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Kan eliminera konkurrenshämmande och/eller 
kostnadsdrivande lösningar

Kan inspirera till nya eller innovativa lösningar

Fler potentiella anbudsgivare kan ge bättre konkurrens

Öppnar upp för alternativa lösningar

Behöver inte beskrivas i detalj

Möjliggör större förhandlingsutrymme

Mer ändringsflexibelt avtal

Funktionskrav!
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Kan ge alltför ”öppen” kravspecifikation

Prövning och utvärdering kan kräva (resurskrävande) praktiska 
tester, gärna i verklig miljö och med verkliga användare.

Marknaden är inte alltid med på noterna.

Kan ge större ovisshet om marknadens förmåga att svara på 
anbudsförfrågan.

Kan öppna för en lösning som man inte förutsåg och inte önskar.

Funktionskrav!
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Vilket ”problem” ska upphandlingsföremålet lösa?
Osäkerheten i 
upphandlings-
föremålet

Möjligheten
till beskrivning
och kontroll

STOR

LITEN

LITEN STOR

Funktionsupphandling

?

Utförande-
upphandling
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Alternativa mål

Utförandeavtal
Att upphandla en teknisk 

produkt av visst utförande 
eller viss konstruktion eller 
att få en viss tjänst utförd

Funktionsavtal
Att upphandla en funktion 

som ska fylla ett behov i 
beställarens operativa 

verksamhet

Ansvaret för behovs-
tillfredsställelse hos 

Beställaren

Ansvaret för behovs-
tillfredsställelse hos 

Leverantören
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Från behov till utförande (1)

Behov
Funktions-

områden Funktioner Utförande

Beställarens ansvar

Beställarens ansvar

Leverantörens
ansvar

Leverantörens ansvar

Utförande-
upphandling

Funktions-
upphandling
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Från behov till utförande (2)

Beställarens ansvar

Beställarens ansvar

Leverantörens
ansvar

Leverantörens ansvar

Utförande-
upphandling

Funktions-
upphandling

Behov
Funktions-
områden

Funk-
tioner Utförande

Tekniska
prestanda
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En FUNKTIONSUPPHANDLING är i grunden en 
TEKNIKUPPHANDLING, där kravsättning sker med 
funktionskrav och inte med utförandekrav, samt där 
leverantören tar ansvar för att den framtagna och
levererade produkten fyller avtalad funktion.

Funktion är ”sådan användbarhet eller sådan 
för användbarhet nödvändig egenskap, som 
normal konstateras genom mätning, provning 
eller nyttjande”.

Teknisk lösning är ”material, vara, 
konstruktion eller utförande som angetts på 
ritning, i beskrivning eller på annat sätt”
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§ Vid motstridighet mellan funktionskrav i förfrågningsunderlag och 
teknisk lösning i anbudshandling ska funktionskravet gälla före den 
tekniska lösningen.

§ Om beställaren har föreskrivit eller eljest fordrat viss teknisk lösning, 
ska utförande enligt lösningen anses uppfylla kontraktsenliga 
fordringar. 

§ Om beställaren efter antagande av entreprenörens anbud godkänt
viss av entreprenören föreslagen teknisk lösning, ska utförande enligt 
entreprenörens förslag anses uppfylla kontraktsenliga fordringar 
under förutsättning att förslaget inte förändrar det som tidigare avtalats 
eller sådan förändring särskilt avtalas. 

Entreprenören ansvarar dock – såvida inte omständigheterna 
uppenbarligen föranleder till annat – för att entreprenaden i berörd del 
uppfyller kontraktsenliga fordringar beträffande funktion och för att 
entreprenaden i övrigt uppfyller kontraktsenliga fordringar.
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Funktionsåtagande för en underhållstjänst

Leverantören ska, i enlighet med villkoren i 
detta avtal jämte tillhörande bilagor, ansvara för 
det underhåll av enheten som erfordras för att 
säkerställa att de krav 
innehålls, vilka framgår av ………

Krav på 
funktionsdugligt 
tillstånd

Definition av
funktionsodugligt
tillstånd
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Kostymköpet – en upphandling

Köpets olika delmoment

1. Man konstaterar att en ny kostym behövs

2. Man funderar ut hur kostymen ska se ut och vad den 
ungefärligen får kosta

3. Man letar efter några sådana kostymer i några butiker, tar 
reda på kvalitet och pris och jämför med det man vill ha.

4. Man väljer det kostymalternativ som stämmer bäst i 
utseende, pris och kvalitet

5. Man köper den kostymen
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Kostymköpet – en teknikupphandling

Köpets olika delmoment

1. Man konstaterar att en ny kostym behövs

2. Man skriver ned (specificerar) hur kostymen ska ut, såsom storlek, material, 
form färg etc och vad den ungefärligen får kosta. 

3. Man lämnar kostymbeskrivningen till minst två skrädare och ber om pris och 
färdigtidpunkt.

4. Man ser på kostymalternativens överensstämmelse med beskrivningen och 
bedömer kvalitet och pris.

5. Man diskuterar (förhandlar) med en eller flera av skräddarna om 
förändringar eller kompletteringar i utförande och kvalitet samt om pris och 
leveranstid och skriver därefter avtal om leverans.

6. Man tar emot kostymen, provar den (leveranskontroll) och betalar därefter.
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Kostymköpet – en funktionsupphandling

Köpets olika delmoment

1. Man konstaterar att en ny klädedräkt behövs för ett visst ändamål, t ex för en 50-års fest.

2. Man beskriver i vilket sammanhang och för vilket ändamål klädedräkten ska användas 
(dess funktion) och vad den ungefär får kosta. Önskemål om hänsyn till egen smak, 
aktuellt mode etc anges också

3. Man lämnar  funktionsbeskrivningen till minst två skrädare och ber om utförandeförslag, 
kvalitet, pris och färdigtidpunkt.

4. Man sammanställer alternativens totala egenskaper och överväger om något av dessa 
kan accepteras.

5. Vid behov förhandlar man med en eller flera skräddare om ändring av egenskaper som 
teknik, utseende, material, pris, leveranstid etc och skriver därefter avtal om leverans.

6. Man tar emot klädedräkten, som i detta fall visade sig vara en kostym, provar den och 
jämför mot beskrivningen i avtalet och betalar därefter.
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Köper du funktion eller utförande?

Är resultatet eller lösningen det viktiga?

Vem vet bäst hur uppgiften ska lösas?

Vem tar ansvaret för att lösningen fungerar? (Och risken 
för att den inte gör det?)
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Att köpa funktion eller utförande?
Funktionsupphandling innebär att

beställaren efterfrågar (specificerar och verifierar) ett resultat av 
leverantörens verksamhet och inte verksamheten i sig

leverantören ges friheten att välja hur uppgiften ska lösas

leverantören tar ansvar för resultatet i form av avtalad prestation (funktion) 
i verklig miljö

olika leverantörers tekniska lösningar (utföranden) tillåts konkurrera med 
varandra

leverantörens tekniska förmåga (kompetens) och resurser för lösandet av 
uppgiften är viktiga kriterier vid val av leverantör

beställaren frånsäger sig möjligheten att detaljstyra utförandet av 
uppgiften
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Att köpa funktion eller utförande?
Utförandeupphandling innebär att

beställaren tror sig veta bättre än leverantören hur uppgiften ska lösas

leverantören ”låses in” av föreskrivet utförande (avtalad teknisk lösning) 

beställaren tar ansvar för att det avtalade utförandet ger avsett resultat 
(risken stannar i huvudsak hos beställaren)

beställaren kan styra leverantören under genomförandet (ändra i 
utförandespecifikationen)

leverantören inte behöver ha ”systemkompetens” (den förutsätts 
beställaren svara för) 

leverantören blir gladare än vid funktionsupphandling (mindre ansvar och 
mindre affärsrisk för leverantören)
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Tänk på att…

koppla funktionskraven till verksamhetens uppdrag, strategier, 
mål och tydliga önskade effekter och resultat.

testa och utveckla funktionskraven genom intern och extern 
dialog.

ta fram en utvärderingsmodell som är öppen och transparent. 

definiera vilka kriterier som är viktigast för att bedöma hur väl 
lösningsförslagen möter efterfrågad funktion och vilka 
bedömningsgrunder som ska gälla.

ha en plan för hur avtalet ska följas upp.
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5 myter

om funktionskrav
vid 

offentlig upphandling
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Funktionsupphandling är ett eget 
upphandlingsförfarande1
Funktionskrav kan bara användas 
i innovationsupphandlingar2
Funktionskrav går inte att utvärdera3
Funktionskrav går inte att följa upp4
Det går inte att blanda funktionskrav 
och utförandekrav5
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Det går alldeles utmärkt att formulera krav i form av 
funktion oavsett vilket upphandlingsförfarande som 
används. Det är dessutom oftast missvisande att prata om 
funktionsupphandling eftersom det är mycket få 
upphandlingar som enbart består av funktionskrav.

Att använda sig av ordet funktionsupphandling kan få 
mottagaren att tro att det är ett särskilt 
upphandlingsförfarande. Men det handlar om att formulera 
krav utifrån vad som ska uppnås, och inte för hur det ska 
uppnås.

Funktionsupphandling är ett eget 
upphandlingsförfarande1
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Nej, det stämmer inte. 

Funktionskrav kan faktiskt användas i alla 
upphandlingar, inte bara när upphandlingen 
är inriktad på helt nya lösningar. 

Att ställa funktionskrav handlar om att ge 
leverantörerna möjlighet att visa sin 
kreativitet och att ge dem större frihet 
att komma med förslag på utförandet.

Genom att använda funktionskrav skapas möjligheter för leverantörerna att 
offerera nya lösningar som kanske är okända för köparen, men som kan vara 
både effektivare och billigare. 

Om en upphandling söker innovativa lösningar på komplexa problem, kan 
funktionskrav vara en förutsättning för att lyckas.

Funktionskrav kan bara användas 
i innovationsupphandlingar2
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Jo, funktionskrav går utmärkt att utvärdera.

Men det är viktigt att i förväg ha tänkt igenom 
hur de offererade lösningarna ska bedömas och 
vilka bevis som ska lämnas in. 

Utvärdering kan ske på ett flertal olika sätt. 

Exempelvis med stöd av utvärderingsgrupper, 
tester för användbarhet, testinstallationer eller 
genom bedömning av inkomna bevis.

Funktionskrav går inte att utvärdera3
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Funktionskrav går inte att följa upp

Jo, det är möjligt att följa upp funktionskrav.

I uppföljningen mäts leverantören på hur den 
faktiska lösningen lever upp till funktionen. I 
avtalet regleras vad som händer om resultatet 
inte uppfylls.

Uppföljning av funktionskrav är inriktat på att 
mäta resultatet av den levererade lösningen. 

Det kan exempelvis handla om att mäta om 
energiförbrukning blivit lägre. Viktigt är att på 
förhand ha tänkt igenom hur mätningen ska gå 
till.

4
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Det går inte att blanda funktionskrav 
och utförandekrav

Jo, att blanda funktionskrav och utförandekrav 
kan faktiskt ofta vara nödvändigt. 

Det kan finnas ett antal förutsättningar och 
gränssnitt som måste beskrivas i detalj. Utan 
dessa förutsättningar kanske lösningen inte är 
praktiskt genomförbar. 

Det kan exempelvis vara krav på en IT-
anslutning till befintlig hård- eller mjukvara. När 
både funktionskrav och utförandekrav används 
gäller det dock att vara uppmärksam så att ett 
utförandekrav inte utestänger funktionen.
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