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GÖR AFFÄR genom offentliga upphandlingar

Bästa företagare,

Detta är en guide med tips som skall underlätta och stimulera nya affärsmöjligheter för företag som vill 

växa, öka sin konkurrenskraft och bygga nya affärsrelationer genom att delta i offentliga upphandlingar.

Guiden har tagits fram av Industriell plattform och projektet CATE i syfte att lyfta fram de tillväxtmöjlig-

heter som följer av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund. Investeringar som 

är värda drygt 18 miljarder kronor under de närmaste åren. Guiden är generell för företag i såväl Danmark, 

Norge som Sverige liksom de utmaningar som företagen i intervjuerna står inför.

Offentliga upphandlingar kan vara komplicerade och uppfattas ofta som sådana. Att de kan uppfattas 

så innebär inte att de är svåra. Däremot krävs en förståelse av själva upphandlingsprocessen och varför  

offentliga upphandlingar styrs av Lagen om Offentlig Upphandlingar, LOU (2007:1091) i Sverige. På mot-

svarande sätt gäller Tilbudsloven i Danmark och Lov om offentlige anskaffelser i Norge.

Syftet med lagstiftningen är att offentliga aktörer som exempelvis statliga verk, kommuner, landsting och 

universitet ska använda sina offentliga medel på bästa sätt, dvs. använda våra skattepengar på ett kostnads-

effektivt sätt. Offentliga upphandlingar drar nytta av konkurrensen på den aktuella marknaden för att göra 

bra affärer och ger samtidigt intresserade leverantörer möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphand-

ling. Lagen skall också motverka korruption, svågerpolitik och partiskhet. Offentlig upphandling bygger i  

huvudsak på EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling. Direktivet utgör en viktig del i arbetet 

med att förverkliga den inre marknaden genom att främja den fria rörligheten för varor och tjänster inom 

EU och att få marknaden att fungera effektivt. Reglerna är likartade inom hela EU. Samma regler gäller i 

Norge med få undantag. 

Lycka till!

www.industriellplattform.se  –  www.cateproject.se  –  www.essmax4tita.se
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Tröskelvärden
Vid offentlig upphandling gäller olika bestämmelser 

beroende på om värdet av upphandlingen beräknas 

vara över eller under det s.k. tröskelvärdet. För upp-

handlingar som beräknas till ett värde som överstiger 

aktuellt tröskelvärde gäller gemensamma regler 

inom hela EU. För upphandlingar under tröskel-

värdena gäller nationella bestämmelser. Värdena 

bestäms av EU och gäller i två år. 

Värdet av en upphandling bestäms av upphand-

laren och beräknas enligt bestämda regler och avser 

hela avtalstiden. En upphandling kan inte delas upp 

i syfte att komma under tröskelvärdet och det är 

heller inte tillåtet att anpassa beräkningen i sådant 

syfte.

Skillnaden mellan privata och offentliga 
upphandlingar
Den stora skillnaden mellan en offertförfrågan som 

görs av en privat aktör och en offentlig upphand-

ling är att processen är väldigt formbunden för 

offentliga upphandlingar. Offentlig upphandling 

följer en särskild procedur med regler om hur för-

frågningsunderlaget skall utformas, hur annonse-

ring, utvärdering och kontrakttilldelningen går till. 

Om myndigheten inte följer proceduren kan upp-

handlingen avbrytas av domstol, ingångna avtal 

kan ogiltigförklaras och myndigheten kan tvingas 

utge skadestånd. 

Upphandlingsformer
Det finns två typer av upphandlingsformer; öppna 
och slutna upphandlingar. Vid öppna upphandlingar 

kan alla intresserade leverantörer lämna anbud. I 

slutna upphandlingar måste du som leverantör först 

ansöka om att få lämna anbud (prekvalificering), 
därefter väljer upphandlaren ut ett antal leverantörer 

som bjuds in att lämna ett slutligt anbud. Val av 

upphandlingsform beror på vilken typ av upphand-

ling det handlar om, t ex om det är en vara eller en 

tjänst och hur stort värde det rör sig om.

VAR NOGGRANN
• Följ noggrant de regler och anvisningar som 

står i förfrågningsunderlaget. Anbud som  
avviker förkastas – utan pardon! Det gäller 
såväl missad tidsfrist, obesvarad fråga,  
missad bilaga eller att fel person undertecknat 
anbudet. 

• Anlita expert om du är osäker eller inte hinner 
med alla detaljer som krävs. 

• Begär sekretess för de affärshemligheter  
som du inte vill skall bli offentliga, t ex för 
konkurrenter. Begäran måste motiveras!
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Internationella regler
Bestämmelser om offentlig upphandling kan finnas 
på både nationell, internationell och bilateral nivå. 

Olika regler kan därför förekomma beroende på 

vilken nation som upphandlar, vilket värde upp-

handlingen representerar etc. 

Likabehandling
För alla offentliga upphandlingar gäller ett antal 

grundprinciper. Upphandlingen ska bygga på icke-

diskriminering och likabehandling av leverantörer. 

Det innebär t ex att leverantörer från olika länder 

inte får diskrimineras och att alla leverantörer ska 

behandlas lika. Upphandlingen skall vara transparent 

TRÖSKELVÄRDEN 
(Från 1 januari 2014 - 1 januari 2016)

För upphandlingar vars värde överstiger dessa 
trösklar gäller reglerna i EUs upphandlings- 
direktiv. För upphandlingar som understiger 
dessa trösklar gäller LOU. Mer om tröskelvärden 
på www.konkurrensverket .se

Varor och tjänster Euro SEK

Statliga myndigheter 134 000 1 169 378

Övriga upphandlande myndig- 

heter (t ex kommuner, 

landsting, allmännyttiga bolag, 

föreningar, stiftelser)

207 000 1 806 427

Byggentreprenader

Samtliga upphandlande  

myndigheter

5 186 000 45 256 666

vilket innebär att den information som lämnas skall 

vara tydlig och enkel att tillgå för alla leverantörer. 

Informationen skall publiceras så att alla får tillgång 

till samma information samtidigt. 

Proportionalitetsprincip
Vid upphandling gäller den s k proportionalitets-

principen. Den innebär att krav som ställs på leve-

rantörer eller på produkter alltid måste stå i rimlig 

proportion till syfte med kravet. En myndighet ska 

t ex inte kunna ställa upp högre krav på erfarenhet 

hos leverantörer än vad som är motiverat för att ge-

nomföra uppdraget.
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Tekniska specifikationer–
Uppdragsbeskrivningar
Upphandlaren beskriver vad som efterfrågas i en 

teknisk specifikation eller en uppdragsbeskrivning. 
Där anges t ex kraven på säkerhet, användbarhet, 

kvalitet etc.

En beskrivning kan utformas utifrån prestanda- 

eller funktionskrav och/eller med hänvisning till 

olika standarder. Med standarder menas t ex svenska, 

europeiska och internationella standarder, tekniska 

godkännanden eller andra tekniska referenssystem. 

En hänvisning till en viss standard, märke, ursprung 

eller liknande ska följas av tillägget ”eller likvärdigt”. 

Det innebär att om anbudsgivaren kan visa att före-

taget på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de 

tekniska specifikationerna, godtas detta. 

Om specifikationen ställer krav på miljöegenskaper 
så godtas även andra lämpliga bevis om varan eller 

tjänstens miljöegenskaper, såsom testrapporter eller 

intyg från ackrediterade organ. En teknisk specifi-

kation får inte innehålla hänvisning till ursprung, 

tillverkning, varumärke etc om detta kan leda till att 

vissa företag gynnas eller missgynnas.

KRAVSPECIFIKATION - UPPDRAGS-
BESKRIVNING
Det skall tydligt och klart framgå av specifikationen 
vad som skall upphandlas. Om du som leverantör 
inte förstår specifikationen eller andra uppgifter i 
förfrågningsunderlaget – kontakta upphandlaren 
och be om en förklaring. Som leverantör kan du 
dock inte påverka vilka krav som ställs. Tänk på 
att ställa dina frågor i tid, vanligtvis senast en 
vecka innan sista anbudsdag. 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR FEL OCH 
BRISTER?
Förfrågningsunderlaget innehåller normalt en 
kopia av det slutliga avtal som ska ingås mellan 
upphandlaren och leverantören. Granska avtalet 
noga. Det kan innehålla betungande ansvars-
bestämmelser t ex avseende fel och förseningar. 
Om avtalet innebär omfattande ansvar bör du 
som leverantör beakta detta vid prissättningen.

SAMMA INFORMATION TILL ALLA  
– SAMTIDIGT
Om en leverantör begär ett förtydligande av t ex 
ett krav i anbudsunderlaget har alla leverantörer 
rätt att få del av svaret. Därför upprättar upp-
handlaren normalt ett öppet forum för frågor och 
svar som alla leverantörer kan få tillgång till. För 
dig som leverantör är det viktigt att följa frågor 
och svar så att du har tillgång till samma informa-
tion som konkurrerande anbudsgivare. Om ett 
öppet forum för frågor och svar saknas bör man 
som leverantör kontakta upphandlaren och be att 
få ta del av alla svar som lämnas till leverantörer.
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Ramavtal
Många upphandlare tecknar ett s k ramavtal med 

en eller flera leverantörer. Ramavtal är en överens-

kommelse som ligger till grund för framtida avtal 

och som anger ”ramarna” och de villkor som ska 

gälla i det slutliga leveransavtalet, t ex priser. Ram-

avtalet är ett avtal om leverans av varor eller tjänster 

där upphandlaren under avtalstiden löpande kan 

avropa leveranser och beställa efter behov. 

Det är inte ovanligt att en upphandlare ingår 

ramavtal med flera leverantörer avseende samma 
varor och tjänster. Som huvudregel måste då myn-

digheten tydligt rangordna leverantörerna och ange 

vilka kriterier som ska tillämpas vid avrop, t ex 

pris, kvalitet eller snabba leveranser.

Förnyad konkurrensutsättning
Vid s k förnyad konkurrensutsättning får de leve-

rantörer som ingått ramavtal med en myndighet en 

möjlighet att lämna bud på ett enskilt avrop. Leve-

rantörerna får alltså konkurrera på nytt i en form av 

slutlig leveransupphandling. 

RAMAVTAL INNEBÄR INGA  
GARANTERADE AFFÄRER
Upphandlaren tecknar ramavtal med ett antal 
leverantörer som rangordnats inbördes eller som 
får lämna ett avropspris vid en förnyad konkurrens- 
utsättning. När det är dags för upphandlaren att 
beställa gäller följande:
1. Den leverantör som rangordnats högst får 

leverera volym utifrån sin kapacitet och sitt 
pris enligt sitt ramavtal. 

2. De leverantörer som tecknat ramavtal utan 
rangordning får nu lämna in ett avropsanbud, 
oftast är det lägsta pris eller leveranstidpunkt 
som är avgörande. 
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När upphandlingen är klar
När upphandlaren fattat beslut om vilken eller 

vilka leverantörer som tilldelats kontrakt får samt-

liga anbudsgivare samtidigt information om detta. 

Beslutet skall vara motiverat och vanligtvis bifo-

gas ett protokoll från utvärderingen. I beslutet ska 

upphandlaren också ange den tid (avtalsspärr) inom 
vilken en missnöjd leverantör kan begära ompröv-

ning av beslutet. En leverantör har också rätt att 

begära information från upphandlaren angående 

det vinnande anbudet och hur det egna anbudet be-

dömts.

HUR GICK DET?
Gå noggrant igenom resultatet av upphandlingen. 
Om du som leverantör inte kvalificerat dig, vad 
kan det bero på? Hur har du t ex presenterat dina 
kvalifikationer? Kan det göras på ett bättre sätt 
nästa gång? Begär ut en kopia av det vinnande 
anbudet. Analysera de vinnande faktorerna. Vad 
kan du lära av dem? Om priset varit avgörande, 
har du förstått kraven i förfrågningsunderlaget 
och räknat fram priset korrekt utifrån underlaget? 
Varje upphandling är en benchmarking som ger 
möjlighet till kompetensutveckling! Att vissa le-
verantörer är mer framgångsrika än andra beror 
många gånger på att de är mer erfarna och förstå 
anbudsunderlaget bättre. De har lärt sig att 
utforma sina anbud så att framgångsfaktorerna 
(usp:ar, unique selling point) framstår i rätt dager. 

Överprövning
En leverantör som anser att en offentlig upphand-

ling inte gått rätt till kan överklaga hos Förvalt-

ningsrätten eller motsvarande myndighet i övriga 

länder och begära att upphandlingen rättas eller 

görs om. Det finns också möjlighet att kräva skade-
stånd av en myndighet som brutit mot reglerna 

samt att begära att avtal ogiltigförklaras.
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AGERA SNABBT 
Om du som leverantör misstänker att en 
upphandling inte gått rätt till gäller det att agera 
snabbt. Tiden för att överklaga i domstol är 
kort, oftast bara 10 dagar. Samla in så mycket 
material som möjligt som styrker din ståndpunkt. 
Begär t ex kopior på andra leverantörers bud 
om anbudstiden gått ut. Anlita snabbt en expert 
för att få en analys av om det finns skäl för att 
begära överprövning. Kom ihåg att du som 
leverantör måste visa att du lidit skada till följd 
av en felaktighet. Känner du dig missgynnad ska 
du inte vara rädd för att begära förklaringar och 
kräva rättelse. 

Samarbeta med andra för att vinna!
Vissa upphandlingar kan vara för stora för en före-

tagare som inte har tillräckligt med egna resurser 

för anbudet. Ett samarbete med andra kompletterar 

och stärker konkurrenskraften. Enligt LOU kan 

grupper av leverantörer gemensamt lämna ett an-

bud. Upphandlaren får inte ställa krav på att sådana 

grupper ska ha en viss bestämd juridisk form för att 

få lämna anbud. Däremot kan det ställas krav på att 

leverantörerna ska ha en viss juridisk form när de 

väl tecknar ett leverantörskontrakt.

Samarbeten mellan företag vid upphandlingar 

benämns oftast som anbudskonsortium eller sam-

riskföretag. Ett anbudskonsortium anger som regel 

inte ett enskilt företag som anbudsgivare, utan flera 
företag som gemensamt upprättat och står bakom 

anbudet. Det är då flera juridiska personer som till-
sammans är anbudsgivare. Ett samriskföretag – på 

engelska joint venture – är i stället normalt ett bolag 

som är en egen juridisk person som i sin tur ägs av 

två eller flera parter som agerar gemensamt via det 
samägda bolaget. Ett anbudskonsortium upprättar 

som regel ett samriskföretag för att genomföra det 

aktuella uppdraget.
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Hitta aktuella upphandlingar
All offentlig upphandling ska annonseras. Annon-

sering kan göras på olika sätt beroende på vilken 

typ av upphandlingsförfarande som tillämpas.

De flesta offentliga upphandlingar annonseras i 
en elektronisk databas som finns på internet. Vid 
förenklade förfaranden kan upphandlingen också 

annonseras i t ex branschtidningar eller större dags-

tidningar. Den upphandlande myndigheten infor-

merar vanligtvis om sina pågående och kommande 

upphandlingar på sin egen webbplats.

Upphandlingar över tröskelvärdena ska annon-

seras på www.ted.europa.eu (Ted=Tenders Electronic 

Daily). 
Vid annonsering av offentlig upphandling är  

varor och tjänster i regel kodade efter det s k 

Common Procurement Vocabulary (CPV) systemet. 
Kodningen ska underlätta för leverantörer att hitta 

relevanta upphandlingar och för upphandlaren vad 

som efterfrågas.
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www.konkurrensverket.se är den myndighet i 

Sverige som ansvarar för konkurrens och upphand-

ling. Verksamheten syftar till en effektiv konkurrens 

i privat och offentlig verksamhet och en effektiv  

offentlig upphandling till nytta för det allmänna 

och marknadens aktörer.

www.konkurransetilsynet.no är motsvarande 

myndighet i Norge som ansvarar för konkurrens 

och upphandling.

www.kfst.dk är den myndighet man vänder sig till 

i Danmark med ansvar för frågorna.

BEVAKA DINA 
AFFÄRSMÖJLIGHETER!
Håll dig informerad om kommande och pågående 
upphandlingar. Bevaka elektroniska databaser, 
branschtidningar och större dagstidningar. Många 
av de företag som tillhandahåller elektroniska 
databaser erbjuder också bevakningstjänster. 

Upphandlingar kan annonseras i t ex:
• www.tendsign.com – här publiceras i stort sett 

alla offentliga upphandlingar i Sverige, Norge och 

Danmark

• www.allegro.se – erbjuder bevakningstjänster av 

offentliga upphandlingar i Sverige

• www.mytenders.no – erbjuder bevakningstjänster 

för norska marknaden

• www.udbudsportalen.dk – portal för offentlig 

upphandling i Danmark 

• www.mercell.com – erbjuder bevakningstjänster  

av offentliga och privata upphandlingar på den  

nordeuropeiska marknaden inklusive Ryssland

• www.ted.europa.eu – här publiceras i stort sett alla 

offentliga upphandlingar i Europa som ligger över 

tröskelvärdena 

• www.offentligaupphandlingar.se – erbjuder  

söktjänster, bevakningstjänster, beställning av 

vinnande anbud och förfrågningsunderlag samt 

kunskapsbank 

• www.e-avrop.com – sökverktyg för offentliga 

upphandlingar

Lär dig mer om kodningssystemet CVP på  
www.simap.europa.eu
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Examec–Avancerade maskiner med högsta precision

Mats Ohlsson, VD för Examec 

berättar att hans intresse för 

ESS vaknade redan när dåva-

rande arbetsmarknadsminister 

Allan Larsson initierade och 

drev etableringsfrågan under 

åren fram till 2009. Han gjorde 

verkligen ett bra förarbete! 

– Den industriella potential och tillväxt som följer med 

etableringarna av ESS och MAX IV är enormt stor.

– Vi inser nog inte hela potentialen ännu, för-

väntningarna kommer att infrias, men man har för-

modligen underskattat tidsfaktorn. Det tar tid, jäm-

för med Öresundsbron, säger Mats med övertygelse.

Region Skåne har gjort en bra insats genom 

TITA-projekten som tidigt väckte intresset för ESS 

och MAX IV och gav stöd till små och medelstora 

företag. Det har lett till att flera tilldelningskontrakt 
hamnat i Skåne.

Anbud som gett affärer
Examec tecknade efter en konkurrensutsatt upp-

handling ett ramavtal med MAX IV 2012. Därefter 

har företaget fått ett 10-tal beställningar, vilket visar 

att Examec vunnit ungefär var 4:e som man valt att 

medverka i. 

– Vi deltog tidigt i CATE-projektet och fick den 
värdefulla kompetensutveckling som fordras för att 

kunna tävla om beställningar från Cern. Detta har 

lett fram till en order på 40 stycken komponenter 

till Hie-Isolde acceleratorn på Cern, berättar Mats.

– Vi har också vunnit ESS´s första upphandling 

av mekanisk tillverkning vilket lett till en beställning 

av en Neutron Chopper Test Enclosure.

Den första order till ESS är en inbyggnad för risk-

fri test av den Neutron Chopper som ska reglera de 

snabba neutronerna vilka blir ett resultat av proton- 

flödet i acceleratorn. 

Framgångsfaktorer 
– Vi strävar efter att ständigt förbättra våra produk-

ter och öka vår kompetens. Att delta i offentliga 

upphandlingar från forskningsanläggningar inne-

bär en ständig benchmarking, ökade kunskaper om 

konkurrensläget och ökad förmåga att säkerställa 

priskalkylerna. Vi har lyckats förena höga krav på 

teknisk kvalitet med rätt pris, säger Mats. 

– En viktig framgångsfaktor är också att ibland 

våga säga nej, att inte ta sig vatten över huvudet. 

Det gäller att säkra leveranserna. Att misslyckas 

kan bli mycket dyrt. 

Ständiga förbättringar
– Strävan mot ständiga förbättringar har gett oss 

återbäring i nya affärer och lägre kostnader. Vi får 

bevis på att kompetensutveckling lönar sig. Då vågar 

vi också försiktigt räkna på ännu större affärer med 

ännu högre krav. 

12 Intervju
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Offentliga upphandlingar + / -
– Offentliga upphandlingar från forskningsanlägg-

ningar innebär oftast stramare krav, det tycker jag 

är bra, framhåller Mats. 

– Däremot kan vi notera att kraven ibland varit 

litet lågt ställda för att få med fler leverantörer. Det 
har lett till en del anbudslämnare som bara pressar 

priser. Risken är att billiga leverantörer stöter bort 

de mer kvalificerade då priskriteriet är mycket do-

minerande. En olycklig styrning som inte främjar 

kompetensutvecklingen.

– En nackdel med offentliga upphandlingar är 

att inköpsorganisationen ibland är okunniga om de 

formella tekniska kraven. 

Att få ihop anbud
– Bortsett från vårt första anbud så är det våra or-

dinarie medarbetare som skriver ihop anbuden. Vi 

har inte upplevt några problem med att hinna med 

och ju fler upphandlingar vi deltar i ju smidigare 
går det. Repetition ger färdighet. 

– Offerter till privatkunder ser vi som vår core-

business, anbud till forskningsanläggningar är vår 

tillväxtmarknad.

Vinsten
– Vi har gått plus på beställningarna från forsk-

ningsanläggningarna, om än med små marginaler. 

Den verkliga vinsten är som sagt kompetensut-

vecklingen. 

Examec Maskinmontage AB som grundades 
2003, är specialiserat på precisionsdetaljer och 
avancerat maskinbygge i mindre serier. De byg-
ger maskiner med högsta krav på tillförlitlighet, 
där krångel och haveri skulle orsaka kunderna 
allvarliga konsekvenser som förlorad produktion, 
livsmedelssäkerhet eller felaktiga vetenskapliga 
data. Kunderna är större industriföretag inom 
förpackning, forskning och transport. 
 Företagets styrka ligger i komplicerade 
montage och tillverkning av detaljer med högsta 
precision, gärna större detaljer. De tar ett hel-
hetsansvar från konstruktion och projektledning 
till el, automation, mätning och slutprovning. Allt 
under ett tak. Företaget har 35 anställda och 
omsätter cirka 90 MSEK. 

Svensk industri klarar konkurrensen
– Vi måste dock säkra vår konkurrensposition  

och ständigt öka förädlingsvärdet i våra produkter, 

hävdar Mats. Se på Tysklands industri som upprätt-

håller sin världsledande position genom ständiga 

förbättringar!
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Mats Orup, VD för RFR So-

lutions berättar att han läste 

om ESS redan 2010 och 

såg affärspotentialen direkt, 

vilken språngbräda! De en-

gagerade sig tidigt i TITA-

projekten som Region Skåne 

bedrev under 2010–2012 och 

som syftade till att skapa tillväxt i regionen. Före-

taget fick sin första order till MAX IV-laboratoriet 
i april 2013 efter en tuff konkurrensutsatt upphand-

ling. Den ordern har senare följs av ytterligare två 

beställningar från MAX IV.

Framgångsfaktorer
De avgörande framgångsfaktorerna för företagets 

vinnande anbud har varit en kombination av att 

de uppfyllt högt ställda krav på teknisk precision i 

kombination med rätt pris.

Att få ihop anbud
– Det är samma ordinarie medarbetare som vanligt-

vis jobbar med offerter som även skriver ihop våra 

anbud. Det är inte så stor skillnad i sak mellan van-

liga offerter till övriga kunder och anbud till forsk-

ningsanläggningar.

Blir det någon vinst och tillväxt?
– Det blir ingen nämnvärd ekonomisk vinst efter-

som upphandlingarna sker i konkurrens och vissa 

komponenter är helt nya för oss.

– Skälet till att vi deltar i upphandlingarna är 

den goodwill, marknadsföring och kompetens- 

utveckling som möjliggörs. Kanske kan det på sikt 

skapa tillväxt, ge merförsäljning och leda till ny-

rekrytering av medarbetare. Men vi är inte där idag, 

det dröjer nog, berättar Mats.

Kompetensutvecklingen = vinsten
– Hela vårt engagemang syftar till att marknadsföra 

oss och positionera vårt varumärke högre upp i värde- 

skalan.

– Att bli mer kända och stärkta i vårt varumärke 

gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare när tillväxten 

väl kommer. Det är en viktig konkurrensfördel för 

att kunna attrahera rätt medarbetare i framtiden.

Vi måste in på Europas forsknings-
anläggningar
Det är alldeles för få svenska företag som lyckats 

bli leverantörer till forskningsanläggningar. Sam-

tidigt som Sverige investerar miljoner varje år i 

anläggningar som Cern, ITER, ESO så får svenska 

företag på tok för liten ”återbäring” av dessa inves-

teringar.

–  Vi kommer i alla fall att vara med på alla affärs- 

möjligheter där vårt excellenta rostfria stål har en 

chans. Vi kontaktar anläggningarna även i vår löpande 

RFR Solutions–Stainless Steel Excellence
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prospektering, vi vill vara en välkänd leverantör, 

framhåller Mats.

Byråkratin kostar på
Nackdelarna med att lämna anbud och leverera till 

forskningsanläggningar är den långa och krångliga 

byråkratin i upphandlingarna. Upphandlingarna 

brister också i affärsmässighet genom att LOU 

”tvingar” dem att alltid vara neutrala och opartiska, 

vilket omöjliggör en ”vanlig” direkt affärsdialog. 

Deras ständiga prispress urholkar affärsmässigheten, 

vilket på sikt påverkar leverantörernas motivation 

att delta negativt. Den konsekvensen kan tyvärr redan 

skönjas, menar Mats.

Förutsättningar för tillväxt
Det är viktigt att myndigheterna ger förutsättningar 

och stöd till svenska företag att medverka. Risken 

är annars att de europeiska företag som redan har 

levererat till forskningsanläggningarna i Europa 

även lägger beslag på liknande affärer med ESS 

och MAX IV. Tecknade leverantörsavtal pekar åt 

det hållet.

Mats tips!
• Knyt ihop alla resurser i Skåne så att leveran-

törerna till ESS blir lika regionala som vid den 

tyska forskningsanläggningen GSI, där den 

nya partikelacceleratorn FAIR nu byggs.

• Utnyttja den unika kombinationen av att ESS 

och MAX IV byggs på samma plats. Utnyttja 

att MAX IV är en plantskola för ESS!

RFR Solutions är ett företag med stor expertis 
inom avancerad legotillverkning i rostfritt stål. De 
utvecklar, tillverkar och säljer produkter i rostfritt 
material till utvecklingsintensiva kunder med höga 
kvalitetskrav. Verksamheten bedrivs i en ”ren” 
rostfri verkstad. Företaget har 45 och siktar på 
en omsättning om 60 MSEK under 2014.
 Företaget har välkänd och beprövad kompe-
tens från branscher som t.ex. food, medtech, 
cleantech och energy. Deras kunskaper och 
maskinpark är väl lämpad för processutrustning, 
tryckkärl, rostfria tankar och kärl, rörkonstruktioner, 
sandwichpaneler, rostfria skåp m.m.
 Företaget har en starkt och tydlig affärsstrategi 
och arbetar målmedvetet för sin vision: ”RFR 
Solutions skall på den nordiska marknaden upp-
fattas som den ledande tillverkaren av lösningar 
i rostfritt stål. Vi ligger steget före inom våra 
kompetensområden och är det självklara valet 
för alla kunder.” Ett starkt engagemang och tilltro 
skapas genom företagets värderingar:
tillsammans – koll på läget – alltid bättre.

• Samlokalisera industri och forskning i större 

utsträckning. Bygg ett Research Village i 

Brunnshög, i stället för bostäder. Det är den 

interaktionen som måste öka!
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Ulf Löfberg, VD för Bastec 

berättar att Bastec blev er-

bjudna att projektera och ut-

föra hela styrentreprenaden 

inom MAX IV på grund av 

rekommendationer och tidi-

gare samarbete med PEAB. 

Det var PEAB som 2011 fick 
uppdraget att bygga det nya MAX IV-laboratoriet i 

Brunnstorp, utanför Lund.

Bastecs strategi – Långsiktighet!
– Vår affärsstrategi är att bygga långsiktiga kund-

relationer utifrån en objektiv och fast prissättning 

för våra konsult- och projektuppdrag. Vi följer upp 

våra affärer mycket noga både vad gäller funktio-

nalitet, pris och kvalitet. Vi konkurrerar med drakar 

som Siemens och Schneider och har inte råd med 

missnöjda kunder. Vi vill verkligen stödja våra kunder 

och inte bara tjäna kortsiktiga pengar, förklarar Ulf.

Bastec största affär – 17 MSEK!
– När PEAB fick uppdraget att bygga MAX IV så 
rekommenderade PEAB oss att medverka i pro-

jektet. Vi fick först presentera funktionskraven för 
övervakning av hela anläggningen. När de sedan 

antog vårt förslag fick vi lämna ett pris för hela in-

stallationen. Vårt pris granskades mot en kontroll-

offert och vårt pris var lägre! Detta är vår största 

Bastec–Den enkla vägen till energibesparing

affär någonsin och vi kommer att ha tre personer 

engagerade under fem år, berättar Ulf.

Höga krav på samverkan
– PEAB ställer höga krav på både samverkan och 

kompetens. Många aktörer ingår i projektet och alla 

måste samverka för att ett så här stort projekt skall 

lyckas. PEAB har skapat en positiv stämning mellan 

aktörerna vilket gynnar hela projektet i stort. Hela 

projekteringen av styr- och reglerentreprenaden 

gjordes löpande, vi hade inga färdiga handlingar att 

utgå ifrån, betonar Ulf.

– Funktionskraven är höga och PEAB styr hela 

projektet mycket effektivt och skickligt genom en 

kombination av löpande räkning och mjuka incita-

ment. Det senare bygger på förtroende, know-how 

och en löpande benchmarking. MAX IV är verkli-

gen ingen standardanläggning, utan ställer många 

komplexa krav när det gäller funktion och samver-

kan.

Framgångsfaktorer
– Vi har lyckats med uppdraget tack vare goda refe-

renser, effektiviteten i vår projektering, tillförlitlig 

leveransförmåga och ett konkurrenskraftigt pris. 

Dessutom insåg vi tidigt att mycket god samarbets-

förmåga krävdes, vilket kännetecknar våra projekt-

ledare, Patrik Friberg och Christian Benediktsson, 

säger Ulf i berömmande ordalag.
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Kompetensutvecklingen är den största 
affärsnyttan
– Den viktigaste vinsten, utöver den rent ekonomiska 

är den kompetensutveckling som uppdraget inne-

bär för Bastec. Vi har framförallt blivit säkrare och 

mer effektiva i projekteringen.

– Vi har höjt oss rejält i värdeskalan och kan 

med MAX IV som referens, konkurrera om liknande 

och större uppdrag. De ständiga förbättringar som 

projektet medför är en väsentlig del av vår företags-

kultur och framgång, framhåller Ulf.

Megaprojekt genererar tillväxt och  
interregional konkurrens
– Både ESS och MAX IV betyder mycket för Skåne, 

kanske mindre för Sverige i övrigt. Sådana här mega- 

projekt innebär en ”interregional” konkurrens inom 

både Sverige och i Europa. De medför också en 

ökad internationell benchmarking – vilket är jätte-

bra för Bastec, Skåne och Sverige, enligt Ulf.

Affärsmöjligheter på ESS
– Jag hoppas att Bastec får en chans att medverka 

även i ESS-projektet, men jag vet ännu inte hur upp- 

handlingen av byggnadsautomationsentreprenaden 

inom ESS kommer att genomföras. Med tanke på 

att det är ett stort europeiskt projekt finns risken att 
det blir mer politik än kompetens som i slutändan 

avgör, säger Ulf.

Affärsmöjligheter i Europa
– Jag tror tyvärr inte att Bastec har så stora möjlig-

heter att få uppdrag vid andra större forsknings-

anläggningar i Europa. Byggnadsautomation leve-

reras som regel lokalt, det krävs geografisk närhet 
och en lokal organisation på plats för att ha en chans.

Ingen nedprutad byggentreprenad
– En stor fördel med projektet MAX IV är att entre-

prenaden inte varit nedprutad från början. Detta allt 

för vanliga fenomen i byggbranschen leder ju oftast 

till ökade kostnader eftersom respektive under- 

leverantör enbart ser till sin del och inte till hel-

heten. Den ständiga bevakningen av vad som ingår 

i leveransen leder till tillägg och kostnadsökningar. 

MAX IV har visat att samverkan är billigast! Det 

gläder oss mycket, avslutar Ulf.

Bastec AB som grundades 1989 är ett expansivt 
företag som utvecklar och marknadsför system 
för byggnadsautomation. Systemet omfattar 
styrning, reglering, övervakning, larmhantering 
och energiuppföljning i byggnader. Bastecs mål 
är att erbjuda marknadens mest lättanvända och 
flexibla system som medför lägsta totalkostnad.
 Bastec har sin bas i Malmö och genomför 
egna entreprenader och slutkundsprojekt, ofta 
i samarbete med partners. I övriga Sverige är 
Bastec representerade genom ett 60-tal olika 
återförsäljare. Företaget har 29 anställda och 
omsätter cirka 45 MSEK.
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KISAB tar matchen!

Heinz Abrahamsson, VD 

för KISAB berättar redan 

i entrén entusiastiskt om 

utvecklingen av deras pa-

tenterade solfångare, den 

unika lösningen och affärs-

potentialen. Heinz är en sann 

entreprenör med massor av 

drivkraft.

1:a anbudsvinsten - Öresundstunneln 
– Vi vann upphandlingen av evakueringsdörrarna 

till Öresundsbrons tunnel 2010, en order på 20 

MSEK. Vi trodde inte vi hade en chans på en så stor 

affär. När beställaren bjöd in oss till en visning av 

ett praktik case såg vi möjligheten–Detta kan vi ju! 

Det tog en vecka att läsa förfrågningsunderlaget 

och skriva ihop anbudet, som omfattade ett samar-

bete med Semcon, berättar Heinz. 

– Affären gav råg i ryggen och synen på offent-

liga upphandlingar avdramatiserades, understryker 

Heinz.

Två missade anbud gav insikt
– Under 2013 budade vi på två upphandlingar från 

CERN. I det ena anbudet lämnade vi en för hög säker- 

hetsmarginal och förlorade. Den andra backade vi 

ur när de ställde allt för höga leveranskrav. 

Partnerskap gav CERN-order
– Genom CATE-projektet fick vi möjlighet att 
lämna anbud på komponenter till Cavity Tuner. Jag 

insåg direkt att ett partnersamarbete var nödvändigt 

för att klara kvalitets- och kompetenskraven, säger 

Heinz. 

– Vi inledde därför ett samarbete med Ekström 

& son AB respektive RMV Formverktyg. När vi 

gått igenom förfrågningsunderlaget kontaktade vi 

Cern, kontrollerade kraven och föreslog ritnings-

justeringar. Det gjorde oss säkrare både i priskal-

kylen och i genomförandet. Vi byggde personliga 

relationer med beställaren, vilket ger trygghet nu 

inför leveransen, poängterar Heinz.

 

Självtillit och helhjärtat engagemang
– För att lyckas i affärer med forskningsanlägg-

ningar krävs självtillit, personliga kontakter och 

att man är motiverad till ständiga förbättringar och 

kompetensutveckling. Man måste vara affärsmässig 

och pricksäker i priset. Sedan måste man brinna för 

affären och vilja ha den helhjärtat, betonar Heinz. 

Viktigt att hitta affärerna
– Tack vare TITA-projektet och CATE-projektet fick 
vi tidigt upp ögonen för affärsmöjligheterna vid 

forskningsanläggningar och på så sätt hittade vi 

våra nya affärer. KISAB kommer att fortsätta lämna 
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anbud på upphandlingar som är krävande, men inte 

oövervinnliga, sammanfattar Heinz. 

Sverige, Skåne och tillväxten 
– ESS och MAX IV är jätteviktiga och fungerar 

som magneter inte bara för partiklar, utan för till-

växten i hela samhället, framhåller Heinz. 

– Svensk industri fick en rejäl knäck under  
finanskrisen 2008 och har ännu inte återhämtat sig. 
Industrin måste lyfta sitt förädlingsvärde, utveckla 

ny teknik och nya material och inte minst attrahera 

unga och välutbildade företagsledare. Annars kla-

rar vi inte generationsväxlingen i SME-företagen 

och den ökade internationella konkurrensen. ESS, 

MAX IV och Europas forskningsanläggningar är 

oerhört viktiga för att vi skall klara det lyftet, av-

slutar Heinz.

KISAB som grundades 1981 är ett verkstads- 
företag med inriktning på konstruktion, plåt, 
svets, svarv, fräs och montering. Bland produk-
terna finns allt från hästboxar, transportskruvar 
och solfångare. Företaget har 20 anställda och 
omsätter cirka 20 MSEK. 
 KISAB understryker att företaget verkar på en 
marknad med hård konkurrens och lyfter samtidigt 
fram samhällsnyttan med att driva företag. Att 
varje order genererar resurser till välfärden och 
kommer oss alla till del är ett väsentligt budskap 
för KISAB.  
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tips20 för ett vinnande anbud

1. Bevaka aktuella upphandlingar ofta och 
regelbundet. 

2. Prenumerera på bevakningstjänster utifrån 
din specifika sökprofil.

3. Undersök om upphandlaren har en öppen 
leverantörsdatabas – Registrera dig! 

4. Medverka i affärsnätverk som kan öka dina 
affärsmöjligheter.

5. Öka dina kunskaper om offentlig  
upphandling – Gå kurser.

6. Uppdatera prospekten i din affärsplan med 
intressanta upphandlare. Marknadsför! 

7. Undersök vilka kvalitetskrav som gäller för 
leverantörer till din ”önske-beställare”.

8. Gå igenom förfrågningsunderlaget tidigt 
och gör en bedömning av din affärspotential.

9. Kontrollera datum för sista anbudsdag. 
Bedöm om tidsfristen är realistisk.

10. Gör en tidig bedömning om du behöver 
samarbetspartners.

11. Utgå från och följ noga förfrågningsunder-
lagets kvalifikationskrav.

12. Svara på alla frågor. Notera skillnaden  
mellan skall- och börkrav.

13. Lämna inga reservationer i anbudet.

14. Begär sekretess om du vill skydda dina 
affärskoncept. Motivera din begäran.

15. Kontrollera att du accepterar samtliga 
kommersiella villkor i avtalsförslaget.

16. Kontrollera alltid att anbudet är undertecknat 
och av rätt person.

17. Kontrollera att alla efterfrågade bilagor 
skickas med anbudet.

18. Lämna in anbudet i tid och se till att du får 
kvitto/bekräftelse.

19. Analysera tilldelningsbeslutet när upphand-
lingen är avslutad. Vem vann och varför?

20. Är du osäker – anlita en expert! 

Lycka till! 

EUROPEISKA
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Europeiska
regionala
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