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Sammandrag
Stockholms stad genomför årligen otaliga upphandlingar i alla tänkbara branscher. Allt från
städning, vård och omsorgsupphandlingar till IT-system i miljardklassen. I denna kvalitativa
studie har författarna valt att analysera relationen mellan Stockholms stad och bolag i
städbranschen. Genom att djupintervjua personer i branschen och på strategisk nivå i staden har
de försökt att belysa de problem och förutsättningar som utförare och beställare står inför.
Städbolagen anser att ”lägsta pris” som anbudsmodell är ett problem, liksom oseriösa anbud på
orimligt låga nivåer.
Förvaltningarna i staden ser problem med oseriösa företag, men där handlar det om företag som
tvättar pengar, nyttjar svart arbetskraft eller helt enkelt ”fuskar” med uppdragen.
Syftet med studien har varit att undersöka om staden följer upp sina avtal och på vilket sätt detta
görs.
Ett problem författarna märkt är hur svårt kvalitet är att definiera. Ett annat problem är
kommunikationen mellan förvaltare, enheter och utförare. Slutsatsen är att det - bland annat måste till striktare rutiner för hur städningen bör följas upp. Framför allt att enheter rapporterar
tillbaka till strategisk nivå så att även strategerna - på en högre nivå - kan följa upp kontrakten.

Abstract
The city of Stockholm conducts numerous of procurements annually in all possible sectors.
From cleaning, health and social care procurement to IT systems for billions of SEK. In this
thesis, the authors have chosen to analyze the relationship between the City of Stockholm and
companies in the cleaning industry. They interviewed people in the industry and strategists in
the city administration. The authors have tried to highlight the problems and conditions that
providers and purchasers face.
The Cleaning companies believe that the bidding model "lowest price" is a problem, and thinks
that the bids are on a unreasonably low level.
The city administrators see other problems as well, e.g. money launderers, the use of illegal
labor, or simply "cheating" with the assignments.
The purpose of the study was to investigate whether the city follows up contracts or not.
One problem the authors noticed is the difficulty of defining “quality”. Another problem
seemed to be communication between managers, departments and providers. The conclusion is among other things - to have more stringent procedures regarding how to follow up cleaning
and contracts. In particular, the units needs to report back to the strategic level so that strategists
- at a higher level - can monitor the contracts.
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1.

Inledning.

Inledningsvis presenterar vi bakgrunden till denna studie. Vi inleder med att presentera
marknaden det rör sig om, staden och upphandling. Sedan presenterar vi städbranschen som ett
eget underkapitel, detta då den branschen är central för studien. Detta leder till problemet och
en diskussion kring detta. Sedan fastställer vi syftet och avgränsningarna. Sist presenterar vi
uppsatsens fortsatta disposition samt en begreppsordlista

1.1 Bakgrund
1.1.1 Marknad
Sveriges offentliga sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor.
Det är den största marknaden i Sverige och ur ett nationalekonomiskt perspektiv är det viktigt
att flera företag kan och vill komma in på denna marknad. (Molander, 2009). Fler
anbudsgivande företag leder till fler anbud vilket ger ett bredare utbud och en ökad konkurrens.
Detta skulle gynna kommuner men även små och medelstora företag. (ibid.)
1.1.2 Stockholms stad
Stockholms kommun, även kallad Stockholms stad är en kommun i Stockholms län och är den
största kommunen i Sverige. Högsta instanserna är kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen
(KS) samt stadsledningskontoret (www.stockholm.se). På stadsledningskontoret och KF/KS
kansli ägnar man sig åt stadens övergripande strategiska frågor vilket innebär ett ansvar för
styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter. Stadsledningskontoret har ansvar
för att de politiska besluten inom kommunen genomförs. Den strategiska utvecklingen och de
operativa besluten i moder- och dotterbolag skall ha medborgarnas långsiktiga intressen som
utgångspunkt. (Ibid.)
Stockholm stad är indelat i 14 stycken stadsdelsförvaltningar. Varje stadsdelsförvaltning har
ansvar för den kommunala servicen inom sitt geografiska område. Stadsledningskontoret
beslutar om och tilldelar pengar till stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningarna i sin tur
bestämmer hur pengarna skall fördelas lokalt. (www.stockholm.se).
1.1.3 Upphandling
Stockholms stad upphandlar varor och tjänster för ca 11 miljarder årligen (www.stockholm.se).
Alla köp som görs av stat, kommuner eller myndigheter måste göras i enlighet med ”lagen om
offentlig upphandling” (LOU). LOU är bland annat styrd av EG-direktiv. (Molander, 2009).
Syftet med LOU är bland annat att säkerställa att offentliga medel används så effektivt som
möjligt. Vi presenterar lagen mer i kapitel 2.
Upphandling sker vanligtvis lokalt och de flesta stadsdelsförvaltningar har en anställd
upphandlingsstrateg eller en renodlad upphandlare som ägnar sig åt upphandlingar. En
anledning till att man gör så är för att man från kommunens sida vill ha en nära relationer till
sina leverantörer. När större upphandlingar skall till kan flera stadsdelar gå ihop och göra en
gemensam anslutning. Vid behov finns sedan 2005 även en central koncernupphandlingsfunktion på stadshuskontoret. I upphandling av städtjänster är det vanligt att flera stadsdelar gör
en gemensam upphandling. I Stockholm stad har man bestämt att lägsta pris skall ligga till
grund för val av städentreprenör. Den normala längden för städavtal är att löpa fyra år. Detta
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kan ske på olika sätt, antingen fyra år rakt av, eller att man delar upp det på en period med
möjlighet till förlängning.
Nya politiska direktiv i kommunen är att gynna små och medelstora bolag till att komma in på
marknaden.(Altin, 2009)
Till skillnad från avtalsförfaranden inom den privata sektorn så är marknaden för offentlig
upphandling hårt reglerad med formella krav. Bland annat tidigare nämnda LOU. Dessa krav
upplever små och medelstora bolag som tidskrävande och besvärliga, vilket leder till att den
offentliga sektorn får in färre anbud än vad marknaden borde kunna erbjuda
(www.upphandling.se).
I städbranschen har flera bolag höjt röster och riktat kritik mot hur offentliga upphandlingar går
till. (Almega branschrapport 2009). Det är generellt för mycket fokus på låga priser och för
dålig uppföljning på ställda krav. För en servicebransch med små marginaler så kan detta vara
förödande (Ibid.). Ett annat bekymmer är också hur förfrågningsunderlaget många gånger
upplevs som för komplicerat. Många upphandlare verkar glömma att 76 procent av företagen är
småföretag med 10 eller färre anställda. På sikt kan detta leda till en urholkad offentlig marknad
vilket inte är bra för varken kunder eller leverantörer. (Almega branschrapport 2008)
1.1.4 Städ och servicebranschen
I Stockholm finns det tusentals städföretag och branschen har sedan flera år varit på
tillväxt.(www.dn.se) Trots rådande lågkonjunktur har omsättning och antalet anställda enligt
Almega ökat för städ och serviceföretagen. Nettoresultatet för städbranschen i Sverige år 2007
blev totalt 443 miljoner kronor (Almega Branschrapport 2008). Främst är det större företag som
har breddat sina verksamheter, men även nya företag har tagit sig in på marknaden. Många nya
små bolag tillkom när avdragsrätten för hushållsnära tjänster infördes 2007.(ibid.)
Den ökade tillväxten på marknaden antas bero på att företagen har arbetat med sidoverksamheter och andra tjänster än traditionella städtjänster. Allt från hushållsnära tjänster och
fönsterputs till sanering och vaktmästeri har lagts till i utbuden. En annan förklaring till tillväxt
för branschen är att det upphandlas allt mer servicetjänster, bland annat städtjänster. Allt
vanligare blir det att det läggs på entreprenad, vilket vanligtvis leder till ökad effektivisering och
besparingar. I rådande lågkonjunktur har dock konkurrensen på marknaden och ökad prispress
av beställare lett till att priserna sänkts. Samtidigt har det ekonomiska läget gjort att kostnaderna
ökat för företagen. Detta är inte långsiktigt gynnsamt för de aktörer som satsar på kvalitet,
utbildning och miljökrav i branschen. En stark kritik har riktats mot offentlig upphandling, där
det fokuseras på lägsta priser istället för kvalitet och där uppföljningen är undermålig. Många
seriösa företag slås där av ut från marknaden på bekostnad av mindre seriösa
företag.(Almega Branschrapport 2009).
Jardemyr, Dahlin, Tengblad och Träff Consulting skriver i en rapport från 2005 att stat och
kommun bör gå i bräschen för en sund prissättning vid städupphandlingar. Författarna menar på
att beställarna måste förstå, att om en städentreprenör fakturerar 200 kronor per timme är det
svårt att täcka alla omkostnader. Exempel är lön till anställd, administration, utbildning, resor,
material med mera. (Jademyr, Dahlin, Tengblad, Träff Consulting AB, 2005). Vidare är även
uppföljningsmöten en del i de omkostnader som måste täckas in, då dessa tar tid.
(Potamitou 2009).
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En förklaring till priskrigen på marknaden är att städföretagen vill konkurrera ut varandra i syfte
att ta över den andres kontrakt. Detta går ut över de anställda (”städarna”), som lever i en
ständig oro att bli av med jobbet (Abbasian & Bildt 2007).
Städbranschen har sedan länge ryktet om sig att vara en ”smutsig” bransch. Att skattebrott,
ekonomisk brottslighet, svart arbetskraft och utnyttjande av lågutbildad personal och invandrare
förekommer är ingen hemlighet. År 2006 uppskattades det att nära hälften av de 4000
städbolagen i Sverige fuskade med skatten. (www.dn.se). Ytterligare problem inom branschen
är den låga lönesättningen bland städare. Det är även tydligt att kvinnor är diskriminerade.
Lönesättningen varierar i landet, men är som lägst i Stockholms län, vilket kan ha sin förklaring
i att det är en viss överetablering av städbolag i huvudstaden med omnejd. (Abbasian & Bildt
2007).

1.2 Problemformulering
1.2.1 Problemdiskussion
Stockholms stad gör idag upphandlingar för miljarder med kronor men antalet anbud är enligt
stadshuset relativt få. Priserna är dock så hårt pressade att leverantörerna upplever det svårt att
hålla en god kvalitet på leveransen (Jademyr m.fl. 2005). Små bolag missgynnas dessutom trots
politikers önskemål om att försöka få in fler mindre bolag i upphandlingarna (Almega).
I upphandlingsprocessen försummas ofta uppföljningen (www.kkv.se). Detta trots att man då
inte säkerställer att de åtaganden som överenskommit med förfrågningsunderlag och kontrakt
följs. Brister uppföljningen och uppföljningsrutinerna ökar risken att utförande part inte tar
ställda krav på allvar. Det kan också innebära att en leverantör kan erhålla eller upprätthålla ett
kontrakt på felaktiga grunder. Detta i sin tur kan påverka seriösa bolag och deras intresse att
delta i offentlig upphandling. (ibid.)
1.2.2 Frågeställning:
 Följer Stockholms stad upp leveranskvalitet på städupphandlingar?
- Finns det ett ”gap” mellan beställd och upplevd tjänst?
- Är kvalitetsbegreppet uppföljningsbart?
- Finns det underlag att kontrollera och följa upp?
1.2.3 Syfte
Med studien vill vi undersöka om Stockholms stad följer upp avtalade städleveranser, liksom
om det finns underlag att följa upp.
1.2.4 Avgränsningar
Inledningsvis när vi påbörjade vår studie var utgångspunkten att i ett större perspektiv
undersöka hur Stockholms stad strategiskt följer upp sina avtal. Under ett tidigt skede fick vi
reda på att diverse städbolag hade lämnat klagomål gentemot upphandling i staden. Vi valde
därför att begränsa oss till att endast fokusera vår studie kring stadsdelsförvaltningarnas
uppföljning av avtal i städbranschen. Där fick vi tag på fyra personer som ansvarar för
upphandlingar, varav tre stycken var intresserade att medverka i studien. Den fjärde personen
var nytillträdd på sin position och valde därför att avstå från att medverka. Han ansåg att han
inte skulle tillföra tillräckligt med valid data. De tre personer som valde att delta i studien var
tillsatta i stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen och Södermalm. Med
anledning av detta avgränsade vi oss till dessa stadsdelar. På grund av begränsad tidsram valde
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vi att avgränsa oss till tre städbolag av varierande storlek och deras avtal med staden. Vidare så
valde vi att inte studera de juridiska aspekterna som LOU kan tänkas medföra.

1.3 Ordlista
För att underlätta för läsaren har vi valt att definiera ett antal centrala begrepp i vår uppsats:
LOU = Lagen om offentlig upphandling, reglerar all offentlig upphandling vilket innebär att
kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag m.fl. skall följa lagen vid i
stort sett all anskaffning, köp, hyra, leasing m.m. av varor och tjänster.
Ramavtal = Ett avtal som kan ingås med tre eller flera leverantörer, där ordningsföljden vid
avrop bestäms av rangordningen i den ursprungliga utvärderingen av utbuden. Ett ramavtal kan
också slutas med endast en leverantör.
Uppföljning = En del av upphandlingsprocessen där man följer upp hur avtalen med
leverantörerna har följts.
Urvalskriterium = Begrepp som finns definierat i varje förfrågningsunderlag. Här bestäms
huruvida upphandlingen skall bedömas efter lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt.
Lägsta pris = Ett av två urvalskriterier, där den leverantör som ger det lägsta budet vinner
upphandlingen.
Ekonomiskt mest fördelaktiga = Urvalskriterium som tar hänsyn till samtliga i
förfrågningsunderlaget angivna omständigheter, såsom pris, leveranstid, driftskostnader,
kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan
mm.
Förfrågningsunderlag = Förfrågningsunderlag är det underlag där upphandlande enhet
definierat vilka behov som skall tillfredställas. Utifrån dessa behov beskrivs även vilka varor
eller tjänster som efterfrågas. Det kallas även anbudsunderlag.

1.4 Uppsatsens disposition
1. Inledning
Här berättar vi lite om staden, bakgrunden till denna studie och presenterar problemet som vi ser
det
2. Teori och referensram
I kapitlet lyfter vi fram de teorier vi använt oss av för att analysera den empiri vi tillskansat oss.
Vi beskriver även lite om upphandlingsprocessen och om urvalskriteriet lägsta pris.
3. Metod
Här går vi in på hur vi gjort denna studie. Vilka metodval vi gjort och motivering till dessa.
4. Empiri
I detta kapitel presenterar vi våra intervjuer och dokumenten vi tittat på
5. Analys
Med utgångspunkt från vår analysmodell har vi här analyserat empirin
6. Slutdiskussion
Här har författarna (vi) sammanfattat analysen till en slutsats som vi diskuterar lite kring. Vi har
även med förslag på vidare forskning samt några rekommendationer till staden vad som
rimligen bör tänkas på vid en upphandling. Detta baserat på de data vi intagit.
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2.

Referensram

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensram vi använt oss av i studien.Inledningsvis
presenterar vi upphandlingsprocessen i generella drag. Fortsättningsvis presenterar vi tidigare
forskning som gjorts kring krontaktsstyrning, kvalitet och uppföljning.

2.1 Offentlig upphandling och
konkurrensutsättning
I Sverige har man inom den offentliga sektorn köpt tjänster av privata aktörer sedan en lång tid
tillbaka. Redan under 1800-talet fanns det regler för hur upphandling av varor skulle ske för
statsförvaltningen. I slutet av 1970-talet tillkom även regleringar för upphandling av
tjänster.(Molander, 2009)
Under 1980-talet ökade intresset till att konkurrentutsätta den offentliga verksamheten genom
upphandling, bland annat inspirerat av Margaret Thatcher´s skrift ”New Public Management”. I
slutet av decenniet tog borgerliga och socialdemokratiska partier initiativ till att öka
upphandlingen i den offentliga verksamheten för att gynna konkurrensen på marknaden.
(Nilsson, Bergman & Pddoke, 2005)
För att bland annat stimulera och öka konkurrensen infördes Lag (1992:1528) om offentlig
upphandling som trädde i kraft den 1 januari 1994. Lagen ersattes den första januari 2008 av
Lag (2007:1091) med samma namn (LOU). LOU bygger i huvudsak på EG-direktiv.
Regleringarna i lagen är till för att skapa rättvisa på marknaden och skall se till att lika villkor
råder för aktörerna. Den skall även se till att skattemedlen - vilket den offentliga verksamheten
finansieras av - skall förvaltas på bästa sätt.
För att uppnå rättvisa i upphandlingsförfarandet måste vissa principer följas av upphandlande
myndighet. Alla leverantörer som lämnar anbud skall ges samma förutsättningar och behandlas
på lika villkor (Principen om likabehandling). Vidare har upphandlande myndighet skyldighet
att skapa öppenhet och lämna praktisk information kring upphandlingsförfarandet till
leverantörerna. I förfrågningsunderlaget skall det tydligt anges vilka krav som ställs (Principen
om transparens). Ställda krav skall dessutom stå i rimlig proportion till vilka behov som skall
tillgodoses (Proportionalitetsprincipen). Det är även förbjudet att utesluta leverantörer direkt
eller indirekt på grund av nationalitet (principen om icke-diskriminering). (www.kkv.se)
LOU skall tillämpas då kommun, landsting eller stat upphandlar varor och tjänster över
specifika basbelopp. Med offentlig upphandling menas att vissa åtgärder måste vidtas av den
upphandlande myndigheten när kontrakt skall tilldelas leverantörer för varor, tjänster och
byggentreprenader. Detta gäller även när ramavtal med leverantörer skall ingås. Ett ramavtal är
ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande enheter och tre eller flera leverantörer.
Vad man gör är att fastställa villkor som enheter under givna förvaltningar kan ”ropa av” från
under en given tidsperiod. (www.kkv.se)
Hur en upphandling går till är en noga reglerad process. Processen påbörjas genom att ett behov
uppstår och identifieras av upphandlande enhet. Det kan handla om en ny vara eller tjänst på
marknaden, eller då kontrakt med befintlig leverantör är på väg att löpa ut. I planeringsfasen
utforskar upphandlaren marknaden och gör en estimering av kontraktets värde. Vidare så
6

formuleras de behov och de kravs som ställs där till i ett förfrågningsunderlag som
leverantörerna får ta del av genom offentlig annonsering. Annonsering kan ske genom
dagspress, branschpress, via särskilda sajter för annonsering på internet eller på myndigheters
hemsidor. Tidfristen för annonseringen kan variera för olika typer av varor och tjänster. När
tidsfristen gått ut påbörjas prövning av anbuden genom att en kvalificering görs. Här
kontrolleras och görs en bedömning av leverantören så att samtliga krav är uppfyllda i enlighet
med det som finns specificerat i förfrågningsunderlaget.
Efter gallringen tilldelas kontraktet den leverantör som antingen har angett lägsta pris eller det
mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Vad som är utgångspunkt för valet (lägsta pris eller
ekonomiskt mest fördelaktigt) av anbud skall finnas angivet i förfrågningsunderlaget. När
tilldelning av kontrakt skett, skall alla aktörer som deltagit i budgivningen tydligt informeras om
vem som vunnit och på vilka grunder. Syftet med detta är att underlätta för leverantörer så att de
tidigt skall kunna överklaga beslutet. När kontrakt skrivits skall både upphandlande myndighet
och leverantör följa de åtaganden som finns formulerade i avtalet och se till att kontinuerlig
uppföljning och utvärdering av kontraktet görs. (www.stockholm.se)

Figur 2.1: Upphandlingsprocessen. Storleken på tårtbitarna representerar hur mycket tid
upphandlingsstrategiska avdelningen på stadsledningskontoret önskar att respektive moment
tar i anspråk (Lauri, 2009)

2.1.1 Lägsta pris
Det är inte alltid nödvändigt att det lägsta anbudet vinner i en upphandling även om det är det
avgörande urvalskriteriet. Om ett anbud ter sig vara orimligt lågt har upphandlaren rätt att ge
avslag till anbudet. Skälet till detta har sin grund i att om ett anbud förefaller orimligt lågt kan
det medföra vissa risker för att utföraren inte kommer ha de ekonomiska resurserna att leverera
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till den kvalitet som åtagandet kräver. Ett mycket lågt pris kan också innebära att leverantören
har för avsikt att ”mygla” med inbetalning av skatter och avgifter. Dock får upphandlande enhet
inte förkasta ett anbud utan att den först gjort en skriftlig undersökning med anbudsgivaren om
varför priset är orimligt lågt. Förklaringar till det låga priset som skall beaktas i undersökningen
kan vara kostnader i tillverkningsprocessen eller utförandet, valda tekniska lösningar eller att
anbudsgivaren har en viss originalitet i sitt förslag. (Forsberg, 2004)

2.2 Kontraktstyrning och leverantörsrelationer
Kontraktstyrning är på intet sätt ett nytt fenomen. Kontraktstyrning förekom redan på 1400-talet
inom industri och hantverk och tillämpades i stor utsträckning under industrialismens
framtågande på 1800-talet. Offentlig verksamhet drevs på kontrakt redan på 1700-talet. Under
början av 1900-talet övergavs det till förmån för hierarkisk styrning. De senaste decennierna har
det dock märkts ett förnyat intresse för styrning via kontrakt. (Bryntse, 2000)
Att ingå en affärsuppgörelse innebär normalt sett en osäkerhet för både beställande och
upphandlande part. Det finns en rad förutsättningar som är svåra att bedöma och överblicka då
de ligger i framtiden. Generellt förekommer av naturliga skäl en tidsdifferens mellan avtal och
leverans som bland annat ligger till grund för denna osäkerhet. Det finns åtskilliga förhållanden
att ta hänsyn till och osäkerheten kan aldrig reduceras utan kan bara hanteras via vaga
bedömningar om framtida resultat. Det är dock alltför kostsamt och tidskrävande att beskriva
och formulera alla dessa möjliga förhållanden i ett avtal. (Gadde & Håkansson, 1993) Istället så
får förbindelsen utgöra en trygghet, där samarbetet och personlig kontakt är en lång process där
förtroende byggs upp. Ömsesidigt förtroende är grundläggande för långsiktiga relationer(Ibid.).
Dock är det viktigt ur beställarnas synvinkel att använda sig av kontraktstyrning, då kontraktet
är det enda styrmedel de kan falla tillbaka på vid oskiljaktigheter. (Almqvist, 2005)
Enligt Coase (1937) som Bryntse (2000) skriver om är det ett komplext åtagande att använda sig
av kontrakt som styrmedel vid tjänsteköp till skillnad från köp av varor. Kraven i kontrakten
kan vara svåra att specificera i förväg och styrningen av utförandet måste ske successivt av
köparen. Enligt Graw och Maples (1994) som Bryntse (2000) hänvisar till så kan kontrollen av
kontraktsutförandet vara problematiskt då tjänsteverksamhet många gånger är händelsestyrd och
utspridd på olika enheter. En god löpande kommunikation mellan beställare och utförare är en
förutsättning under avtalets gång. Kommunikation är av stor vikt vid både definiering,
genomförande och utvärdering av tjänsten
Vidare menar Walsh(1994) i Almqvist(2005) att det är det upp till beställaren att planera,
utvärdera och definiera de krav och effekter som utföraren förväntas uppfylla i kontraktet.
Utförarens uppgift är att bestämma vilken metod de skall använda sig av för att realisera vad
beställaren efterfrågar. Bailey(1999) nämner vidare att det som definieras i kontraktet skall vara
mätbart. Det skall alltså vara möjligt att följa upp till vilken grad målen har uppfyllts. (se
Almqvist, 2005)

2.3 Kvalitet
Slår man upp ordet ”Kvalitet” i exempelvis Nordstedts plusordbok definieras det som ”kvalité
är grad av goda egenskaper”. Detta är dock något relativt och svårgreppbart så vi har fortsatt
söka definitioner. Men vad är då kvalitet? Ursprungligen härstammar ordet från ”qualitas” vilket
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är latin och på ett ungefär betyder ”beskaffenhet” (Bergman & Klefsjö 2002 s. 17). Bergman
och Klefsjö citerar flera forskare, bland annat Crosby (1979) som definierar det som
”uppfyllelse av satta krav”, Juran (1951) ”lämplighet för sitt syfte”, Deming (1986) ”kvalitet
skall fokusera på kundernas behov, dagens kunder men även morgondagens”. De skriver även
att japanen Genichi Taguchi definierar kvalitet som ”samhällets totala förluster orsakade av
produkten efter dess leverans”. Denna formulering syftade egentligen till varor och produkter,
men går även att tillämpa på tjänster. Den lyfter tydligt fram kopplingen till konsekvenser även
för de som inte direkt nyttjar det levererade.
Enligt internationella standarden för kvalitetssystem ISO 9000:2000, definieras kvalitet som
”den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs. behov eller förväntningar som
är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”.(Ibid.)

2.4 Förvaltning av avtal och mätning av
kvalitet
För en upphandlare är det betydligt svårare att kontrollera kvaliteten åt slutkonsumenterna än
vad det är på en vanlig marknad. Av den anledningen bör upphandlaren normalt införa särskilda
kontrollprogram (Nilsson m.fl., 2005). Dessutom är det svårt att häva offentliga avtal på grund
av undermålig kvalitet (Altin). Kvalitetsbristerna måste kunna påvisas i en domstolsprocess.
Man måste alltså i domstolsprocessen klargöra att entreprenören misskött sig. Kan man här inte
verifiera att så skett kan avtal ej hävas och man blir ålagd att betala domstolsprocessen. (Nilsson
m.fl., 2005)
För att verifiera att en upphandlande enhet erhåller det som upphandlats krävs att man förvaltar
avtalen. Det behövs en långsiktig uppföljning för att säkerställa att de samlade konsekvenserna
av en konkurrensutsättning inte avviker från uppställda politiska ambitioner. För att nå dit krävs
ansvariga. (Nilsson m.fl., 2005).
Med ansvariga menas personer som tar konsekvenserna om det som avtalats i uppdragen ej
uppfylls (Nordstedts plus-ordbok). Ansvaret för resultatet i detta sammanhang delas mellan tre
parter. Politiker, beställande tjänstemän och utförare. För ansvarsutkrävande är det även av
yttersta vikt att det finns fungerande system för uppföljning (Nilsson m.fl., 2005).
Uppföljningen har även ett annat syfte, nämligen att säkerställa återkoppling av erfarenheter.
Dåliga erfarenheter tenderar att sprida sig tämligen löpeldsartat men goda resultat i det lilla är
lätta att missa. Har man heller inte någon systematik är det lätt att uppföljningen mest blir ett
spel för galleriet. (Nilsson m.fl., 2005)
Vidare kan betydelsen av uppföljning inte underskattas när det gäller effekten på kvaliteten.
Bara det faktum att utföraren vet att beställaren i efterhand kommer att följa upp den
verksamhet som bedrivs, minskar risken att låg kvalitet får chans att slå tillbaka i för hög
utsträckning (Nilsson m.fl., 2005). Slå tillbaka i den mening att medborgare eller
förskolepersonal klagar eller upplever verksamheten som undermålig. (Nilsson m.fl., 2005)
Vidare bör man även kunna mäta det man följer upp. Exempelvis mäta till vilken grad man
möter satta krav. Dessvärre är mätning av kvalitet inte helt trivialt. Det handlar om att översätta
svårgripbara dimensioner på den upphandlade varan till ett värde på en skala. Har man
dessutom flera kvalitetsdimensioner måste man vikta dessa på ett riktigt sätt. (Molander, 2009)
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2.4.1 Definition av uppföljning
Hur skall man definiera uppföljning? Ekonomistyrningsverket definierar det på sin hemsida
som:
”Uppföljning kan avse både förhållanden inom en myndighet, t.ex. hur handläggningstiderna
förändrats, och förhållanden utanför myndigheterna, t.ex. hur de samhällsförhållanden man
velat förändra med myndighetens verksamhet utvecklats. Uppföljningar kan ske vid enstaka
tillfällen men sker normalt löpande. Denna löpande karaktär gör att data bör vara
lättillgängliga”

Syftet med uppföljning är oftast att man snabbt skall kunna vidta olika korrigerande åtgärder
innan det är för sent eller som en utgångspunkt för att kunna göra djupare analyser.”
(www.esv.se)

2.5 Uppföljning för ”lärande organisationer”
En viktig del med uppföljning är att organisationen skall lära sig av tidigare erfarenheter. Chris
Argyris (1993) talar här om att lära sig i form av ”single loop learning” och ”double loop
learning”. Dessa berör organisationers förmåga att lära sig och ta med till nästa gång.
Basnivån är single loop som i enkelhet betyder att när ett problem uppdagas så rättas det till.
”Double loop learning” handlar om att styrande värderingar (”governing variables”) förändras
och man gör en större strategisk förändring.
Argyris gör jämförelsen med en termostat och hur en sådan fungerar. Ponera att termostaten är
programmerad att upptäcka om det är ”för varmt” eller ”för kallt” och korrigerar situationen
genom att slå på eller stänga av värmen. Om termostaten istället skulle ställa frågan varför den
är ställd på 22 grader eller börja undra varför den programmerats som den gjorts så handlar det
om ”double loop learning”. Eller i alla fall början till.
Nedan är ett diagram som framhäver single loop och double loop learning. Single loop är när
det fungerar som det skall eller om fel direktkorrigeras. ”Double loop” uppkommer om
resultatet ej harmoniserar med satta mål, och de styrande värderingarna justeras för framtiden.

Bild 3.4: egen bearbetning av flödesschema för lärande organisationer
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2.6 GAP-modellen
Bergman och Klefsjö (2002) presenterar Zeithamls (1988) GAP-modell. Det man talar om i den
är skillnaden (gapet) mellan kundens förväntningar och entreprenörens uppfattning om dessa
förväntningar. Detta gap uppstår på grund av att levererande företag inte på ett korrekt sätt
uppfattat vad som är viktigt för kunden och vad som är avgörande för hur kunden upplever
kvalitet.
För att kunna utföra tjänster som kunder upplever som utomordentliga så måste man förstå
kunden väl och veta vilka förväntningar denna har. Eftersom tjänster är mer abstrakta än
produkter är gap 1 oftast mycket större i tjänsteföretag än i tillverkningsindustrin.
GAP 1: Mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa förväntningar
GAP 2: Mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den utformade tjänsten
GAP 3: Mellan den utformade och den utförda tjänsten
GAP 4: Mellan den utförda tjänsten och det som man förespeglat kunden
GAP 5: Mellan kundens förväntningar och erhållen tjänst

Figur 3.5.1: egen bearbetning av GAP-analys-modellen
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De olika gapen har olika grunder. Gap 1 uppstår på grund av bristande kommunikation mellan
kund och leverantör. På så sätt missar leverantören vad som är viktigt för kunden. Gap 2
framkommer på grund av dålig intern kommunikation hos levererande företag.
Gap 3 är personalberoende. Det kan vara så att säljsidan vet vad som skall göras, men utförande
personal som möter kunden saknar kompetens eller vilja. Det kan även bero på bristande
ledningsprinciper eller undermåliga tekniska förutsättningar. Gap 4 är sammanhängande med
gap 3. Det kommer av att leverantören lovar för mycket utan att få ut detta internt.
Gap 5 är det aggregerade gapet av de fyra första. Hög tjänstekvalitet är att tillfredsställa kundens
förväntningar. Gärna även överträffa dessa. Bedömningen är relaterad till vad kunden förväntat
sig. Förutom marknadsföring kan även prissättningen påverka kundens förväntningar.
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3.

Metod

I följande kapitel avser vi presentera det tillvägagångssätt vi använde för att tillskansa oss
primärdata. Hur och varför vi valt givet tillvägagångssätt, liksom hur vi verifierade att
insamlad data var tillförlitlig, samt även en del kritik mot våra val. Avslutningsvis presenterar
vi vår analysmodell.

3.1 Datainsamling
3.1.1 Val av metod
Denna studie är primärt gjord med en kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningen
kännetecknas av sin tolkande natur. I praktiken är det en forskningsstrategi som tar hänsyn till
mänskliga fenomen, och fångar den subjektiva innebörden av social handling (Bryman, 2009).
Med kvalitativ forskning vill man alltså förstå fenomen snarare än att förklara dem (Ibid.).
Efter att ha talat med Jonas Lauri, central upphandlingsstrateg på Stockholms stadshus, samt en
anonym kontaktperson på Almega serviceförvaltning fick vi vetskap om att städbolagen
generellt är missnöjda med hur upphandlingar i Stockholms stad går till. Med anledning av detta
ville vi bland annat undersöka om det fanns fog för missnöjet.
Enligt konkurrensverket är uppföljning betydelsefullt för att tillse att kontrakt följs och för att
minska risken för mygel. Vi valde att göra en typ av jämförande fallstudie där vi tittade på
kontroll och uppföljning av tre förvaltningars städupphandlingar i Stockholms stad.
En fallstudie är en undersökningsdesign som går ut på en detaljerad och ingående analys görs av
ett enda fall. (Bryman, 2009). Esaiasson, Oscarsson, Gilljam och Wängnerud (2009) menar
dock på att rena fallstudier är utomordentligt sällsynta. De anser att en grundbult för att se
kausala samband kräver jämförelser. Principen bakom jämförande studier är att man har ett fåtal
men noggrant matchande fall. Esaiasson m.fl. benämner det som jämförande fallstudier när man
som vi gör ”fallstudier” av flera väl matchade enheter. Denna typ av design är - enligt Esaiasson
m.fl. - vanlig när man tittar på organisationer och kommuner (Ibid.)
Vår studie fokuseras som tidigare nämnts på uppföljningen av offentliga kontrakt i
städbranschen.
I Stockholms stadsdelar är flertalet av städupphandlingarna antingen ramavtalsupphandlingar
eller så kallade objektsupphandlingar där man upphandlar för ett objekt, till exempel en skola.
(Lauri, 2009)
3.1.2 Tillvägagångssätt
Upplägget var att titta på avtal och sedan tala med beställare, städbolag samt ett antal
enhetschefer. Initialt var vi intresserade av att titta på de skrivna kontrakten för de förvaltningar
vi intervjuat, men då Södermalms kontrakt ej gick att återfinna så valde vi istället att studera
förfrågningsunderlagen.
Efter att ha jämfört Skärholmens och EÅVs förfrågningsunderlag med dess kontrakt noterade vi
att kraven från förfrågningsunderlagen var direkt överförda till kontrakten. Med anledning av
detta valde vi att endast studera det som står specificerat i förfrågningsunderlagen
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Med dokumenten ville vi bland annat utforska om det existerar ett gap mellan efterfrågad
städtjänstekvalitet, leverantörernas syn på städtjänstekvalitet och stadsdelarnas syn på
städtjänstekvalitet.
För att få en djupare inblick och förståelse valde vi att djupintervjua tre stycken
upphandlingsstrateger, tre stycken olika stora städbolag, samt att analysera
förfrågningsunderlagen från respektive förvaltnings senast genomförda städupphandling.
Avslutningsvis utförde vi ett antal strukturerade intervjuer via telefon där vi hörde oss för hur
uppföljning går till på enhetsnivå. Djupintervjuerna är vad Bryman (2009) benämner som
semistrukturerade intervjuer.

3.2 Intervjuer och dokument
3.2.1 Semistrukturerad intervju
En semistrukturerad intervju har fördelen att vara tämligen fri i sitt upplägg. (Bryman, 2009)
Forskaren har dock en lista med förhållandevis specifika teman som skall beröras, men den
svarande har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte komma i
samma ordning i intervjuerna och följdfrågor som knyter an till något som respondenten sagt
kan också förekomma (ibid.).
Intervjuperson
Position
Förvaltning/företag
Utförd
Maria Ek
Upphandlingsstrateg
EÅV SDF
2009-11-26
Gunnel Alltid
Strateg
Skärholmens SDF
2009-11-17
Lars Ingvald
Upphandlare
Södermalms SDF
2009-12-11
Efi Potamitou
Servicechef
MIAB städ AB
2009-11-25
Eva Öberg
Ansvarig offentliga kontrakt MIAB Städ AB
2009-11-25
Kostas Psomas
VD
BSIS
2009-11-26
Paskalis Kelekidis
Ägare
BSIS
2009-11-26
Theodor Pavlidis
Ägare/VD
Alfa & Omega
2009-12-10
Tabell 3.2.1: Sammanställning av de intervjuade personerna, deras befattning och tidpunkt för
intervju. SDF är kort för stadsdelsförvaltning
Våra intervjuer var riktade på sådant sätt att vi skulle få respondentens ståndpunkter i de frågor
vi sökte förståelse och insikt i. I det stora hela försökte vi följa den ursprungliga ordalydelsen
från vår intervjuguide. Bland annat för att förenkla för oss själva när vi överförde materialet till
text samt när vi avkodade resultaten.
För att verifiera utsagorna i de semistrukturerade intervjuerna så genomförde vi ett antal
strukturerade telefonintervjuer. Här valde vi strukturerade intervjuer för att få ett jämförbart
underlag av svaren från respondenterna. Vi gav de intervjuade tio frågor med givna
svarsalternativ.
3.2.2 Strukturerad intervju
Den strukturerade intervjun är en vanligt förekommande strategi för datainsamling. Målet är till
skillnad från den ostrukturerade intervjun att respondenterna möts av samma ”frågestimuli”
(Bryman, 2009). Det vill säga att man ställer samma frågor på samma sätt i samma ordning till
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de svarande. På så sätt kan man senare sammanställa svaren på ett jämförbart sätt och
därigenom dra generella slutsatser.
De strukturerade intervjuerna kan utföras både direkt och per telefon. Fördelarna med att
intervjua personer per telefon är att man skapar en distans till personen som intervjuas och då
lättare får ärliga svar (Bryman, 2009). Intervjuaren har på samma sätt som vid en besöksintervju
vissa möjligheter att medverka till att svaren blir av högre kvalitet än annars. Om något verkar
otydligt i samband med undersökningen kan intervjuande person stimulera respondenten till att
ge utförliga och tydliga svar.(Dahmström, 2005).
Nackdelar med telefonintervjuer är risken för att en stor andel av de man vill tillfråga är
oanträffbara, samt att intervjuerna ofta sker inom tidspress. Detta kan påverka respondenten och
leda till ogenomtänkta svar. (Ibid.)
Vi använde oss av telefonintervjuer som komplement till våra semistrukturerade intervjuer. Vi
valde att kontakta ett antal vårdhem och förskolor i de olika stadsdelarna som ingick i vår
studie. Vi ställde ett antal frågor med både givna och öppna svarsalternativ till enhetscheferna
eller annan ansvarig på plats. Syftet med undersökningen var att ta reda på huruvida uppföljning
och kontroll av städningen ute på enheterna var förenligt med vad som sägs i
förfrågningsunderlagen och vad beställare och utförare säger i frågan.
Tillfrågade, svarande och svarsfrekvens 2009
Antal tillfrågade

Antal svarande

Svarsfrekvens

Vård

7

4

57%

Skola

7

5

71%

Alla

14

9

64%

Tabell 3.2.2: Tabellen visar antal tillfrågade, svarande och svarsfrekvens på våra strukturerade
telefonintervjuer
3.2.3 Dokumentstudie och innehållsanalys
För att kunna stämma av om de resultat vi fick ut av våra intervjuer motsvarade de mål som är
satta av Stockholms stad gjorde vi även en mindre dokumentstudie av de förfrågningsunderlag
som låg till grund för pågående avtal.
De dokument vi valde att studera närmare var de förfrågningsunderlag som idag ligger till grund
för de nuvarande städkontrakten i de tre förvaltningarna vi tittat på. Dessa dokument är
offentliga handlingar och vi fick tillgång till underlagen genom stadens upphandlingsstrateger.
Det vi valt att undersöka i vår dokumentstudie är hur och till vilken grad krav, kvalitet, kontroll
och uppföljning diskuteras och regleras i förfrågningsunderlagen. Vi diskuterar även
övergripande hur pass mätbart detta är.

3.3 Validitet, reliabilitet och metodkritik
Innan man börjar analyserar data bör man kontrollera att insamlad data är valid. Man bör bland
annat kontrollera att det exempelvis inte smugit sig in slumpmässiga eller systematiska fel. Man
gör alltså en kontroll av validitet och reliabilitet. (Hellevik, 1996)
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Reliabiliteten bestäms av hur mätningen utförts medan validiteten beror av vad som mäts. Med
validiteten undersöker man datas relevans för undersökning och problemställning (ibid.).
Ett problem med ”jämförande studier” och ”fallstudier” är att verifiera att man dragit säkra
slutsatser av sina resultat (Esaiasson m.fl., 2009).
Vidare kan vi även kritisera det kvalitativa valet. En kvalitativ forskning kan bli för subjektiv
och resultatet kan i för hög grad spegla forskarnas osystematiska uppfattning om vad som är
viktigt. (Bryman, 2009). Man får även naturliga problem med generaliserbarhet och replikering
(ibid.).
Replikation inom samhällsvetenskapen är generellt inte en helt trivial uppgift, än mindre i en
kvalitativ studie. Anledningen till att replikering är svårt är att antalet accepterade
tillvägagångssätt för att replikera en kvalitativ studie är ringa (Ibid.). Detta kommer bland annat
av att forskaren vid en sådan studie själv är viktigaste redskapet (ibid.).
Generalisering är också problematiskt då underlaget är tämligen litet. Antalet ostrukturerat
intervjuade personer är ofta få (jämfört med till exempel ett enkätutskick) vilket försvårar
appliceringen till andra miljöer eller organisationer (Bryman, 2009). Dock så bidrar varje studie
till samhällsvetenskapen likt myror som drar strån till stacken (Esaiasson m.fl., 2009).
Bryman (2009) nämner vidare en annan aspekt som problematiserar den kvalitativa
forskningens validitet. Detta är den bristande transparensen. Här menar han på att det är svårt att
se hur forskarna faktiskt gjort för att komma fram till sina slutsatser; Hur forskaren valt personer
att intervjua, platser som valts med mera.
Vår studie hade kunnat få en högre svarsfrekvens om vi exempelvis hade skickat ut ett större
antal enkäter till flera enheter i staden istället för telefonintervjuer. Detta hade kunnat generera
en högre reliabilitet. Däremot vet vi inte om detta skulle ha påverkat validiteten då enkäter kan
missförstås på ett annat sätt jämfört med telefonintervjuer.
3.3.1 Källkritik
När man arbetar med texter och dokument finns krav på god källhantering. En källa är en text
som används för att styrka en uppgift, som ett led i en bevisföring. God källhantering innebär
även ibland källkritik i betydelsen att bedöma trovärdigheten hos innehållet i en text. Man bör
beakta aspekter som hur insatt källan var i skeendet, vilket intresse denne har att ljuga eller
skönmåla etc. Man måste även ta hänsyn till personens position, vilket perspektiv denne har vid
författandet av texten. (Bergström & Boréus, 2000)
Esaiasson m.fl. (2009) skriver att det finns fyra klassiska källkritiska regler som kan användas
för att bedöma sanningshalten i olika påståenden; Äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.
Vi har exempelvis använt DN som källa i vår text. Påståenden från denna typ av
ickevetenskaplig källa har vi verifierat med branschrapporter och dylikt. Intervjupersonerna vi
valt har varit individer som bör ha god insikt i berörd verksamhet.
Vi anser även att de elektroniska källor vi använt är tillförlitliga då de flesta är ”officiella”
hemsidor med anknytning till staden, staten eller branschen.
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3.4 Forskningsetiska metoder
Vi har med vår studie strävat efter att följa några av de etiska principer och krav som gäller för
bland annat svensk forskning. Kraven som ligger till grund för etisk forskningsmetod är
”informerat samtycke”, ”konfidentialitet” och ”nyttjandekrav”.(Bryman, 2009)
För att följa principen om informerat samtycke måste undersökningspersonerna informeras om
studiens allmänna syfte. Det innebär också att deltagarna frivilligt deltar i undersökningen och
har rätt att dra sig ur när de vill. Kravet på konfidentialitet innebär att all privat data som
identifierar deltagarna i undersökningen inte får avslöjas för obehöriga Detta betyder att
respondenterna har rätt att vara anonyma om de så önskar (Kvale & Brinkmann, 2009). För att
uppfylla nyttjandekravet får inte heller de uppgifter som inhämtas om enskilda personer
användas till annat än forskningsändamålet (Bryman, 2009).
I vår strävan att följa de etiska principerna tillfrågades och informerades alla våra respondenter
om medverkan samt om undersökningens syfte. Alla semistrukturerade intervjuer spelades in
efter att vi fått respondenternas samtycke. I telefonintervjuerna informerades respondenterna
även där om forskningens syfte, varav en person önskade sig vara anonym i undersökningen.

3.5 Analysverktyg
I vår modell utgår vi ifrån antagandet att uppföljning är viktigt för att säkerställa korrekt
leverans av ställda krav. Vi ser det som ett triangelspel som består av flera delar. Delarna består
av upphandlare (beställare), utförare (entreprenör) och konsument (enheter).
För att analysera detta har vi skapat en modell som är en samordning av Argyris modell för
lärande organisationer och Zeithamls (1988) GAP-modell. Figur 3.5 föreställer denna modell.
Cirklarna symboliserar det som beställs av upphandlarna, leveransen som utförs av
entreprenörerna samt hur leveransen upplevs av konsumenterna.

Figur 3.5: Egen analysmodell för upphandling
Den orangefärgade cirkeln föreställer vad beställarna efterfrågar, den gröna cirkeln är det
levererande bolag anser att de utför och den gula cirkeln är hur enheterna upplever leveransen
av utförd tjänst.
Den vänstra figuren illustrerar de tre olika delarnavar för sig, medan den högra hur dessa tre
delar samverkar. Ju större den röda ytan är i högra figuren desto större harmoni och
leveranskvalitet är det i processen. Det motsvarar alltså att beställare vet vad enheterna vill ha
och entreprenörerna utför detta på ett enligt enheterna korrekt sätt.
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De grå ytorna är 2 beställt och utfört men inte upplevt, 3 upplevt och utfört men ej beställt och 1
är beställt och upplevt men ej utfört.
För att återknyta till GAP-modellen så är det Gap 1 och Gap 5 vi använt i vår modell. Gap 1
handlar om hur entreprenören uppfattat kundens förväntningar. Detta motsvaras i modellen
orange till grön. Grön till gul motsvarar Gap 5, vilket handlar om utförd (tillika upplevd) tjänst
och förväntad tjänst.
För att sluta processen så måste detta dock återkopplas från gul till orange cirkel, för att på så
sätt se hur det upplevda stämmer överens med det utförda och beställda.
Kommunikationen från gul till grön är vad Argyris benämner som ”Single loop learning”, där
eventuella fel uppkommer och rättas till. Grå yta 3 motsvarar det som anpassats till enheterna
utan att nödvändigtvis vara beställt.
Kommunikationen från gul till grön å andra sidan är ”double loop learning”. Här återkopplar
enheterna till beställarorganisationen. Detta i två syften Dels att ändra beställning till nästa
upphandling, men även för att med större kraft tillrättavisa entreprenör som eventuellt gjort fel.
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4.

Empiri

I det här kapitlet presenterar vi insamlad empiri. Vi börjar med att presentera det som står
specificerat i förfrågningsunderlagen från respektive förvaltning. Sedan presenterar vi det
beställare och utförare säger i frågan. Avslutningsvis lägger vi fram resultatet av våra
strukturerade intervjuer där vi undersökt hur enheterna faktiskt upplever städleveransen och
uppföljningen.

4.1 Förfrågningsunderlagen
Ur förfrågningsunderlagen har ett utdrag gjorts av de delar som vi anser är relevanta i studien.
Dessa delar består av kravspecifikation, kvalitet, kontroll av städning, kontroll av städare samt
uppföljning
Kravspecifikation

Kvalitet

Kontroll av

EÅV
- miljökrav
- städinstruktion
- förutsättningar
- resultat och metoder
- kvalitet, service och
bemötande
- personal
- pris (tidsspecificerat)

Skärholmen
- krav på lev tydligt
- kompetenskrav
- förutsättningar
- städinstruktioner
- mätning av måluppfyllelse
- miljökrav
- rutiner för
uppdragsgenomförande
- kvalitetssäkringsrutiner

Södermalm
- miljökrav
- städinstruktion
- förutsättningar
- resultat och metoder
- kvalitet
- personal

”Leverantören skall hålla en
hög nivå på service och
städkvalitet. Leverantören skall
vid utförande av städningen
vara effektiv och noggrann. De
ytor som städats skall av
enheten efter städningen
upplevas som rena.”
– Ej specificerat

”Resultatet skall av
skärholmens personal och
besökare uppfattas svara mot
vedertagen uppfattning om
renhet och god hygien”

”Leverantören skall hålla en hög
nivå på service och städkvalitet.
Leverantören skall vid utförande
av städningen vara effektiv och
noggrann. De ytor som städats
skall av enheten efter städningen
upplevas som rena”

”Företaget skall kontrollera sig
självt och rapportera in
avvikelser till skärholmens
stadsdelsförvaltnings
kontaktperson. Skärholmen
skall därutöver äga rätt att
internt kontrollera städning
genom enkäter mm.”
”Vid vistelse i stadsdelens
lokaler skall ID bäras tydligt.
Stadsdelen äger rätt att
kontrollera att städare är
redovisad i avtalet och därmed
godkänd.
– Personal skall vara
ändamålsenligt utbildad”
”Entreprenören skall utse
person med uppgift att följa upp
och kontrollera att avtalet följs
och möter krav och ställda mål.
Denna person skall i övrigt ej
deltaga i städningsarbetet.”

– Ej specificerat

Städning

Kontroll av

”Personal skall kunna visa ID
samt bära namnbricka”

Personal

Uppföljning

”Anbudsgivaren skall
tillsammans med beställaren
utföra kontinuerliga
uppföljningsmöten med
kvalitetsgenomgång,
exempelvis varje månad.”

”Personal skall kunna visa ID
samt bära namnbricka och
behärska svenska språket”
”Utförare skall eftersträva låg
personalomsättning”

– Ej specificerat

Tabell 4.1: Krav, kontroll och uppföljning från förfrågningsunderlagen i korthet
I tabellen har vi under rubriken ”kravspecifikation” tagit upp de punkter som finns specificerade
i förfrågningsunderlagen. I resterande delar har vi citerat centrala områden direkt från
förfrågningsunderlagen.
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I alla underlag nämns kvalitet; EÅVs och Södermalms är identiska med varandra. Skärholmen
har en egen beskrivning. EÅV och Södermalm har inte nämnt något om städkontroller, det har
däremot skärholmen gjort.
Skärholmen ställer krav på att städpersonal skall bära synlig identifikation. I EÅV skall endast
namnbricka bäras synlig. Södermalm har samma krav som EÅV på synlig namnbricka men
även önskemål beträffande personalomsättning. Södermalm nämner ingenting om uppföljning i
sitt kontrakt. EÅV och Skärholmen nämner detta. Skärholmen har även önskemål om hur
uppföljningen skall göras.

4.2 De semistrukturerade intervjuerna
I detta stycke presenterar vi våra semistrukturerade intervjuer. Vi börjar med de tre
förvaltningarna, följt av de tre entreprenörerna.
4.2.1 Intervju med Skärholmens stadsdelsförvaltning
Gunnel Altin är utbildad socialpedagog och ekonom i grund och botten och titulerar sig nu som
strateg för Skärholmens stadsdelsförvaltning. Som strateg har Altin arbetat i två år där hon
främst ägnar sig åt förvaltningens långsiktiga frågor och processer. En stor del av hennes
arbetsuppgifter behandlar upphandling. Hon har en bred erfarenhet av olika typer av tjänster och
uppdrag av kommunalt arbete inom staden och har varit anställd av Stockholms stad sedan
slutet av 1980-talet.

Uppföljning i stadsdelen
I stadsdelen har man delat upp städupphandling i tre olika områden; Förskola, vårdhem och
kontor. Tillvägagångssätt av städning varierar ofta, eftersom det generellt sätt är större krav på
kvalitet av städning när det gäller äldre och barn. Kommunen har också ett fåtal enheter som
städas i egen regi.
Altin beskriver sig som en samordnare och ”motor” genom hela processen i upphandlingsarbetet. Redan i första skedet av upphandlingsprocessen sätts arbetet med uppföljning igång.
Det initieras av att ett första möte med ny leverantör genast äger rum, då båda parter noggrant
går igenom kontraktet och gör upp en tidsplan för centrala möten för hela avtalsperioden.
Mötena sker mer frekvent i början av kontraktstiden, men vanligtvis så äger möten rum ungefär
ett par gånger per termin, beroende på verksamhet. På dessa möten medverkar också städledare
från städbolagens sida och olika enhetschefer från kommunens håll. Minnesanteckningar görs
och undertecknas av båda parter, men resultatet används främst i relation till städbolaget.
Samma tillvägagångssätt och modell för uppföljning görs också för städ i egen regi inom
kommunen.
Daglig uppföljning genom kvalitetskontroller görs ute på enheterna, där utsedd person har
daglig kontakt med städledare för städbolag. Klagomål lämnas direkt till städledare och möten
sker med en månads intervall.

Kvalitet och förtroende för entreprenör
Skärholmens stadsdelsförvaltning har valt att inte definiera ett särskilt kvalitetssäkringssystem i
sina förfrågningsunderlag, utan lämnar detta till leverantörerna att beskriva i anbudet.
Anledningen till detta är att en mängd olika bolag annars lätt utestängs i upphandlingen.
Under den tid Altin arbetat som strateg i stadsdelen fanns under en period ett bolag där det
ständigt var diskussioner om huruvida de levde upp till satta kvalitetskrav eller ej. Argumentet
från bolagets sida var att stadsdelen inte hade angett ett särskilt kvalitetssystem och inte
definierat varje moment under städinsatserna. Till exempel, hur många gånger skall en
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lampknapp gnuggas med trasa för att vara eller upplevas ren. Detta renderade i en uppsägning
av avtalet och utförande bolag accepterade detta utan domstolsförhandling.
Förtroende för de två leverantörer som stadsdelen samarbetar med idag beskrivs som god och
bygger på en ömsesidig dialog. Altin betonar att de är måna om att ha en god och affärsmässig
relation med leverantörerna, trots att man inte alltid är överens.
Förtroende för branschen i sig är däremot inte god. Upphandlare är medvetna om att brottsliga
handlingar förekommer ute hos aktörerna på marknaden.
Trots de kontroller som görs i samarbete med polis och skattemyndighet innan val av leverantör,
känner man sig osäker om aktören skall kunna leva upp till satta krav.
4.2.2 Intervju med EÅV stadsdelsförvaltning
Maria Ek är upphandlingsstrateg/upphandlare för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.
Detta har hon gjort i ungefär ett och ett halvt år. Ek är alltså den som ansvarar för att
upphandlingarna utförs. Tidigare jobbade hon som utredare/kvalitetsutvecklare för
verksamheter inom funktionshinder, samt samordnare och handläggare inom samma gebit. I
grunden är hon utbildad jurist. Vi frågade Ek hur strategiarbetet gick till och huruvida hon anser
att det fungerar (eller inte fungerar) ute på enheterna. Vi frågade henne även hur uppföljningen
är styrd och hur man på stadsdelsnämnden ser på kvalitet

Uppföljning i stadsdelen
Uppföljning består av flera delar. Inne på medborgarkontoret har man nu börjat gå igenom
leverantörsfakturering. Där har det exempelvis visat sig att samma leverantör som ligger under
ett avtal ändå fakturerar olika timpriser för olika enheter. Vad beträffar själva uppdragen ligger
uppföljningen enkom på enhetscheferna. Det är dock oklart huruvida detta utförs. Det finns en
modell för egenkontroll, en checklista, men inget standardiserat förfarande med
återrapporteringsskyldighet eller liknande.
Om checklistan följs så bör resultaten sparas, det är ju offentliga dokument. Det är dock inget
som används vid kommande upphandlingar för att lära av. Då man inte använder eget material
är det följaktligen ganska naturligt att man inte nyttjar andra stadsdelars resultat. Informationen
är dock lättillgängligt så till vida att de faller under offentlighetsprincipen.

Kvalitet och förtroende för entreprenörer
Som det är idag finns bara en mycket ytlig och allmängiltig definition på kvalitet. I
förfrågningsunderlagen så står det generellt sett att ”det skall se rent ut”. Om det sedan går så
långt att det inte ser rent ut så kallar respektive enhet in städbolaget och gör en punktinsats.
Sedan får tiden gå till det är dags för att upprepa proceduren med möte och punktinsats igen.
När det kommer till förtroende så har ju branschen i sig rykte om sig att vara lite ”smutsig”, så
alla leverantörer granskas noga för att få vara med och lämna anbud vid upphandlingar. Staden
måste ju föregå med gott exempel så entreprenörerna måste ha ”rent mjöl i påsen”. Bland annat
måste de uppfylla vissa krav som en viss del av omsättningen måste vara personalkostnad. Detta
för att det i städbranschen förekommer en hel del svarta pengar.
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4.2.3 Intervju med Södermalms stadsdelsförvaltning
Lars Ingvald är upphandlare på Södermalms stadsdelsförvaltning och har arbetat där sedan
2002. På Stockholms stad har han varit anställd sedan 1992 och har där tidigare arbetat med
bland annat elektronisk handel och avtalsdatabaser. Södermalm är en stor stadsdel med ca
120 000 invånare.
Uppföljning i stadsdelen
På södermalm har man ett ramavtal med 15 stycken företag för städtjänster. Att följa upp
ramavtalet centralt har varit problematisk sedan den tid då flera stadsdelar slogs ihop i en reform
2007. Ingvald beskriver åtagande som praktiskt ogenomförbart och istället ligger ansvaret för
uppföljning ute på enheterna. På enheterna skall det finnas tillämpningsrutiner på hur
upphandling och uppföljning skall gå till.
I ramavtalen finns det en rangordning som skall följas, men Ingvald är medveten om att så inte
sker. Det är upp till enhetscheferna att på egen hand kontakta städbolagen vid missnöje och de
har befogenhet att vid missnöje byta från en entreprenör till en annan.
Enheterna attesterar sina egna fakturor. Då det finns drygt 110 enheter i stadsdelen har Ingvald
ingen överskådlig blick huruvida uppföljning alls sker. Den enda koll av städbolagen som görs
centralt är kontroll av bolagen hos skattemyndigheten och upplysningscentralen (UC). Detta för
att kontrollera att bolagen sköter sina skatteinbetalningar och inte har en för hög intäkt gentemot
personalkostnader.
Kvalitet och förtroende för entreprenör
Kvalitet är de kraven som står i avtalet. Centralt har man ingen överblick om huruvida
leverantörerna utför sin kvalitet. Det finns normer för vad som är skäliga krav att ställa i en
städupphandling. Med hjälp av de anställdas förbund tar beställarna fram vad som anses vara
rimliga krav i förfrågningsunderlagen.
Ingvald anser att lägsta pris som urval är en enkel lösning att använda sig av vid upphandling av
städtjänster. Dock är det en svår avvägning mot satta krav om kvalitet. En idé vore att använda
sig av att ha ett fast pris för satta krav som alternativ.
Trots en bristfällig uppföljning av stadsdelens städavtal menar Ingvald på att stadsdelen går från
en ”utförande” organisation till en ”uppföljande” organisation. Att följa upp avtalen är av
yttersta vikt eftersom ett större antal enheter läggs ut på entreprenad i kommunen.
4.2.4 Intervju med MIAB städ AB
MIAB städ AB (nedan kallat MIAB) är ett privatägt bolag med säte i Stockholm. De verkar i
hela Storstockholm. Totalt har företaget ca 450 anställda och omsätter omkring 130 miljoner
kronor 2009 årligen. Ca 80% av omsättningen kommer från offentliga kontrakt. Bolaget
startades för ca 30 år sedan av Paavo Nerg och det har varit samma ägare sedan dess. I dag är
Paavos dotter Marie Nerg VD. Detta ger en stabilitet som enligt Potamitou är relativt ovanlig i
branschen. MIAB har även ett delägt dotterbolag i Södertälje ”Telge rent”. Telge Rent har190
anställda och en årsomsättning på ca 70 miljoner. Ägarandelen är 60%
MIAB har 25 tjänstemän varav en person nästan uteslutande jobbar med offentliga
upphandlingar, och elva är servicechefer. Vi fick möjligheten att tala med två personer på
MIAB. Dels den personen som sköter upphandlingar samt den servicechef som sköter södra
regionen. Vi fick möjlighet att intervjua Efi Potamitou och Eva Öberg. Potamitou är enhetschef
för söderort och Eva är den som sköter alla offentliga kontrakt.
MIAB sköter de flesta typer av städning - skolor, förskolor och serviceboenden, men även
hemtjänsten. MIAB har idag städansvar för ca 1000 hushåll i hemtjänsten. Dessa uppdrag skiljer
sig något från övriga städuppdrag då de är riktiga mastodontjobb med planering och restid etc.
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Uppföljning
MIAB följer idag upp alla sina kontrakt enligt ISO-standardiserade kvalitetssystem. De har en
kvalitetsplan som gås igenom varje månad med kunderna. Städledaren kan även göra stickprovskontroller ett par gånger i veckan. Detta helt på eget bevåg. Tillsammans med
representanter på plats har man sedan möten på månadsbasis när man går igenom vad som
fungerar bra och vad som behöver rättas till. Detta dokumenteras sedan och sparas hos MIAB.
MIAB skickar även ut enkäter ett par gånger per år för att stämma av att allt går som det skall
MIAB har ingen kontakt med upphandlarna mellan kontraktskrivningarna, utan enda kontakten
är mellan upphandlare och säljare när det är dags för ny upphandling.
Deras rutiner för uppföljning skiljer sig inte nämnvärt mellan kommunala och privata instanser.
Dock så upplever bolaget det som något tuffare med kommunala avtal då priserna är så hårt
pressade vilket gör det svårt att hinna med sådant som tar mer - ej fakturerbar - tid.
Privata instanser tenderar att betala ett par kronor extra för att få lite bättre service.

Kvalitet
MIAB är ISO-certifierat och definierar kvalitet därefter. För MIAB betyder kvalitet en sak, men
detta betyder inte att kunderna definierar det på samma sätt. MIAB har gjort tester i trapphus där
de städat oerhört noga med vatten och medel som ej luktar och jämfört detta med resultat från
städningar där man använt medel som har dofter förknippade med rent. Det senare alternativet
tenderar att upplevas som renare.

Förtroende och övriga tankar
MIAB har i stort ett gott förtroende för Stockholms stad. Upphandlarna verkar i det stora hela
veta vad de håller på med, men med vissa förbehåll. Exempelvis så tycker de att ”lägsta pris”modellen inte alltid är bra. I deras ögon är flera anbud oseriösa och staden borde granska detta
noggrannare. En städare har ej kapacitet att tillryggalägga mer än ett visst antal kvadratmeter yta
per timme, liksom att allt för pressade priser har effekt på kvaliteten. Vidare bör man beakta att
en städare kostar ett antal kronor per timme, plus sociala avgifter. På detta skall även overheadkostnader täckas. Går man då på lägsta pris måste man göra avkall på kvaliteten om inte sådana
krav är väl definierade.
De nämnde även viss kritik mot upphandlingarna att det redan i förfrågningsunderlaget ställs
krav på att städpersonal skall redovisas vid anbud. Detta är mycket svårt att leva upp till då
personal med fördel bör få se objektet innan den ställs dit, liksom att i städbranschen är det en
relativt hög personalomsättning.
En annan intressant tanke som kommer i samband med att man jobbat i städbranschen är att
man lär sig hur relativt allt är. Bara det faktum att man härstammar från olika kulturer gör att
man ser på rent på olika sätt. MIAB har internutbildning av städare, men det kan fortfarande ta
ett par månader för att nå samma resultat
4.2.5 Intervju med Bygg och Städspecialisten i Stockholm AB
(BSIS)
Bygg och Städspecialisten i Stockholm AB (Nedan förkortat BSIS) är ett städbolag med en
omsättning på runt 22 miljoner kronor 2009 och har mellan 70 till 75 anställda. Kostas Psomas
och hans kompanjon Paskalis Kelekidis driver företaget som har sitt säte i Vårberg i södra
Stockholm. Företaget grundades av Kelekidis för tolv år sedan och bolaget har haft ett
samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning sedan årsskiftet 2001-2002. BSIS utför alla
sorters städ inom Storstockholm och anger att olika krav på städarna ställs beroende på vilken
verksamhetsanläggning om skall göras ren. Fördelningen mellan privata och offentliga avtal
som företaget tecknat ligger runt 60 procent respektive 40 procent de senaste åren.
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Uppföljning
BSIS och stadsdelen har uppföljningsmöten med ungefär en månads intervall. För det mesta
medverkar chefer från stadsdelens olika enheter inom förskola och vård. Emellanåt har även
Gunnel Altin, strateg på skärholmens stadsdelsförvaltning varit närvarande. Resultaten från
dessa möten sparas och dokumenteras av såväl BSIS som hos stadsdelsförvaltningen. BSIS gör
också egna dagliga kontrollen medan personalen ute på enheterna gör en tillsyn på utförd
städning varje morgon när det kommer till jobbet. Detta dokumenteras och rapporteras med en
avvikelsehantering till utföraren. Vid återkommande klagomål sker vidare en rapportering
centralt till stadsdelsförvaltningen.

Kvalitet
Psomas uttrycker att kvalitet inom städning är av definitionen ”att det skall vara rent”.
Städbolagen skall utföra vad som behövs för att lokalen de städar skall kännas ren.
Meningsskiljaktigheter om huruvida det alltid känns rent kan råda mellan utförare och
beställare. Men är en lokal ordentligt städad och det fortfarande finns en liten fläck i hörnet, så
borde det trots allt upplevas som rent enligt Psomas. Han menar på att det finns alltid mänskliga
aspekter att ta hänsyn till då misstag kan ske av slentrian eller av andra skäl.

Förtroende och övriga tankar
BSIS vet att det är omtyckta av Stockholms stad och tolkar det som att staden därmed har
förtroende för företaget. Däremot är bolagets förtroende till upphandlarna en aning tvetydigt. Å
ena sidan så gör ju upphandlarna bara sitt jobb, men å andra sidan anser man att upphandlarna
saknar kunskap om vad som är skäliga priser och kompetenskrav i branschen. Vidare diskuterar
Psomas och Kelekidis om den omfattning av oseriösa städföretag som finns på marknaden. När
det kommer till upphandlingarna är det alltid det företag som ger det lägsta anbudet som vinner
kontraktet med staden. Ofta är dessa priser oskäligt låga. Hur det går ihop rent ekonomiskt för
dessa företag är oförståeligt. I branschen sägs det vara vida känt att låga priser betyder fusk.
Antingen misstänkts det vara utnyttjande av svart arbetskraft, skattefiffel eller andra typer av
bedrägerier som ligger till grund och gör att sådana företag kan fortleva.
4.2.6 Alfa och Omega
Alfa & Omega (Nedan kallat AO) är ett privatägt bolag med cirka 25 anställda.
Årsomsättningen ligger på omkring 8 miljoner kronor. Bolaget startades 1994 av Theodor
Pavlidis tillsammans med hans dåvarande sambo. Dessa är fortfarande ensamma ägare i bolaget.
Arbetssättet de jobbar efter är ett system med städledare och städare. Vid behov har de även en
gruppchef om det är flera städare på ett uppdrag. Städledaren kontrollerar att städarna gör det de
skall medan gruppchefen är kontaktperson på uppdrag som har flera städare. Bolaget utför alla
typer av städtjänster men har idag inte några uppdrag kvar hos kommunen. De finns dock med i
ramavtalet.
Pavlidis tycker i dagsläget inte att det är intressant att ställa upp i nya offentliga upphandlingar
då kostnaden är för hög och chansen att vinna för liten. Han bedömer kostnaden i tid och arbete
till omkring 10 000 kronor per upphandling.

Uppföljning
Pavlidis avfärdar kommunen fullständigt vid frågan om de följer upp sina kontrakt. Aldrig
under de år som han har jobbat med kommunen har det inte förekommit någon uppföljning från
stadens sida. Däremot har företaget intern uppföljning för att säkerställa sitt arbete.

Kvalitet
Pavlidis syn på kvalitet avvek en aning från de personer vi tidigare intervjuat. Han anser att om
man fokuserar på sin personal så får man igen det med bättre städning. Fokus skall ligga på att
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städarna skall trivas och de skall utbildas. Dessvärre ökar personalkostnaden om man jobbar på
det sättet.

Förtroende och Övriga tankar
Pavlidis ogillar urvalskriterierna när det kommer till offentliga upphandlingar. Han anser att om
man bara lägger vikt på lägsta pris är det omöjligt att få företag som inte betalar svarta löner.
Det är även svårt att kunna hålla sin personal utbildad. Han vill även att större tonvikt skall
läggas på huruvida företaget har många ärenden hos facket, för där kan man se hur företaget
behandlar sin personal.

4.3 Strukturerade intervjuer
I detta avsnitt presenteras en sammanställning i form av olika tabeller utav resultatet från våra
telefonintervjuer. De vi intervjuat är som tidigare nämnts enhetsansvariga inom stadsdelarna.

Hur ofta har ni
uppföljningsmöten
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

vård
förskola

Diagram 4.1 och 4.2: Diagrammen visar hur ofta städkontroller utförs respektive hur ofta
enheterna har uppföljningsmöten. Fördelat i procent på vårdhem och förskolor
Utav resultaten kan vi se att kontroll av städning sker i många fall mer sällan än en gång i
månaden. Det råder en stor skillnad på vårdhem och förskolor. Det visar sig också i tabell 4.2 att
vårdhemmen har uppföljningsmöten med städbolag antingen endast vid behov eller mer
frekvent än 4-8 ggr per år. Runt 35 procent av förskolorna svarade att de aldrig har
uppföljningsmöten.
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Diagram 4.3: Diagrammet visar de vanligaste klagomålen från personalen på vårdhem och
förskola på utförd städning
I diagrammet kan vi se att det största missnöjet hos personal på enheterna är”slarv” av städning.
På förskolorna kan vi se en tendens till att städarna lämnar det ”allmänt skräpigt”. Vi kan också
notera att personalen anser att en del städare saknar kompetens och okunskap om hur städning
skall gå till.

Görs kontroller på städarna?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

vård
förskola

nej

vet ej

Diagram 4.4 Diagrammet skildrar huruvida kontroll av städarna görs eller icke
I diagrammen kan vi se att ingen kontroll utförs på om lokalvårdarna är behöriga att städa på
respektive enhet i kommunen. Ingen kontroll av ID eller namnbrickor utförs heller. På en del
enheter är det samma städare som återkommer, och där av anser personalen att städaren är
godkänd. På vissa förskolor sker städning nattetid och personalen på enheterna har då ingen
kontroll på vem som utför städningen. Att notera är att städpersonalen som städar nattetid har
tillgång till accesskort och koder till lokalerna, vilket en förskolechef anser som en slags
identifikation av att städaren är behörig.
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Kan vi ta del av protokoll från
uppföljningsmöten
40%
35%
30%
25%
20%
15%

vård
förskola

10%
5%
0%
ja

städ

nej

vet ej

Diagram 4.5 Diagrammet visar om dokument från uppföljningsmöten finns tillgängliga
Undersökningen visar på att i de fall dokumentation gjorts så har det sparats hos städbolagen. I
en del fall vet inte enhetscheferna om eller var materialet sparas.

Klagar externa personer på städresultatet?
70%
60%
50%
40%
vård

30%

förskola

20%
10%
0%
ja

nej

Diagram 4.6 : Diagrammet visar om föräldrar till barnen på förskolorna eller anhöriga till
boende på vårdhemmen utfört klagomål på städning av lokalerna.
I diagrammet kan vi utläsa att externa personer i stor del inte kommer med klagomål om utförd
städning. Dock skiljer sig detta då det är större andel anhöriga till boende på vårdhemmen som
utför klagomål än föräldrar till barn på förskolorna. Vad som dock framkom i de strukturerade
intervjuerna var en bekräftelse från skärholmen om att innan det nya avtalet trädde i kraft (med
nya leverantörer) klagade anhöriga på att lokalerna var dåligt städade.
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5.

Analys

I detta avsnitt skall vi analysera insamlad empiri med hjälp av teorierna i vår referensram. Vi
inleder med att tolka begreppet kvalitet. Vi fortsätter sedan med att analysera synen på
uppföljning och kontroll. Vidare följer en analys av kontraktstyrning och leverantörsrelationer.
Avslutningsvis tolkar vi helheten med hjälp av vår analysmodell i en slutsats.

5.1 Kvalitet
Så vad är då kvalitet? I vår studie har vi frågat flera personer, och vi har fått lika många svar.
Ser man till Bergman och Klefsjö (2004) finns det en mängd definitioner. Samtliga definitioner
har dock mätbarhet som gemensam nämnare, direkt eller indirekt. Endast MIAB pekar på någon
av dessa definitioner; de hänvisar till ISO. Det är även den definition vi finner mest
sammanfattande och tillämpbar i vår studie: ”Den grad till vilken inneboende egenskaper
uppfyller krav”.
Den generella känslan man får när man talar med beställarsidan är att alla är medvetna om att
avsaknaden av mätbarhet är ett problem, men ingen verkar veta hur man skall komma runt det.
Städning som tjänst är något som bara skall fungera rent praktiskt, och begreppet ”rent” saknar
egentligen relativitet. Som Potamitou nämner så är det en oerhörd skillnad på vad som kan
uppfattas som rent beroende på vem man frågar.
I Almqvist (2005) skriver Bailey(1999) att det som definieras i kontraktet skall vara mätbart.
Det skall alltså vara möjligt att följa upp till vilken grad målen har uppfyllts. I
förfrågningsunderlagen är många krav definierade, men ingenstans framgår till vilken grad
kraven skall uppnås.
I vår studie har det framgått att staden tar in externa konsulter som hjälper till vid
upphandlingar. Dessa hjälper bland annat till med expertis beträffande vilka krav man kan ställa
på städning och hur marknaden ser ut. De hjälper även till med framtagande av
förfrågningsunderlag. Tittar man i förfrågningsunderlagen framgår det dock ingenstans till
vilken grad målen måste vara uppfyllda för att ”rent” skall vara uppnått.
Om vi fortsätter se till förfrågningsunderlagen så nämner dessa alltså inte något om kvalitet,
utan kvalitetsdelen pekar enkom på ett mål. Ett mål som inte framgår när det är uppnått. Väljer
man å andra sidan att se till GAP-analysens filosofi så uppkommer ett annat scenario. Där kan
vi se kvalitet som ”förväntad tjänst”. Om man gör som förvaltningarna och definierar förväntad
tjänst som att ’det skall vara rent’ (enligt nyttjare) så uppkommer ett annat problem. Skall det
vara rent enligt alla på stället? Alltså även den mest pedanta personen? Eller enkom enligt den
mest ignoranta individen? Igen så återvänder vi till idén om mätbarhet.
När vi frågade ute på enheterna så var slarv den gemensamma nämnaren. De flesta menade på
att slarv var det vanligaste klagomålet. Om det skulle utföras uppföljning och föras statistik på
till vilken grad det slarvas skulle det vara en form av mätbarhet.
Ett problem som samtliga utförande bolag nämner är att lägsta pris är urvalskriterium vid
upphandling av städtjänster. De menar på att de prisnivåer vinnande bolag ligger på inte är
möjligt om man samtidigt vill hålla en hög kvalitet och god service. De menar på att
omkostnaderna är för höga.
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Ett av bolagen anser att kommunen ställer höga krav på uppföljningsmöten, högre än vad
privata instanser gör, medan ett annat bolag säger att de aldrig varit med om att staden haft
några uppföljningsmöten eller annan kommunikation under kontraktstiden.
Uppföljningsmötena verkar dock fokusera mer på punktinsatser mot städare som slarvat, snarare
än att mäta till vilken grad den generella nöjdheten med städningen var. Mot slarv tillsätts
punktinsatser utan statistisk uppföljning, eller någon återrapportering till förvaltningsnivå.
Skärholmen verkar ha en viss återrapportering, enligt beställare, utförare och enhetschefer.
Dessa verkar också generellt nöjda med utförd tjänst.
Leverantörerna är eniga om att lägsta pris gör avkall på kvalitén. De är rörande överens om att
man inte kan utföra tjänster av god kvalitet och service med den prisnivå som avtalen nu ligger
på. På beställarsidan råder det delade meningar. Alla är överens om att lägsta pris är enklast i
sammanhanget. Skärholmen uttrycker dock en oro för vilka leverantörer detta kan resultera i.
Detta med tanke på branschens allmänt dåliga rykte.

5.2 Uppföljning och kontroll
Hur viktigt är då uppföljning och hur mycket tid lägger Stockholm stad ner på att följa upp
städkontrakten? I figur 2:1 kan vi se att strategiavdelningen i stadshuset har som mål att lägga
ner näst intill lika mycket resurser på uppföljningsarbete som på planering och utformning av
förfrågningsunderlag. Om detta följs var en av huvudfrågorna i vår undersökning. Av resultatet
av de intervjuer vi utförde kunde vi se att en skillnad råder mellan stadsdelarna. I Skärholmen
kan vi se att striktare regler kring uppföljning har utformas än i de två andra förvaltningarna. I
Skärholmen är upphandlingsstrategen delvis inblandad i uppföljningsprocessen tillsammans
med enhetscheferna.
I EÅV och Södermalm visade det sig att det inte finns någon systematik för uppföljning. Därav
är det heller ingen större kontroll huruvida städbolagen sköter sina uppgifter enligt avtal eller ej.
I dessa stadsdelar har uppföljningsarbetet helt lämnats över till de ansvariga på enheterna.
I förfrågningsunderlagen kan vi också urskilja en skillnad av kraven på kontroll av städning och
uppföljning. Endast i Skärholmens förfrågningsunderlag kan vi se att det finns regleringar om
hur både kontroll av städning ska följas av utförande bolag. I Södermalms underlag finns
ingetdera specificerat. Nilsson m.fl. betonar ”att om utföraren vet att beställaren i efterhand
kommer att följa upp den verksamhet som bedrivs minskar risken att låg kvalitet får chans att
slå tillbaka i för hög utsträckning slå tillbaka i den mening att medborgare eller förskolepersonal
klagar eller upplever verksamheten som undermålig”.
Detta visas tydligt på enheterna, då det förekommer klagomål från både personal och anhöriga
att slarv vid städning förekommer.
Vidare nämns det litet om kontroll av utförande personal. Skärholmen skriver att utförande
personal skall bära synlig ID-bricka samt att de äger rätt att kontrollera om personen i fråga är
redovisad i avtalet. EÅV och Södermalm skriver endast att personen skall bära namnbricka och
kunna visa ID. När vi talade med enheterna framkom att ingen kontroll göres på städarna.
Problem med skärholmens upplägg är flera. Dels så framgår inte hur personalen skall
identifieras, då även en namnbricka skulle kunna tänkas vara en identifikation. Dels så är det en
ganska hög personalomsättning i städbranschen, vilket försvårar att ha med personal på avtalet.
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Däremot borde det vara görbart att varje ny person som kommer till ett uppdrag visar papper på
att hon eller han faktiskt är anställd.
Vi tycker dock att det är lite konstigt att större krav inte ställs på kontroll av personal när alla tre
på förvaltningarna är medvetna om att fusk och svart arbetskraft förekommer.
Som Nilsson m.fl. nämner om vikten av systematik och uppföljning. Har man inte någon
systematik är det lätt att uppföljningen mest blir ett spel för galleriet. Risk finns alltså att
entreprenörerna inte oroas av att deras personal kontrolleras.
När vi talade med enheterna visade det sig att de flesta endast hade uppföljningsmöten vid
behov. Detta kan tolkas på flera sätt. I de flesta fall handlade det om krismöten när städningen
fallerat och det verkligen behövdes. Istället för att löpande ha möten och försöka bibehålla en
jämn hög kvalitet.
Frågan om vi kunde ta del av uppföljningsmötesprotokollen var mer menad för att undersöka
om dylika förekom.
Enligt ESV bör data finnas lättillgängligt för att kunna görande löpande uppföljning. I vår
undersökning kan vi se att det i många fall inte görs några dokumentationer av klagomål eller
uppföljningsmöten. Bristande dokumentation tycks också ha försvårat arbetet för stadsdelsförvaltningarna när det gäller att få en översiktlig uppföljning. Detta främst EÅVs och
Södermalms stadsdelsförvaltningar. Grunden till detta verkar dock vara att inga sådana krav
ställs.
Skärholmen hade en leverantör föregående avtalsperiod som misskötte sig kraftigt. Det förekom
ständigt diskussioner om hur städning skall gå till. Per idag har de förbättrat sitt arbete kring
kontroller och uppföljning. Argyris teori om lärande organisationer visas här påtagligt;
organisationers förmåga att lära sig och ta med sig till nästa gång. Här har en ”double-loop”
skett. Skärholmen vet nu vikten av att inte bara låta avtal löpa och hoppas att leverantörer sköter
sig. Det är alltså en strategisk förändring som lett till att upphandlare, enhetschefer och
leverantörer nu har en ständigt pågående dialog. I de andra stadsdelarna görs endast direkta
klagomål från enheterna till städbolagen, förutsatt att någon orkar ta tag i det. I de fall det över
huvud taget sker något är det en ”single-loop”.

5.3 Kontraktsstyrning och relationer
Graw och Maples (1994) skriver i Bryntse (1994) att kontrollen av kontraktsutförandet kan vara
problematisk då tjänsteverksamhet många gånger är händelsestyrd och utspridd på olika enheter.
Detta visar sig stämma väl överens i vår undersökning. Främst i Södermalm visar sig detta, då
allt ansvar ligger på enhetsnivå. Upphandlingsstrategen som är ytterst ansvarig, har ingen
kontroll eller överblick huruvida efterfrågad tjänst levereras enligt avtal. Detta kan vara på
grund av bristande kommunikation med utförande part och upphandlande enhet.
Gadde och Håkansson nämner att ”förbindelsen i relation utgör en trygghet, där samarbetet och
personlig kontakt är en lång process där förtroende byggs upp. Ömsesidigt förtroende är
grundläggande för långsiktiga relationer”. I vår studie kan vi se en tendens till att förtroende
mellan upphandlare och entreprenör bygger mer på vad som står skrivet i kontraktet än
ömsesidigt förtroende. Samtliga leverantörer som vi talat med pekar på att ”LOU” står emellan
dessa parter. Denna lag tycks enligt leverantörerna försvåra för långsiktiga relationer med
kommunen. Bland annat det faktum att avtalstiden är begränsad. Detta gör att när en ny
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upphandlingsprocess sätter igång, så vinner den leverantör som angivit lägst pris och tidigare
relationer ej har någon inverkan.
På beställarsidan ser vi tydligt att Altin har en god relation med utförande bolag, medan EÅV
och Södermalms upphandlare helt saknar kontakt med entreprenörerna.
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6.

Avslutande diskussion

I detta sjätte och avslutande kapitel inleder vi med en slutsats och diskussion. Där behandlar vi
det vi kommit fram till med vår analys och vårt analysverktyg. Vi fortsätter med förslag på
förbättring som skulle kunna tillämpas, och avslutar med förslag på vidare forskning på
området

6.1 Slutsats och diskussion
Enligt Bryntse är god löpande kommunikation mellan beställare och utförare en förutsättning
för styrning med kontrakt. Kommunikation är av stor vikt vid både definiering, genomförande
och utvärdering av tjänsten. Detta beskriver även vår analysmodell.
Alla strateger och städentreprenörer i vår studie uttrycker en oro för lägsta pris som
urvalskriterium, men få alternativ finns att tillstå. Alternativet ”ekonomiskt mest fördelaktigt”
verkar vara svårt att utvärdera när det handlar om lokalvård. Här finns således ett problem.
Den slutsats vi har dragit i vår studie är att uppföljning kan vara mycket viktigt för att öka en
tjänsts kvalitet. Dock så får man inte heller underskatta vikten av kommunikation i alla led.
Beställarna måste definiera vad som önskas på ett adekvat sätt. Utförande part bör göra vad de
blivit ålagda att göra, men även ha en dialog med enheten de jobbar för. Enheten i sin tur bör ha
en löpande kommunikation och återrapportering till förvaltningen så att dessa ser hur
entreprenören sköter sig. På så sätt vet utförande part att de har ögonen på sig och
förhoppningsvis leder det till att den röda ytan i vår modell maximeras. Det vill säga en optimal
tjänstekvalitet.

Figur 6.1: Vår analysmodell från kapitel 3
Som vi skrev är vikten av uppföljning - liksom konkurrensverket skriver – stor. Skärholmens
stadsdel gav intrycket av att de är duktiga på uppföljning för att foga sina entreprenörer. De är
dock fortfarande oroliga för att kommande entreprenörer skall hålla en undermålig kvalitet, där
man igen tvingas till långa diskussioner och möten om hur städning skall gå till. Orsaken till
detta är som vi tidigare diskuterat; att de måste välja den leverantör som lägger lägsta pris i sitt
anbud.
En nära relation mellan utförande entreprenör och beställande enhet har enligt vår undersökning
skapat ett större förtroende och resulterat i en bättre leverans och ett mindre gap mellan
efterfrågad och utförd tjänst. Detta visar sig tydligt i Skärholmens stadsdel. Man ska dock inte
glömma bort att Skärholmen är en liten stadsdel i jämförelse, med bara två stycken städbolag
som avtalspartner. Södermalm har stort antal invånare samt ett ramavtal med 15 stycken
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städleverantörer. EÅVs avtal täcker flera stadsdelar och är ett geografiskt stort område, även de
har ett ramavtal med flera avtalsparter. Detta försvårar givetvis för förvaltningarna att få en
överskådlig och enhetlig uppföljning i stadsdelarna. Men med detta minskar inte vikten av
uppföljning - snarare tvärtom.
Det finns alltså fördelar med att ha få entreprenörer då det underlättar för beställare att hålla en
god relation få än många utförare. Dock så går detta inte ihop med politiska direktiv om att
gynna småföretag då ett litet bolag kan ha svårt exempelvis utföra städning på hela Södermalm.
Det bör dock inte vara en omöjlighet att hålla en strikt formell relation där man på ett relevant
sätt kommunicerar vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt över hela avtalsarean.

6.2 Förslag på förbättring
Förslagsvis bör Stockholms stad förbättra sina kontroll- och uppföljningsrutiner, detta i alla led.
En enhetlig standard med tillvägagångssätt och rutiner skulle möjligen kunna vara vägen att gå
för att underlätta detta. Strategerna behöver också en större överblick i de större stadsdelarna
och där enheterna är vida utspridda. Förslag till detta är att använda sig av något slags
återrapporteringssystem eller av regelbundna enkätutskick till enheterna angående kundnöjdhet
av städning. Man skulle även kunna använda sig av stickprov av hur rent lokalerna egentligen
städas, exempelvis PH-värdet på förskolornas golv eller mätning av bakteriefloran på ett visst
objekt på ett vårdhem. Man behöver alltså kunna mäta kvalitet.
För att mäta kvaliteten på utförd tjänst behövs något slag av mätbarhet. Om detta är möjligt, bör
det förslagsvis redan definieras i förfrågningsunderlagen.
När enheterna sedan följer upp städningen så måste resultaten på ett tydligt och jämförbart sätt
återkopplas till strategisk nivå så att dessa vid behov kan sätta större press på leverantörerna att
uppfylla sina åtaganden.
Om entreprenörerna är medvetna om att denna typ av återkoppling faktiskt sker så tror vi att det
ökar motivationen att utföra sina uppgifter på ett bättre sätt. Detta förringar dock inte kravet att
faktiskt kontrollera.
Vad som också är en viktig del i uppföljning är att löpande kontroller av städföretagen utförs.
Med tanke på det rykte städbranschen har om bland annat svarta löner och fusk så borde man
förslagsvis utföra hårdare kontroller av personalen. Exempelvis så borde enheterna ha en lista på
vilka som är anställda i levererande bolag och se till att detta kontrolleras och uppdateras
regelbundet. Tillkommer en ny person på ett uppdrag skall denna kunna identifieras, liksom att
städledaren bör kunna uppvisa anställningsbevis för den nyansatte.
Ett annat förslag som skulle kunna vara av avgörande betydelse är att sanktioner sätts till mot
entreprenörer som missköter sina uppdrag. Det skall dock även till sanktioner mot enheter i
stadsdelsförvaltningen som slarvar med uppföljning, eller använder företag som ej är
avtalsleverantörer.
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6.3 Sammanfattning
I inledningen hade vi en huvudfråga som vi ville besvara, om staden Stockholm stad följer upp
leveranskvaliteten på städning. Vi hade även tre underliggande frågor som vi ville skrapa lite på
ytan för att skapa en större rymd i uppsatsen:


Följer Stockholms stad upp leveranskvalitet på städupphandlingar?
- Finns det ett ”gap” mellan beställd och upplevd tjänst?
- Är kvalitetsbegreppet uppföljningsbart?
- Finns det underlag att kontrollera och följa upp?

Vad vi kommit fram till är att staden gör mycket lite uppföljning på ledande nivå. Det är upp till
respektive enhet att sköta detta. Förvaltningarna bör kunna göra mycket mer i frågan än bara
undersöka om avtalsleverantörer har en personalkostnad som motsvarar en viss procentsats av
omsättningen.
Kvalitetsbegreppet är enligt våra teorier uppföljningsbart. Det som förekommer i
förfrågningsunderlagen vi studerat är mer abstrakt. Det är genomförbart men mer finns att göra i
definitionen. Däremot skulle flera av kraven kunna följas upp bättre och se till vilken grad dessa
är uppfyllda. Vilket enligt teorierna är kvalitet. Det vill säga, underlagen finns där, men kanske
ska förfinas lite.
Frågan om det finns ett gap mellan beställd och levererad tjänst är däremot svårare.
Uppenbarligen existerar det ett gap i och med att städningen som beställs skall leverera tjänsten
rent, medan enheterna i många fall anser att det inte är rent.
Graden och storleken på detta gap är föremål för en egen studie.

6.4 Förslag på vidare forskning
Aspekter som skulle vara mycket intressanta att forska vidare kring är en kvantitativ forskning
som berör den faktiska städnöjdheten hos enheterna i staden. Samt med analysmodellen i denna
uppsats som grund studera hur stor den röda delen är.
Det skulle även vara intressant att studera grön, gul och orange del för att se var det brister. Om
det är beställningen, leveransen eller upplevelsen som bör justeras
Vidare kan det vara intressant att studera om och hur mycket extra kommunen tvingas betala för
”grå yta 3”, det som utförs och önskas av enheterna, men inte beställs av upphandlarna. Det vill
säga sådant som ligger utanför avtalet.
Författarna anar att det finns risk att sådant som beställs av enheterna, men som ligger utanför
ramavtalet kostar avsevärt extra.
Detta vore intressant att verifiera eller förkasta.
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Bilagor
Bilaga 1
Frågeschema till entreprenörer

Info om företaget - antal anställda/ antal år med samarbete med sthlm stad/omsättning/antal
kontrakt med sthlm stad . Vilket område kontor, vård el dagis? Vad skiljer sig i dessa områden?
1. Tycker ni Stockholm stad följer upp kontrakten ni har?
2. Blandas ni in? På vilket sätt?
Hur mycket tid och resurser lägger ni ned på uppföljning?
3. Får ni respons och feedback på uppföljningen?
4. Känns resultaten relevanta?
5. Sker dagliga kontroller av städning? Från vem?
6. Känner ni er kontrollerade?
7. Skiljer sig städuppföljning och kontroll avsevärt när det gäller offentlig/privat sektor?
Hur?
8. Vad har ni för definition på kvalité?
9. Anser ni att ni uppfyller kontrakten?
10. Har ni förtroende för beställarsidan?
11. Känns det som beställare har förtroende för er?
12. Vad anser ni om att företag med lägsta pris vinner i upphandling? Förslag på ändringar?
13. Egna tankar kring samarbete med offentliga sektorn
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Bilaga 2
Frågeschema till beställare

1. Följs kontrakten upp?
2. Hur?
3. Finns modell för uppföljning?
4. Anses resultatet som viktigt?
5. Sammanställs det och sparas?
6. Används resultat till kommande upphandlingar?
7. Använder ni andra förvaltningars "erfarenheter" vid upphandlingar? (ex andra
förvaltningars uppföljningar)
8. Är data lättillgängligt?
9. Finns någon definition på kvalité?
10. Uppfyller leverantörer utlovad kvalitet?
11. Sker löpande kontroll av städade ytor?
12. Hur är förtroendet till leverantörssidan?
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Bilaga 3
Frågor och svar från enhetschefer
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