att öka 
lönsamheten inom organisationen. Det som saknas är dock engagemang och involvering av de 
anställda, vilket enligt Chan och Huff (1993) är en förutsättning för att skapa integration och 
samstämmighet inom organisationen. Även Becker (2004) menar att individens eget intresse och 
bidrag leder till att skapa rutiner och en stabilitet inom organisationen.  
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För att skapa en fungerande anskaffningsprocess måste FM behov, ingenjörens systemarbete, de 
ekonomiska aspekterna och de juridiska aspekterna samspela. Enligt intervjuerna finns det idag ingen 
central struktur på FMV som fångar upp och utvärderar detta samspel. Detta är en brist då 
forskningen enligt Nilsson och Rapp (2005) visar att informationsutbyte mellan strategiska- operativa 
och taktiska beslut måste fungera för att bidra till strategisk kongruens inom en organisation. 
 
Inom FMV tenderar de tekniska och ekonomiska delarna att ta över vid utvecklingen. De lägger stora 
resurser på att utveckla ny teknik. När det visar sig att ställda krav inte uppfylls går de ändå vidare i 
anskaffningsprocessen då resurser satsats på utvecklingen. Två av respondenterna i 
uppföljningsintervjuerna ansåg att FMV var för ”fega” när det kom till att avbryta projekt, trots att 
projektledaren gav indikationer på att den nya tekniken inte uppfylla behovet. 
 
6.3 Rutiner och arbetssätt 

I och med de förändringar som skett vid Omdaning försvarslogistik råder en osäkerhet bland 
medarbetarna på FMV. Den nya organisationsstrukturen och förflyttning av medarbetare kan bidra till 
att de anställda inte hunnit skapa nya rutiner och beteenden som ensar den nya konstellationen. 
Becker (2004) menar att rutiner är grunden till en väl fungerande organisation och dessa kan ses som 
byggstenar som utgör den samlade kapaciteten. Safavi (2013) menar även att organisationer tenderar 
att påverkas negativt av förvärv och stora förändringar. Rutiner och arbetssätt är svåra att kopiera 
mellan organisationer vilket gör att FMV måste utarbeta nya rutiner för att uppnå strategisk 
kongruens. Då de ostensiva och performativa aspekterna utvecklas parallellt bör de ta tillvara på den 
individuella kunskapen så väl som den samlade kunskapsbasen. Detta utgör enligt Safavi (2013) 
grunden till en produktiv rutin inom en organisation. Utformandet av nya rutiner leder även till en 
trygghet och stabilitet för de anställda, vilket enligt Feldman och Pentland (2003) kan påverka både 
organisationens effektivitet och resultat.  
 
Ledningen på FMV har utarbetat mål och visioner som ska gälla för den nya organisationen, vilket 
kan leda till att medarbetarna blir mer engagerade. Detta går i linjer med vad Nilsson (2010) skriver 
gällande att samstämmighet mellan interna strategier och omgivningen som myndigheten verkar i är 
en förutsättning för att skapa strategisk kongruens. Dessa dokument utgör även artefakter som 
påverkar de ostensiva rutinerna inom en organisation (Pentland, 2005). FMV är på god väg att 
implementera detta för att ensa organisationen och i slutändan skapa en konkurrenskraftig 
verksamhet. Även Becker et al. (2005) menar att mål och visioner som beslutas på högre nivå inom 
en organisation leder till en ökad stabilitet.  
 
Arbetet med projektet FINM har som mål att uppdatera och ensa de interna tekniska system och 
strategier som FMV följer. De ska även utarbeta en införande och utbildningsplan för de anställda. 
Detta är också ett steg i riktning mot en mer ensad organisation, vilket Anjou (2008) samt Nilsson 
och Rapp (2005)  menar är nödvändigt för att skapa en effektiv organisation där kärnkompetensen 
kan nyttjas på bästa sätt. Det går även i linje med det Avison et al. (2004) skriver. De menar att en 
samstämmighet mellan de interna strategierna och de IT-system som används leder till ökad 
lönsamhet och bättre konkurrenskraft på marknaden. 
 
Då FMV arbetar aktivt med att införa nya IT-system bör de ta tillfället i akt och bygga upp 
gemensamma rutiner och arbetssätt. Då de ostensiva rutinerna enligt Pentland (2005) är beroende av 
individens tolkning och förståelse bör de ensa uppfattningen och minska skillnaderna i arbetssätt. 
Detta kan med fördel ske genom att utbilda personal på ett enhetligt vis. Vilket även stöds av Safavi 
(2013) som menar att en organisation bör vara konsekvent i sitt handlande. Dålig förståelse av rutiner 
kan leda till ett felaktigt utförande, vilket i sin tur kan leda till sämre spårbarhet och dokumentation 
och en ökad kravglidning som följd. 
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6.4 Kravhantering 

Behovsanalysen och kravformuleringen vid anskaffning är en väsentlig del för att minska 
förekomsten av kravglidning. Flertalet av respondenterna påtalade hur viktigt det är att kraven 
definieras rätt från början, vilket även stämmer överens med vad både Bourque och Dupuis (2004) 
samt Haskins (2011) skriver. De menar att kundens behov bör definieras så tidigt och detaljerat som 
möjligt i utvecklingsprocessen. Intervjuerna tyder dock på att kravformulering och specificering är 
åsidosatt vid genomförandet av projekt. Anställda inom FMV tenderar att ta genvägar i början av 
livscykeln av ett projekt för att lägga resurserna på utvecklingen. Genom att definiera kraven på 
högre nivå med mindre detaljer kan mer resurser läggas på utveckling, vilket i slutända leder till att 
förhandlingar måste ske gällande vad kraven egentligen ska innehålla. Detta går emot hur Bourque 
och Dupuis (2004) anser att kravhanteringen ska genomföras då de menar att kundens behov bör 
definieras och dokumenteras i krav på detaljnivå tidigt i utvecklingen. Det förekommer även att 
TTEM otydligt skriven, vilket får till följd att de behov FM har tolkas och resulterar i en felaktig 
kravspecificering. Resultatet av en dålig kravspecifikation leder i slutändan till att mer resurser 
nyttjas än vad som hade behövts om mer resurser hade investerats i planeringsfasen. 
 
Vidare anser flertalet respondenter att de krav som definieras i AI ibland är otydligt skrivna, vilket 
leder till att leverantörerna ibland tolkar kraven. Detta går emot likabehandlingsprincipen som 
innebär alla leverantörer ska behandlas lika och ett sätt att uppfylla det är att ställa krav som går att 
kontrollera (Sundstrand, 2010). För att kunna kontroller kraven måste de vara tydliga och mätbara, 
vilket även underlättar när FMV ska utvärdera anbudsgivarna och deras anbud. Genom att ställa 
tydliga krav i enlighet med system engineering minskar risken för tolkning av krav, vilket i sin tur 
minska risken för att ändringar behöver göras gällande kontraktsvillkoren. Färre ändringar i 
kontrakten innebär även en begränsning av kravglidningen.  
 
När underlaget väl har gått vidare och en offentlig upphandling har genomförts får kontraktet inte 
ändras. Detta leder till att FMV ibland tvingas ta emot varor och tjänster som inte uppfyller önskat 
behov hos FM. Flertalet av respondenterna i både enkäten och intervjun menade att kravglidning kan 
bero på tolkningar gällande otydligt ställda krav. För att minimera detta anser Lopez (2011) att de 
krav som specificeras är välformulerade, tydliga, dokumenterade och uppdaterade.   
 
Vid intervjuerna indikerade respondenterna att de rutiner som används idag fungerar bra. Vanligast är 
att mindre projekt sköter kravhantering i Excel medan större projekt använder sig av Doors. Detta 
arbetssätt fungerar bra inom de enskilda projekten, men det saknas uppföljning gällande FMV som 
organisation. Både intervjuerna och enkätundersökningen indikerade att anställda inom FMV anser 
att spårbarhet är viktigt för att kunna hantera kravändringar på ett effektivt sätt. Vilket även stämmer 
överens med Laryea (2011) som menar att kravhantering innebär en skapandet av en detaljerad bild 
gällande hur kravmassan ser ut i dagsläget. 
 
Flertalet av respondenterna menar att kravglidning förkommer i två omgångar i 
anskaffningsprocessen. Dels mellan FM och FMV samt mellan FM och industrin. Vilket kan 
förklaras enligt kravglidningsfönstren i figur 24 ovan.  
 
Det faktum att endast en person handhar kravdatabasen ökar dock chanserna att databasen är enhetlig 
och det ger även en bättre spårbarhet. Respondenterna anser även att spårbarheten tenderar att vara 
bättre i större projekt. Detta på grund av att det ofta har mer resurser att lägga på att följa upp och 
uppdatera ändringar, vilket även kan leda till att det är svårare att uppfylla kravbilden som ställts och 
upphandling leder inte heller till konkurrens. 
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Respondenternas åsikter att kravändringar beror på teknikutvecklingen går även i linje med det 
Helgesson (2015) skriver. Han nämner bland annat integrering med befintliga system och 
teknikutveckling som orsaker till att kravglidning sker i stora projekt.  
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6.5 Fortsatt forskning 

Författaren anser att FMV bör följa upp stickproven baserat på värdet upphandlingarna omfattar. Då 
upphandlingar som genomförts enligt rådande EU-direktiv troligtvis innefattar störst värde 
rekommenderar författaren att FMV startar med dessa för att undersöka följderna av den kravglidning 
som förekommit gällande de monetära aspekterna. Detta för att se hur skattemedlen har använts och 
om dessa nyttjats på ett effektivt sätt. En uppdelning gällande förekomsten av kravglidning vid 
nyanskaffning visar även att förekomsten är högst vid direktivstyrda anskaffningar, både vid 
användandet av LOU och LUFS.  

 
Figur 29. Fördelning av kravglidning gällande nyanskaffningar. 

 
FMV bör även undersöka vad FM och försvarsindustrin har för uppfattning gällande kravglidning och 
hur de anser att det påverkar upphandlingsprocessen. En undersökning bör genomföras för att 
kartlägga om deras uppfattning stämmer överens med den FMV interna uppfattningen. 
 
Vidare kan bör förekomsten av kravglidning kartläggas inom andra skattefinansierade verksamheter 
och organisationer som genomför upphandlingar via LOU, LUF och LUFS. Detta för att se hur 
skattepengarna nyttjas överlag och om det finns gemensamma faktorer mellan myndigheterna som 
bidrar till kravglidning. Detta för att se över om processerna i den offentliga sektorn kan 
effektiviseras. Om någon del av lagen tenderar att vara bidragande till kravglidning inom flera 
myndigheter bör denna ses över gällande hur lagen är formulerad samt hur den tillämpas.  
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7 Slutsats 

Det statistiska resultat som tagits fram gällande förekomsten av kravglidning påvisar vart 
kravglidning tenderar att ske. Detta påverkas av LOU och LUFS då dessa lagar styr 
upphandlingsprocessen inom FMV. Alla inköp som genomförs av FM sker via FMV och finansieras 
via anslag, därför är det av vikt att vidta åtgärder för att minska onödig förekomst av 
kontraktsändringar och kravglidning, då den allmänna uppfattningen är att dessa tenderar att leda till 
fördyring och försening. En kartläggning av förekomsten bidrar till att åtgärder kan sättas in på ”rätt” 
ställe i processen för att få bästa möjliga effekt. FMV är idag medvetna om att kravglidning 
förekommer, men uppfattning gällande vad det egentligen innebär är väldigt spridd inom 
myndigheten. För att gå till botten med problemet och minska förekomsten bör de ensa uppfattningen 
och skapa en tydlig definition som alla kan förhålla sig till.  
 
Enkätundersökningen tyder på att riktade upphandlingar har störst förekomst av kravglidning medan 
stickprovsundersökning visar en högre andel kravglidning vid konkurrensutsatta upphandlingar. 
Kontrakt som är tecknade efter en riktad upphandling får i lagens mening ändras om båda parter är 
överens. Dessa kontrakt är således mest begränsade av den ekonomiska aspekten. Dock ansåg hela 45 
% av de som svarade på enkäten att kravglidning är mest förekommande i konkurrensutsatta 
upphandlingar. Detta i kombination med den höga andelen ändringar enligt stickprovsundersökningen 
är ett oväntat resultat. Då dessa kontrakt är tecknade via upphandling och påverkas av LOU och 
LUFS kan ändringar leda till överprövning. Vilket i sin tur kan resultera i skadestånd och i värsta fall 
att upphandlingen måste avbrytas och göras om. Detta är något som FMV bör se över snarast och ta 
fram en arbetsplan för att utreda. De bör undersöka varför kravglidning förekommer i så pass stor 
utsträckning av de konkurrensutsatta upphandlingarna. Detta bör de göra genom att följa upp de 
ärenden som finns registrerade i PLS-UH för att se vad ändringen resulterat i. 
 
FMV genomför ofta omfattande upphandlingar vad gäller tid, pengar och funktionalitet. Vid dessa 
projekt finns det flertalet faktorer som påverkar kravglidning. Bland annat teknikutveckling, ändrade 
behov och byte av personal. Dessa faktorer är svåra att påverka och kravglidning som orsakas av 
detta bör minimeras. FMV bör dock sätta in resurser på mer akuta områden innan de går vidare med 
dessa orsaker. Med utgångspunkt i resultatet från de insamlade stickproven anser författaren att FMV 
borde fortsätta undersökningen med att följa upp de kontrakt med kravglidning som är mest 
omfattande med avseende på kostnad. En rekommendation är att börja med upphandlingar av varor 
över tröskelvärdet som har genomförts enligt LUFS med förhandlat förfarande eller undantag från 
lagen. 
 
Uppfattningen bland de anställd inom FMV gällande hur systemen används skiljer sig. De anställda 
som arbetar med upphandlingsprocessen och sköter registreringar i PLS-UH menar att alla ändringar 
som sker finns registrerade där. De anställda som arbetar i projekten menar dock att det bara är de 
tekniska ändringar som leder till ändrad omfattning, pris eller leveranstid som registreras. Många 
gånger löser anställda problem inom projektet och detta rapporteras inte till PLS-UH. Därav kan 
undersökningen ge ett snedvridet resultat gällande förekomsten av kravglidning. För att komma till 
rätta med detta problem bör FMV följa upp och undersöka de stickprov som har kommersiella 
ändringar. Detta kan ske genom intervjuer med handläggare till de specifika ärendena. 
 
Det är stor spridning på hur de anställda förhåller sig till FMV VHL och i vilken utsträckning dessa 
rutiner verkligen implementeras i arbetet. Detta är dock något som FMV arbetar med idag i projektet 
FINM och förhoppningsvis kommer ensade rutiner leda till att spårbarheten gällande kravändringar 
ökar och därmed minska förekomsten av kravglidning som beror på bristande dokumentering.   
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Intervjuerna som genomförts indikerar att de projekt som genomförs tenderar att lägga för lite 
resurser vid definiering av FM behov och kravformulering. Detta leder till tolkning av krav eller är att 
inblandade parter är oense om vad som egentligen innefattas i ett krav. Vilket i sin tur leder till 
omförhandling av kontraktet med kravglidning som följd. I värsta fall får det till följd att FM får en 
vara som inte uppfyller det tänkta behovet. 
 
Vid stora utvecklingsprojekt satsar FM och FMV mycket pengar på ta fram och utveckla nya tekniska 
system. När dessa system inte uppfyller behovet på enligt specificerade krav händer det ändå att 
utvecklingen går vidare. De har satsat mycket pengar och resurser vilket det gör det svårt att avbryta 
ett projekt. Respondenterna från intervjuerna menar att FMV borde avbryta projekt som indikerar att 
slutprodukten inte kommer uppfylla FM behov.  
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Bilaga 1 Lagar och förordningar 

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 

Lag (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling; 

Lag (1985:206) om viten  

Lag (1992:1300) om krigsmateriel samt Förordning (1992:1303) om krigsmateriel 

Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning 

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar 
på vissa vapen och militär utrustning 

  

BILAGA 1. Sid 1(1) 
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Bilaga 2 EU-rättsliga principer  

För all offentlig upphandling finns fem grundläggande EU-rättsliga principer som måste följas. Dessa 
går att finna i 1 kap 9 § LOU (Lag om offentlig upphandling, 2007). Principerna kan sammanfattas 
enligt följande: 
 Likabehandlingsprincipen – alla leverantörer måste behandlas lika (Elg, 2014). Det vill säga att 

alla måste ges samma förutsättningar, oberoende av storlek och typ av företag samt delges samma 
information vid samma tillfälle (Sundstrand, 2010). 

 Principen om icke-diskriminering – den upphandlande myndigheten får inte diskriminera en 
leverantör grundat på dess nationalitet eller läge (Elg, 2014). Till exempel får lokala leverantörer 
inte gynnas eller underlag som gynnar en specifik leverantör användas (Forsberg, 2009). 

 Principen om transparens/öppenhet – upphandlingsprocessen ska drivas av öppenhet och 
förutsägbarhet. För att ge alla anbudsgivare bör förfrågningsunderlag vara tydligt och specificera 
samtliga krav på det som avses upphandlas (Elg, 2014). Alla ska kunna ta del av 
upphandlingsdokument, tilldelningsbeslut och annan relevant information (Forsberg, 2009). 

 Proportionalitetsprincipen – kravspecifikationen och kvalifikationskraven måste vara 
proportionerliga till det som upphandlas (Elg, 2014). Kraven får inte överstiga syftet det som 
behövs för att nå syftet gällande en upphandling (Sundstrand, 2010). 

 Principen om ömsesidig erkännande – certifikat och intyg som har utfärdats av en behörig 
myndighet måste godtas i andra medlemsländer (Elg, 2014). Förutsatt att de motsvarar kraven i 
upphandlingen (Sundstrand, 2010). 

  

BILAGA 2. Sid 1(1) 
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Bilaga 3 Illustration av FMV värdegrund 

 
 
 
 

  

BILAGA 3. Sid 1(1) 
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Bilaga 4 Intervjuguider 

Inledande intervjuer  
 

 Hur går en upphandling till? 
 Vilka IT-system/dokumentation finns att tillgå? 
 Vilka personer/befattningar på FMV är inblandade? 
 Vilken information registreras i systemen?  
 Vem registrerar/administrerar informationen? 
 Hur registreras kontraktsändringar? 
 Vart registreras kravspecifikation/kravhantering? 
 Vad har FMV för IT/IS struktur idag? Hur ser framtiden ut? 
 Vilka arbetssätt och rutiner finns inom FMV? 

 
Uppföljningsintervjuer 
 
Områden:  

 Kravhantering 
 Ändringsstyrning 
 Tekniska kravändringar 
 Projektledning/planering 
 Uppföljning 
 Spårbarhet 

Frågor  
 

 Vad är kravglidning? 
 Vilka IT-system används? Integration?  
 Hur ser rutinerna ut? 
 Hur hanteras kravglidning? 
 Förekomst; tekniska, verksamhet, kommersiella. 
 Vems fel? 

 

BILAGA 4. Sid 1(1) 
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BILAGA 5. Sid 1(1) 

Bilaga 5 Ärendenummer i PLS-UH 

Sökning Antal ärenden med kontrakt 
3603* 8 
3610* 46 
3620* 48 
3633* 68 
3643* 73 
3650* 35 
3663* 59 
3676* 33 
3678* 42 
3688* 9 
3695* 30 

Totalt antal träffar 36* 451 
Antal möjliga ärenden 36* 4309 

Sökning Antal ärenden med kontrakt 
3714* 33 
3725* 22 
3733* 32 
3737* 42 
3740* 54 
3751* 34 
3765* 47 
3776* 16 
3789* 26 
3797* 48 

Totalt antal träffar 37* 354 
Antal möjliga ärenden 37* 3285 

Sökning Antal ärenden med kontrakt 
3802* 39 
3814* 10 
3823* 50 
3830* 24 
3838* 39 
3847* 26 
3856* 16 
3871* 9 
3872* 14 

Totalt antal träffar 38* 227 
Antal möjliga ärenden 38* 2053 
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Bilaga 6 Kodning av stickprov 

 
   Typ av anskaffning Anskaffningsform Typ av ändring 

Ärendenr Benämning Vara Tjänst 15 kap LUFS  15 kap LOU Kommersiell Teknisk 
1 A 1 0 0 1 0 0 
2 B  0 1 0 0 0 0 
3 C  0 1 1 0 1 0 
4 D 1 0 0 0 1 0 
5 E 0 1 0 0 0 1 
6 F 0 1 1 0 0 0 
7 G 0 1 0 0 0 0 

 

BILAGA 6. Sid 1(1) 
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Bilaga 7 Enkät 

Följebrev till enkät 
Hejsan, 
Jag heter Helen Wilhelmsson och läser till Civilingenjör i Industriell Ekonomi på Blekinge Tekniska 
Högskola. Jag har fått förmånen att genomföra mitt avslutande examensarbete i samarbete med FMV. 
  
Arbetet har som mål att undersöka förekomsten av kravglidning vid offentlig upphandling.  Jag har i 
min rapport valt att dela in kravglidning i tre kategorier: kommersiella ändringar, tekniska ändringar 
och verksamhetsåtagande ändringar (ändringar kopplade till projektgenomförandet). Ändringarna kan 
vara initierade av någon av de tre inblandade parterna, det vill säga FMV, FMV leverantör eller FMV 
kund. 
 
Jag skulle vara tacksam om du kunde ta två minuter och delta i en enkät gällande DIN uppfattning 
inom området kravglidning. Alla svar är anonyma, men återkom gärna om du har frågor, feedback 
eller någonting övrigt att tillägga. 
Du kommer till enkäten genom nedanstående länk. 
 
$FULLURL 
 
Tack på förhand 
Helen Wilhelmsson 
 
  

BILAGA 7. Sid 1(3) 
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Enkätfrågor 
F1 - Är du bekant med begreppet "kravglidning"?  

 Ja  
 Nej 

 
F2 - Om du svarade ja, beskriv kortfattat vad DU anser att kravglidning innebär. 
 
I denna rapport beskrivs kravglidning som en förändring av krav som sker till fördel eller nackdel för 
någon av de inblandade parterna (FM, FMV och leverantör).  
Denna ändring sker efter det att avtal slutits mellan FMV och leverantör och ändringen av krav leder 
till en förändring av leveransens omfattning under kontraktstiden.  
Med utgångspunkt i denna definition, vänligen besvara frågorna nedan. 
 
F3 - I hur stor andel av genomförda upphandlingar anser DU att det förekommer kravglidning? 

 0 % 
 25 % 
 50 % 
 75 % 
 100 % 

 
F4 - Vid vilken typ av upphandling anser DU att kravglidning är mest förekommande? 

 Tjänster 
 Varor 

 
F5 - Vid vilken typ av upphandlingsförfarande anser DU att kravglidning är mest förekommande? 

 Riktad upphandling 
 Konkurrensutsatt upphandling 

 
F6 - Vilken typ av krav anser DU oftast påverkas av kravglidning? 

 Tekniska, det vill säga ändringar i tekniska eller system specifika krav 
 Kommersiella, det vill säga ändringar i juridiska avtalsvillkor 
 Verksamhet, det vill säga organisations relaterade ändringar 

 
F7 - Vilka följder av kravglidning anser DU är mest förekommande?  

 Sänkning av pris 
 Ökning av pris 
 Minskad volym 
 Ökad volym 
 Reducering av funktionalitet  
 Tillägg av funktionalitet 
 Tidigarelagd leverans 
 Försenad leverans 
 Bättre/nyare teknik 
 Byte av personal 
 Annat 

 
F8 - Vilken part anser DU oftast är initierande till kravglidning? 

 Försvarsmakten 
 Försvarets Materielverk 
 Försvarsindustrin 

BILAGA 7. Sid 2(3) 
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BILAGA 7. Sid 3(3) 
 
F9 - Om du kan tänka dig att bli kontaktad för en mer ingående intervju, vänligen lämna din 
mailadress nedan. 
 
F10 - Övriga kommentarer 
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Bilaga 8 Målgrupp enkätutskick 

Befattning för målgrupp enkätutskick 
Analysingenjör 
Chefsingenjör 
Delprojektledare 
Ingenjör 
Inköpare 
Inköpsledare 
Inköpssamordnare 
Kvalitetsingenjör 
Luftvärdighetsingenjör 
Materielhandläggare 
Projektingenjör 
Projektledare 
Provningsingenjör 
Strategisk inköpare 
Systemingenjör 
Teknisk ingenjör 
Upphandlare 
 
 

BILAGA 8. Sid 1(1) 
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BILAGA 9. Sid 1(5) 

Bilaga 9 Förklaring av analysvariabler 

Anskaffningsform 
Ramavtal och avrop 
Ramavtal syftar till att en eller flera myndigheter ingår i ett avtal med en eller flera leverantörer där 
villkor fastställs för hur tilldelning av kontrakt ska ske vid ett senare tillfälle (Vägledning: Ramavtal 
och avrop inom LOU och LUF, 2014). Med andra ord är ett ramavtal ett kontrakt som upprättas för 
att underlätta kommande inköp för den upphandlade myndigheten. Det är en överenskommelse som 
ligger till grund för framtida kontrakt. När behovet uppstår går processen fortare vid inköp och är inte 
lika formell (Forsberg, 2009). Ramavtal är inte att förfarande i sig utan grundar sig i en tidigare 
upphandling med ett fastställt kontrakt. 
Ramavtal är vanligt att tillämpa när det råder osäkerhet gällande volym, tidpunkt och i vissa fall exakt 
utformning av varan eller tjänsten (Bergman et al., 2010). Det är lämpligt att upphandla ramavtal 
gällande vanligt förekommande inköp av varor och tjänster, till exempel IT-tjänster, kontorsmateriel 
och andra förbrukningsvaror.  
Det finns två typer av ramavtal, förnyad konkurrensutsättning och fastställda villkor (2011:9 
Kammarkollegiet, 2011). 
Ett ramavtal leder till kontrakt via ett så kallat avrop.  Det är en del i inköpsprocessen där 
upphandlande myndighet begär leverans av en vara eller tjänst som omfattas av ett ramavtal. Den 
upphandlande enheten skickar då en avropsförfrågan till de leverantörer som ingår i ramavtalet. Då 
genomförs en förnyad konkurrensutsättning där nya avropssvar samlas in och utvärderas enligt 
ramavtalsvillkoren (Vägledning: Ramavtal och avrop inom LOU och LUF, 2014). Ramavtalet 
behöver därför ge köparen en större frihet att precisera behoven när avropen sker. Det finns dock 
vissa krav på hur avropen ska ske, antingen via rangordning eller enligt förnyad konkurrensutsättning. 
Leveransvillkoren får inte heller avvika väsentligt från det ursprungliga ramavtalet. Flera 
upphandlande enheter kan samordna sina inköp, både via vanliga avtal samt via ramavtal. Gällande 
statliga inköp finns en förordning som inbjuder myndigheter till att göra samordnade inköp av 
produkter som köps in i stora volymer (Bergman et al., 2010).  
Om ramavtalet gäller fastställda villkor sker tilldelningen utifrån en fördelningsnyckel som vanligtvis 
är en rangordning av leverantörerna. De villkor som leverantören angett i sitt anbud gäller då för 
leverans. Om den högst rangordnade leverantören inte kan leverera enligt avtalet tillfrågas 
nästkommande leverantör i rangordningen (2011:9 Kammarkollegiet, 2011). 
 
Egen regi 
Om ett behov tillgodoses med organisationens egna resurser utgör det inte grund för upphandling i 
lagens mening. I detta fall utgör staten ett rättssubjekt. Om en statlig myndighet tillgodoser en annan 
myndighets anskaffningsbehov benämns det som ”egen regi”, vilket innebär att upphandlingslagarna 
inte gäller (Försvarets Materielverk, 2013). 
 
Utnyttjande av option 
Option innebär att en anbudsgivare åtar och binder sig att leverera vid ett senare tillfälle, men FMV 
förbinder sig inte att beställer. Utnyttjande av option innebär således att FMV väljer att beställa enligt 
tidigare slutet avtal (Försvarets Materielverk, 2013). 
 
Direktivstyrd LOU/LUFS 
Upphandling som överstiger rådande tröskelvärde enligt EU-direktiv och inte gäller b-tjänster 
(Försvarets Materielverk, 2013). 
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BILAGA 9. Sid 2(5) 
Icke direktivstyrd LOU/LUFS 
Upphandling enligt 15 kap LOU och 15 kap LUFS. Upphandlingen genomförs då enligt lämpligt 
upphandlingsförfarande och med lämplig upphandlingsform enligt nedan (Försvarets Materielverk, 
2013). 
 
Upphandlingsförfarande 
Förenklat förfarande 
Detta förfarande har samma innebörd i LOU och LUFS och definieras i kap 15 LOU respektive kap 
15 LUFS. Förfarandet innebär att alla leverantörer får delta i upphandlingen. Anbud infordras genom 
en allmänt tillgänglig källa, till exempel en elektronisk databas eller dagstidning (Elg, 2014). Efter att 
anbud inkommit får den upphandlande myndigheten genomföra förhandlingar med en eller flera 
leverantörer. Förenklat förfarande används vid upphandling av A-tjänster samt om värdet understiger 
respektive tröskelvärde.  
 
Direktupphandling 
Direktupphandling kan användas om en upphandlings värde är lågt, i situationer då annonserat 
förfarande anses vara olämpligt eller om det finns synnerliga skäl. Då kan upphandlingen genomföras 
utan krav på ett formaliserat anbudsförfarande (2011:9 Kammarkollegiet, 2011). Myndigheter 
kringgår då de krav som finns gällande formaliserade anbudsförfaranden (Elg, 2014). 
 
Detta förfarande får användas om värdet på det som avses upphandlas uppgår till max 15 procent av 
respektive tröskelvärde, vilket i dagsläget är högst 271 000 kronor för LOU och 542 000 kronor för 
LUFS. Det finns inget lagstadgat krav på annonsering för direktupphandlingar, men upphandlingar 
som inte är av mindre värde bör som regel annonseras (Elg, 2014). Synnerliga skäl kan vara till 
exempel brådskande inköp eller för att förhindra skada eller stora kostnader. Den upphandlande 
myndigheten har bevisbördan och skälen prövas från fall till fall, dock orsakas de ofta av oförutsedda 
händelser som myndigheten inte själv kan påverka (Försvarets Materielverk, 2013). 
 
Öppet förfarande  
Vid öppet förfarande är alla leverantörer som vill berättigade att lämna anbud (Pedersen, 2013). Den 
upphandlande myndigheten går ut med en annons där samtliga leverantörer kan begära ut 
förfrågningsunderlag samt lämna in anbud. Förhandlingar med leverantören är inte tillåtet (Försvarets 
Materielverk, 2013). 
 
 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering 
Detta förfarande regleras i 4 kap 5-9 § § LOU och innebär att den upphandlande myndigheten inte 
behöver annonsera en upphandling utan kan begära anbud direkt från en eller flera leverantörer. 
Några av de skäl som listas är bland annat brådska, ensamrätt, tilläggstjänst eller avsaknad av 
lämpliga anbud vid öppet eller selektivt förfarande (Försvarets Materielverk, 2013). 
 
Förhandlat förfarande med föregående annonsering 
Enligt LOU och LUFS innefattar detta förfarande att den upphandlande myndigheten bjuder in en 
eller flera leverantörer via annonsering som de sedan kan förhandla kontraktsvillkor med. Detta 
förfarande tillsammans med selektivt förfarande, är huvudregeln enligt LUFS. Tillämpas å andra 
sidan LOU får detta förfarande användas endast i undantagsfall (Försvarets Materielverk, 2013). 
Förhandlingarna bör vara anpassade efter de krav som ställs i upphandlingen då syftet är att anpassa 
anbuden till kraven till bästa möjliga pris (Elg, 2014). 
 
Konkurrenspräglad dialog 
Regleras i LOU 4:10-21 och LUFS 4:11-22. Detta förfarande får användas vid komplexa 
upphandlingar. Den upphandlande myndigheten inleder då en dialog med utvalda leverantörer i syfte 
att hitta tekniska lösningar som täcker den upphandlande myndighetens funktionella krav. (Elg, 2014) 
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Denna upphandlingsform används vid komplicerade avtal till exempel ska kraven vara särskilt 
komplicerade och prestanda- och funktionskrav samt rättsliga och finansiella krav ska inte gå att 
definiera på förhand. Objektivt ska det inte vara tekniskt, kommersiellt eller kostnadsmässigt möjligt 
att definiera det som ska upphandlas. Förfarandet kan även nyttjas om det inte går att värdera de 
lösningar som marknaden kan erbjuda.  En dialog genomförs då under sekretess med varje 
anbudssökande (Försvarets Materielverk, 2013). 
 
Undantag från lagens tillämpningsområde 
Bestämmelser om undantag från lagens tillämpningsområde återfinns i 1 kap 3-8 § LOU samt 1 kap 
7-10 § LUFS. 
 
Upphandlingsalternativ 
Tröskelvärden  
Med direktivstyrd upphandling menas upphandlingar som överstiger direktiv för fastställda 
tröskelvärden. Tröskelvärdet 2014 var 1 806 427 kronor för LOU och 3 612 854 kronor för LUFS. 
Upphandlingsförfarandet ser olika ut beroende på om det totala värdet på upphandlingen ligger över 
eller under tröskelvärdet. Över tröskelvärdet kan används öppet-, selektivt- eller förhandlat 
förfarande. Under tröskelvärdet används förenklat-, urvals- eller direktupphandling. Inom LOU och 
LUFS kan upphandlingar även genom via konkurrenspräglad dialog (Försvarets Materielverk, 2013). 
 
Selektivt förfarande 
Leverantörer kan ansöka om att få delta i en upphandling, men endast de som väljs ut av den 
upphandlande myndigheten får delta och lämna anbud. Upphandlingen sker i två steg. Först skickar 
den upphandlande enheten ut en annons där leverantörer får skicka in intresseanmälan att delta. I 
denna anges högst antal anbudsgivare som kommer att tillfrågas. Om upphandlingen följer LOU 
måste dessa vara minst fem, om upphandlingen följer LUFS ska antalet vara tillräckligt stort för att 
skapa en effektiv konkurrens. När tidsfristen för detta gått ut väljer FMV ut de leverantörer som 
uppfyller kraven och förfrågningsunderlag skickas ut till de leverantörer som klarat kraven 
(Försvarets Materielverk, 2013) (Elg, 2014). 
 
Försvarssekretess 
Avser upphandlingar som innefattar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, det vill säga uppgifter 
information och material oavsett form, karaktär eller överföringsteknik som omfattas av krav på en 
viss säkerhetsnivå eller en viss skyddsnivå och som med hänsyn till rikets säkerhet enligt lagar och 
andra författningar måste skyddas mot intrång, förstörelse, avlägsnande, spridning, förlust eller 
åtkomst av någon obehörig person, eller någon annan typ av risk. I dessa fall tillämpas 
upphandlingsförfarande enligt LUFS. 
 
Undantag från lagens tillämpningsområde 
Bestämmelser om undantag från lagens tillämpningsområde återfinns i 1 kap 3-8 § LOU samt 1 kap 
7-10 § LUFS. 
 
A-tjänst 
A-tjänster innefattar tjänster som kan utföras över nationsgränser. 
 
A-tjänster enligt LOU omfattar: 
 Underhålls- och reparationstjänster 
 Landtransport, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, även säkerhets- 

och kurirtransporter, med undantag av postbefordran 
 Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran 
 Telekommunikationstjänster 
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 Finansiella tjänster: 
 Försäkringstjänster 
 Bank- och investeringstjänster. Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, 

förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt 
riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett 
finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser 
rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller 
efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas av detta direktiv. 

 Databehandlingstjänster och sammanhängande tjänster 
 Forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som 

inte uteslutande är till förmån för den upphandlande 
myndigheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den 
upphandlande myndigheten 

 Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster 
 Marknads- och opinionsundersökningar 
 Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och förlikningstjänster, och därmed 

sammanhängande tjänster 
 Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och 

landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk 
provning och analys 

 Reklamtjänster 
 Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning 
 Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt 
 Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster 

 
A-tjänster enligt LUFS omfattar 
 Underhålls- och reparationstjänster 
 Tjänster för militärt bistånd till utlandet 
 Försvarstjänster, militära försvarstjänster och civila försvarstjänster 
 Undersöknings- och säkerhetstjänster 
 Landtransport 
 Lufttransporttjänster: transporter av passagerare och gods, med undantag av post-transporter 
 Postbefordran på land och i luften 
 Järnvägstransporttjänster 
 Sjötransporttjänster  
 Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter 
 Telekommunikationstjänster 
 Finansiella tjänster: försäkringstjänster 
 Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster 
 Forsknings- och utvecklingstjänster och utvärderingsprov, med undantag av forsknings- och 

utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten eller 
enheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den 
upphandlande myndigheten eller enheten. 

 Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster 
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 Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och förlikningstjänster, och därmed 

sammanhängande tjänster 
 Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och 

landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk 
provning och analys 

 Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning 
 Avlopps- och renhållningstjänster: saneringstjänster och liknande tjänster 
 Utbildnings- och simuleringstjänster på försvars- och säkerhetsområdet 

 
B-tjänst 
B-tjänster innefattar tjänster som normalt inte lämpar sig att utföras över nationsgränserna och således 
inte är av intresse för leverantörer utanför landets gränser.  
 
 Hotell- och restaurangtjänster 
 Rälsbunden transport 
 Sjötransport och annan vattenburen transport 
 Stuveritjänster, godshantering i terminal, på flygplan eller i hamnar 
 Juridiska tjänster 
 Arbetsförmedling, till personalvård knutna tjänster 
 Säkerhets- och bevakningstjänster, utom säkerhets transporter 
 Utbildning inkl. yrkesutbildning 
 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst 
 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet 
 Andra tjänster 

 
Urvalsförfarande 
Även detta förfarande är lika för LOU och LUFS och finns beskrivet i kap 15 LOU respektive kap 15 
LUFS. Vid urvalsförfarande får alla leverantörer som vill delta ansöka om att lämna anbud och den 
upphandlande myndigheten bjuder sedan in utvalda leverantörer att lämna anbud. Det är även tillåtet 
för den upphandlande myndigheten att förhandla med en eller flera anbudsgivare (2011:9 
Kammarkollegiet, 2011). Detta förfarande tillämpas vid upphandling av B-tjänster samt om värdet på 
upphandlingen understiger respektive tröskelvärden (Försvarets Materielverk, 2013). 


