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Abstrakt 

 
En statlig myndighet, en kommun, ett landsting, ett statligt eller kommunalt bolag 

som vill upphandla en medarbetarundersökning kan välja det anbud som är 

ekonomiskt mest fördelaktigt, vilket innebär en sammanvägning av kvalitet och pris. 

Beställaren måste besluta sig för vilka kvalitetskriterier som är relevanta och hur 

kvaliteten ska mätas. Av det förfrågningsunderlag som en beställare skickar ut vid 

en upphandling ska bedömningskriterierna framgå. En potentiell leverantör ska 

kunna avgöra om det är mödan värt att delta i konkurrensen. Sextio upphandlingar 

av medarbetarundersökningar under åren 2009-2012 har undersökts och det förs en  

diskussion om hur kvaliteten mätts, och om de skalor som använts vid mätningarna 

är lämpliga för ändamålet. Granskningen visar bland annat att kvalitetskrav och 

tilldelningskriterier ofta lämnar ett stort utrymme för tolkningar och att det sällan är 

tydligt hur anbuden kommer att bedömas.  
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1 Inledning 

Det är inte ovanligt att företag, myndigheter och andra organisationer undersöker vad 

personalen anser om sitt arbete och sin arbetsplats. Myndigheter, landsting, kommuner 

och övriga organisationer som omfattas av lagen om offentlig upphandling och som 

beslutar sig för att genomföra en sådan undersökning och inte vill genomföra den 

själva, måste för att inte komma i konflikt med lagstiftningen upphandla tjänsten. 

Detta givet att den beräknas betinga ett pris som gör att den inte kan direktupphandlas. 

I januari 2012 låg gränsen för direktupphandling vid 284 000 kr. 

Vid en upphandling måste beställaren ofta väga samman flera aspekter och fatta 

ett beslut som rymmer flera dimensioner. Beställaren måste fundera på vad som är 

målet med undersökningen och vilka krav man ställer på den. Man kan vara klar över 

vissa minimikrav och om dessa är uppfyllda så anlitas den leverantör som är billigast. 

En annan möjlighet är att det finns en budgeterad summa pengar och den leverantör 

väljs som har mest att erbjuda för pengarna. Det tredje alternativet är att först försöka 

fastställa vad som är det minsta som leverantören ska kunna erbjuda i 

kvalitetshänseende. Av de leverantörer som uppnår denna miniminivå, väljs den som 

erbjuder den bästa kombinationen av pris och övriga kriterier. Det är den sistnämnda 

typen av upphandling som behandlas i uppsatsen som bygger på en granskning av 60 

upphandlingar av medarbetarundersökningar under perioden 2009-2012. 

1.1 Syfte 

Om en myndighet eller annan upphandlande organisation inte är tydlig med vilka krav 

som ställs på den medarbetarundersökning man står i begrepp att upphandla och hur 

anbudsbedömningen kommer att göras, uppstår det en osäkerhet om i vilken 

utsträckning konkurrensen sker på lika villkor. Otydlighet kan även få till följd att en 

anbudsgivare som inte ens klarar minimikraven har lagt ned resurser på deltagande i 

en konkurrens som man i princip aldrig haft möjlighet att vinna.  

Uppsatsen syftar till att undersöka om de granskade upphandlingarnas 

förfrågningsunderlag och kravspecifikationer är tydliga och vilka problem en 

eventuell otydlighet skulle kunna innebära. Ytterligare en frågeställning är hur 

tydligheten skulle kunna förbättras. 

  

1.2 Tillvägagångssätt 

Datamaterialet utgörs av upphandlingar som publicerades 2009-2012 och registrerats i 

Visma Opics databas som är marknadens största och mest heltäckande kommersiella 

databas [1, sid 560]. I databasen registreras upphandlingarna med hjälp av den 

hierarkiskt uppbyggda CPV-koden, där CPV står för Common Procurement 

Vocabulary. 79000000-6 står för Företagstjänster m.m och längre ned i hierarkin 

hittar man till exempel opinionsundersökningar. Däremot saknas en kod för 

medarbetarundersökningar. Genom att fritextsöka på ”Medarbetarundersökning” 

respektive ”Medarbetarenkät” identifierades ett åttiotal undersökningar under den 

nämnda perioden. Att begränsa datamaterialet var nödvändigt och tidsperioden 

begränsades av detta skäl till fyra år. Undersökningar som inte registrerats i Visma 

Opics databas eller där registrerats under en annan rubrik än 

”Medarbetarundersökning” eller ”Medarbetarenkät” ingår inte i datamaterialet. 

Medarbetarundersökningar som betingar ett lägre pris kan, men behöver inte, 

direktupphandlas. Ytterligare begränsningar var nödvändiga. En genomgång av 
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upphandlingarna gav vid handen att ett drygt tjugotal upphandlades enligt principen 

lägsta pris och dessa fick också utgå. Sextio upphandlingar återstod. 

I centrum för analysen står beställarens förfrågningsunderlag, i vilket man hittar 

den modell som beställaren ska använda för att utvärdera anbuden. Även andra 

dokument som kravspecifikationer, anbudsinbjudningar och rättsfallsdokument var av 

intresse. Ibland framgår de obligatoriska kraven av förfrågningsunderlaget, ibland 

ligger de i ett separat dokument. En leverantör måste uppfylla beställarens s.k. 

obligatoriska krav för att överhuvudtaget kunna komma ifråga för uppdraget. Dessa 

krav framgår i normalfallet av kravspecifikationen, som ibland ligger i samma 

dokument som förfrågningsunderlaget men i andra fall utgör ett eget dokument. 

  För flertalet upphandlingar existerade det ett flertal dokument i databasen. Det 

förekom dock att det för en viss upphandling var uppenbart att det saknades något 

dokument, eller att dokumentet vid nedladdningstidpunkten enbart existerade i form 

av en internetgenväg som inte längre var i funktion. Det handlar dock om ett fåtal 

dokument och eftersom uppsatsen på intet sätt syftar till att försöka identifiera enstaka 

egendomligheter bör detta inte vara något större problem. Ingen av de sextio 

upphandlingar saknar dokument helt och hållet.  

Hur stor andel av det totala antalet upphandlade medarbetarundersökningar under 

perioden 2009-2012 som finns i den aktuella databasen är okänt, likaså hur många 

som eventuellt skulle kunna finnas där under någon annan rubrik än 

”Medarbetarundersökning” eller ”Medarbetarenkät”. 

Av praktiska skäl får uttrycket leverantör nedan beteckna både de som har lämnat 

ett anbud vid en offentlig upphandling och de som överväger att lämna ett sådant 

anbud. I det senare fallet kan beslutet om att delta i upphandlingen eller inte påverkas 

av hur krav och tilldelningskriterier är utformade.  

 

1.3 Medarbetarundersökningar 

Någon vedertagen definition av vad som utmärker en medarbetarundersökning eller en 

medarbetarenkät finns förmodligen inte. I förfrågningsunderlagen uttrycks ibland 

syftet med den undersökning som ska upphandlas. Detta kan vara till exempel att 

”beställarens enheter ska ha ett gemensamt mätinstrument som stöd för att utveckla 

attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av engagerat ledarskap, 

medarbetarinflytande och aktivt arbetsmiljöarbete”. Ett annat exempel är att 

undersökningen ska ”öka kunskapen om hur medarbetare och chefer ser på sitt arbete, 

kunna följa upp resultat av genomförda åtgärder samt identifiera utvecklings- och 

förbättringsområden”. 

 Ibland specificeras vilka frågeområden som undersökningen ska beröra och det 

kan då handla om till exempel arbetstillfredsställelse, arbetsbelastning, samarbete, 

ledarskap, styrning, kompetensutveckling, lön och fysisk arbetsmiljö. Det finns även 

exempel på upphandlingar där varken syfte eller frågeområden är specificerade i något 

av de dokument som finns i databasen. Samtliga undersökta beställare förväntar sig att 

undersökningen genomförs i enkätform, i vissa fall förväntas leverantören också ge 

konkreta förslag på åtgärder baserade på enkätresultaten.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kortfattad översikt av lagstiftningen och därpå följer en 

översiktlig diskussion om mätbarheten hos de ovillkorliga s.k. skall-kraven i de 

undersökta upphandlingarna. Sedan beskrivs och diskuteras de tilldelningskriterier 

som förfrågningsunderlagen innehåller och vad som i dessa sagts om hur 

bedömningarna kommer att göras. På detta följer ett avsnitt om beslutsfattande 

individuellt och i grupp. De skalor som förekommer i det undersökta materialet har 

fått ett eget avsnitt och här diskuteras också om anbuden bedömts gentemot övriga 
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anbud eller mot en skala med väldefinierade bedömningsnivåer. I det förstnämnda 

fallet är värderingen av ett anbud avhängigt av hur övriga anbud bedöms. Är 

konkurrensen kvalitetsmässigt svag blir det egna anbudet högre betygsatt än om 

konkurrenterna bedöms hålla en hög kvalitet. I det andra fallet ska ett enskilt anbuds 

betygssättning inte påverkas av vad konkurrenterna offererar. 

Därefter diskuteras de sätt på vilket ett anbudspris vägts ihop med övriga kriterier 

och några av de rättsfall som de studerade upphandlingarna resulterat i. Slutligen görs 

ett försök att besvara de frågor som ställts inledningsvis. 

2 Lagstiftningen 

En offentlig myndighet som inte är konkurrensutsatt skulle vid en upphandling av 

varor och tjänster kunna ta andra hänsyn än rent ekonomiska. Regelverket om 

offentlig upphandling syftar till att ge invånarna mesta möjliga valuta för 

skattepengarna.  

EU-domstolen har i en dom fastställt att tilldelningskriterierna vid offentlig 

upphandling uttryckligen ska anges i kontraktshandlingarna eller i meddelandet om 

upphandling och vara mätbara [2, sid 141]. Om utvärderingen av anbuden sker enligt 

principen ekonomiskt mest fördelaktigt anbud betyder det oftast att pris och kvalitet 

måste vägas samman. När man diskuterat upphandlingar i tal eller skrift är det inte 

ovanligt att kvalitet får tjänstgöra som en sammanfattande beteckning för allt annat än 

pris. Däremot tillåter inte regelverket en sådan sammanfattande beteckning i 

förfrågningsunderlagen. Vilka kvalitetskriterierna är måste framgå av 

förfrågningsunderlaget eller när upphandlingen annonseras. Bedömningen av vilken 

av produkterna eller tjänsterna som är bäst ska göras utifrån detta underlag. Om 

leverantörerna saknar möjlighet att förstå hur bedömningen kommer att göras är 

lagstiftningens krav på transparens inte uppfyllt. 

Den svenska lagstiftningen bygger på EU-rätten, som genom en generalklausul är 

införlivad i lagen om offentlig upphandling (LOU). På EU:s inre marknad gäller 

lagstiftningen upphandlingar som överstiger vissa belopp, de s.k. tröskelvärdena. 

Sverige har dock bestämt att vid offentlig upphandling i Sverige gäller lagstiftningen 

även om beloppen understiger tröskelvärdena [3]. 

LOU gäller alla upphandlingar som görs av statliga, kommunala och 

landstingskommunala myndigheter. Kommunala och statliga företag omfattas också 

av lagstiftningen, även om det finns vissa undantag. Det avgörande är om företaget 

omsluts av ett offentligt skyddsnät. 

Några principer har av EU-domstolen bedömts vara särskilt viktiga: alla 

leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar, leverantörer får inte 

diskrimineras på grund av nationalitet, intyg och certifikat från en stat ska godtas av 

övriga länder, krav och kriterier i en upphandling måste stå i proportion till vad som 

ska upphandlas samt principen om transparens. [2, sid 32f.]  

Principen om transparens stadgar att en upphandlande myndighet ska lämna 

tillräckligt med information om upphandlingen och om hur utvärderingen kommer att 

göras för att leverantörerna ska kunna utforma konkurrenskraftiga anbud. Denna 

information lämnas i en annons eller i ett förfrågningsunderlag och det är inte tillåtet 

att på ett väsentligt sätt ändra förutsättningarna under upphandlingens gång.  

Förutom kraven på varan eller tjänsten har beställaren möjlighet att ställa krav på 

det levererande företaget. Det kan handla till exempel om kreditvärdighet och att man 

har den kompetens som krävs för att uppfylla kontraktet. [2, sid 134]  

3 Att kategorisera kvalitet 

Kvalitet är ett svårfångat begrepp och någon allmänt accepterad definition existerar 

inte. Ofta betraktas kvalitet som de ”önskvärda egenskaper som kan knytas till olika 
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aspekter av en vara eller tjänst” [4, sid 52]. I upphandlingssammanhang brukar som 

tidigare nämnts kvalitet få beteckna allt annat än priset på varan eller tjänsten. 

Hur man ska kategorisera kvalitet beror på syftet med indelningen. I Goda affärer görs 

en uppdelning i objektiv och subjektivt kvalitet, där objektiv kvalitet är något som ska 

gå att mäta, till exempel att bussar håller tidtabeller. Subjektiv kvalitet är med Goda 

affärers terminologi något som inte går att mäta, det handlar det om bedömningar. 

Utredningen exemplifierar med hur boende anser sig bli bemötta av personalen inom 

hemtjänsten eller på äldreboenden. [1, sid 112]. Mätning kan dock ha en vidare 

betydelse än den som kommer till uttryck i Goda affärer och innebära att kvalitativa 

aspekter representeras med tal [5, sid 2f]. Utifrån en eller flera aspekter kan något till 

exempel bedömas som ”Bra”, vilket i sin tur kan leda till en viss poäng. 

 På marknader där offentlig upphandling är vanligt förekommande brukar kvalitet 

delas in i verifierbar kvalitet, observerbar men inte verifierbar kvalitet och inte 

observerbar kvalitet. Observerbar men inte verifierbar kvalitet har exemplifierats med 

TV-program [6, sid 35]. Det kan vara uppenbart att ett program håller låg kvalitet, 

men om man önskar en förbättring, hur definierar man kvalitet i kontraktet? 

Svårigheten att reglera kvalitetsdimensionen kan vara ett viktigt skäl för företag och 

myndigheter att avstå från upphandling i de fall de kan utföra produktionen i egen regi 

[6, sid 37]. 

Att en buss är försenad kan vara odiskutabelt, men att mäta om busstrafiken i 

stort ska anses ha problem med förseningar kan kräva en ganska omfattande apparat 

och ge upphov till definitionsproblem. Utgångspunkten för indelningen i det följande 

avsnittet är att det ofta handlar om bedömningar, men att denna bedömning kan vara 

lättare eller svårare att göra. 

4 De obligatoriska kraven 

I Mätning av tjänstekvalitet i praktiken skriver författarna att det inte finns någon 

allmänt vedertagen definition av tjänstekvalitet, men att det är viktigt för ett 

tjänsteproducerande företag är att producera det som skapar värde för kunden. Rätt 

kvalitet kommer inte att uppnås om producenten inte förstår problemet och kundens 

behov. [7, sid 44] Det är i förfrågningsunderlaget och i kravspecifikationen som en 

upphandlande myndighet, en kommun eller ett landsting har möjlighet att beskriva 

sina behov och vilken kvalitetsnivå som förväntas. 

En beställare av medarbetarundersökningar kan med hjälp av de obligatoriska 

s.k. skall-kraven bestämma den miniminivå som undersökningen måste hålla. Skall-

kraven är ovillkorliga i den meningen att en leverantör ovillkorligen måste uppfylla 

samtliga dessa krav för att komma ifråga för kontraktet. Visar det sig i efterhand att 

något av dessa krav inte kan uppfyllas av leverantören, är detta att betrakta som 

kontraktsbrott.  

De i denna uppsats genomgångna kravspecifikationerna innehåller totalt sett en 

stor mängd obligatoriska krav. Nedan koncentreras redovisningen till två av en 

medarbetarundersöknings delar: Frågeformuläret och rapportdelen. Frågeformuläret 

innehåller de frågor medarbetarna ska besvara och undersökningen resulterar i 

normalfallet i en rapport där resultaten sammanfattas. 

Det görs i uppsatsen ingen värdering av vilken som är den minimala nivå en 

medarbetarundersökning bör hålla. Detta varierar från fall till fall beroende på vad 

undersökningen syftar till. Däremot görs som nämnts en uppdelning i lättbedömda och 

svårbedömda krav. Ett lättbedömt krav är ett sådant där beställare och leverantör 

borde ha goda möjligheter att komma överens om kravet är uppfyllt eller inte. 

Svårbedömda krav är sådana där det kan uppstå divergerande åsikter.  

  Antingen bedöms leverantören uppfylla ett obligatoriskt krav, eller också gör 

man det inte. Beställaren gör i denna del av utvärderingen ingen bedömning av hur väl 

leverantören uppfyller ett obligatoriskt krav. Det förekommer dock att beställaren 
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anger i förfrågningsunderlaget att man vid ett senare skede kommer att återanvända de 

beskrivningar som lämnats av leverantören av hur denne har för avsikt att uppfylla de 

obligatoriska kraven. I detta senare skede kommer beskrivningarna då att ligga till 

grund för poängsättningen av ett eller flera tilldelningskriterier. 

4.1 Lättbedömda krav 

Exempel på lättbedömda krav hämtade från kravspecifikationerna i det undersökta 

materialet: 

 

 ”Enkäten ska vara utformad på svenska”  

 ”Alltid information om hur många frågor/sidor som återstår”  

 ”Systemet ska ha en spärr som förhindrar att enkäten besvaras mer än en gång per 

medarbetare” 

 ”Möjlighet att stanna/spara/fortsätta/skriva ut” 

 ”Enkäten skall utföras i maj månad”  

 ”Resultatet skall presenteras för förvaltningsledningen i juni månad”  

 ”Resultatet skall redovisas 5 veckor från att undersökningen stängs” 

  ”-Ska skicka minst två påminnelser under insamlingsperioden till dem som inte har 

svarat”  

 ”Leverantören skall, trycka upp, distribuera och samla in pappersenkäterna” 

 ”Resultatrapporterna ska innehålla jämförelse med föregående år”  

 

I ovanstående fall borde de allra flesta kunna bli överens om huruvida kraven är 

uppfyllda eller inte. Det går att föreställa sig att någon hävdar att fackutryck på 

främmande språk innebär att enkäten inte är utformad på svenska eller att om 

leverantören ska trycka upp enkäten så skulle detta innebära att denne inte får anlita ett 

tryckeri för uppgiften. Men i princip så finns det en metod för att avgöra om 

ovanstående krav är uppfyllda eller inte. 

4.2 Svårbedömda krav 

Nedan listas några exempel på obligatoriska krav hämtade från kravspecifikationerna i 

det undersökta materialet och som kan betraktas som svårbedömda: 

 

 Tilltalande layout  

 Tydlig instruktion 

 ”Frågeformuläret ska anpassas efter Beställarens behov och vara flexibelt för 

ändringar” 

 ”Enkäten ska vara utformad så att den ger god svarsfrekvens”  

 ”Enkäten ska ta maximalt 30 minuter att fylla i” 

 ”Vald leverantör skall kunna presentera enkätresultaten på ett pedagogiskt, 

enkelt och tydligt sätt” 

 Enkätinstrumentet skall ”vila på teoretisk grund med ett hälsofrämjande 

perspektiv (salutogent)” 

 Enkätinstrumentet skall ”uppfylla krav på reliabilitet och validitet på minst 

områdesnivå” 

 Vald leverantör skall: ”Erbjuda en hög servicenivå som innebär att ha kund- 

och resultatfokus och vara flexibel och lyhörd” 

 Enkätinstrumentet skall ”ha ett hälsofrämjande perspektiv på individ, grupp 

och organisationsnivå” 

 ”Resultatrapporterna skall innehålla: diagram eller motsvarande” 
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 ”Leverantören skall säkerhetsställa (sic) att: resultatrapporterna presenteras 

lättillgängligt och åskådligt, t.ex. i PPT-format” 

 ”- Ska med god kvalité bearbeta och analysera inkommen data”. 

 ”Resultatrapporterna ska innehålla jämförelse över tid, till exempel senaste tre 

år” 

  

En enskild person skulle kanske inte ha några problem med att för egen räkning 

bedöma om något av ovanstående krav är uppfyllt eller inte, däremot kan det vara 

svårare att bedöma hur andra uppfattar det. Om det hos beställaren är en grupp med 

personer som ska utvärdera något av dessa krav, är det inte givet att samtliga 

gruppmedlemmar kommer att bli överens. Beställare och leverantör kan också ha 

skilda åsikter om ett krav är uppfyllt eller inte. En layout kan upplevas som tilltalande 

och en instruktion som tydlig, men det kan vara svårt att sätta fingret på vad det är 

som gör att man kommer fram till denna bedömning. Om frågeformuläret inte får 

ändras alls är det naturligtvis inte flexibelt, men är det flexibelt om bara vissa 

justeringar är tillåtna? Vad beställaren menar med god svarsfrekvens borde denne 

kanske kunna ge ett mått på, samtidigt som leverantörerna i så fall förmodligen vill 

veta vad som uppnåtts vid tidigare undersökningar. En del personer fyller i enkäter 

snabbt, andra tar god tid på sig. Även om det stora flertalet respondenter bara behöver 

ett par minuter för att besvara vad de anser vara några enkla frågor, ger det inga 

garantier för att de långsammaste noggrant överväger sina ställningstaganden och 

behöver mer än en halvtimme. Ett diagram torde de flesta känna igen, men vad 

motsvarar ett diagram? Räknas alla rapporter som presenteras i PPT-format som 

lättillgängliga och åskådliga, eller krävs det ytterligare något? Var går den gräns där 

data inte längre är bearbetad och analyserad med god kvalitet? Om resultatrapporterna 

ska innehålla en jämförelse över tid, borde beställaren kunna klargöra hur lång 

tidsperiod som minst krävs. Om leverantören har kund- och resultatfokus och är 

flexibel och lyhörd kan det säkert betraktas som att man har hög servicenivå, men vad 

krävs för att man ska bedömas ha kund- och resultatfokus och vara flexibel och 

lyhörd? 

I handboken Enkäten i praktiken ges några grundregler för hur enkäter ska 

utformas. Frågorna ska delas upp tematiskt i sammanhängande avsnitt och 

ordningsföljden mellan avsnitten ska uppfattas som logisk av respondenterna. Neutrala 

frågor kommer först medan sådana som är svårbesvarade eller kan uppfattas som 

provocerande läggs senare. Layoutmässigt är det viktigt att frågorna avgränsas från 

varandra och att frågor och svarsalternativ skrivs på ett enhetligt sätt. [8, sid 94] Dessa 

tips skulle kunna omvandlas till obligatoriska krav. 

4.3 Flera krav i ett 

Ibland slår beställaren ihop flera krav till ett: 

 

 ”Enkäten ska ha tillgängligt språk och layout som underlättar läsning och 

hantering. När färg används ska valet av färger förstärka läsbarheten”. 

 ”Beställaren ska kunna ta bort och lägga till frågor med svarsalternativ både 

av skalkaraktär och ja/nej alternativ. Frågornas reliabilitet och validitet ska 

prövas”. 

 ”Anbudsgivaren ska presentera företagets teoretiska modell för 

Medarbetarenkät där anbudsgivaren visar företagets förmåga att förse 

kommunen med analys som skapar insikt och inspirerar chefer och 

medarbetare till utveckling. Bifoga i anbudet exempel på frågor och analyser.” 

 ”Leverantören ska ha kapacitet att under en treveckorsperiod muntligen 

avrapportera resultatet till regionledningen (tre koncernledningsgrupper), ca 

33 förvaltningsledningar och från 2015 även deltagande bolagsledningar. 
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Leverantören ska även göra en muntlig presentation för projektorganisationen, 

personalchefsgruppen och centrala MBL-gruppen.” 

 ”Resultatet ska därutöver redovisas grafiskt fråga för fråga för tillräckligt 

stora grupper. För mindre grupper ska resultatet endast redovisas indexerat 

(bestäms i samråd med landstinget)” 

 ”Enkäten skall vara utformad så att den ger god svarsfrekvens, vara enkel, 

snabbesvarad och svarstiden får vara maximalt 15-20 minuter” 

 

Att slå ihop flera krav till ett behöver inte innebära ett problem, givet att det är 

uppenbart att det handlar om separata krav. Men flera krav i ett kan innebära att 

syftningen blir oklar. Ett obligatoriskt krav är antingen uppfyllt eller också är det inte 

uppfyllt. Ingår det flera svårbedömda delkrav i ett krav, kan frågan uppstå om en 

mindre god kravuppfyllnad av ett av delkraven kan kompenseras av ett annat delkrav 

uppfylls mer än till miniminivån. 
I det första exemplet innebär förmodligen inte sammanslagningen i sig det största 

problemet, utan det är kanske vad som utmärker ett tillgängligt språk och om färgvalet 

förstärker läsbarheten. 

 I det andra exemplet kan det vara svårt att avgöra om kravet på reliabilitet och 

validitet enbart gäller de eventuellt nya frågorna eller enkäten i dess helhet.  

I det tredje exemplet kan förmodligen leverantören fråga sig om det är den 

teoretiska modellen eller den kommande analysen som ska inspirera chefer och 

medarbetare till utveckling. De frågor och analyser som ska bifogas, är detta ett 

separat krav eller ska det kopplas ihop med leverantörens förmåga att skapa insikt och 

inspirera? 

 I det fjärde exemplet kan det vara så att beställaren inte vet hur många 

bolagsledningar det kommer att finnas 2015. Det verkar handla om närmare fyrtio 

presentationer under en treveckorsperiod, bolagsledningarna borträknat. Så hur många 

presentationer som tillkommer kan vara väsentligt för leverantören att få kännedom 

om.  

I det näst sista exemplet är det inte tydligt om ”mindre grupper” är de som inte är 

”tillräckligt stora” eller om samrådet med landstinget ska avgöra vad som ska räknas 

som en mindre grupp. 

I det sista exemplet kan det mycket väl vara så att en enkel och snabbesvarad 

enkät har goda möjligheter att förbättra svarsfrekvensen. Men om frågorna framstår 

som visserligen enkla, men irrelevanta, kan enkelheten kompensera för den lägre 

svarsfrekvens som skulle kunna bli följden av att respondenterna inte tycker att 

frågorna känns angelägna? 

5 Tilldelningskriterier 

Beställaren av en medarbetarundersökning måste avgöra vilka aspekter som är av 

betydelse och göra klart för sig vad som utifrån dessa aspekter skiljer en bra 

undersökning från en mindre bra. De obligatoriska kraven syftar till att fastställa den 

miniminivå som krävs för att beställaren ska köpa undersökningstjänsten. 

Tilldelningskriterierna är de aspekter som beställaren vid bedömningen av anbuden 

ska fästa avseende vid och som kan ge ett värde för beställaren utöver den miniminivå 

som de obligatoriska kraven ger. Dessa tilldelningskriterier kan poängsättas och vägas 

samman med priset till en poängsumma som avgör vilken av leverantörerna som får 

kontraktet. En annan variant är att kvalitetspoängen divideras med priset och kvoten 

skulle kunna uttryckas som kvalitet per krona. Den tredje varianten är att kvaliteten 

formulerats i kronor och detta krontal dras ifrån, alternativt läggs till, det offererade 

priset.  

Kvalitetsmätning är inte lätt. Flera dimensioner hos den vara som ska upphandlas 

ska omvandlas till ett värde på en skala. Olika personer kan komma att sätta olika 
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värde på samma tjänst och det är inte heller givet att en person som bedömer 

produkten vid olika tidpunkter kommer till samma resultat varje gång. [9, sid 48] 

Att döma av de studerade förfrågningsunderlagen har beställarna olika 

förväntningar på den undersökning som ska levereras. Vissa önskar sig en färdig enkät 

som distribueras, bearbetas och analyseras av leverantören. Andra vill i samråd med 

leverantören bygga upp frågebatteriet. Återigen andra beställare önskar att 

leverantören på grundval av undersökningsresultatet även ska komma med förslag på 

åtgärder. Vid ett ramavtal
1
 har beställaren kanske inga precisa krav på frågorna 

eftersom en ramavtalsupphandling kan betraktas som en kvalificeringsomgång inför 

stundande upphandlingar. När det blir aktuellt med en undersökning är det bara de 

leverantörer som har ramavtal som har rätt att lämna in anbud. De kriterier som 

tillsammans med priset ska vägas samman till ett värde ska enligt LOU framgå av 

förfrågningsunderlaget.  

För en av de studerade upphandlingarna har jag inte lyckats fastställa vilka 

tilldelningskriterierna egentligen är. Det finns däremot obligatoriska krav. De övriga 

59 upphandlingarna innehåller totalt 198 tilldelningskriterier som ska bedömas, priset 

oräknat. En knapp fjärdedel av förfrågningsunderlagen innehåller endast ett kriterium 

förutom pris. Ytterligare en dryg fjärdedel innehåller två kriterier förutom pris (se 

tabell 1).  

I vissa fall har beställarna tagit in referenser från tidigare uppdrag och i denna 

sammanställning har referensbedömning räknats som ett kriterium trots att en sådan 

bedömning kan vara ett sammanfattande poäng av flera referenter som svarar på ett 

dussintal frågor. Som mest innehåller ett av de undersökta förfrågningsunderlagen 16 

kriterier priset oräknat.  

 

Tabell 1. Antal tilldelningskriterier förutom pris. 

 
Antal tilldelningskriterier  
förutom pris 

Antal upphandlingar Summa 

  1 13   13 

  2 17   34 

  3 10   30 

  4   7   28 

  5   5   25 

  8   4   32 

 10   2   20 

 16   1   16 

Summa  59 198 

 

I syfte att få en överblick över undersökningsmaterialet har tilldelningskriterierna 

kategoriserats. Kategorierna är Medarbetarundersökningens genomförande, 

Frågeformulär och webblösning, Redovisning och rapport, Beskrivningar av 

kompetens och erfarenhet, Referenser och Övrigt.  

                                                 
1
 En beställare som har för avsikt att genomföra en medarbetarundersökning, men som är osäker på till exempel 

när den ska genomföras eller hur den mer exakt ska utformas, har möjlighet att sluta ett s.k. ramavtal med en 

eller flera leverantörer. Ramavtal förekommer inom många områden och ger beställaren möjlighet att närmare 

precisera vissa villkor först i ett senare skede. Om ramavtal slutits med flera leverantörer kan avrop ske antingen 

genom en förutbestämd ordning eller genom en förnyad konkurrensutsättning. 
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5.1 Medarbetarundersökningens genomförande 

I kategorin ”Medarbetarundersökningens genomförande” har till exempel 

tilldelningskriterierna Uppdragets genomförande, Genomförande, Metod och 

genomförande, Genomförande och kvalitet, Genomförande, enkät, redovisning och 

Tillvägagångssätt och arbetsmetoder kategoriserats. Som namnen antyder innebär 

kriterierna en sammanfattande bedömning av stora delar av det offererade uppdraget. 

Det betyder inte alltid att detta kriterium är det enda tilldelningskriteriet förutom pris. 

Den poäng som en leverantör erhåller för kriteriet, kan i ett senare skede vägas 

samman med poäng för till exempel referensbedömningar eller med kompetens och 

erfarenhet. 

Leverantören förväntas oftast ge en beskrivning av hur uppdraget är tänkt att 

genomföras och det är denna beskrivning som beställaren poängbedömer. Ett exempel 

på vad som förväntas ingå i beskrivningen kan vara teoretiska utgångspunkter, 

analysmetod, validitet plus vilken grupp enkäten är validerad på, reliabilitet och 

leveranssäkerhet.  

I ett annat fall ska leverantören lämna en skriftlig beskrivning av upplägget av 

enkätens genomförande, vilka aktiviteter som planeras inom ramen för 

undersökningen, tidplan och milstolpar samt hur stort antal mötestillfällen som ingår i 

priset. Det förekommer att beställaren anger att man kommer att ta speciell hänsyn till 

särskilda faktorer. En beställare fäster till exempel särskild betydelse vid möjligheten 

att utläsa relevanta resultat, att syftet bedöms kunna uppnås och att ton och språkdräkt 

i enkäten är i samklang med beställarens eget språkbruk.  

I exemplen ovan gör beställaren en sammanfattande bedömning utifrån anbuden 

av hur leverantören kommer att genomföra undersökningen. Bedömningen görs oftast 

utifrån den beskrivning som leverantörerna bifogar av hur de har för avsikt att ta sig 

an uppgiften. I förfrågningsunderlagen kan vara specificerat vad beskrivningen ska 

innehålla och vilka punkter som kommer att tas hänsyn till vid bedömningen. Det har i 

en upphandling formulerats som att leverantören i anbudet till exempel bör  

 

 Visa på egen forskning, publikationer eller annat som visar att leverantörens 

mätmodell kontinuerligt utvärderas. 

 Visa sin förmåga att bidra med frågeformulering och analys inom 

stressområdet 

 Exemplifiera med den bortfallsanalys som redovisas i samband med 

resultatredovisningen. 

 

Ovanstående punkter ingår tillsammans med andra krav som bör uppfyllas vid en 

upphandling i tilldelningskriteriet ”Mätmodell och genomförande” och leverantören 

får en sammanfattande poäng för detta tilldelningskriterium.  

5.2 Frågeformulär och webblösning 

De mest frekvent förekommande kriterierna handlar om enkätverktyget eller 

frågeformuläret. Samtliga beställare önskar en webbaserad enkät, ibland kompletterat 

med en pappersenkät för de användare som föredrar en sådan eller inte har möjlighet 

att komma åt webben under arbetstid. 

Exempel på kriterier som kategoriserats under denna rubrik är Frågeformulär 

och webblösning, Enkätinnehåll, Hjälp till användaren, Hur så hög svarsfrekvens som 

möjligt uppnås och Antal frågor. Det sistnämnda kriteriet kommer från en beställare 

som värdesätter enkäter som belyser ett visst antal områden, men inte vill att 

undersökningen ska kännas alltför betungande för respondenterna. I några fall har 

leverantören formulerat flera tilldelningskriterier som avser frågeformulär och 

webblösning. 
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När det gäller frågeformuläret utvärderar beställaren antingen beskrivningar, 

enkätutkast eller färdiga formulär. Exempel på vad som ska bedömas ifråga om 

formuläret är att det behandlar ett visst antal områden, att det är balans mellan antalet 

frågor per frågeområde, pedagogisk uppbyggnad, tillvägagångssätt för att uppnå hög 

svarsfrekvens, vilka frågor som bör behållas oförändrade i nuvarande enkät och vilka 

som bör utvecklas samt hur leverantören kommer att gå tillväga för att uppnå hög 

validitet och hög reliabilitet. I ett fall premieras en hög andel frågor med möjlighet till 

benchmarking, dvs. att beställaren ska kunna jämföra sitt resultat med vad andra 

organisationer uppmätt. Möjlighet att jämföra sina resultat med andra organisationers 

resultat brukar annars vara ett obligatoriskt krav. 

Den webblösning som ska bedömas kan antingen vara en färdig applikation eller 

i form av en demoversion. Kriterierna som ska bedömas kan vara att verktyget ska 

vara lätt att använda, effektivt och ändamålsenligt att använda, att det ska finnas en 

hjälp tillgänglig i verktyget för användaren och att användaren ska kunna göra få fel. 

Vad som i detta fall menas med att användaren ska kunna göra få fel är jag osäker på. 

Det skulle kunna handla om att enkätfrågorna inte ska kunna missuppfattas eller att 

användaren inte ska kunna bete sig på ett sätt som medför att systemet låser sig.  

5.3 Redovisning och rapport 

Ett flertal kriterier handlar om den eller de rapporter, grafer, analyser och eventuellt 

övrigt presentationsmaterial som undersökningen förväntas komma att resultera i. Om 

det finns obligatoriska krav som är knutna till resultatrapporten måste dessa 

naturligtvis vara uppfyllda. I annat fall har leverantören ingen chans att vinna 

upphandlingen. 

Vad som oftast bedöms är förslag på resultatrapporter eller beskrivningar av vad 

den kommande rapporten eller rapporterna ska komma att innehålla. 

Tilldelningskriteriet går under olika beteckningar. På vilket sätt som analys och 

powerpoint-presentation är sammanställda och presenterade är ett exempel på 

tilldelningskriterium. Andra exempel: Rapporter/Presentationsmaterial/resultat, 

Resultatrapportens grafiska utformning, Beskriva återkoppling av resultat, 

Bearbetning, analys, rapport och Resultat/rapporter.  

Ett exempel på vad som bedöms är att rapporten håller en hög nivå vad gäller 

grafisk utformning. Den bör vidare vara utformad på ett så ”tydligt, användartillvänt 

och lättbegripligt sätt att även personer utan någon erfarenhet av att läsa statistiska 

resultat utan svårighet kan förstå den”. En myndighet har angett undersökningens syfte 

och bedömningen grundas på i vilken grad resultatrapporten stödjer upphandlingens 

syfte. I det tredje exemplet ska resultatrapporten mynna ut i ett antal 

rekommendationer. Rapporten ska vara välgjord och ”kriteriet för utvärdering är 

stringenta kopplingar mellan analys och rekommendationer”. Samma beställare 

utvärderar vidare ”hur språk och layout bidrar till att göra informationen tillgänglig.” 

”Lätt att förstå” och ”användarvänlig” är uttryck som återkommer. 

5.4 Beskrivningar av kompetens och erfarenhet 

Eventuella minimikrav på leverantörens erfarenhet och kompetens framgår av de 

obligatoriska kraven, men det är inte ovanligt att kompetens och erfarenhet också ska 

poängbedömas i syfte att kunna skilja leverantörerna åt. Kompetens och erfarenhet 

kan utvärderas genom att representanter för utomstående organisationer lämnar 

referenser, vilket behandlas i det följande avsnittet. I detta avsnitt beskrivs de fall där 

utvärderingen grundas på det skriftliga anbudet.   

Det som ska betygsättas när det gäller erfarenhet och kompetens är antingen 

leverantören som bolag betraktat eller de av leverantörens medarbetare som ska utföra 

uppdraget. Leverantören förväntas redovisa till exempel uppgifter om de personer som 

avses utföra uppdraget. Redovisningen ska till exempel innehålla en personlig 
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presentation och redogörelse för kompetens och erfarenhet. Redovisningen 

betygssätts.  I vissa fall ställs krav på att erfarenhetsbeskrivningen enbart ska avse 

undersökningar med ett visst antal respondenter,  kommuner av en viss storlek eller att 

studierna ska ha genomförts inom offentlig sektor. Ibland stadgas att de uppdrag som 

ska bedömas ska vara av ”motsvarande karaktär” som det som upphandlingen gäller. 

Att uppdragen ska ha utförts under en specifik tidsperiod, till exempel under de tre 

senaste åren är inte heller ovanligt. 

Mer specifika tilldelningskriterier att betygsätta förekommer också, som 

Fackkompetens, såsom teoretiska och framför allt praktiska kunskaper om återföring 

av känsliga uppgifter till chefer och medarbetargrupper.  

I något fall ska leverantörerna bifoga en presentation av de personer som ska 

arbeta med den kommande undersökningen, samt en förteckning över de större 

organisationer leverantören genomfört en medarbetarunderökning för under den 

senaste tvåårsperioden. Dessutom en presentation av den eller de personer som ska 

leda de workshops i vilka resultaten presenteras och handlingsplaner formuleras och 

för detta görs en sammanfattande bedömning. 

Vanligare är att beställaren kvantifierar erfarenheten och då kan exempelvis 

maximal poäng utdelas om huvudkonsultens erfarenhet överstiger fem år, är den 

mindre än fem men mer än tre år ger detta färre poäng och ytterligare mindre om 

erfarenheten är 1-3 år.  

5.5 Referenser 

Att leverantörerna ska uppge tidigare uppdragsgivare som kan ge vitsord förekommer 

i det undersökta materialet nästan undantagslöst som obligatoriskt krav. Men 

referenser är ibland också ett tilldelningskriterium, vilket regelverket tillåter givet att 

omdömena gäller kvalitetskriterierna och inte leverantören som företag [10]. 

Referensuppdragen ska ofta ha haft en viss omfattning och inte ligga för långt bort i 

tiden. I några av de fall där referenser utgör tilldelningskriterium är tidigare 

uppdragsgivares bedömning av genomförda uppdrag det enda kriteriet förutom pris.  

En leverantör får uppge ett antal tidigare uppdragsgivare. Dessa får i enkätform 

bedöma till exempel samarbetsförmåga, tillgänglighet och hur fort man korrigerat 

eventuella brister och felaktigheter. Referenterna kan även få ge ett helhetsomdöme 

om leverantörens insats eller bedöma i vilken grad leverantören motsvarat 

förväntningarna. Det förekommer också att beställaren i förfrågningsunderlaget anger 

att för den händelse en tidigare leverantör kommer in med ett anbud, så kommer 

beställarens eget omdöme att vägas ihop med referenternas. 

5.6 Övrigt 

Några kriterier har inte klassificerats under ovanstående rubriker, hit hör till exempel 

Muntlig presentation. Vid en av upphandlingarna innebar detta tilldelningskriterium 

att leverantören muntligt skulle beskriva hur undersökningen var tänkt att genomföras 

och att beställaren bedömde hur pedagogisk presentationen var, om referensdatabasen 

motsvarade förväntningarna, om kvalitetssäkrings- och sekretessrutiner var 

tillfredsställande och hur lätt det skulle bli att jämföra resultatet från kommande 

undersökning med tidigare studier. Vid en annan upphandling förväntades den 

muntliga presentationen ge en beskrivning av bland annat projektplaneringen, de 

index som undersökningen skulle resultera i, samt av de workshops som skulle 

arrangeras när resultatet var klart. I bägge de ovan refererade fallen bedömdes 

presentationsmötet ta ungefär en timme i anspråk. 



 

  12             

 

6 Att bedöma tilldelningskriterier 

I detta avsnitt diskuteras några av de problem som kan uppkomma i sambandet med 

valet av tilldelningskriterier och bedömningen av dessa. Det kan förtjäna att upprepas 

att det är beställarens privilegium att göra bedömningarna. Det är myndigheten, 

kommunen, landstinget m.fl. som ska köpa tjänsten och som ensam har rätt att bedöma 

vad som är god kvalitet eller mindre god kvalitet. En av beställarens utmaningar ligger 

i att kommunicera bedömningsgrunderna så att leverantörerna förstår vad som räknas 

som god och vad som kommer att räknas som mindre god kvalitet. Det är väl att 

märka att exemplen nedan inte ska uppfattas som en generell kritik mot de studerade 

förfrågningsunderlagen, utan som exempel på vad som kan innebära problem när 

myndigheter, kommuner och landsting m.fl. ska utvärdera anbuden och vad som kan 

göra det svårt för en leverantör att värdera sina chanser. Att leverera ett anbud kostar 

både i form av pengar och i form av möda. 

6.1 Kriterier med många aspekter 

Att beställaren har ensamrätt till bedömningen innebär inte med automatik att 

bedömningen blir lätt att genomföra. Om ett kriterium dessutom ska bedömas utifrån 

mer än en aspekt blir uppgiften inte lättare och kan kompliceras ytterligare om dessa 

underkriterier är många till antalet. 

Ett tilldelningskriterium som Uppdragets genomförande innebär ofta att 

kvaliteten på hela den kommande undersökningen ska sammanfattas i ett numeriskt 

värde. Uttrycket Divide et impera betyder inom beslutsteorin att det underlättar för en 

beslutsfattare att ta ställning till ett problem om detta först delas upp i mindre 

delproblem. Exempel: Leverantörerna ska ”bifoga en presentation av hur uppdraget är 

tänkt att genomföras inkl. processen, från att ge råd vid utarbetandet av enkätfrågor, 

via medarbetarundersökningen, till sammanställandet av den färdiga presentationen av 

undersökningen”. Här har leverantören identifierat flera steg i en process som ska leda 

fram till en presentation av en medarbetarundersökning. Men det framgår inte hur 

bedömningen av de enskilda delarna kommer att göras eller om leverantören fäster 

större avseende vid vissa delar än vid andra. 

 Ska en leverantör beskriva från vilka teoretiska utgångspunkter arbetet ska 

genomföras, beskriva den analysmetod som kommer att användas och beskriva hur 

validitet och reliabilitet är fastställda och bifoga en plan för vad som händer med 

undersökningen i händelse av sjukdom, tekniska problem eller liknande är det många 

aspekter som ska hanteras. Det är många parametrar att hålla isär och hur ska 

avvägningen göras? Tillmäts analysmetoden större betydelse än kvaliteten på den plan 

som ska ligga till grund för hur situationen hanteras vid eventuella sjukdomsfall? Hur 

mycket bättre måste denna plan vara för att kompensera för vad som beställaren 

eventuellt bedömer vara brister i analysmetoden?  

Även en leverantör som anser sig ha god kännedom om vad konkurrenterna 

brukar erbjuda måste få svårt att avgöra hur det egna och andras anbud kommer att 

bedömas om ett tilldelningskriterium ska utvärderas utifrån många aspekter. 

Hur går individer i praktiken tillväga vid beslutsfattande om man samtidigt ska ta 

hänsyn till ett flertal parametrar? Forskning har visat att det förekommer att personer i 

efterhand har svårt att ange vilka precisa faktorer som fällt avgörandet i en 

beslutssituation [11, sid 13]. Annan forskning tyder på att en och samma person vid ett 

tillfälle väljer en beslutsstrategi som tar hänsyn till all relevant information, för att vid 

nästa tillfälle förenkla processen genom att utesluta vissa av de relevanta faktorerna.  

En strikt tillämpning av den lexikografiska metoden innebär en sådan förenkling 

genom att beslutsfattaren rangordnar alternativen med avseende på den aspekt som 

anses mest betydelsefull. Anses två alternativ likvärdiga så bestäms rangordningen 

utifrån hur alternativen svarar upp mot den aspekt som anses näst viktigast, osv. [12, 
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sid 536]. Nackdelen med metoden är att den kan få till följd att aspekter som 

beslutsfattaren uppfattar som viktiga inte kommer att påverka beslutet överhuvudtaget. 

En mindre strikt tillämpning av den lexikografiska metoden, LEXSEMI, innebär 

att beslutsfattaren fortfarande jämför alternativen med avseende på den aspekt som 

anses mest betydelsefull. Skillnaden gentemot den strikta tillämpningen är att två eller 

flera alternativ betraktas som likvärdiga med avseende på en viss aspekt, om 

skillnaden dem emellan av beslutsfattaren betraktas som visserligen märkbar, men 

mycket liten. [12, sid 536]. 

En annan metod, som går under beteckningen majoritetsmetoden, innebär att vid 

parvisa jämförelser ranka det alternativ högst som är bäst på en majoritet av 

aspekterna. Inte heller här tas hänsyn till om det existerar en skillnad i värde mellan 

aspekterna. [13, sid 10f.] Den beslutsfattare som medvetet eller omedvetet tillämpar 

majoritetsmetoden och har att utvärdera alternativen A och B, väljer det förstnämnda 

om A är lite bättre än B på två av tre aspekter oavsett om A är betydligt sämre sett ur 

den tredje aspekten. 

Sett till de undersökta upphandlingarna så innebär ett enda tilldelningskriterium 

förutom pris, att kvaliteten på hela den kommande undersökningen ska sammanfattas i 

ett numeriskt värde. Om bedömningen sker utifrån flera aspekter (underkriterier) är 

det sällan tydligt i vilken grad enskilda aspekter påverkar resultatet. När beställaren 

använder flera tilldelningskriterier för att bedöma kvaliteten anges oftast tydligt hur 

sammanvägningen av dessa tilldelningskriterier till ett sammanfattande mått kommer 

att genomföras.  

6.2 Svårmätbara kriterier 

I avsnitt 4.2 diskuterades några obligatoriska krav som kan leda till oenighet mellan 

beställare och leverantör om huruvida kravet är uppfyllt eller inte. Ett obligatoriskt 

krav kan vara uppfyllt eller också är det inte uppfyllt. Vid bedömning av hur väl en 

leverantör svarar upp mot ett tilldelningskriterium ska leverantörens anbud bedömas 

på en skala som oftast har ett flertal steg, antingen med en poäng eller med ett 

monetärt belopp.  

I en av upphandlingarna är ett av tilldelningskriterierna att webbverktyget ska 

vara Lätt att använda. Hur lätt det är att använda bedöms på en tiogradig skala. I detta 

exempel existerar enbart förfrågningsunderlag och upphandlingsprotokoll i databasen, 

så det går inte att fastställa om bedömningen ska göras utifrån en demoversion eller 

något annat. Ett annat kriterium i samma upphandling är att webbverktyget ska vara 

Effektivt och ändamålsenligt att använda, också här används en tiogradig skala. Om ett 

webbverktyg är lätt att använda eller inte kan naturligtvis bli föremål för diskussion 

och användarens tidigare erfarenheter av detta eller andra verktyg har troligen 

betydelse. Återigen måste man påminna sig om att beställaren bestämmer vad som är 

bra eller dåligt, lätt eller svårt, men att bedömningsgrunderna ska framgå av 

förfrågningsunderlaget. 

Webbverktyg ska vara lättanvända, frågeformulären intresseväckande, 

överskådliga och pedagogiskt utformade och resultatrapporten lättöverskådlig. Detta 

är några exempel på krav som det för leverantören måste vara svårt att förstå 

bedömningsgrunderna för när ingen ytterligare information tillkommer. 

 Istället för att på en skala försöka bedöma ett webbverktygs användbarhet skulle 

man kunna kräva till exempel att verktyget har en förloppsindikator, att det ska vara 

möjligt för respondenten att avbryta och återkomma vid ett senare tillfälle, att det ska 

kunna gå att backa i enkäten, att en hjälpfunktion ska vara tillgänglig var respondenten 

än befinner sig i enkäten och att denne omedelbart får ett meddelande om en fråga 

som är obligatorisk att besvara hoppats över. Om dessa krav är uppfyllda eller inte 

skulle kunna vara lätt att nå enighet om och i den mån de ger uttryck för en 

miniminivå skulle de kunna placeras bland de obligatoriska kraven. Alternativt skulle 
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leverantören kunna använda till exempel en flergradig skala och låta varje uppfyllt 

krav ge ett eller flera poäng på denna.  

6.3 Bedömningskriterier 

Vad som krävs för att uppnå en viss poäng vid utvärderingen är ofta svårt för en 

utomstående bedömare att förstå. Det framgår sällan explicit om bedömningen görs 

utifrån väldefinierade bedömningsnivåer eller om ett anbuds poäng påverkas av hur 

konkurrenterna bedömts. Ibland redovisas vad som krävs för att uppnå det högsta 

betyget. Det kan vara ”en mycket tydlig demoversion som för samtliga roller fullt ut 

motsvarar de uppställda bör-kraven”. Om en leverantör uppfyller dessa krav eller inte 

kan förmodligen bli föremål för diskussion. 

 Om tidigare uppdrag ska bedömas genom referenter borde sannolikheten vara 

stor att leverantörerna uppger olika referenter. I så fall kommer leverantörerna att 

bedömas av olika personer med skilda referensramar. Det finns heller inga garantier 

för att de genomförda uppdragen är jämförbara, vilket beställarna försöker gardera sig 

mot genom att kräva att referenserna ska avse undersökningar som vänt sig till ett visst 

antal respondenter, kommuner av en viss storlek etc. Leverantörerna väljer 

förmodligen också att uppge referenter som förväntas komma med positiva omdömen. 

Det skulle även kunna finnas en risk att en referent väljer att ge ett omdöme som 

baseras på andra överväganden än kvaliteten på det genomförda uppdraget. 

Ett annat problem som uppkommer i samband med referentbedömningar är när 

beställaren beräknar ett medelvärde av referenternas omdömen. Det kan till exempel 

handla om att referenterna ska bedöma redovisningen av ett tidigare uppdrag på en 

femgradig skala från 1 till 5, där en beskrivning finns till ändpunkterna och där ”5” 

står för ”Mycket nöjd” och ”1” för ”Mycket missnöjd”.  Referenterna kan ha olika 

uppfattning om vad som krävs för att de ska bli mycket nöjda, mycket missnöjda eller 

ge en poäng däremellan. Om beställaren inte definierat vad som krävs för respektive 

betyg utan lämnat detta avgörande till referenten går inte att avgöra hur stor 

differensen mellan skalstegen är och därmed är medelvärden inte lämpliga att beräkna. 

I några fall görs bedömningen utifrån en muntlig föredragning eller i samband med en 

intervju. En leverantör som är missnöjd med ett tilldelningsbeslut har möjlighet att 

begära rättning i domstol [2, sid 192]. En leverantör kan kritiskt granska sitt eget och 

konkurrenternas skriftliga anbud och jämföra med förfrågningsunderlagets 

utvärderingsmodell för att överväga om rättsliga åtgärder är mödan värt. Att ha 

synpunkter på bedömningar av konkurrenternas muntliga föredragningar när man själv 

inte närvarat är svårare. Samma problematik uppkommer om leverantören vill granska 

en poängbedömning som görs i samband med att beställaren muntligen intervjuat ett 

antal leverantörer en och en.  

Ytterligare ett problem kan exemplifieras med tilldelningskriteriet Kompetens 

och erfarenhet, som förmodligen är ett tilldelningskriterium därför att beställaren 

anser att kompetenta och erfarna personer genomför en bättre undersökning än mindre 

kompetenta och erfarna. Om det då kombineras med en bedömning av kriteriet 

Uppdragets genomförande riskerar man att göra samma bedömning flera gånger.  

7 Bedömningar individuellt och i grupp 

Vid en myndighet är myndighetschefen formellt sett ansvarig för de beslut som fattas. 

Hur vanligt det är att myndighetschefer engagerar sig i upphandlingen av 

medarbetarundersökningar är obekant. Av förfrågningsunderlagen framgår då och då 

vilka som medverkat vid bedömningen, även om det inte är regel. Det kan då vara 

beskrivet vilken tjänsteställning personerna har eller vilken del av organisationen som 

representeras. Ibland poängteras att det handlar om chefspersoner eller att flera delar 

av organisationen är representerade. I något enstaka fall är personerna namngivna. 
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Något fall där samtliga tilldelningskriterier bedömts av en enda person har inte kunnat 

identifieras, även om möjligheten inte går att utesluta. 

I enstaka fall framgår det av förfrågningsunderlagen att bedömningarna är ett 

genomsnitt av gruppmedlemmarnas enskilda bedömningar. Vid en upphandling 

betonas å andra sidan att besluten ska fattas i ”konsensus”. För övrigt framgår det inte 

hur bedömningarna är gjorda och det är inte heller något som lagstiftningen kräver. 

Även om beslutet fattas av en grupp personer är det troligen inte ovanligt att 

gruppmedlemmarna enskilt gör en preliminär bedömning av anbuden innan de mer 

formella sammanträdena tar vid. 

7.1 Bedömningsheuristik 

Psykologerna Daniel Kahnemann och Amos Tversky har bedrivit banbrytande 

forskning om hur människor beter sig i beslutssituationer och i Judgment under 

uncertainty: Heuristics and biases skriver de om bedömningsheuristik, vilket i detta 

sammanhang närmast innebär att beslut fattas med hjälp av tumregler. Ankring är en 

av dessa ”tumregler” och förankringseffekten får till följd att beslutsfattaren fäster för 

stort avseende vid den allra första informationen [14, sid 14].  

Termen haloeffekt betyder ursprungligen att man efter att ha bedömt en person i 

ett avseende, oavsett om omdömet är positivt eller negativt, gör samma bedömning om 

denna person i ett avseende som man inte har någon kännedom om [15, sid 94]. 

Bedömningsheuristik kommer inte att ytterligare behandlas i denna uppsats, även 

om en beställare inför en upphandling kan ha god nytta av att känna till att 

beslutsfattare i praktiken ofta använder sig av tumregler.  

7.2 Kollektivt beslutsfattande 

Beslutsfattande i grupp har intresserat forskare från skilda discipliner. I Arbets- och 

organisationspsykologi – Individ och organisation i samspel ger psykologiforskarna 

Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson, Gunn Johansson, Magnus 

Sverke och Ingemar Torbiörn en översikt över egna och andras forskningsresultat. 

Fenomenet gruppolarisering beskriver det fenomen som uppträder när en grupp fattar 

ett beslut som skiljer sig från vad som hade blivit fallet om bedömningen utgjort ett 

genomsnitt av gruppmedlemmarnas ursprungliga uppfattning [16, sid 250]. Överfört 

till en upphandlingssituation skulle utvärderingsgruppens gemensamma bedömning 

hamna närmare typvärdet än genomsnittsvärdet av de initiala bedömningarna. 

Gruppmedlemmarnas åsikter har en tendens att närma sig majoritetens uppfattning 

vilket påverkar gruppens beslut. 

Hur gruppolarisering uppstår finns det flera teorier om. Enligt teorin om 

övertalande argument är det mängden argument som påverkar i majoritetsriktningen. 

När gruppmedlemmarna uttrycker sina åsikter, så kommer det fler och fler argument 

som stödjer majoritetens uppfattning. Enligt Social jämförelseteori vill 

gruppmedlemmar gärna smälta in i gruppen och undviker därför konfrontation. 

Successivt närmar man sig den åsikt som omfattas av majoriteten av gruppens 

medlemmar. Social identitetsteori har klara beröringspunkter med den sociala 

jämförelseteorin, men dess förespråkare menar dessutom att grupper försöker skapa 

identitet och gemenskap kring vissa frågor. Gruppidentitet och normtryck leder till att 

en åsikt kan komma att upphöjas till vad som liknar en gruppnorm. Fenomenet 

groupthink gäller främst grupper på höga eller relativt höga organisationsnivåer som 

styrelser, ledningsgrupper och expertgrupper av olika slag och uppmärksammades 

ursprungligen vid studiet av grupper som fattat katastrofala beslut. Syftet var att 

kartlägga vad i beslutsprocessen som gick fel. Groupthink innebär att enhet och 

samstämmighet blir viktigare för gruppens medlemmar än att fatta rationella beslut. 

Slutsatsen är att för att undvika groupthink bör ledaren fokusera mer på att fungera 

som moderator än att driva en egen linje. Gruppmedlemmarna bör hela tiden kritiskt 
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värdera de olika förslagen och aktivt söka ny information som skulle kunna leda till 

omvärdering av gjorda bedömningar. [16, sid 250 ff.] 

Kan en beställare som är medveten om de psykologiska fallgropar som är 

förknippade med ett upphandlingsbeslut göra något i förebyggande syfte? Av ett av 

förfrågningsunderlagen framgår att bedömningarna skulle komma att göras utifrån 

anonymiserade underlag. Vad som är det huvudsakliga skälet till detta framgår inte, 

men orsaken skulle kunna vara att ett välkänt och välrenommerat företag inte ska få ett 

omedelbart försteg. Om medlemmarna i utvärderingsgruppen ser att ett anbud kommer 

från ett företag med gott rykte, skulle haloeffekten kunna medföra att anbudet bedöms 

i ljuset av företagets goda renommé.  

Överfört till en upphandlingssituation skulle en utvärderare kunna minska 

haloeffekten genom att för varje tilldelningskriterium poängbedöma samtliga anbud 

istället för att anbud för anbud bedöma samtliga kriterier. 

Effekterna av en eventuell gruppolarisering skulle kunna minskas om en 

utvärderingsgrupp innehåller en ordförande eller diskussionsledare som har detta som 

uteslutande uppgift och som lägger särskild vikt vid att låta minoritetsuppfattningar 

komma till tals. 

8 Poängbedömning 

Om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska väljas måste pris och övriga 

tilldelningskriterier på något sätt vägas ihop till en sammanfattande bedömning. 

Tilldelningskriterierna ska enligt lag vara mätbara. En vanlig uppfattning är att 

mätning innebär att det finns en metod för att avgöra vilket av två objekt som har mer 

eller mindre av en viss aspekt. Det finns då en central skillnad mellan mätning och 

värdering. Mätning kan dock ha en vidare betydelse och innebära att kvalitativa 

aspekter representeras med tal. [5, sid 2f.] Genom att värdera ett frågeformulär utifrån 

ett antal aspekter kan det bedömas som till exempel ”Mycket bra”, vilket i sin tur kan 

leda till exempelvis 5, 10 eller 100 poäng. 

Ordinalskalan innebär endast en rangordning av objekten med avseende på någon 

egenskap, men att beräkna skillnaderna mellan aspektnivåerna saknar här mening. Det 

militära gradsystemet kan ses som ett exempel på en ordinalskala. För att beräkna 

skillnaderna mellan mätvärden krävs en intervallskala. Intervallskalan ger möjlighet 

att beräkna t.ex. medelvärden. 

Priset kan mätas på en intervallskala antingen direkt, eller till exempel genom att 

priset omvandlas till en poäng som behåller värdeskillnaden mellan krontalen. 

Bedömningen kan uttryckas monetärt men också i form av poäng.  

En poängfunktion betecknas som fullständig om den vid jämförelsen av två 

alternativ, antingen kan avgöra vilket alternativ som är bäst eller att alternativen är 

likvärdiga [6, sid 33]. Transitivitetsvillkoret innebär att om alternativet A bedöms vara 

bättre än alternativet B och B är bättre än C ska A bedömas vara bättre än C. 

Poängfunktionen är monoton om mycket bra alltid är bättre eller lika bra som ganska 

bra, ganska bra alltid bättre än eller lika bra som dåligt osv. Om alternativen är 

rangordnade efter hur bra de är ska denna ordning inte förändras därför att alternativen 

tilldelas en poäng. [6, sid 33] 

Bedömningen ska inte påverkas av utomstående alternativ. Om A betecknas som 

bättre än B, ska A bedömas som bättre än B oavsett om alternativet C införs i 

bedömningen. [6, sid 33f.] 

8.1 Poängbedömningen vid medarbetarundersökningar 

De flesta bedömningarna i det undersökta materialet ger intryck av att vara absoluta i 

den meningen att ett anbud som bedöms vara ”Mycket bra” borde ges denna 

bedömning oberoende av standarden på övriga anbud. Det finns dock exempel i 
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materialet på att beställaren i förfrågningsunderlaget påpekar att det kan vara svårt att 

undvika ett moment av relativitet i bedömningarna. Anledningen till att 

bedömningarna anges som om de vore absoluta, skulle kunna vara att beställarna har 

tagit intryck av den kritik som under senare år riktats mot relativa bedömningar. 

Relativa prisbedömningar kan leda till vad som ibland kallas ”beroendet av irrelevanta 

alternativ” [9, sid 50]. En leverantör som inte har med tätstriden att göra offererar ett 

pris som är betydligt högre än konkurrenternas. Vid en relativ bedömning får detta till 

följd att skalan dras ut och skillnaderna mellan övriga konkurrenter får mindre 

betydelse än om detta alternativ inte lanserats [6, sid 34]. Rent principiellt är 

problemet detsamma vid relativa kvalitetsbedömningar [17, sid 14]. 

Om ett anbud bedöms utan hänsyn tagen till övriga anbud måste skalstegen vara 

väldefinierade, i annat fall har en leverantör små möjligheter att bedöma hur det egna 

anbudet kommer att värderas. Om anbudets poäng är avhängigt andra anbud krävs att 

det specificeras vad som gör att ett anbud bedöms vara bättre än ett annat och vad som 

motiverar en eventuell poängskillnad anbuden emellan. Det är visserligen beställarens 

subjektiva uppfattning som avgör, ingen annan kan fatta detta beslut. Men det är också 

beställarens skyldighet att låta leverantörerna på förhand få vetskap om hur 

bedömningen kommer att göras. 

Det finns i det studerade materialet exempel som skulle kunna tolkas som att 

beställaren inte riktigt bestämt sig för om ett anbud ska bedömas relativt de andra 

anbuden eller mot en absolut måttstock. I nedanstående exempel ges poäng för 

kompetens och erfarenhet. Om det inte handlar om en ren felskrivning ger exemplet 

anledning till att fundera över bland annat hur beställaren kommer att agera för den 

händelse det bästa anbudet uppfyller kraven men inte mer. Kursiveringen är min: 

 

5 - Mycket god kravuppfyllnad/tillför stort mervärde/bäst 

4 - Uppfyller kraven väl/tillför mervärde/näst bäst 

3 - Uppfyller kraven/genomsnittlig/bra 

2 - Vissa brister i kravuppfyllnaden/sämre än genomsnittlig 

1 - Uppfyller ej ställda krav/undermålig 

 

Ovanstående skala ger upphov till flera funderingar, till exempel: Kan flera 

anbud vara bäst? Kan flera anbud vara näst bäst? Måste något anbud vara bäst? Om 

samtliga anbud uppvisar vissa brister i kravuppfyllnaden kan något eller flera av 

anbuden vara bäst eller näst bäst? Om bedömningen görs i jämförelse med övriga 

anbud och det bara kommer in två anbud, så borde antingen bägge vara genomsnittliga 

eller också är något av dem sämre än genomsnittet och det andra bättre. Vilket anbud 

är då näst bäst? 

8.2 Förfrågningsunderlagens skalor 

I förfrågningsunderlag, på samma sätt som i enkäter, är det inte ovanligt att ett 

omdöme ges ett numeriskt värde. ”God kvalitet” ges till exempel värdet 4, 

”Acceptabel kvalitet” får kanske det numeriska värdet 2 och 0 betyder ”Oacceptabel 

kvalitet”. Sifferbeteckningar innebär inte med automatik att det handlar om en 

intervallskala. För att det ska vara meningsfullt att beräkna ett medelvärde krävs till 

exempel att skillnaden mellan ”4 God kvalitet” och ”2 Acceptabel kvalitet” är lika stor 

som mellan ”2 Acceptabel kvalitet” och ”0 Oacceptabel kvalitet”.  

Innehåller skalan ett fåtal steg så kan det få till effekt att ett skalsteg rymmer 

anbud som sinsemellan uppvisar stora kvalitetsskillnader. Effekten av att hamna ett 

skalsteg under en konkurrent kan bli större vid den slutliga sammanvägningen om 

skalan har ett fåtal steg jämfört med en skala med ett större antal steg. Har skalan 

många steg och bedömningen inte ska göras relativt de andra anbuden kan beställaren 

få svårt att avgöra till exempel var skillnaden går mellan 66 och 67 på en hundragradig 

skala.  
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Av förfrågningsunderlagen framgår vilka skalvärden som kommer att användas 

vid bedömningarna, och det förekommer ett flertal varianter. Förfrågningsunderlagens 

skalor kan gå till exempel från 

0 till 2 

0 till 4 

0 till 5 

0 till 10 

0 till 100 

1 till 3 

1 till 5 eller från 

1 till 100. 

Bedömningarna görs oftast med heltalsvärden även om det förekommer att halva 

poäng ska kunna delas ut. Vanligast är att det både finns en ett numeriskt värde och en 

text, till exempel, ”5 Mycket bra” eller ”Hög kompetens och erfarenhet 3,5 p” Ibland 

finns det enbart en text vid skalans ändpunkter och i några fall vid ändpunkterna och 

vid något skalsteg i mitten. Det förekommer även skalor som enbart har 

sifferbeteckningar, t.ex. skalor från 0-100.  

Inom läroböcker i beslutsteori är skalor från 0-100 något som ibland 

rekommenderas [se t.ex. 18, sid 141]. Det handlar då om en relativ bedömning där 

alternativen är kända när beslutsfattaren bestämmer sig för hur skalan ska utformas. 

Det bästa möjliga utfallet för en aspekt ges värdet 100 och det sämsta möjliga utfallet 

får värdet 0. Mellanliggande utfall ges poäng på skalan så att den värdeskillnad som 

beslutsfattaren anser finns mellan utfallen avspeglas i poängskillnaden. Ska flera 

aspekter vägas samman, ska vikterna för måtten i den additiva nyttomodellen avspegla 

beslutsfattarens uppfattning om det relativa värdet av att förflytta sig från sämsta till 

bästa poäng på respektive skala [18, sid 143]. 

Vissa av de studerade förfrågningsunderlagens skalor saknar helt förklarande text 

eller också finns sådan enbart vid skalans ändpunkter och eventuellt vid något skalsteg 

i mitten. Detta kan kanske ses som en tillämpning av den visuella analogskalan 

(VAS).  

VAS-skalan kan exempelvis komma till användning i medicinska sammanhang, 

till exempel för att låta patienter uppskatta den smärta de känner. Patienten får tänka 

sig att den ena ändpunkten på en linjal representerar att vara helt smärtfri, medan 

linjalens andra ände innebär värsta tänkbara smärta. Sin egen smärta får patienten 

därefter uppskatta på en punkt på linjalen. [19] I sin ursprungliga form tillåter skalan 

patientens upplevda smärta att mätas som en kontinuerlig variabel.  

En bedömning från 0-100 eller från 0-5 där enbart ändpunkterna har beteckningar 

och bedömaren enbart har möjlighet att göra heltalsbedömningar kan ses som en 

modifierad form av VAS-skalan. Om bedömningen inte är gjord relativt de andra 

anbuden och tilldelningskriteriet är Uppdragets genomförande skulle detta överfört 

från smärtexemplet innebära att 0 poäng innebär värsta tänkbart utförda 

medarbetarundersökning och 100 en medarbetarundersökning som inte kan utföras 

bättre. 

Femgradiga skalor är de mest frekvent förekommande och i tabell 2 redovisas 

några exempel på de femgradiga skalor med förklarande text som förekommer i 

förfrågningsunderlagen. Observera att det handlar om sex skalor hämtade från sex 

separata upphandlingar. 

  



 

  19             

 

 

Tabell 2. Sex exempel på femgradiga skalor mellan 1 och 5 hämtade från sex 

separata upphandlingar.  

 
Poäng Beskrivning, exempel 1 

5 Mycket bra, enastående, funktion och innehåll som ger 
kommunen stort mervärde 

4 Bra funktion och innehåll som ger kommunen visst mervärde 

3 Godkänd, standardlösning, ger inget mervärde för kommunen 

2 Mindre bra, vissa funktions/kvalitetsbrister 

1 Dålig, kvalitetsbrister 

 

Poäng Beskrivning, exempel 2 

5 Kriteriet uppfylls utomordentligt 

4 Bra 

3 Acceptabelt 

2 Mindre bra 

1 Dåligt 

 

Poäng Beskrivning, exempel 3 

5 Mycket väl godkänt 

4 Väl godkänt, över förväntan 

3 Godkänt, enligt förväntan 

2 Med tvekan godkänt, under förväntan 

1 Icke godkänt, kvalitetsbrister 

 

Poäng Beskrivning, exempel 4 

5 Utmärkt 

4 Mycket bra 

3 Bra 

2 Godkänd 

1 Med tvekan godkänd 

 

Poäng Beskrivning, exempel 5 

5 Erbjuder tillräckligt av det som efterfrågas. Utmärkt beskrivning av 
arbetssätt och metod 

4 Erbjuder tillräckligt. Beskrivning tillfredsställande 

3 Erbjuder tillräckligt. Beskrivning inte tillfredsställande 

2 Erbjuder inte tillräckligt. Otillräcklig beskrivning 

1 Erbjuder endast en del/otillräckligt. Beskrivning saknas eller är 
otillräcklig. 

 

Poäng Beskrivning, exempel 6 

5 Mycket stort mervärde 

4 Stort mervärde 

3 Ett klart urskiljbart mervärde 

2 Svagt mervärde 

1 Inget mervärde 

 

I det första exemplet ges 5 poäng för ”Mycket bra, enastående, funktion och 

innehåll som ger kommunen stort mervärde”. Men kan inte ett anbud bedömas vara 

mycket bra utan att för den skull vara ”enastående” och hur många poäng kvalificerar 

man sig för då? Uttrycket ”mervärde” är inte ovanligt i de skalor som studerats, men 

tolkningen är oklar. Ger ett anbud som får 5 poäng mer värde än konkurrenternas eller 

mer värde än vad beställaren förväntat sig? I det senare fallet måste beställaren ange 

vad den väntar sig för att leverantören ska kunna bedöma sitt eget anbud. Att ”Mycket 
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väl godkänt”, ”Utmärkt” och ”Kriteriet uppfylls utomordentligt” är goda vitsord 

förstår man, om inte annat av att det ger högsta möjliga poängtilldelning, men utan 

specifikation av vad som krävs för att uppnå detta betyg är det inte särskilt 

upplysande. Detsamma gäller övriga skalsteg. 

 Ett alternativ som får bedömningen ”icke godkänd, kvalitetsbrister” på något 

tilldelningskriterium borde förmodligen inte komma ifråga för att vinna en 

upphandling. Det förutsätter dock att leverantören angett att betyget skulle få denna 

konsekvens redan i förfrågningsunderlaget. 

 Vad betyder egentligen ”Mindre bra”? Att det är sämre än ”Bra” torde vara 

oomtvistat. Men kan skillnaden vara så pass liten att ”Mindre bra” i vissa 

sammanhang betraktas som bättre än acceptabelt? Eller ska ”Mindre bra” närmast 

tolkas som en förskönande omskrivning för dåligt? 

 Om ett alternativ bedöms vara ”över förväntan”, ”enligt förväntan” eller ”under 

förväntan” har beställaren förväntat sig något. Men det framgår inte av beställarens 

beskrivning vad som krävs för att uppnå någon av dessa nivåer.  

8.3 Ordinalskalor eller intervallskalor 

Vid sammanvägningen av tilldelningskriterierna är det skalans numeriska värde som 

kommer till användning, dvs. kriterierna behandlas som om de vore mätta på 

intervallskalenivå.  

Ett fiktivt exempel får illustrera varför värdeskillnaderna mellan aspektnivåerna 

måste avspeglas i den valda skalan: I förfrågningsunderlaget anges kriteriernas vikt, 

t.ex. Pris 20%, Uppdragets genomförande 40%, Kompetens och erfarenhet 40%. Om 

två kriterier har samma vikt och anbud A noterar ”5 Mycket bra” på ett av kriterierna 

och ”1 Ej acceptabelt” på det andra ger det samma inverkan på slutbetyget som om 

anbud B noterar ”2 Ganska dåligt” på det förstnämnda och ”4 Ganska bra” på det 

sistnämnda. För anbud A:s räkning adderas 0,4*5+0,4*1=2,4 till prispoängen. Anbud 

B erhåller 0,4*2+0,4*4=2,4 att addera till prispoängen. Anbud C som tilldelades 3 

poäng på bägge kriterierna kan lägga 0,4*3+0,4*3=2,4 poäng till prispoängen. 

Skillnaden mellan 1 och 2 poäng är lika stor som mellan 2 och 3, 3 och 4 och mellan 4 

och 5 poäng. Hade så inte varit fallet hade anbuden A, B och C inte hamnat på samma 

poäng. 

Om poängen inte avspeglar beställarens uppfattning om värdeskillnaden så 

kommer den slutgiltiga bedömningen inte att bli den beställaren egentligen 

eftersträvar. Skulle det i det hypotetiska exemplet ovan vara så att beställaren anser att 

skillnaden mellan ”Ej acceptabelt” och ”Ganska dåligt” är större än mellan ”Mycket 

bra” och ”Ganska bra” så har detta inte avspeglats i den valda intervallskalan. 

Ordinalskalor ger rangordningen, sifferbeteckningen är meningslös. Vilken av 

skalorna 5, 4, 3, 2, 1 eller 17, 13, 12, 5, 3 som används är likgiltigt när det gäller 

ordinalskalor. Det är alltså väsentligt att en beställare inser skillnaden mellan 

skaltyperna och inte enbart förlitar sig på den beskrivande texten utan att reflektera 

över värdeskillnaden. Om beställaren utan större eftertanke tar en skala som man 

tycker ser bra ut, finns risken att beställarens uppfattning om värdeskillnaden mellan 

nivåerna inte avspeglas i bedömningen. Ett bättre sätt vore förmodligen att börja med 

att bestämma vilka poäng som ska kunna utdelas och därefter definiera vad som krävs 

för att uppnå en viss poäng. 

8.4 Poängtilldelningsmetoder 

Utredningen Goda affärer föreslår att relativa utvärderingsmetoder inte längre bör 

användas därför att de kan ge oönskade effekter [1, sid 141]. Tilldelningskriterier och 

viktkoefficienter måste anges i förfrågningsunderlaget eller när upphandlingen 

annonseras. Det som skiljer upphandlingar från många andra beslutssituationer är att 

utvärderingsmodellen måste specificeras på förhand och att en bedömning ska göras 
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för samtliga anbud som uppfyller de obligatoriska kraven. Enligt 

likabehandlingsprincipen ska alla leverantörer behandlas lika och ges lika 

förutsättningar [2, sid 32]. 

När en beställare som inte helt saknar kunskap om den vara eller tjänst som ska 

upphandlas, författar sitt förfrågningsunderlag finns det flera metoder som i 

modifierad form skulle kunna komma till användning. 

I sin ursprungsform innebär direktvärdering att beslutsfattaren börjar med att 

rangordna alternativen med avseende på den aspekt som ska bedömas [18, sid 141]. 

Det alternativ som uppfattas som bäst, tilldelas exempelvis värdet 100 och det 

alternativ som bedöms vara sämst får till exempel värdet 0. Mellanliggande alternativ 

tilldelas poäng som avspeglar beslutsfattarens uppfattning om alternativens 

värdeskillnad givet den aspekt som ska bedömas. Ett alternativ som anses ligga exakt 

mittemellan det bästa och sämsta alternativen skulle i detta exempel tilldelas 50 

poäng.  

Inför en upphandling skulle beställaren för varje tilldelningskriterium försöka 

formulera vad som skulle kunna utmärka ett anbud som kan få högsta betyg. 

Motsvarande görs för lägsta betyg. För mellanliggande betygssteg görs återigen 

samma operation, under restriktionen att den värdeskillnad som beställaren uppfattar 

mellan skalstegen ska återspeglas i poängen. Det kräver dock kunskap om den vara 

eller tjänst som ska upphandlas. 

Bisektrisen är den stråle som delar en vinkel mitt itu och har fått låna sitt namn 

till bisektionsmetoden. Beslutsfattaren rangordnar alternativen med avseende på den 

aspekt som ska bedömas, tilldelar det sämsta alternativet värdet 0 och det bästa värdet 

till exempel 1. Därefter definieras en nivå som ligger mitt emellan ytterlighetsnivåerna 

och denna mittnivå ges värdet 0,5. Behövs ett värde mellan den högsta nivån och 

mittnivån definieras en nivå som ligger mitt emellan dessa punkter som ges poängen 

0,75. Arbetet fortsätter till skalans förmåga att diskriminera mellan alternativen 

bedöms tillräcklig hög. [20, sid 32f.] 

Inför en upphandling skulle beställaren kunna arbeta på samma sätt. Vad som 

krävs för lägsta respektive högsta betyg identifieras och därefter vad som krävs för det 

mittersta värdet. Skillnaden i värde för beställaren att gå från ett anbud som ges högsta 

betyg till ett som hamnar mitt på skalan ska vara densamma som att förflytta sig från 

skalans mittpunkt till dess lägsta steg. Under samma restriktioner försöker beställaren 

definiera vad som krävs för poängen 0,75 respektive 0,25.  

9 Sammanvägningsmetoder 

När utvärderingen sker enligt principen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

måste anbudets pris och bedömningen av de övriga tilldelningskriterierna på något sätt 

vägas ihop till ett sammanfattande mått som innebär att de konkurrerande anbuden kan 

jämföras med varandra. Beställaren måste avgöra hur stor inverkan vart och ett av 

kriterierna ska ha på den slutgiltiga bedömningen och av förfrågningsunderlaget ska 

framgå hur sammanvägningen kommer att ske. Att använda vikter i beslutssituationer 

är dock inte okomplicerat och innebörden av viktningen kan variera beroende på 

beslutssammanhang och värderingsmodell [20, sid 35].  

I rapporten Att utvärdera anbud diskuterar Bergman och Lundberg ett antal 

utvärderingsmodeller [6, sid 52f., 59f.]. Både kvalitetsvärderingmodeller och 

poängvägningsmodeller finns representerade bland de upphandlingar av 

medarbetarundersökningar som studerats i denna uppsats och den sistnämnda typen av 

modell överväger. En poängvägningsmodell har använts i ungefär två fall av tre. 
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9.1 Kvalitetsvärderingsmodeller 

Kvalitetsvärderingsmodeller innebär att beställaren utgår från det offererade priset och 

gör avdrag från detta med en större summa ju högre kvalitet som anbudet bedöms 

innebära, vilket leder till ett fiktivt pris som ibland kallas utvärderingspris. Lägst 

utvärderingspris tar hem kontraktet. En variant på detta är att ett tillägg görs på 

anbudspriset och ju lägre kvalitetspoäng ett anbud erhåller på ett tilldelningskriterium, 

ju högre tillägg. Även här kommer den anbudsgivare som uppnår lägst 

utvärderingspris att få kontraktet.  

Lagstiftningens krav på viktning saknar mening i samband med 

kvalitetsvärderingsmodeller. Om man justerar det krontillägg, eller avdrag, som görs 

per steg i den skala med vilken kvaliteten mäts och samtidigt justerar relationen 

mellan vikten för pris och vikten för kvalitet går det att konstruera ett oändligt antal 

värderingsmodeller. Förändras vikternas storlek i en given modell, kan man uppnå 

exakt samma resultat som tidigare genom att ändra krontillägget, eller avdraget, per 

skalsteg. Det är den faktiska skillnaden mellan hur det sämsta möjliga och det bästa 

möjliga anbudet värderas som är av betydelse. [6, sid 61f.] 

9.2 Poängvägningsmodeller 

Poängvägningsmodeller innebär att priset omräknas till poäng och vägs ihop med 

övriga kriterier efter vad som angivits i förfrågningsunderlaget. I det fall ett anbuds 

prispoäng är avhängigt av vilket pris de övriga anbuden offererat så är 

utvärderingsmodellen relativ.  

 Vid de flesta av de studerade upphandlingarna har beställarna använt sig av en 

additiv sammanvägningsmodell: Vart och ett av kriterierna ges en viktkoefficient som 

är större än 0, men mindre än 1. Summan av samtliga kriteriers viktkoefficienter är 1. 

Ett alternativs totala poängsumma fås genom att poängen för vart och ett av kriterierna 

multipliceras med kriteriets viktkoefficient, varefter dessa produkter summeras. 

Den viktkoefficient ett kriterium ges ska inte förväxlas med kriteriets ”viktighet”, 

en tre gånger så hög viktkoefficient innebär inte att kriteriet är tre gånger så viktigt. 

Beslutsfattaren måste ta skalornas variationsvidd i beaktande. Viktkoefficienterna ska 

avspegla beslutsfattarens uppfattning om det relativa värdet av att gå från sämst till 

bäst på var och en av skalorna [18, sid 143]. Vid en additiv modell är 

viktkoefficienterna skalfaktorer och det är inte meningsfullt att bestämma 

viktkoefficienterna storlek innan poängskalorna är definierade. Enligt principen om 

range-sensivity ska viktkoefficienterna räknas om när variationsvidden för något 

kriterium förändras eller om en skala ändras [20, sid 67].  

Bortsett från möjligheten att ange viktkoefficienterna i intervallform, så har 

beställaren vid en upphandling små möjligheter att förändra dessa koefficienter efter 

det att förfrågningsunderlaget är publicerat. Beställaren kan också ange 

tilldelningskriteriernas prioritetsordning, men även denna måste anges på förhand.  

En utvärderingsmodell där kvoten mellan kvalitetspoängen och priset beräknas 

kan ses som en variant av poängvägningsmodellerna och i ett av de studerade 

förfrågningsunderlagen har denna modell använts. Modellen har kritiserats av två skäl. 

Det ena skälet är att modellen bygger på att kvalitet skulle vara fritt skalbar, dvs. 

nyttan av att ytterligare förbättra kvaliteten är lika stor oavsett hur hög kvaliteten är i 

utgångsläget. I många fall är det förmodligen rimligare att anta en avtagande 

marginalnytta, dvs. nyttan av ytterligare förbättra kvaliteten på en vara eller tjänst blir 

mindre om kvaliteten är hög jämfört med om den är låg. [6, sid 58] 

Den andra invändningen gäller att rangordningen påverkas av nivån på de 

obligatoriska kraven[6, sid 58f]. Ett hypotetiskt exempel får illustrera problematiken: 

Anbud A offererar priset 20.000 kr och bedöms i kvalitetshänseende vara värt 4 

poäng. Anbud B offererar 80.000 kr och bedöms vara värt 8 kvalitetspoäng. Det finns 

inga obligatoriska krav knutna till kvalitetsaspekten. Anbud A vinner upphandlingen 
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eftersom kvoten 4/20.000 överstiger 8/80.000. Hade beställaren lagt ett obligatoriskt 

krav som motsvarar låt oss säga 3 poäng och justerat skalan så att A fått 4-3=1 poäng 

och B erhållit 8-3=5 poäng hade resultatet av upphandlingen blivit det motsatta. A:s 

kvot blir 1/20.000 medan B noterar 5/80.000, den sistnämnda kvoten blir nu den 

högre. Anbuden är desamma, men resultatet blir det motsatta. Skillnaden är att nivån 

på de obligatoriska kraven förändrats.  

9.3 Kvittningsmetoden 

Kvittningsmetoden har beskrivs av Keeney, Hammond och Raiffa [21, sid 86]. Den 

behandlas även i Goda affärer  [1, bilaga 8, sid 1ff]. Metoden kan modifieras för att 

användas inför en upphandlingssituation och syftar till att förenkla beslutet.  

Om ett alternativ är sämre än ett annat med avseende på minst någon aspekt och 

aldrig bättre på någon annan aspekt undantas detta alternativ från vidare utvärdering. 

Ett alternativ som domineras av ett annat kan aldrig rankas högst vid den slutliga 

utvärderingen. Om alla alternativ bedöms vara lika bra på ett kriterium finns det ingen 

anledning att låta detta kriterium ingå i utvärderingen, det kommer i alla fall inte att ha 

någon inverkan på beslutet.  

Låt oss i ett fiktivt exempel anta att två alternativ är likvärdiga på samtliga 

kriterier utom två; pris och erfarenhet av liknande uppdrag. Leverantör A är dyrare, 

men har större erfarenhet av liknande uppdrag än leverantör B. Om den större 

erfarenheten mer än kompenserar för prisskillnaden kan leverantör B strykas eftersom 

B:s anbud är sämre än A:s. Om den inte kompenserar för prisskillnaden kan leverantör 

A strykas. 

I de fall en beslutsfattare förmår att för ett visst kriterium uttrycka de 

bedömningar man gjort, i förhållande till ett annat kriterium så kan beslutsproblemet 

förenklas. Låt oss i ett nytt hypotetiskt exempel anta att en beställare kan omsätta de 

bedömningar man gjort av leverantörernas erfarenhet av liknande uppdrag i kronor. 

De offererade priserna kan därefter justeras och erfarenhet av liknande uppdrag 

undantas från den fortsatta utvärderingen. Beslutsproblemet har då förenklats. 

Successivt kan alternativ och aspekter elimineras till dess enbart ett alternativ återstår. 

Utmaningen för beställaren ligger i att avgöra hur stor betydelse ett kriterium har i 

jämförelse med ett annat.  

 I sin ursprungliga form är kvittningsmetoden inte förenlig med lagstiftningen, 

men den kan ha stort värde när en beställare inför en upphandling ska avgöra hur stort 

tillägg eventuella kvalitetsbrister ska innebära på det offererade priset. 

10 Överprövning 

En leverantör som inte är nöjd med ett tilldelningsbeslut har möjlighet att begära 

överprövning. 2011 inkom totalt 2 800 överprövningsmål till förvaltningsrätterna och 

året dessförinnan var det 3 600 [22]. Då är att märka att flera leverantörer kan begära 

överprövning av en och samma upphandling. I en rapport skriven på 

Konkurrensverkets uppdrag slås dock fast att länsrätterna är ganska ovilliga att pröva 

om kvalitetsvärderingarna är korrekta [23, sid 70]. Man kan kanske inte heller 

förvänta sig att domstolarna ska ha kompetens på alla de områden inom vilka det 

förekommer offentliga upphandlingar.  

I Visma Opics databas fanns sju domar från förvaltningsrätten som avsåg någon 

av de upphandlingar som granskats i uppsatsen. Fyra av dessa domar berör 

kvalitetsbedömningar. Det är dock att märka att en förvaltningsrätt inte är högsta 

insats och att domsluten därför inte är prejudicerande. 

Det första fallet gällde en upphandling där två kvalitetskriterier vägs ihop med 

priset. Tvisten gäller kriteriet Erfarenhet om vilket man i uppdragsbeskrivningen kan 

läsa att ”Arbetsgivarens samt konsulternas erfarenhet av uppdrag av motsvarande art 
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och omfattning bedöms”. Sökanden menade dels att det av det dokument i vilket 

leverantörerna ska lämna sina svar inte framgår att omfattningen ska bedömas, dels att 

sökanden erhållit en för låg poäng för Erfarenhet eftersom bolaget har arbetat med 

kommuner som är av samma storleksordning som den aktuella och även med andra 

kommuner som är avsevärt större. Beställaren ansåg att de offererade konsulternas 

erfarenhet gäller undersökningar i kommuner med betydligt färre anställda än i den nu 

aktuella. [24] 

Förvaltningsrätten avslog sökandens begäran om att upphandlingen skulle göras 

om. Man konstaterade i domskälen att det klart och tydligt framgick av 

förfrågningsunderlaget att erfarenhet i detta fall är ”erfarenhet av uppdrag av 

motsvarande art och omfattning”. När det gäller poängsättningen går domstolen inte in 

på frågan om hur ”motsvarande art och omfattning” ska tolkas när det gäller 

kommunstorlek. Man konstaterar att ”den upphandlande myndigheten har ett relativt 

betydande bedömningsutrymme och att det ankommer på sökande att visa att 

poängsättningen är felaktig”. Man noterar vidare att utgången av upphandlingen inte 

hade förändrats även om bolaget erhållit maximal poäng. 

I det andra fallet var dock poängberäkningen direkt avgörande för utgången. 

Sökanden ansåg att man tilldelats för låg poäng på tre av de fem kvalitetskriterierna, 

medan beställaren var av motsatt uppfattning. I förfrågningsunderlaget finns varje 

kvalitetskriterium formulerat på ungefär en halv A4-sida. Leverantörerna ska lämna in 

en beskrivning av hur de uppfyller kriteriet vilket därefter bedöms på en femgradig 

skala.  

Domstolen gick inte in på frågan om den sökande leverantören borde ha fått 

ytterligare en poäng på något av kriterierna utan konstaterade att ”Det är den 

upphandlande myndigheten som har att utvärdera inkomna anbud. Utvärdering ska 

göras objektivt i den meningen att inga ovidkommande hänsyn får tas. Det är dock 

ofrånkomligt att även en objektiv bedömning av inkomna anbud kan rymma ett visst 

mått av skönsmässighet eller subjektivitet som måste godtas under förutsättning att 

den upphandlande myndigheten håller sig inom ramen för vad förfrågningsunderlaget 

kan anses tillåta. Det är endast direkta felbedömningar eller andra brister av viss 

omfattning som bör leda till ett ingripande enligt LOU”. Även i detta fall avslogs 

sökandens begäran. [25] 

I det tredje fallet blev dock utgången den motsatta. Förutom pris utvärderade 

beställaren Uppdragets genomförande ”utifrån beställarens bedömning av 

anbudsgivarens möjligheter att genomföra undersökningen enligt beställarens 

önskemål utifrån den beskrivning som anbudsgivaren lämnat”. Det framgick vilka 

punkter som skulle behandlas i beskrivningen, men sökanden framhöll att några 

särskilda krav inte var kopplade till kriterierna, mer än att en redovisning skulle 

lämnas. Domstolen ansåg att det av förfrågningsunderlaget inte framgick vilka 

parametrar som var av särskild betydelse för bedömningen eller hur bedömningen 

skulle göras. Man menade vidare att beställaren varken i ”utvärderingsprotokollet eller 

i förvaltningsrätten har kunnat redovisa vilka konkreta omständigheter som har 

tillmätts betydelse”. [26] 

I det sista fallet ansåg sökanden att det vinnande anbudet borde getts ett 

prispåslag. Leverantörerna skulle leverera en enkät som tidigare använts ”i större 

skala” och dessutom skulle enkätens ”reliabilitet och validitet redovisas och 

beskrivas”. Det vinnande anbudet presenterade en s.k. basenkät om 44 frågor samt 

ytterligare 30 frågor som låg utanför denna basenkät. Tvisten gällde de sistnämnda 

frågorna för vilka reliabilitet och validitet inte var redovisade för fall när de använts i 

större skala. Domstolen menade att kravet var formulerat så att reliabilitet och validitet 

avsåg enkäten i dess helhet och inte enskilda frågor och avslog sökandens begäran. 

[27] 

Ett fåtal rättsfall från lägre instans ger små möjligheter till generella slutsatser. 

Det finns dock i detta knapphändiga material inte något som motsäger bedömningen 

att domstolarna är ovilliga att göra egna kvalitetsbedömningar. I det av de ovan 
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refererade fallen där sökandens begäran inte avslogs, saknade förfrågningsunderlaget 

helt och hållet information om hur kvalitetsbedömningen skulle göras.  

11 Resultatdiskussion 

Det är beställarens privilegium att bestämma vilka krav man ställer på en vara eller 

tjänst men man ska också göra tydligt för leverantörerna vilka dessa krav är och hur 

bedömningen kommer att göras. Om kraven är otydliga har en leverantör svårt att 

bedöma hur det egna anbudet kommer att värderas och riskerar att lägga ned tid och 

resurser i onödan. Är förfrågningsunderlagen otydliga borde det även leda till 

svårigheter för beställaren eftersom denne inte enligt regelverket får ta andra hänsyn 

vid utvärderingen än sådana som angetts när upphandlingen publicerades. 

11.1 De obligatoriska kraven 

De granskade upphandlingarna innehåller totalt sett en stor mängd obligatoriska krav 

och granskningen har begränsats till de krav som avser frågeformuläret och den 

rapport som medarbetarundersökningen ska resultera i. 

Det finns i det studerade materialet exempel på obligatoriska krav som jag har 

kategoriserat som lättbedömda. För sådana krav finns det en metod för att avgöra om 

kravet är uppfyllt eller inte. I princip borde alla kunna enas om vilken metod som bör 

användas. Enighet borde också kunna nås om ett krav är uppfyllt eller inte.  

Men det finns också exempel på svårbedömda krav. Dessa krav är svårbedömda i 

den meningen att de innehåller ord som kan användas för att uttrycka en värdering, 

men problemet är att olika personer kan göra skilda värderingar. I avsnitt 4.2 

exemplifierades bland annat med uttryck som ”tilltalande”, ”tydlig”, ”flexibelt” och 

”pedagogisk”. För en enskild bedömare kan det stå alldeles klart att en produkt ska 

bedömas på ett visst sätt och därmed ges en viss poäng. En annan bedömare kan vara 

av helt motsatt uppfattning. Upphandlingar skiljer sig från många andra 

beslutssituationer genom att beställaren på förhand måste låta leverantörerna få 

vetskap om hur bedömningarna kommer att göras. Vid kravställandet ligger 

utmaningen i att formulera vad som fordras för att en produkt eller tjänst av 

beställaren kommer att bedömas som exempelvis tilltalande, tydlig, flexibel, lättläst 

eller pedagogisk. 

Om flera personer ska avgöra om en resultatrapport är lättöverskådlig eller inte, 

och det saknas en metod för att avgöra frågan, skulle oenighet förmodligen ganska 

ofta kunna bli följden. Vana vid att läsa liknande rapporter, eller rapporter 

överhuvudtaget, kan troligen påverka en persons bedömning. Men aspekter på 

lättöverskådlig skulle till exempel kunna vara typsnitt, fontstorlek, sidantal, antalet 

rubriknivåer, att det ska finnas en sammanfattning, att varje avsnitt ska inledas med en 

sammanfattning och att alla tabeller ska kommenteras eller att resultaten ska 

sammanfattas i diagram i stället för tabeller. Ställs det krav på att varje avsnitt i 

resultatrapporten ska inledas med en sammanfattning, vilket det finns exempel på 

bland de granskade upphandlingarna, så finns det en metod för att avgöra om detta 

krav är uppfyllt eller inte. 

Genom att fokusera på aspekter som är lätta att mäta riskerar beställaren att missa 

viktiga aspekter enbart av det skälet att de är svårare att mäta. Till exempel anser 

förmodligen många att ”lättöverskådlighet” rymmer betydligt fler aspekter än de som 

nämndes i stycket ovan. Mätsvårigheter kan vara ett dilemma, beställaren har 

dessutom kravet på sig att kommunicera hur bedömningen kommer att göras. 
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11.2 Tilldelningskriterierna 

I närmare en fjärdedel av de studerade upphandlingarna angavs det förutom pris enbart 

ett tilldelningskriterium och i över hälften av var tilldelningskriterierna två eller färre 

till antalet. Det som bedöms är ofta leverantörernas beskrivningar av hur de kommer 

att genomföra undersökningen. Vad som ska beskrivas finns ofta, men inte alltid, 

angivet i förfrågningsunderlagen. Om ett enda kriterium ska beskrivas utifrån ett 

flertal aspekter som sedan ska sammanfattas i ett numeriskt värde kan det bli 

bekymmersamt för beställaren om inte sammanvägningsprinciperna är formulerade. 

Om informationsmängden blir för stor för att hantera kan det kanske få till effekt att 

beställaren i praktiken tillämpar den lexikografiska metoden strikt och enbart tar 

hänsyn till den aspekt som anses viktigast. Aspekter som beställaren anser vara 

viktiga, om än inte i lika hög grad, får då ingen inverkan på beslutet. Om inte 

sammanvägningsprinciperna är formulerade kommer leverantören också att ha små 

möjligheter att förstå hur bedömningen kommer att göras. Även om beställaren tar 

hänsyn till alla relevanta aspekter, kommer leverantörerna inte att förstå 

sammanvägningsprinciperna om inte dessa har kommunicerats. 

I avsnitt 11.1 diskuterades problemet med svårbedömda krav, dvs. krav där 

risken är stor för att olika personer gör skilda bedömningar om inte 

bedömningsgrunderna är klarlagda. Då handlade det enbart om att bedöma om ett krav 

var uppfyllt eller inte. När ett tilldelningskriterium ska poängbedömas ska beställaren 

dessutom differentiera sin bedömning och kommunicera bedömningsgrunderna till 

dem som eventuellt vill vara med och konkurrera om anbudet. Vill beställaren bedöma 

till exempel ett webbverktygs pedagogiska utformning på en femgradig skala behöver 

det definieras vad som krävs för vart och ett av skalstegen. Alternativt kan beställaren 

försöka tänka igenom vad krävs av ett pedagogiskt utformat webbverktyg och ange att 

varje uppfyllt krav ger ett avdrag på utvärderingspriset. 

Att i anbudet ska anges tidigare uppdragsgivare som kan ge referenser är ett 

mycket vanligt obligatoriskt krav. Det förekommer också att referenternas bedömning 

är ett tilldelningskriterium. Referenterna ska då i enkätform ge en bedömning av hur 

väl leverantören genomfört uppdrag hos referenten och hur samarbetet fungerat. 

Sannolikheten bör vara ganska stor att konkurrerande leverantörerna anger olika 

referenter och att dessa har skilda referensramar och förväntningar. Leverantörerna 

väljer förmodligen ut referenter som förväntas komma med positiva omdömen. Om 

referenterna så gott det går försöker göra en opartisk bedömning eller även gör andra 

avvägningar kan vara svårt att veta. Bedömningarna görs på ordinala skalor. Om 

beställaren för var och en av de konkurrerande leverantörerna beräknar medelvärden 

utifrån flera bedömningar har detta sina särskilda problem eftersom ordinalskalor på 

intet sätt lämpar sig för genomsnittsberäkningar. 

En leverantör som är missnöjd med ett tilldelningsbeslut har rätt att begära 

rättning i domstol. Om beställarens bedömning gjorts enbart utifrån muntliga 

föredragningar eller intervjuer där leverantörerna uppträder en och en finns få 

möjligheter för att bedöma konkurrenternas insats. En muntlig föredragning kan vara 

ett komplement till ett skriftligt anbud, men om denna föredragning tillåts ha för stor 

inverkan på slutbetyget passeras någonstans en gräns där transparensvillkoret inte 

längre är uppfyllt. 

11.3 Väldefinierade bedömningskriterier? 

Har de skalor som beställarna använder vid bedömningarna väldefinierade 

bedömningsnivåer? På denna fråga går det att svara nej. Den beskrivande text som 

ligger vid poängen ger sällan någon ledning. ”5 Mycket väl godkänt” är inte särskilt 

upplysande. Inte heller ”5 Kriteriet uppfylls utomordentligt” eller ”5 Mycket stort 

mervärde” (se tabell 2). Ibland finns det ytterligare beskrivningar i 
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förfrågningsunderlagen, men det gäller nästan undantagslöst den högsta poängen. Vad 

som krävs för stegen under får leverantören försöka gissa sig till. 

Om ”Bra” ger 4 poäng, ”Acceptabelt” 3 poäng och ”Mindre bra” 2 poäng så 

förstår man att ”Mindre bra” är sämre än ”Bra”. Av poängsättningen att döma borde 

också ”Mindre bra” ur beställarens synpunkt vara sämre än ”Acceptabelt”. Frågan är 

vad man ur leverantörssynpunkt har för glädje av dessa beskrivningar. Vad som krävs 

för transparens är att det framgår vad som krävs för att uppnå en viss poäng. 

Möjligen skulle det kunna vara så att beskrivningarna är till för beställarna själva 

och närmare bestämt de personer som i praktiken ska utvärdera anbuden. Men om det 

inte finns några ytterligare indikationer på vad som krävs för att uppnå en viss poäng, 

hur vet man var skillnaden går mellan ”4 Bra” och ”3 Acceptabelt”?  Tvingas man inte 

till att försöka rangordna anbuden och därefter försöka bedöma dem relativt varandra? 

Om man för att nå den högsta poängen ska leverera en ”enastående” undersökning och 

för steget under producera ”ett visst mervärde” är det svårt att veta var skiljelinjen går. 

Om ett anbud vid upphandlingen av medarbetarundersökning ska bedömas mot 

en skala med hundra steg, kan samtliga steg då vara väldefinierade? Bygger inte en 

bedömning mot en sådan skala på att anbuden jämförs inbördes? För att undvika en 

relativ bedömning skulle man i samband med att förfrågningsunderlaget författas, 

kunna försöka tillämpa den i avsnitt 8.4 skisserade bisektionsmetoden. Beslutsfattaren 

försöker tänka sig in vad som skulle kunna utmärka ett anbud som skulle kvalificera 

sig för högsta respektive lägsta poäng. Från detta utgångsläge skulle beställaren kunna 

försöka definiera vad som krävs för det mittersta skalsteget. Därefter vad som krävs 

för en poängtilldelning som ligger mellan mittpunkten och den högsta poängen, för en 

poäng mellan mittpunkten och den lägsta osv., till dess skalans förmåga att skilja de 

kommande anbuden bedöms vara tillräckligt hög. För en skala med uppemot hundra 

steg är metoden förmodligen i praktiken oftast ogenomförbar, men för en skala med 

fem steg skulle den kunna vara värd att pröva.  

11.4 Skaltyper 

På vilken typ av skala gjordes bedömningarna? Ett sätt att försöka komma runt frågan 

vore att säga att skalorna vid sammanvägningen verkar behandlas som om vore de 

intervallskalor. Vid en upphandling med två tilldelningskriterier som har samma 

viktkoefficient kommer 5+1 poäng att vara lika mycket värt som 4+2 poäng. De 

beskrivningar som ledsagar poängsättningen ger däremot sällan någon ledning när en 

utomstående ska försöka avgöra vilken typ av skala det handlar om. Hur stor 

värdeskillnaden är mellan t.ex. ”Mycket stort mervärde” och ”Stort mervärde” är 

omöjlig att förstå om ingen ytterligare ledning ges. Däremot förstår man att mervärdet 

i det förstnämnda fallet är större. Om inte heller beställaren har värdeskillnaden klar 

för sig så handlar det enbart om en rangordning och därmed om en ordinalskala. 

Hur de som gjort bedömningarna har resonerat är inte undersökt i denna uppsats. 

Man kan spekulera i om vissa bedömare ibland bryr sig mindre om beskrivningarna 

och först rangordnar alternativen, för att sedan försöka placera in dem på den använda 

skalan på ett sådant sätt att värdeskillnaderna avspeglas. Det innebär i så fall att dessa 

bedömningar är åtminstone i viss grad relativa. 

11.5 Sammanfattningsvis 

En av uppsatsen frågeställningar är om förfrågningsunderlag och kravspecifikationer 

är tydliga. 

Användandet av uttryck som kan tolkas olika beroende på vem som gör 

bedömningen, leder till att många förfrågningsunderlag och kravspecifikationer 

åtminstone delvis är otydliga. En beställare som vill använda uttryck som ”lättläst”, 

”tilltalande” eller ”pedagogisk” i ett obligatoriskt krav måste definiera uttrycken så att 

en leverantör förstår om den egna varan eller tjänsten uppfyller kraven. Förekommer 
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uttrycken i samband med ett tilldelningskriterium så ska graden av kravuppfyllnad 

dessutom poängsättas på en skala, vilket kräver att varje skalsteg är definierat för att 

leverantören ska förstå hur bedömningen kommer att ske. 

Förfrågningsunderlagen är ofta otydliga även i så måtto att ett 

tilldelningskriterium ska bedömas ur ett flertal aspekter och det klargörs inte hur dessa 

aspekter ska vägas samman till ett sammanfattande mått. 

Samtliga undersökta upphandlingar har minst två tilldelningskriterier: Pris samt 

ett eller flera kvalitetskriterier. Givet den poäng som sätts på de enskilda 

tilldelningskriterierna går det att förstå hur dessa poäng ska vägas samman till ett mått 

för anbudet i dess helhet. Viktkoefficienterna framgår av förfrågningsunderlagen som 

också föreskriver hur beräkningarna ska genomföras. Vilka typer av skalor som 

används är ofta oklart. Man kan sluta sig till att skalorna vid den slutliga 

sammanvägningen behandlas som om de vore intervallskalor, men det är mycket 

troligt att de innan dess egentligen var ordinalskalor. Skalorna har inte heller 

definierade bedömningsnivåer, det finns ofta mycket lite ledning att hämta ur 

förfrågningsunderlagen. Det har tidigare refererats till en rapport skriven på 

Konkurrensverkets uppdrag, i vilken det slås fast att domstolarna är ovilliga att göra 

egna kvalitetsbedömningar [23, sid 70]. Om detta är riktigt, skulle dock de brister jag 

ovan försökt att peka på, förmodligen sällan innebära att beställaren får problem vid 

en rättslig prövning.  

 Otydliga förfrågningsunderlag innebär att en leverantör inte förstår hur det egna 

anbudet kommer att värderas. Även om leverantören har kännedom om vad potentiella 

konkurrenter brukar offerera, innebär en otydlighet att man inte heller förstår hur 

dessa konkurrenters anbud kommer att värderas och hur stora chanser det egna 

företaget har att ta hem kontraktet. Att delta i konkurrensen vid en offentlig 

upphandling kostar både i form av möda och pengar och ingen leverantör vill göra 

detta i onödan. 

Ett beslutsproblem tjänar oftast på att delas upp i mindre bitar. En beställare som 

lägger många olika aspekter på kvaliteten hos en medarbetarundersökning borde 

försöka fundera igenom och poängsätta dessa aspekter var och en för sig. Ska 

kvaliteten på den kommande undersökningen sammanfattas i ett enda mått utan att 

problemet delats upp, kanske viktiga aspekter inte får det inflytande över 

poängsättningen som kanske vore motiverat. Risken finns att kanske enbart den aspekt 

som ansågs allra viktigast får inflytande över beslutet eller att man summerar antalet 

viktiga aspekter utan hänsyn till att vissa är betydligt väsentligare än andra. En 

leverantör kommer också lättare kunna förstå hur det egna anbudet kommer att 

bedömas om aspekterna poängbedöms var och en för sig. 

 En ordinalskala tar inte hänsyn till värdeskillnaderna mellan skalstegen, det gör 

däremot en intervallskala. Det är alltså viktigt att beställaren inte enbart förlitar sig på 

den beskrivande texten utan också tänker igenom värdeskillnaderna. 

 Om skalstegen inte är väldefinierade och beställaren har små kunskaper om den 

typ av tjänst som ska upphandlas får beställaren svårt att poängsätta anbuden utan att 

göra en bedömning av anbuden relativt varandra.  

12 Avslutande synpunkter 

Att jämföra kvaliteten på ett antal offererade medarbetarundersökningar är inte lätt. 

Svårigheterna kan kanske kännas så stora att en organisation som har möjlighet till 

detta överväger att producera tjänsten i egen regi. Hur många myndigheter, kommuner 

och andra upphandlande organisationer som har resurser att genomföra 

medarbetarundersökningar själva är svårt att sia om. I dagens läge är det rent tekniskt 

inte svårt att skicka ut en webbenkät och inte heller särskilt problematiskt att räkna 

antalet personer som besvarat frågorna och hur svaren fördelats på svarsalternativen. 

Däremot kan experter på frågekonstruktion förmodligen vara en bristvara inom den 
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egna organisationen. Likaså kan det finnas en brist på mätningsteoretisk, 

beteendevetenskaplig och statistisk expertis. Ett starkt argument mot att genomföra 

undersökningen i egen regi borde också vara att det ur integritetssynpunkt troligen 

känns tryggare för medarbetarna om den utförs av utomstående med ringa intresse för 

hur enskilda individer besvarat frågorna.  

Men även den som upphandlar en undersökning måste vara klar över 

målsättningen med denna och göra klart för sig vad som egentligen efterfrågas. Det 

kräver kunskaper om den tjänst som ska köpas och förberedelser. Genom att försöka 

tänka igenom problemet och försöka dela upp det i mindre delar skulle man lättare 

kunna göra klart för sig själva och leverantörerna vad som egentligen efterfrågas och 

hur betygen kommer att sättas. Vad är det som gör att en enkät känns svårforcerad? 

Varför känns vissa rapporter mer betungande att ta sig igenom än andra trots att de 

innehållsmässigt är ganska likvärdiga?  

Forskning har visat att människor i beslutssituationer bland annat ofta förlitar sig 

på tumregler, att man kan låta bedömningen av en aspekt gälla även aspekter som man 

egentligen saknar kännedom om, och att man kan ha svårt att ta hänsyn till samtliga de 

aspekter som man egentligen tycker borde påverka beslutet. Ska en grupp fatta ett 

gemensamt beslut, kan antalet argument vara mer avgörande än argumentens styrka 

och gruppmedlemmar kan undvika att framföra avvikande uppfattningar för att 

undvika konfrontation. Beslutsteorins metoder kan korrekt använda vara till stor hjälp 

vid det beslut som en upphandling ska mynna ut i.  
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Bilaga 1 Empiriskt underlag för examensarbetet 

 

Sextio offentliga upphandlingar av medarbetarundersökningar publicerade under åren 

2009-2012 och utvärderade enligt principen om ekonomiskt mest fördelaktigt anbud 

har undersökts. Nedan sammanställs några av examensarbetets resultat. 

Exempel på lättbedömda obligatoriska krav 

Exempel på lättbedömda krav hämtade från kravspecifikationerna i det undersökta materialet 

(avsnitt 4.1): 

 

 ”Enkäten ska vara utformad på svenska”  

 ”Alltid information om hur många frågor/sidor som återstår”  

 ”Systemet ska ha en spärr som förhindrar att enkäten besvaras mer än en gång per 

medarbetare” 

 ”Möjlighet att stanna/spara/fortsätta/skriva ut” 

 ”Enkäten skall utföras i maj månad”  

 ”Resultatet skall presenteras för förvaltningsledningen i juni månad”  

 ”Resultatet skall redovisas 5 veckor från att undersökningen stängs” 

  ”-Ska skicka minst två påminnelser under insamlingsperioden till dem som inte har 

svarat”  

 ”Leverantören skall, trycka upp, distribuera och samla in pappersenkäterna” 

 ”Resultatrapporterna ska innehålla jämförelse med föregående år”  

Exempel på svårbedömda obligatoriska krav 

Nedan listas några exempel på obligatoriska krav hämtade från kravspecifikationerna i 

det undersökta materialet och som kan betraktas som svårbedömda (avsnitt 4.2): 

 

 Tilltalande layout  

 Tydlig instruktion 

 ”Frågeformuläret ska anpassas efter Beställarens behov och vara flexibelt för 

ändringar” 

 ”Enkäten ska vara utformad så att den ger god svarsfrekvens”  

 ”Enkäten ska ta maximalt 30 minuter att fylla i” 

 ”Vald leverantör skall kunna presentera enkätresultaten på ett pedagogiskt, 

enkelt och tydligt sätt” 

 Enkätinstrumentet skall ”vila på teoretisk grund med ett hälsofrämjande 

perspektiv (salutogent)” 

 Enkätinstrumentet skall ”uppfylla krav på reliabilitet och validitet på minst 

områdesnivå” 

 Vald leverantör skall: ”Erbjuda en hög servicenivå som innebär att ha kund- 

och resultatfokus och vara flexibel och lyhörd” 

 Enkätinstrumentet skall ”ha ett hälsofrämjande perspektiv på individ, grupp 

och organisationsnivå” 

 ”Resultatrapporterna skall innehålla: diagram eller motsvarande” 

 ”Leverantören skall säkerhetsställa (sic) att: resultatrapporterna presenteras 

lättillgängligt och åskådligt, t.ex. i PPT-format” 

 ”- Ska med god kvalité bearbeta och analysera inkommen data”. 

 ”Resultatrapporterna ska innehålla jämförelse över tid, till exempel senaste tre 

år” 
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Exempel på flera obligatoriska krav i ett 

Ibland slår beställaren ihop flera krav till ett (avsnitt 4.3): 

 

 ”Enkäten ska ha tillgängligt språk och layout som underlättar läsning och 

hantering. När färg används ska valet av färger förstärka läsbarheten”. 

 ”Beställaren ska kunna ta bort och lägga till frågor med svarsalternativ både 

av skalkaraktär och ja/nej alternativ. Frågornas reliabilitet och validitet ska 

prövas”. 

 ”Anbudsgivaren ska presentera företagets teoretiska modell för 

Medarbetarenkät där anbudsgivaren visar företagets förmåga att förse 

kommunen med analys som skapar insikt och inspirerar chefer och 

medarbetare till utveckling. Bifoga i anbudet exempel på frågor och analyser.” 

 ”Leverantören ska ha kapacitet att under en treveckorsperiod muntligen 

avrapportera resultatet till regionledningen (tre koncernledningsgrupper), ca 

33 förvaltningsledningar och från 2015 även deltagande bolagsledningar. 

Leverantören ska även göra en muntlig presentation för projektorganisationen, 

personalchefsgruppen och centrala MBL-gruppen.” 

 ”Resultatet ska därutöver redovisas grafiskt fråga för fråga för tillräckligt 

stora grupper. För mindre grupper ska resultatet endast redovisas indexerat 

(bestäms i samråd med landstinget)” 

 ”Enkäten skall vara utformad så att den ger god svarsfrekvens, vara enkel, 

snabbesvarad och svarstiden får vara maximalt 15-20 minuter” 

 

Tilldelningskriterier i studien 

Antalet tilldelningskriterier förutom pris bland de analyserade fallen återfinns i tabell 

1 (avsnitt 5). Antalet kriterier förutom pris varierade mellan 1 och 16. 

I syfte att få en överblick över undersökningsmaterialet har tilldelningskriterierna 

kategoriserats. Kategorierna är Medarbetarundersökningens genomförande, 

Frågeformulär och webblösning, Redovisning och rapport, Beskrivningar av 

kompetens och erfarenhet, Referenser och Övrigt.  

I kategorin ”Medarbetarundersökningens genomförande” har till exempel 

tilldelningskriterierna Uppdragets genomförande, Genomförande, Metod och 

genomförande, Genomförande och kvalitet, Genomförande, enkät, redovisning och 

Tillvägagångssätt och arbetsmetoder kategoriserats (avsnitt 5.1). 

Exempel på kriterier som kategoriserats under ”Frågeformulär och webblösning” 

är Frågeformulär och webblösning, Enkätinnehåll, Hjälp till användaren, Hur så hög 

svarsfrekvens som möjligt uppnås och Antal frågor (avsnitt 5.2). 

När det gäller kategorin ”Redovisning och rapport” är det som oftast bedöms 

förslag på resultatrapporter eller beskrivningar av vad den kommande rapporten eller 

rapporterna ska komma att innehålla (avsnitt 5.3). Tilldelningskriteriet går under olika 

beteckningar. På vilket sätt som analys och powerpoint-presentation är sammanställda 

och presenterade är ett exempel på tilldelningskriterium. Andra exempel: 

Rapporter/Presentationsmaterial/resultat, Resultatrapportens grafiska utformning, 

Beskriva återkoppling av resultat, Bearbetning, analys, rapport och 

Resultat/rapporter.  

Kompetens och erfarenhet i kategorin ”Beskrivningar av kompetens och 

erfarenhet” kan utvärderas genom att representanter för utomstående organisationer 

lämnar referenser (avsnitt 5.4). Mer specifika tilldelningskriterier att betygsätta 

förekommer också, som Fackkompetens, såsom teoretiska och framför allt praktiska 

kunskaper om återföring av känsliga uppgifter till chefer och medarbetargrupper.  
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Poängbedömningar 

Exempel på en poängskala (avsnitt 8.1): 

5 - Mycket god kravuppfyllnad/tillför stort mervärde/bäst 

4 - Uppfyller kraven väl/tillför mervärde/näst bäst 

3 - Uppfyller kraven/genomsnittlig/bra 

2 - Vissa brister i kravuppfyllnaden/sämre än genomsnittlig 

1 - Uppfyller ej ställda krav/undermålig 

  

Av förfrågningsunderlagen framgår vilka skalvärden som kommer att användas 

vid bedömningarna, och det förekommer ett flertal varianter (avsnitt 8.2). 

Förfrågningsunderlagens skalor kan gå till exempel från 

0 till 2 

0 till 4 

0 till 5 

0 till 10 

0 till 100 

1 till 3 

1 till 5 eller från 

1 till 100. 

 

I tabell 2 (avsnitt 8.2) finns sex exempel på femgradiga skalor mellan 1 och 5 

hämtade från sex separata upphandlingar. 

Överprövning 

Nedan visas resultatet av en analys av överprövningar som handlar om offentlig 

upphandling av medarbetarenkäter. 

I Visma Opics databas fanns sju domar från förvaltningsrätten som avsåg någon 

av de upphandlingar som granskats i uppsatsen. Fyra av dessa domar berör 

kvalitetsbedömningar. Det är dock att märka att en förvaltningsrätt inte är högsta 

insats och att domsluten därför inte är prejudicerande. (Se avsnitt 10.) 

I tre av fallen avslogs sökandes begäran. Det första fallet gällde en upphandling 

där två kvalitetskriterier vägs ihop med priset. Förvaltningsrätten avslog sökandens 

begäran om att upphandlingen skulle göras om. Man konstaterar att ”den 

upphandlande myndigheten har ett relativt betydande bedömningsutrymme och att det 

ankommer på sökande att visa att poängsättningen är felaktig”. I det andra fallet ansåg 

sökanden ansåg att man tilldelats för låg poäng på tre av de fem kvalitetskriterierna, 

medan beställaren var av motsatt uppfattning. Domstolen gick inte in på frågan om 

den sökande leverantören borde ha fått ytterligare en poäng på något av kriterierna 

utan konstaterade att ”Det är den upphandlande myndigheten som har att utvärdera 

inkomna anbud. Utvärdering ska göras objektivt i den meningen att inga 

ovidkommande hänsyn får tas. Det är dock ofrånkomligt att även en objektiv 

bedömning av inkomna anbud kan rymma ett visst mått av skönsmässighet eller 

subjektivitet som måste godtas under förutsättning att den upphandlande myndigheten 

håller sig inom ramen för vad förfrågningsunderlaget kan anses tillåta. Det är endast 

direkta felbedömningar eller andra brister av viss omfattning som bör leda till ett 

ingripande enligt LOU”. I det tredje fallet ansåg sökanden att det vinnande anbudet 

borde getts ett prispåslag. Leverantörerna skulle leverera en enkät som tidigare 

använts ”i större skala” och dessutom skulle enkätens ”reliabilitet och validitet 

redovisas och beskrivas”. Det vinnande anbudet presenterade en s.k. basenkät om 44 

frågor samt ytterligare 30 frågor som låg utanför denna basenkät. Tvisten gällde de 

sistnämnda frågorna för vilka reliabilitet och validitet inte var redovisade för fall när 

de använts i större skala. Domstolen menade att kravet var formulerat så att reliabilitet 
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och validitet avsåg enkäten i dess helhet och inte enskilda frågor och avslog sökandens 

begäran. 

I ett av fallen blev utgången den motsatta. Förutom pris utvärderade beställaren 

Uppdragets genomförande ”utifrån beställarens bedömning av anbudsgivarens 

möjligheter att genomföra undersökningen enligt beställarens önskemål utifrån den 

beskrivning som anbudsgivaren lämnat”. Det framgick vilka punkter som skulle 

behandlas i beskrivningen, men sökanden framhöll att några särskilda krav inte var 

kopplade till kriterierna, mer än att en redovisning skulle lämnas. Domstolen ansåg att 

det av förfrågningsunderlaget inte framgick vilka parametrar som var av särskild 

betydelse för bedömningen eller hur bedömningen skulle göras. Man menade vidare 

att beställaren varken i ”utvärderingsprotokollet eller i förvaltningsrätten har kunnat 

redovisa vilka konkreta omständigheter som har tillmätts betydelse”. 

 
 

 


