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Abstrakt 
Upphandlingsprocessen kan ses som en form av beslutsprocess. Inom beslutsteori 

har det under flera år forskats om psykologiska fällor och misstag vid 

beslutsfattande. Det finns en hel del teorier om hur dessa fällor och misstag kan 

undvikas. Syftet med denna studie är att jämföra fallgropar vid beslutsfattande med 

fallgropar vid offentlig upphandling samt analysera hur resultaten från den 

beslutsteoretiska forskningen kan användas som stöd i upphandlingsarbetet. 

Resultatet visar att likheterna är många och att resultatet från den beslutsteorietiska 

forskningen på ett enkelt sätt kan konkretiseras och användas i upphandlingsarbetet. 
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1 Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund till det ämnesområde som behandlas i uppsatsen. 

Kapitlet innehåller även en beskrivning av de frågeställningar som ligger till grund för 

uppsatsen. Slutligen sammanfattas uppsatsens olika kapitel för att underlätta för 

läsaren.  

1.1 Bakgrund 

Lagen om offentlig upphandling har diskuterats mycket under de senaste åren. 

Diskussioner har förts i både media och hos upphandlande myndigheter. Lagen 

uppfattas ibland som svårtolkad och för att kunna använda lagen som stöd i 

upphandlingsarbetet krävs erfarna och väl insatta upphandlare.  

Ett av områdena som har diskuterats är utvärderingskriterier och 

utvärderingsmodeller. Lagen om offentlig upphandling tar inte på en detaljerad nivå 

ställning till hur val av anbudsgivare ska ske. Däremot framgår det tydligt att den 

utvärderingsmodell som används vid den aktuella upphandlingen måste beskrivas 

redan då förfrågningsunderlaget skickas ut. I och med att det i varje unik 

upphandlingssituation är möjligt att välja vilken utvärderingsmodell och vilka 

utvärderingskriterier man vill använda är det också sparsamt med exempel och tips.  

Inom beslutsteori har det under flera år forskats om de vanliga fallgroparna vid 

beslutsfattande. Då upphandlingsprocessen på många sätt går att jämföra med en 

beslutsprocess är det också rimligt att dessa fallgropar går att applicera på en 

upphandlingssituation.  

Genom att medvetandegöra de vanligaste fallgroparna vid offentlig upphandling 

kan man också lära sig att undvika dem. Erfarenheter från beslutsteorin bör kunna 

användas vid arbetet med offentlig upphandling. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att, med stöd av beslutsteorin, skapa förståelse för vanliga 

fallgropar vid offentlig upphandling. Vidare är syftet att ur ett beslutsteoretiskt 

perspektiv beskriva hur fallgroparna kan undvikas. 

De frågeställningar som har studerats är: 

 Vilka är de vanligaste fallgroparna vid offentlig upphandling? 

 Vilka likheter finns det mellan fallgroparna vid offentlig upphandling och 

fallgropar ur ett beslutsteoretiskt perspektiv? 

 Hur kan man undvika fallgroparna vid offentlig upphandling? 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsning har gjorts till att omfatta fallgropar i upphandlingsprocessen och det 

regelverk som berörs av Lagen om Offentlig Upphandling (LoU) vilket innebär att 

denna uppsats inte specifikt berör fallgropar i LUF (Lagen om upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) eller LOV (Lagen om 

valfrihetssystem). 

Avgränsning har också gjorts avseende intervjuerna till att endast omfatta de 

fallgropar som upplevs vanligast hos personer som jobbar i centrala 

upphandlingsfunktioner. Inga intervjuer har gjorts med beställare i de upphandlande 

verksamheterna och inte heller med leverantörer. 
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1.4 Rapportens struktur 

Kapitel 2 Tillvägagångssätt 

I kapitel 2 beskrivs det tillvägagångssätt som har använts i arbetet med denna 

uppsats. I kapitel 2 beskrivs också hur arbetet har gått till inför och under intervjuerna. 

Kapitel 3 Bakgrund 

I kapitel 3 beskrivs de teorier som denna uppsats utgår ifrån. Teorierna omfattar 

både beslutsteori och offentlig upphandling. 

Kapitel 4 Resultat och Analys 

I kapitel fyra beskrivs och analyseras resultatet. 

Kapitel 5 Slutsats 

I kapitel 5 presenteras de slutsatser som har framkommit. 

Kapitel 6 

I kapitel 6 finns en avslutande diskussion runt slutsatserna. 
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2 Tillvägagångssätt 

Denna uppsats har baserats på studier och analys av litteratur om beslutsteori och 

upphandling. Mina erfarenheter av upphandling har också varit en viktig grund för 

uppsatsen. Studier och erfarenheter har kompletterats med intervjuer med upphandlare 

och analys av intervjuerna. 

Urvalet av intervjufrågor har gjorts utifrån uppsatsens frågeställning. Intervjuerna 

består av en bakgrundsdel för att beskriva respondenternas erfarenhet samt frågor runt 

upphandlingsprocessen och simulering av förfrågningsunderlaget. Intervjufrågorna är 

öppna och anpassade till muntliga intervjuer. 

För att kunna fånga fallgropar eller misstag som är vanliga under en 

upphandlingsprocess ingick även motsatta frågor i intervjuerna. Det vill säga vad som 

anses vara grunden till en lyckad upphandling och ett lyckat resultat i motsats till en 

misslyckad upphandling och de fallgropar man kan falla i. 

Urvalet av respondenter har skett utifrån författarens kollegor på tidigare samt 

nuvarande arbetsplats.  

De utvalda respondenterna arbetar inom olika offentliga verksamheter vilket 

också var ett medvetet val för att fånga flera olika aspekter. 

Alla respondenter arbetar i centrala funktioner och arbetar på uppdrag av 

verksamheten och är beroende av beställarkompetens i respektive verksamhet. 

Förfrågan om intervjuer skickades till fem upphandlare. På grund av tidsbrist 

valdes en bort. Alla respondenter har ställt sig positiva till att medverka i intervjuerna 

och ingen har avböjt. 

Intervjuer med erfarna upphandlare har varit ett bra sätt att få svar på frågorna. 

Om intervjuer även hade gjorts med beställare (kravställare och användare av det 

slutgiltiga avtalet) är det möjligt att fler aspekter hade framkommit. Det är dock oklart 

hur det hade påverkat resultatet. 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska begrepp som används i denna uppsats. Eftersom 

målet med denna uppsats är att belysa vissa aspekter av upphandlingsprocessen med 

hjälp av beslutsanalytiska teoribildningar ges en översiktlig beskrivning av några 

grundläggande beslutsteoretiska aspekter för att uppsatsen ska kunna läsas av de som 

är verksamma inom upphandlingsområdet. 

Daniel Kahneman och Amos Tversky genomförde på 1970-talet ett omfattande 

forskningsprogram som kallades Heuristics and Biases. Hypotesen bakom 

forskningsprogrammet var att vi människor, på grund av vår begränsade mentala 

kapacitet, är tvungna att använda enkla tumregler vid beslutsfattande. I många fall 

fungerar enkla tumregler bra, men det är heller inte ovanligt att de leder till allvarliga 

tankefel (psychological traps). 

Resultatet av forskningsprogrammet var att människors förmåga att fatta 

rationella beslut och göra rimliga bedömningar i många fall är mindre än de själva tror 

[1]. 

3.1 Fallgropar vid beslutsfattande 

Vid beslutsfattande bör man skilja på de fallgropar som gäller själva beslutsfattandet 

eller beslutsprocessen och de psykologiska fällor (också kallade tankefällor) som är 

kopplade till hur hjärnan fungerar då vi analyserar de olika delarna i beslutsunderlaget.  

Benämningen fallgropar ur ett beslutsteorietiskt perspektiv är ett samlingsnamn 

för processrelaterade misstag och psykologiska fällor. 

Psykologiska fällor vid beslutsfattande kan man lära sig att hantera. När det 

gäller de processrelaterade misstagen är ett bra stöd någon av alla beslutsmodeller som 

finns. Till exempel PrOACT-metoden. När det gäller de psykologiska fällorna måste 

man beakta varje fälla för sig.  

3.1.1 Processrelaterade misstag 

Hammond, Keeney och Raiffa ([2], sid. 185) anser att följande är de åtta vanligaste 

misstagen man gör vid beslutsfattande: 

 Arbetar med fel problem eller misslyckas med problemformuleringen 

 Misslyckas med att identifiera huvudmålen 

 Misslyckas med att ta fram en lista över bra och kreativa alternativ 

 Bortser från viktiga konsekvenser kopplat till alternativen 

 Lägger för lite tid på att kompromissa mellan målen 

 Struntar i osäkerhetsfaktorer 

 Glömmer att fundera över risktoleransnivån 

 Glömmer att planera framåt när besluten är länkade 

 

Hammond, Keeney och Raiffa ([2], sid 4-6) har tagit fram en metod, PrOACT (se 

tabell 1), som stöd för beslutsfattande och som stöd för att undvika felen ovan. 

Tabell 1 PrOACT 

Problem 

Objectives 

Alternatives 

Consequences 

Tradeoffs 

Uncertainty 

RiskTolerance 

Linked Decisions 
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PrOACT beskriver på ett strukturerat sätt hur man ska agera i varje steg. PrOACT är 

en slags beslutsprocess bestående av aktiviteter som kan itereras (återupprepas) för att 

slutligen uppnå ett bra resultat. Processen är tänkt för både små och stora beslut och 

kan anpassas efter situationen.  

3.1.2 Psykologiska fällor 

Hammond, Keeney och Raiffa ([2], sid. 185-212) beskriver psychological traps som 

misstag människor gör vid beslutsfattande på grund av att våra sinnen lurar oss. 

Vidare skriver de att vi utvecklar omedvetna rutiner för att hantera komplexa 

beslutssituationer. Vissa av dessa rutiner kan vara till hjälp i vardagen som till 

exempel uppfattningen att ju tydligare ett objekt är desto närmare måste det vara och 

ju otydligare ett objekt är desto längre ifrån är det. 

Det bästa skyddet mot dessa psykologiska fällor är att vara medveten om dem. 

Hammond, Keeney och Raiffa ([2], sid. 185-212) beskriver vanliga fällor som 

presenteras i tabell 2. 

 Tabell 2 Psykologiska fällor, beskrivning 

 Fälla Beskrivning 

Ankringsfällan När man överväger ett beslut lägger man oproportionerligt 
mycket vikt vid den information man får först.  

Status-Quo fällan De flesta människor har en inbyggd ovilja mot förändringar 
och valet faller ofta på alternativet som inte innebär någon 
förändring.  

Förlorade 
kostnader-fällan 

Det kan vara svårt att bortse från tidigare beslut och 
tillhörande investeringar då det aktuella beslutet kan 
innebära att man förlorar redan gjorda investeringar. 

Bekräftelsefällan Vi väljer att endast söka efter den information vi vill ha och 
som stödjer vår instinkt samtidigt som vi undviker information 
som motsäger den. 

Formuleringsfällan Vi ställer fel frågor och borde istället försöka ställa frågorna 
på olika sätt när vi analyserar problemet. 

Tvärsäkerhetsfällan Vi är för säkra på oss själva och vår beslutsförmåga. 

Minnesfällan Vi tenderar att fokusera på dramatiska händelser och 
därmed får vi en skev bild av sannolikheter för olika 
händelser. 

 

Ankringsfällan innebär att de första idéer, uppskattningar eller information man har 

tillgängliggjort sig lägger grunden för kommande uppskattningar och beslut, oavsett 

om den initiala informationen man fick var felaktig eller missvisande. Med blandat 

resultat används tidigare data vid prognoser för framtiden. Ett exempel är antal besök 

på akuten under januari. Analys av dessa data görs ibland utan att ta hänsyn till 

påverkande faktorer som exempelvis väder och isläge på gator och trottoarer. 

Ankringsvärden kan också användas vid försäljning då säljaren anger ett föreslaget 

värde för produkten som därmed blir utgångspunkten för din egen värdering av 

produkten. 

Status-Quo-fällan påverkar ofta utveckling av nya produkter. Istället för att tänka 

helt nytt utvecklas produkterna för att likna de gamla produkterna de är tänkta att 

ersätta. Ett exempel är de första bilarna som hade stor likhet med de hästvagnar de var 

tänkta att ersätta. Ett annat exempel är tidningarnas tidiga webbsidor som till stor del 

utformades på samma sätt som en papperstidning. 

Förlorade kostnader-fällan medför att när vi lägger för stor vikt vid tidigare 

beslut och tillhörande investeringar påverkas också våra framtida val. Om du till 

exempel har reparerat din bil och samma bil går sönder igen väljer du sannolikt att 

fortsätta reparera bilen istället för att sälja den till ett lägre pris än den första 
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reparationen gick på. Rationellt sett är vi medvetna om att tidigare investeringar inte 

borde påverka de beslut vi stå inför men de är svåra att bortse från. 

Det finns två fundamentala psykologiska krafter som påverkar varför vi hamnar i 

bekräftelsefällan. Den ena innebär att vi bestämmer oss för vad vi vill göra innan vi 

vet varför vi ska göra det och den andra innebär att vi engagerar oss mer i saker vi 

tycker om än de saker vi inte tycker om. Baserat på detta kan man se att våra beslut 

ofta fattas utifrån den kunskap vi redan har och att vi söker stöd och information från 

källor vi litar på eller som vi tror kommer ge oss de svar vi vill ha. 

Forskning om formuleringar har visat att beroende på hur frågor formuleras 

svarar människor på olika sätt även fast det är samma fråga. 

Tvärsäkerhetsfällan påverkas ofta av att en värdering görs som härrör till 

ankringsfällan. Ett grundvärde sätts, ett värde som kan vara alldeles för lågt eller för 

högt, vilket blir grunden för kommande prognoser och beslut. Beslutsfattaren håller 

envist fast vid det satta värdet oavsett dess objektivitet. 

Allt som stör vår förmåga att objektivt minnas dramatiska händelser påverkar 

vårt beslutsfattande. Vi tenderar att lägga alldeles för mycket fokus på dramatiska 

händelser eller händelser vi själva har varit med om. Ofta påverkas vi av det som står i 

tidningarna eller som vi ser på TV. Alla dessa faktorer omfattas av minnesfällan. 

För att undvika de psykologiska fällorna är grunden ett öppet sinne och förmågan 

att analysera varje unik situation utan att missledas av sin omgivning och tidigare 

erfarenheter. Detta kan vara svårt och i tabell 3 sammanfattas några tips från 

Hammond, Keeney och Raiffa ([2], sid. 185-212) och Hammond, Keeney och Raiffa 

([3], sid. 1-27). 
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Tabell 3 Psykologiska fällor, Vad kan man göra åt dem? ([2], sid. 185-212), ([3], 

sid. 1-27) 

Fälla Vad kan man göra åt dem? 

Ankringsfällan  Beakta alltid på ett problem från flera olika perspektiv. 

 Ha ett öppet sinne. Sök information och åsikter från olika 
typer av personer. 

 Berätta så lite som möjligt om dina egna tankar och 
idéer när du konsulterar andra. 

 Var extra försiktig vid förhandlingar. Bestäm dig för din 
ståndpunkt innan förhandlingen påbörjas. 

Status-Quo fällan  Påminn dig själv om dina mål och fundera på hur väl de 
uppfylls av status quo. 

 Status quo är aldrig det enda alternativet. Identifiera 
andra alternativ att jämföra med. 

 Fråga dig själv om du skulle välja status quo-alternativet 
om det inte var status quo. 

 Undvik att överdriva kostnaden eller insatsen för att byta 
till ett annat alternativ. 

 Kom ihåg att jämföra alternativen både utifrån 
nuvarande situation och utifrån en tänkt framtid. 

 Välj inte status quo-alternativet bara för att det är svårt 
att välja mellan andra alternativ. Tvinga dig själv att 
välja! 

Förlorade 
kostnader-fällan 

 Ta hjälp av personer som inte var involverade i det 
föregående beslutet och därför sannolikt inte håller fast 
vid det. 

 Var uppmärksam på om de som ger dig 
rekommendationer eller fattar beslut har fastnat i 
förlorade kostnader-fällan. 

 Bygg inte upp en kultur där man är rädd att göra fel.  

Bekräftelsefällan  Var noga med att utvärdera all information utifrån 
samma parametrar. 

 Få någon du känner att argumentera mot ditt beslut. 

 Var ärlig mot dig själv gällande dina motiv. 

 Ställ inte ledande frågor när du söker hjälp av andra. 

Formuleringsfällan  Formulera alltid problemet på olika sätt. 

 Beskriv problemen på ett neutralt sätt. 

 När du har kommit en bit i processen, fråga dig själv om 
problemformuleringen har ändrats. 

 När andra rekommenderar ett beslut, fråga dig själv hur 
de har formulerat problemet. 

Tvärsäkerhetsfällan  Fasta inte i den första bedömningen. Beakta även 
extremerna (lågt och högt). 

 Utmana dina egna extrema värden och föreställ dig 
värden som ligger utanför dina tänkta intervaller för högt 
och lågt. 

 Utmana även experters och rådgivares bedömningar på 
samma sätt. 

 Byt ut fakta mot åsikter där det är möjligt eftersom 
åsikter inte kan vara tvärsäkra. 

Minnesfällan  Kontrollera att dina antaganden inte påverkas av 
dramatiska minnen eller händelser du själv har upplevt. 

 Utgå från statistik. 

 Om du inte har statistik att tillgå bör du dela upp 
problemet i mindre delar som kan baseras på statistik.  
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I kapitlet Delusions of Success i Harvard Business Review ([4], sid. 29-49) beskriver 

Lovallo och Kahneman faran med att vara för överoptimistisk och den påverkan detta 

medför på beslutsfattandet. I många organisationer missar man till exempel att göra 

relevanta omvärldsanalyser för att se hur konkurrenterna arbetar med liknande 

frågeställningar. Man fastnar alltför lätt i ankringsfällan samtidigt som pressen från 

organisationens ledning och beslutsfattare är så pass hög att man tenderar att 

presentera alltför optimistiska underlag. För att undvika detta bör man titta på 

underlag med ett utifrånperspektiv och jämföra liknande beslutsproblem inte bara 

inom organisationen utan även utanför.  

I kapitlet Stop making plans; start making decisions i Making Smart Decisions 

([5], sid. 217-241) kan man läsa om vikten av att integrera verksamhetsplanering och 

beslutsfattande. Vanligtvis verksamhetsplanerar man på årsbasis medan 

beslutsfattande är mer av löpande karaktär. I boken beskrivs hur man kan arbeta med 

en iterativ verksamhetsplanering där beslutsfattandet blir en naturlig del. På detta sätt 

skapas en mer aktiv debatt i organisationen och ett löpande arbete med strategiska och 

viktiga beslut möjliggörs. Resultatet blir en organisation som lever med sina 

förändringsbehov och minimerar utdragna planeringsprocesser. 

3.2 Fallgropar vid upphandling 

Vid offentlig upphandling finns det ett flertal fallgropar som kan påverka både 

upphandlingsarbetet och resultatet (se tabell 4). En del av fallgroparna hör ihop med 

själva upphandlingsprocessen medan andra relaterar till kravställning och 

anbudsutvärdering. 

Ett förfrågningsunderlag ska innehålla åtminstone: 

 Krav på leverantören 

 Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning 

 Utvärderingsgrund 

 Kommersiella villkor 

 Administrativa bestämmelser 

 

Om det brister i någon av ovanstående delar kan det få oanade konsekvenser. Om 

kraven i förfrågningsunderlaget måste ändras efter att anbudsförfrågan har skickats ut 

måste upphandlingen göras om från början. Att göra om en upphandling kan medföra 

stora kostnader både för myndigheten och för leverantörerna och får därför endast 

göras om sakliga skäl föreligger ([6], sid.14). 

I Konkurrensverkets skrift om upphandlingsreglerna ([6], sid.17) kan man läsa att 

kraven ofta ställs så att leverantören ska visa att företaget klarar en viss lägsta nivå. 

Det är viktigt att tänka på vad man anser vara den lägsta nivån redan innan 

förfrågningsunderlaget skickas ut. Om leverantören passerar lägstanivån har 

leverantören kvalificerat sig på samma villkor som de leverantörer som har en större 

marginal. 

Det saknas detaljerade regler för anbudsutvärdering vilket medför att 

upphandlande myndigheter har möjlighet att utforma utvärderingsmodeller efter egna 

behov och önskemål.  

I Kammarkollegiets vägledning för anbudsutvärdering vid offentlig upphandling 

av varor och tjänster ([7], sid. 2) kan man läsa att detta har resulterat i ett flertal 

rapporter som ifrågasätter de vanligast förekommande utvärderingsmodellerna 

eftersom de inte leder till det förväntade resultatet och inte heller är förutsebara för 

leverantörerna. Utvärderingsmodellerna kan till exempel medföra att priset får 

orimligt stor påverkan i förhållande till kvalitetskraven. Det kan också innebära att en 

relativ poängutvärdering medför att alternativ som med en annan utvärderingsmetod 

skulle ha ansetts vara irrelevanta får en stor påverkan på slutresultatet genom att de 

erbjuder ett förhållandevis lågt pris som ger en hög poäng. 
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Utvärderingsmodellerna blir emellanåt ifrågasatta genom överprövningsprocesser 

och underkänns ibland av domstol. Under 2011 överprövades 7 % av alla annonserade 

upphandlingar ([8], sid. 8). 

I vägledningen ([7], sid 7) kan man också läsa att det finns ett antal regler som 

måste uppfyllas vid utformningen av alla tilldelningskriterier eller krav som de också 

kallas. Krav ställs på den upphandlade varan eller tjänsten. Krav kan delas upp i skall- 

eller börkrav och kan också kallas utvärderingskriterier.  

Tilldelningskriterierna får utvärderas under förutsättning att de: 

 Avser varan eller tjänsten, de får med andra ord inte avse anbudsgivaren 

organisation eller kapacitet 

 Inte ger den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet (möjlighet till 

godtycke) 

 Är mätbara 

 Är kontrollerbara 

 Överensstämmer med de grundläggande EU-rättsliga principerna 

 

Vidare kan man läsa i Kammarkollegiets vägledning ([7], sid. 9) att ”när en 

utvärderingsmodell ska väljas är det viktigt att känna till vilka effekter den kan få och 

vilka fördelar och nackdelar den har. Det är också viktigt att modellen testas genom 

simuleringar innan förfrågningsunderlaget fastställs.” 

I Kammarkollegiets vägledning ([7], sid. 24) finns en checklista som tar upp 

aktiviteter som är viktiga och inte bör underskattas i upphandlingsarbetet. Bland annat 

kan man läsa om vikten av att genomföra en marknadsundersökning för att 

myndigheten ska veta vad marknaden har att erbjuda och kunna ställa relevanta krav. 

Man kan också läsa om hur viktigt det är att anpassa upphandlingen till det 

enskilda fallet och inte återanvända för mycket från tidigare upphandlingar.  

Min egen erfarenhet är att tiden ofta är begränsad vid en upphandling. Ofta har 

verksamheten sett ett behov under en längre tid och beroende av bristande kompetens 

inom upphandlingsområdet har man inte förståelse för hur komplex processen är. När 

verksamheten väl har fattat beslut om att genomföra en upphandling vill man ofta att 

resultatet ska vara klart ganska omgående. Det finns ofta krav från överordnade som 

inte heller har förståelse för komplexiteten och snabbt vill se nyttan av den investering 

upphandlingen ofta medför. Tiden blir då en påverkansfaktor på upphandlingens 

kvalitet. 

Jag är också bekant med situationer där den beställande verksamheten i förväg 

har utsett en favorit bland tänkta anbudsgivare och då kravställningen till viss del har 

påverkats av favoritens utbud. Här är det viktigt att upphandlaren går in och styr 

kravställning och utvärderingsmodeller så att regelverken runt offentlig upphandling 

följs. Detta är givetvis inget det pratas högt om eftersom det är en känslig situation. 

Magnus Hedberg och Camilla Björkman [9] lyfter i en debattartikel fram vikten 

av rätt kompetens som nyckeln till lyckade upphandlingar. I sin artikel påpekar det att 

upphandling handlar om så mycket mer än lägsta pris och att medarbetare som känner 

sig trygga ned sina kunskaper och sin kompetens vågar mer. De anser att förutom 

kompetens inom upphandling och juridik är det viktigt att ha kompetens inom 

strategisk inköp och verksamhetsstyrning.  

Min uppfattning är att Hedberg och Björkman har en viktigt poäng i det de 

skriver. Att tillskansa sig kompetens i upphandling och juridik är förhållandevis 

enkelt. Det handlar till stor del om regelverk och annan kompetens som man kan läsa 

sig till. Jag håller helt med om vikten av att komplettera med kompetens inom 

strategiskt inköp och verksamhetsstyrning eftersom en god förståelse om 

verksamhetens långsiktiga behov och förståelse för hur verksamheten styrs medför att 

man kan arbeta med planering av upphandling och inköp men också att man som 

upphandlare aktivt kan följa med i verksamhetsplaneringen och i ett tidigt skede 

uppmärksamma inköpsbehov. 
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Tabell 4 Fallgropar vid upphandling [6], [7], [8] 

Fallgrop Beskrivning 

Tidsoptimism Tiden styr upphandlingen snarare än kvaliteten i 
förfrågningsunderlaget. 

Bristande 
marknadsundersökning 

Dåligt genomförd marknadsundersökning, den 
upphandlande myndigheten vet inte vad de behöver 

Bristande kravställning  Kraven i förfrågningsunderlaget är inte kompletta, är 
för lågt ställda eller är inte helt genomtänkta. 

 Kraven är inte mätbara, ger ingen differentierande 
effekt eller avser inte varan eller tjänsten som ska 
upphandlas. 

 Ogenomtänkt utvärderingsmodell 

 Simulering av utvärderingsmodellen där man testar 
vilken effekt utvärderingsmodellen och 
tilldelningskriterierna får, hinns inte med, glöms bort 
eller bortprioriteras. 

Gamla upphandlingar 
som mall 

Tilldelningskriterier och utvärderingsmodell återanvänds 
från en tidigare upphandling utan att man har tagit 
ställning till om de passar den aktuella upphandlingen 

Förväntningar Den upphandlande myndigheten har i förväg utsett en 
favorit bland de potentiella anbudsgivarna och formar 
förfrågningsunderlaget utifrån favoritens vara eller tjänst 

 

Min uppfattning att det är av största vikt och näst intill oprofessionellt att inte 

simulera den utvärderingsmodell man har valt innan förfrågningsunderlagt har 

skickats ut. Resultaten vid anbudsutvärderingen kan överaska om man inte har testat 

olika scenarier innan förfrågningsunderlaget skickas ut. 

Min personliga uppfattning är att det saknas en förståelse för komplexiteten i 

både kravställning och val av utvärderingsmodell. Inte hos upphandlarna men hos den 

kravställande verksamheten. Detta resulterar ofta i att upphandlingen ses som 

någonting nödvändigt ont som kan hanteras i farten och alldeles för lite tid avsätts för 

kravställning, val av utvärderingsmodell och simulering av modellen. Resultatet blir i 

bästa fall lyckat men kan också leda till överklaganden och upphandlingar som inte 

alls levererar det resultat som verksamheten har tänkt sig. 

3.3 Beslutsteori 

Ett sätt att dela upp beslutsteorin är i normativa, preskriptiva och deskriptiva teorier. 

En normativ teori syftar till att ange hur en person eller en organisation bör fatta beslut 

för att handla rationellt. Den preskriptiva teorin omfattar verktyg som kan vara till stöd 

vid beslutsfattande. Den deskriptiva teorin har som målsättning att beskriva och 

förklara hur människor faktiskt fattar beslut.  

Den praktiska tillämpningen av beslutsteori kallas beslutsanalys, i vilken verktyg, 

metoder och dataprogram utvecklas för att hjälpa människor att fatta rätt beslut. 

Clemen och Reilly ([10], sid. 3) påpekar vikten av att skilja mellan ett bra beslut 

och ett bra resultat. Genom att använda beslutsanalytiska metoder kan man få hjälp att 

fatta strukturerade och väl genomtänkta beslut som förhoppningsvis sammanfaller 

med ett bra resultat men det kan inte garanteras. 

Clemen och Reilly ([10], sid. 5) menar att personliga bedömningar är en viktig 

del av beslutsfattandet. Samtidigt är det viktigt att inse att människor har sina 

begränsningar när det gäller att processa stora och komplexa datamängder vilket 

påverkar bedömningen som kan bli både missvisande och rent av felaktig. Med hjälp 

av en strukturerad beslutsprocess och ett bra datorstöd kan man kombinera den 

personliga subjektiva bedömningen med en automatiserad uträkning för att uppnå ett 

bra resultat. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Beslutsanalys&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metod
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dataprogram
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Borking, Danielsson, Ekenberg, Larsson och Idefeldt ([11], sid. 52) menar att om 

man vet varför ett visst beslut fattades och ett särskilt alternativ valdes och att detta är 

väldokumenterat så att man snabbt kan förmedla denna kunskap – då har man ett 

välgrundat och bra beslut.  

Kvalitet i beslutet kan också handla om att lägga ner lagom mycket tid på att 

samla den information som behövs för att ta fram ett beslutsunderlag. 

3.3.1 Olika typer och nivåer av beslutsproblem 

Det finns olika typer av beslutsproblem och det underlättar om man känner till vilken 

typ man har att göra med. Malmnäs ([12], sid. 8) beskriver de olika typerna på 

följande sätt: 

Rena valproblem handlar om att välja det bästa av ett bestämt antal alternativ. 

Exempel på valproblem: Vilken av kandidaterna ska vi rekrytera till tjänsten? 

Optimeringsproblem handlar om att hitta den bästa lösningen på ett problem. 

Det är vanligt att optimeringsproblem övergår i valproblem eftersom det är kostsamt 

att generera alternativ. Exempel på optimeringsproblem: Vilket är det bästa sättet att 

transportera sig mellan Uppsala och Stockholm? 

Ett satisfieringsproblem handlar om att bestämma sig för om en föreslagen 

lösning eller åtgärd är tillräckligt bra för att kunna godtas. Exempel på 

satisfieringsproblem: Är tåg ett tillräckligt bra transportmedel för att resa mellan 

Stockholm och Uppsala? Ska vi anställa kandidat X? 

Man kan också dela in beslut i olika nivåer med olika tidshorisonter. Borking, 

Danielsson, Ekenberg, Larsson och Idefeldt ([11], sid. 40) beskriver nivåerna på 

följande sätt: 

 Strategiska beslut är ofta svåra och kräver en noggrann analys då de är av 

stor betydelse för verksamheten. 

 Signifikanta beslut är antingen viktiga men rätt lätta eller också svåra men 

inte så betydelsefulla. 

 Snabba beslut är typiska små vardagsbeslut. 

3.3.2 Beslutsprocess 

Enligt Hammond, Keeney och Raiffa ([2], sid. 4-6) uppfyller en effektiv 

beslutsprocess följande kriterier: 

 Den fokuserar på vad som är viktigt 

 Den är logisk och konsekvent 

 Den tar hänsyn till både subjektiva och objektiva faktorer samt att den tillåter 

både analytiskt och intuitivt tänkande 

 Den kräver bara den mängd information och analys som är nödvändig för att 

lösa ett specifikt problem 

 Den stödjer insamling av relevant information 

 Den är rakt på sak, pålitlig, lätt att använda och flexibel 

 

Det finns ett flertal beskrivna beslutsprocesser som i stort sett följer samma flöde. I 

grund och botten handlar det om att dela upp och bryta ner beslutsproblemet i mindre 

hanterbara delar. Delarna analyseras var och en för sig för att därefter sammanställas. 

Detta brukar i beslutsteoretiska sammanhang kallas Divide and conquer, t.ex. Clemen 

och Reilly ([10], sid. 7). 

Beslutsprocessen i figur 1 är en sammanfattande bild av en beslutsprocess 

framtagen av författaren till denna uppsats. Aktiviteterna i processen beskrivs nedan. 
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Figur 1 Beslutsprocess 

Identifiera 

Det första steget handlar om att identifiera och definiera själva beslutsproblemet 

samt vilka kriterier som ska gälla och vad man vill uppnå med beslutet. Ofta måste 

man titta på flera olika perspektiv, t ex ekonomi, miljö och kvalitet. Definitionen av 

problemet lägger grunden för det kommande arbetet. 

Beskriva 

Steg två innebär att man beskriver de olika handlingsalternativen, hur väl de 

uppnår målet och vilka konsekvenser de medför. 

Analysera 

I analysfasen utvärderar man resultatet från steg två. Analysen utförs ofta iterativt 

och med hjälp av olika tekniker sorterar man efter hand bort alternativ för alternativ 

tills endast ett återstår. 

Sammanställ 

Slutligen sammanställs resultatet i någon form av rapport som presenteras för 

beslutsfattaren. 

Signifikant för beslutsprocesser är att aktiviteterna Beskriva och Analysera 

itereras för att utvärdera alternativen och öka kvaliteten i beslutsunderlaget. 

3.4 Offentlig upphandling 

Offentlig upphandling innebär att de upphandlande myndigheterna utför ett antal mer 

eller mindre reglerade åtgärder för att tilldela en leverantör ett kontrakt eller ingå ett 

ramavtal för varor, tjänster eller byggentreprenader. Med ramavtal menas ett avtal som 

ingås mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en eller flera leverantörer i 

syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod 

([6], sid. 21). 

Lagen om Offentlig Upphandling (2007:1091) [13] reglerar offentlig 

upphandling i Sverige. Lagen bygger på EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig 

upphandling.  

Enligt Konkurrensverket ([6], sid. 6) är syftet med upphandlingsreglerna att 

”upphandlande myndigheter, som till exempel statliga myndigheter, kommuner och 

landsting, på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga 

inköp, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att 

göra bra affärer”. Regelverket syftar också till att ge leverantörerna möjlighet att tävla 

på lika villkor i varje upphandling. 

Det finns fem grundläggande principer för offentlig upphandling också kallade 

de EU-rättsliga principerna. 

 Principen om icke-diskriminering 

 Principen om likabehandling 

 Principen om transparens (öppenhet) 

 Proportionalitetsprincipen (kraven ska ha ett samband med och stå i rimlig 

proportion till det som upphandlas) 

 Principen om ömsesidigt erkännande 

 

Identifiera Beskriva Analysera Sammanställ 
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I LoU [13] används begreppet utvärderingsgrunder som betyder kravställning och 

utvärderingsmetod. För varje unik upphandling måste den upphandlande myndigheten 

ta ställning till vilka utvärderingsgrunder som ska gälla. Grunden för alla 

upphandlingar är ett väl genomarbetat förfrågningsunderlag som tydligt beskriver vad 

det är som efterfrågas och hur det ska utvärderas. En tydlig och väl preciserad 

kravställning underlättar vid utvärderingen av anbuden.  

Enligt den grundläggande principen om transparens måste det i annonsen och 

förfrågningsunderlaget tydligt framgå vilken utvärderingsgrund och vilka 

utvärderingskriterier som ska användas i den aktuella upphandlingen. I LoU [8] kan 

man läsa att den upphandlande myndigheten vid tilldelning av kontrakt skall anta 

antingen 

 Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande 

myndigheten 

eller 

 Det anbud som innehåller det lägsta priset 

 

Oavsett viken utvärderingsgrund som väljs måste anbudsgivaren uppfylla 

kvalificeringskraven och anbudet de obligatoriska kvalitetskraven. Om 

utvärderingsgrunden ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” väljs måste 

myndigheten även klargöra vilka utvärderingskriterier den kommer ta hänsyn till vid 

utvärderingen.   

LoU [13] ger exempel på olika utvärderingskriterier såsom pris, leverans- eller 

genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, 

estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd. 

För att kunna ta ställning till resultatet för vald utvärderingsgrund används 

utvärderingsmodeller. Utvärderingsmodellerna brukar delas in i följande två 

kategorier; absoluta utvärderingsmodeller och relativa utvärderingsmodeller. 

En absolut utvärderingsmodell innebär att ett anbud inte är beroende av andra 

anbud som kommer in i upphandlingen. Utvärderingen sker mot fastställda 

parametrar. En relativ utvärderingsmodell innebär att utvärderingen av ett anbud är 

beroende av ett annat anbud och anbuden värderas mot varandra ofta med 

poängsättning ([7], sid. 9). 

Vid avrop mot ramavtal får villkoren i ramavtalet inte omförhandlas under 

avtalsperioden. Kontrakt tilldelas enligt en av följande principer: 

 Genom tillämpning av villkoren i ramavtalet (t ex rangordning) 

 Om alla villkor inte är fastställda i ramavtalet tillämpas förnyad 

konkurrensutsättning 

 

Vid förnyad konkurrensutsättning värderas anbuden utifrån det förfrågningsunderlag 

som ingick i det aktuella ramavtalet. Det anbud som är bäst utifrån dessa kriterier ska 

tilldelas kontraktet. Nya utvärderingskriterier får inte läggas till. 

3.4.1 Upphandlingsprocess 

Upphandlingsprocessen kan ses som ett specialfall av en beslutsprocess. 

Upphandlingsprocessen består av fyra huvudsakliga steg och föregås av en 

planeringsfas (se figur 2) ([6], sid. 10). 

 

Figur 2 Upphandlingsprocess 

Uteslutning 
av 

leverantörer 

Kvalificering 
av 

leverantörer 

Tilldelning 
av kontrakt 

Avtalsspärr 
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Planering 

I planeringsfasen görs en behovsanalys och en kravsammanställning. Dessa 

tillsammans med en beskrivning av utvärderingskriterierna ligger till grund för 

förfrågningsunderlaget som också skapas i planeringsfasen. 

Uteslutning av leverantörer 

Om en leverantör t ex har gjorts sig skyldig till ekonomisk brottslighet ska denna 

leverantör uteslutas från upphandlingen. 

Kvalificering av leverantörer 

Myndigheten prövar om anbudsgivaren uppfyller de kvalificeringskrav som har 

ställts i upphandlingen. Granskning av anbudsgivaren görs utifrån dess ekonomiska 

ställning och tekniska och yrkesmässiga kapacitet. 

Den upphandlade myndigheten kontrollerar också att anbuden uppfyller samtliga 

obligatoriska krav på det som ska upphandlas. 

Tilldelning av kontrakt 

I detta steg utvärderas anbuden efter de kriterier och den utvärderingsgrund som 

gäller för den specifika upphandlingen. Det kan antingen handla om att välja det 

anbud som har lägsta pris eller det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. 

Vid utvärdering av anbuden i steget Tilldelning av kontrakt får den upphandlande 

myndigheten inte: 

 Anta ett anbud som inte uppfyller kraven enligt förfrågningsunderlaget 

 Göra prövningen mot andra kriterier än de som har angetts i 

förfrågningsunderlaget 

 Väga in erbjudanden som inte har efterfrågats i förfrågningsunderlaget 

 

Avtalsspärr 

Efter tilldelningsbeslutet används i de flesta upphandlingar en avtalsspärr som är 

ett förbud mot att ingå avtal under en viss period. Avtalsspärren finns för att de 

anbudsgivare som inte har fått kontrakt tilldelat sig ska kunna överklaga om de anser 

att något inte har gått rätt till. 

3.5 Verktygsstöd 

Det finns ett flertal elektroniska upphandlingsverktyg på marknaden som stödjer de 

vanligaste utvärderingsmodellerna till exempel TendSign och Kommers. I 

upphandlingsverktygen kan man lägga in de kriterier man vill utvärdera och vilken 

vikt, poäng och prispåverkan de ska ha. Det är också vanligt att det finns ett stöd för 

anbudsgivaren där denne kan se hur deras svar kommer värderas vilket ger ett stöd till 

några av de grundläggande principerna. Verktygen kan också användas för att 

simulera och testa olika utvärderingsmodeller. 

 I Siffror och fakta om offentlig upphandling ([8], sid. 13) kan man läsa att en av 

de största aktörerna på verktygsmarknaden är Visma Opic AB. Under 2011 

annonserades 19 314 upphandlingar i Visma Opics annonsdatabas. Ungefär hälften 

gjordes av kommuner och landsting och resterande är ganska jämt fördelade mellan 

bolag och statliga myndigheter. Ett annat vanligt IT-stöd för upphandlingar är 

Kommers. 

Det finns ett flertal elektroniska verktyg för beslutsanalys. Verktygen stödjer 

olika typer av beslutsmodeller och har olika hög komplexitet.  
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av den empiriska undersökningen. 

Analysen grundar sig i första hand på mina erfarenheter med stöd från resultaten i 

intervjuerna. 

4.1 Upphandlingsprocessen, ett specialfall av beslutsprocessen 

Upphandlingsprocessen har många likheter med en beslutsprocess och kan ses som ett 

specialfall av beslutsprocessen. Jämförelse mellan PrOACT-metoden [2] och 

upphandlingsprocessen kan göras på olika sätt. Nedan beskrivs två sätt. Ett tredje sätt 

skulle kunna vara att se varje steg i upphandlingen som ett eget beslutsproblem där 

PrOACT-metoden kan tillämpas. 

 

Figur 3 Jämförelse 1 mellan PrOACT och upphandlingsprocessen 

I figur 3 utgår jämförelsen från upphandlingsprocessen och visar aktiviteternas 

motsvarigheter i PrOACT. I Figur 3 kan man se att i upphandlingsprocessens 

planeringsfas beskrivs behovet, vilka krav som ställs och vilka utvärderingskriterier 

som gäller vilket motsvarar PrOACT-metodens problem (problem) och 

målformuleringsfaser (objectives). 

Upphandlingsprocessens två följande steg motsvarar PrOACT-metodens steg för 

att utröna vilka alternativ (alternatives) man har att välja mellan. 

Slutligen, i steget Tilldelning av kontrakt, analyseras hur varje alternativ (anbud) 

motsvarar de ställda kraven samt vilka kompromisser man kan bli tvungen att göra. 

Dessa steg motsvaras av PrOACT-metodens Consequences och Tradeoffs steg. 

 

Figur 4 Jämförelse 2 mellan PrOACT och upphandlingsprocessen 
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I figur 4 utgår jämförelsen från PrOACT och visar aktiviteterna motsvarighet i 

upphandlingsprocessen. I Figur 4 kan man se att hela beslutsprocessen gås igenom 

redan i upphandlingsprocessens planeringsfas. Detta sker genom att krav och 

utvärderingsmodeller bestäms och förfrågningsunderlaget tas fram. Innan 

förfrågningsunderlaget skickas ut simulerar man hur kraven och utvärderingsmodellen 

påverkas genom tester av ett antal fiktiva anbudssvar. Beslutsprocessen itereras 

vanligtvis ett flertal gånger redan innan förfrågningsunderlaget skickas ut.  

I steget Uteslutning av leverantör kontrolleras leverantörerna utifrån ett flertal 

aspekter till exempel att de inte har gjort sig skyldiga till ekonomisk brottslighet. 

Leverantörerna måste uppfylla vissa krav (mål) för att få vara kvar i 

upphandlingsprocessen. 

I steget Kvalificering av leverantörer itereras åter igen delar av beslutsprocessen 

då de faktiska anbuden, eller alternativen, har inkommit. Det finns begränsade 

möjligheter att påverka anbud, konsekvenser och kompromisser (tradeoffs) i detta 

läge. Om det visar sig att det finns brister i förfrågningsunderlaget eller att 

upphandlingen av andra anledningar måste avbrytas finns möjligheten att iterera de 

tidigare stegen i beslutsprocessen. 

Vid Tilldelning av kontrakt blir det tydligt vilka konsekvenser det slutgiltiga 

beslutet får och också vilka kompromisser (tradeoffs) som måste göras. 

En skillnad mellan processerna är att man i PrOACT-metoden inte är styrd av en 

lag, t ex LoU, som tydligt säger att krav och utvärderingskriterier inte får förändras i 

efterhand förutom i undantagsfall. Det medför också att upphandlingsprocessen inte är 

iterativ på samma sätt som PrOACT-metoden och andra beslutsprocesser är. Ett 

iterativt arbetssätt medför möjligheten att justera parametrarna efterhand samt minskar 

risken att viktiga parametrar missas. Genom att noggrant bearbeta parametrarna som 

påverkar ett beslut ökar kvaliteten i beslutet. 

Upphandlingsbeslut är ofta av strategisk karaktär och kan kategoriseras som ett 

valproblem (Se kapitel 3.2.1 Olika typer och nivåer av beslutsproblem). 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Presentation av respondenter 

Intervjuer har genomförts med fyra upphandlare med erfarenhet från både statlig och 

kommunal verksamhet. Alla fyra upphandlare arbetar i centrala upphandlings-

funktioner i sina respektive verksamheter. I sina roller stödjer de övrig verksamhet vid 

både produkt- och tjänsteupphandlingar. 

Intervjuerna inleddes med en muntlig kontakt. Respondenterna fick ta del av 

intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes. Intervjuerna genomfördes muntlig 

och tog cirka en timme vardera. I ett par fall kompletterades de muntliga intervjuerna 

med skriftliga svar från respondenterna. 

4.2.2 Resultat från intervjuerna 

Sammanfattning av intervjuresultaten finns i tabell 5. Intervjufrågorna finns i Bilaga 1. 

4.2.2.1 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning görs oftast i den tidiga fasen av upphandlingsprocessen. 

Alla respondenter vittnar om att marknadsundersökningen är viktig för att avgöra 

omfattningen av upphandlingen samt få en vägledning hur kraven bör ställas.  

I marknadsundersökningen får man också fram vilka aktörer som finns på 

marknaden och hur tjänste- samt produktutbudet ser ut. För att kunna göra en 

upphandling som är anpassad till marknadens utbud anser respondenterna att det är 

viktigt med marknadsundersökningen. 
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4.2.2.2 Simulering 

Alla respondenter svarade att det är vanligt att man genomför simuleringar innan 

förfrågningsunderlaget skickas ut. Simuleringarna genomförs på olika sätt och inte 

alltid i det elektroniska verktygsstödet.  

Under simuleringarna upptäcker man krav som inte är relevanta eller som ger 

felaktigt resultat samt viktning av tilldelningskriterier som hade resulterat i ett 

vinnande anbud som inte lever upp till förväntningarna. 

Respondenterna anser att simulering är viktigt framförallt när man arbetar med 

upphandlingar som har fokus på kvalitetskriterier. 

4.2.2.3 Tilldelningskriterier 

Samtliga respondenter säger att det blir mindre och mindre vanligt med upphandlingar 

som enbart utgår från lägsta pris. Kvalitetskriterier får en allt större roll vilket ställer 

högre krav på upphandlarna samt höga krav på ett genomtänkt förfrågningsunderlag. 

En upphandling som baseras på kvalitetskriterier ställer höga krav på rätt ställda krav, 

rätt viktning av tilldelningskriterierna samt möjligheten att värdera anbuden vid 

fysiska möten. 

4.2.2.4 Lyckad eller misslyckad upphandling 

Respondenterna är överens om att en lyckad upphandling inte alltid handlar om lägsta 

pris. En lyckad upphandling handlar om att beställaren är nöjd och får den kvalitet de 

har efterfrågat, till ett pris som är okej och när allt rullar på bra under avtalsperioden. 

 En misslyckad upphandling karaktäriseras av att avtalet inte används. Det vill 

säga att de varor och tjänster som upphandlades och som ingår i avtalet som har 

tecknas mellan den upphandlande myndigheten och leverantören inte avropas (köps). 

Ofta beror det på otydligheter i förfrågningsunderlaget samt bristande kravställning 

vilket har resulterat i ett oanvändbart avtal eller att leverantören inte lever upp till 

förväntningarna.  

 En överklagan av en upphandling uppfattas inte som negativt av respondenterna i 

denna undersökning. Under överklagansprocessen testas förfrågningsunderlaget och 

upphandlaren får direkt respons på om krav och tilldelningskriterier har ställts på ett 

korrekt sätt. Det negativa med en överklagan är att den fördröjer avtalsstarten. 

4.2.2.5 Relation till beställaren 

Respondenterna anser att det är viktigt att ha en god relation till beställaren. Det är 

också viktigt att både upphandlare och beställare vet vilken roll de har under 

upphandlingsprocessen och att det är tydligt vem som ansvarar för vad. 

 Om beställaren känner sig osäker eller har avsatt för lite tid för upphandlings-

arbetet händer det att beställaren vill att upphandlaren ska ta fram krav samt utvärdera 

anbuden. Respondenterna i denna undersökning arbetar i centrala roller och säger sig 

varken ha kunskap eller möjlighet att ställa krav i de upphandlingar de genomför. Det 

medför att beställarens roll är oerhört viktigt för att resultatet ska bli användbart. 

Det är också viktigt att kommunikationen mellan upphandlare och beställare är 

god under hela upphandlings- samt avtalstiden. Upphandlaren har inte bara koll på 

upphandlingsprocessen utan är vanligtvis även inblandad i uppföljning under 

avtalsperioden. 
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Tabell 5 Fallgropar vid upphandling baserat på intervjuerna 

Fallgrop Beskrivning 

Tidsoptimism Det är vanligt att man är tidoptimist under en 
upphandlingsprocess. De upphandlare som har deltagit i 
denna undersökning arbetar heltid i sina roller som ett 
stöd till resten av verksamheten. Beställarna har oftast 
inte lika mycket tid avsatt för upphandlingen. Det är 
vanligt att beställare inte har förståelse för hur mycket 
arbete en upphandling innebär. 

Bristande 
marknadsundersökning 

Myndigheten slarvar med marknadsundersökningen och 
har dålig koll på vilka aktörer som finns på marknaden 
och hur utbudet av varor och tjänster ser ut. 

Bristande kravställning Det läggs för lite tid och kraft på kravställningen och 
simulering av hur kraven påverkar resultatet.  

Gamla upphandlingar 
som mall 

Myndigheten tittar för mycket på tidigare upphandlingar 
och glömmer bort att varje upphandling är unik. 

Förväntningar Om beställaren förväntar sig ett visst resultat, till 
exempel en viss leverantör, blir upphandlingen sällan 
lyckad.  
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5 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kom fram ur analysen. Slutsatserna har till 

stor del påverkats av mina erfarenheter. Slutsatserna presenteras utifrån 

undersökningens frågeställningar. 

5.1 Beslutsprocesser 

Det finns mycket forskning inom området beslutsteori som berör allt från 

psykologiska aspekter till mer konkreta erfarenheter som införande av 

beslutsstödssystem. All forskning pekar åt samma håll: tydlighet ger effektivitet. Om 

man vet vad man ska göra och vem som ska göra vad ges förutsättningar att fatta 

effektiva och välgrundade beslut. Precis som för de flesta områden medför en 

beskriven, förstådd och accepterad process att arbetet kan effektiviseras, följas upp 

och i bästa fall automatiseras. Så gäller även för besluts- och upphandlingsprocessen.  

Min uppfattning är att en anledning till att området beslutsteori inte har 

prioriterats i många organisationer är dels en övertro på sig själv och att 

beslutsfattande inte är så svårt och dels på att det är svårt att räkna hem införandet av 

en process och förvaltning av processen. Jag har inte läst några påvisbara ekonomiska 

vinster med införandet av en beslutsprocess men däremot finns det många 

kvalitetsmässiga aspekter. Om man väl beslutar sig för att genomföra en analys av 

befintligt beslutsfattande tror jag att sannolikheten är stor att man kommer fram till att 

man kan räkna hem processeffektiviseringsvinster genom att införa en tydlig process. 

Genom att se upphandlingsprocessen som en beslutsprocess kan man använda 

samma grundprocess i organisationerna då beslut ska fattas. Ofta genererar ett beslut i 

slutändan någon form av aktivitet för att genomföra beslutet och vid upphandling är 

aktiviteterna att skicka ut ett förfrågningsunderlag och att utse en den leverantör som 

vinner upphandlingen.  

5.2 Vilka är de vanligaste fallgroparna vid offentlig upphandling 

Vid offentlig upphandling är min uppfattning att den absolut vanligaste fallgropen är 

tidsbrist eller tidsoptimism. Under intervjuerna framkom det tydligt att både ledning, 

beställare och upphandlare ofta tror att arbetet ska gå fortare och att man därför inte 

avsätter tillräckligt med tid.  

Ur ett ledningsperspektiv tror jag att det har att göra med en bristande förståelse 

för hur lång tid det operativa arbetet tar. Det handlar inte om inkompetens utan snarare 

om missvisande beslutsunderlag och en situation där verksamheterna måste sälja in 

sina idéer för att få förändringarna finansierade.  

Ofta uppkommer upphandlingsbehoven i verksamheten. När det handlar om 

upphandling av nya varor eller tjänster föregås de av en längre tids funderingar och 

behovssammanställning. Nästa steg är att övertyga ledningen om att behovet finns och 

att en förändring i form av en upphandlad vara eller tjänst kan ge nytta och 

kostnadseffektiviseringar i verksamheten. När beslutet väl är fattat och budget finns 

för investeringen är uppfattningen ofta att processen är klar. För upphandlarna är det 

då processen startar. Denna missuppfattning medför att omfattningen för 

upphandlingsarbete ofta underskattas av alla inblandade. 

När upphandlarna blir inblandade är det vanligt att beställarna mer eller mindre 

vill lägga över arbetet i deras händer. Finansieringen är ju klar och så också 

behovsbeskrivningen. Att beställarna måste ansvara för kravställning och 

anbudsutvärdering är något som ofta underestimeras avseende åtgång av tid. 

Tidsoptimismen på alla nivåer påverkar hur väl upphandlingen slutligen 

genomförs. Ofta kommer man fram till att kvaliteten är viktigare än tiden och 

upphandlingen tillåts ta längre tid än vad man inledningsvis hade tänkt sig.  
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Vid upphandlingar som uppkommer då befintliga avtal går ut är risken för 

tidsoptimism lägre. Upphandlaren eller avtalsägaren har ofta koll på att avtalet är på 

väg att gå ut eller redan har gått ut. Misstaget som görs i dessa sammanhang är att man 

tror att mycket av materialet från den tidigare upphandlingen går att återanvända. Min 

uppfattning är att det är viktigt att tänka på varje upphandling som unik. Fördelen man 

har i denna situation är att man kan utgå från uppföljningarna av det tidigare avtalet 

och utifrån det se vad som har varit bra och bör återupprepas och vad som har varit 

dåligt och bör undvikas i nästa upphandling. För att kunna dra nytta av den tidigare 

upphandlingen och avtalet är det av största vikt att uppföljning görs kontinuerligt 

under avtalsperioden. 

Tidsoptimismen avspeglas i de andra fallgroparna som har framkommit i min 

undersökning. Om tiden saknas vid kravställningen är det sannolikt att kvaliteten på 

kravställningen påverkas. 

För att förkorta tiden är det inte ovanligt att man tittar på tidigare upphandlingar 

inom samma område och i värsta fall förlitar sig på kravställningar och metoder som 

har använts tidigare.  

Tidsoptimismen påverkar också tiden som läggs på marknadsundersökningarna. I 

min undersökning har det tydligt framkommit hur viktiga marknadsundersökningarna 

är. Dels för att få koll på vilket utbud av leverantörer som finns på marknaden men 

också för att få koll på vilka varor och tjänster som finns och hur dessa paketeras.  

Marknadsundersökningen kan också vara ett stöd i arbetet med att ta fram 

kvalitativa krav genom att beställarna får bättre koll på vad och hur de ska kravställa. 

Om marknadsundersökningen inte görs på ett professionellt sätt har jag uppfattat 

det som att risken finns att beställaren i förväg favoriserar en eller flera leverantörer. 

Detta kan givetvis påverka kravställningen men också nöjdheten med resultatet. Under 

intervjuerna påpekade upphandlarna att om en i förväg utsedd favorit slutligen vinner 

upphandlingen är det vanligare att beställaren inte är nöjd med resultatet än tvärt om. 

Jag antar att det beror på att beställaren i de lägena har högt ställda förväntningar på 

den i förväg utsedda favoriten och att dessa inte uppfylls. För att undvika denna 

situation är det viktigt att upphandlarna är aktiva och kritiskt granskar kravställningen 

som beställaren har tagit fram. 

Under marknadsundersökningarna är det vanligt att beställarna träffar 

leverantörerna. Leverantörernas uppgift är att sälja sina varor och tjänster. Min 

erfarenhet är att det under dessa leverantörsträffar är vanligt att leverantörerna visar 

allt som är möjligt att göra med den aktuella varan eller tjänsten. Att upphandlingen 

sedan inte omfattar alla dessa möjligheter på grund av bristande kravställning eller att 

den extra funktionaliteten inte stödjer det ursprungliga behovet är inget leverantören 

uppmärksammar vare sig vid presentationstillfället eller vid anbudssvaret. Min 

erfarenhet är att de högt ställda förväntningarna är en av anledningarna till att 

beställarna kan bli missnöjda när en i förväg utsedd favorit vinner en upphandling. 

5.3 Vilka likheter finns det mellan fallgropar vid offentlig 
upphandling och fallgropar ur ett beslutsteoretiskt perspektiv? 

Jag har valt att jämföra fallgroparna vid offentlig upphandling utifrån två 

beslutsteoretiska perspektiv, dels processrelaterade misstag och dels de psykologiska 

fällorna.  

5.3.1 Jämförelse mellan processrelaterade misstag och fallgropar vid 
offentlig upphandling 

I tabell 6 jämför jag misstagen vid beslutsfattande med fallgroparna vid upphandling. 

Alla misstag som är beskrivna i samband med beslutsfattande är involverade i 

fallgroparna vid upphandling. 
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Tabell 6 Jämförelse mellan misstag vid beslutsfattande och fallgropar vid 

upphandling 

Processrelaterade misstag Fallgropar vid upphandling 

Arbetar med fel problem eller 
misslyckas med 
problemformuleringen 
 

Bristande kravställning  
Bristande marknadsundersökning 

Misslyckas med att identifiera 
huvudmålen 

Bristande kravställning 
Bristande marknadsundersökning 

Misslyckas med att ta fram en 
lista över bra och kreativa 
alternativ 

Bristande marknadsundersökning 

Bortser från viktiga 
konsekvenser kopplat till 
alternativen 

Bristande marknadsundersökning 
Bristande kravställning 

Lägger för lite tid på att 
kompromissa mellan målen 

Tidsoptimism 

Struntar i osäkerhetsfaktorer Tidsoptimism 

Glömmer att fundera över 
risktoleransnivån 

Bristande kravställning 

Glömmer att planera framåt när 
besluten är länkade 

Bristande kravställning 

 

Ett vanligt problem är att man arbetar med fel problem eller att man misslyckas med 

problemformuleringen. Ur ett upphandlingsperspektiv motsvaras det av en bristande 

kravställning och kan härledas till en bristande marknadsundersökning. Om man vill 

dra det ett steg längre tror jag att det i grund och botten härrör från tidsbrist i många 

fall. 

Ett annat vanligt problem är att man misslyckas med att formulera huvudmålen. 

Till stor del tror jag att detta också har att göra med bristande kravställning och en 

bristande marknadsundersökning. Till viss del tror jag också att det kan ha att göra 

med att upphandlingsprocessen i många organisationer är separerad från 

verksamhetsplaneringsprocessen vilket medför att det inte i alla lägen är tydligt vilket 

behov eller vilken nytta resultatet av upphandlingen förväntas ge ur ett 

verksamhetsperspektiv. 

Vid beslutsfattande är det också vanligt att man misslyckas med att ta fram en 

lista över bra och kreativa alternativ. Vid en upphandling tar man ju inte själv 

alternativen, det är anbudsgivarna som står för den delen. Jag tycker ändå att man kan 

se en motsvarighet i att man brister i marknadsundersökningen. Om man brister i 

marknadsundersökningen kan man inte heller föreställa sig vilka potentiella anbud 

upphandlingen kommer att ge. Man kan då inte heller genomföra en kvalitativ 

simulering av tänkta anbud. Även om man inte exakt vet vilka anbud man kommer att 

få tycker jag att det är viktigt att man lägger tid och kraft på att analysera den tänkta 

marknaden och vara kreativ i simuleringsarbetet. 

Utifrån samma resonemang som ovan tycker jag att man kan se likheter mellan 

att man ur ett beslutsteoretiskt perspektiv bortser från viktiga konsekvenser kopplat till 

alternativen och en bristande marknadsundersökning. I det här fallet påverkar den 

bristande marknadsundersökningen både kravställning och simulering. Om man 

bortser från viktiga konsekvenser kopplat till alternativen kan det medföra en 

bristande kravställning. En bristande kravställning kan i sin tur medföra en simulering 

som inte tar hänsyn till viktiga faktorer och potentiella konsekvenser. 

Ur ett beslutsteoretiskt perspektiv kan man vidare se en fallgrop i att man lägger 

för lite tid på att kompromissa mellan målen. Detta anser jag har en tydlig koppling till 

den tidsoptimism som ofta påverkar upphandlingar. Om man vill dra det ett steg 

längre kan man också se likheter med bristande marknadsundersökning och bristande 

kravställning. Beställaren vet helt enkelt inte vilka mål som är viktigast. 
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Att man struntar i osäkerhetsfaktorer är en vanlig fallgrop vid beslutsfattande. 

När det gäller upphandlingar tror jag att det till stor del har att göra med tidigare 

nämnd tidsoptimism.  Min uppfattning är att det dels beror på att man inte tänker på 

osäkerhetsfaktorer över huvud taget och dels att det beror på att man väljer att ignorera 

osäkerhetsfaktorer. Min erfarenhet att det senare är vanligt och att det kan ge 

konsekvenser som att beställare inte är nöjda med resultatet, man får in för många 

eller för få anbud och att upphandlingen överklagas. 

Nära knutet till osäkerhetsfaktorerna är det faktum att man glömmer att fundera 

över risktoleransnivån. Ur ett upphandlingsperspektiv ser jag likheter med en 

bristande kravställning. En bristande kravställning handlar inte enbart om att kraven är 

för få eller ogenomtänkta, de kan också vara för många eller för komplexa. Om man 

väljer att inte fundera över sin risktoleransnivå kommer sannolikt inte heller kraven 

vara anpassade efter den. Resultatet kan bli att man vid simuleringen missar att testa 

anbud som ligger utanför ens risktoleransnivå. Man tror helt enkelt att sannolikheten 

för den typen av anbud lämnas in är så för låg att man inte heller simulerar dem. Detta 

kan förstås ge oanade konsekvenser.  

Sist, men inte minst, är det vanligt att man glömmer att planera framåt när 

besluten är länkade. Min erfarenhet är att detta har sin motsvarighet i en bristande 

kravställning men att det ursprungligen har att göra med att upphandlingsprocessen är 

skiljd från verksamhetsplaneringen. En upphandlare och i många fall en beställare 

arbetar med en upphandling utifrån ett specifikt behov och har sällan koll på 

helhetsbilden. Detta påverkar kravställningen, som för den enskilda upphandlingen 

kan vara helt korrekt men sett ur ett strategiskt verksamhetsperspektiv kan vara helt 

felaktig.  

Misstagen ovan har inom beslutsteorin hanterats genom att tydliga 

beslutsprocesser har tagits fram som stöd för att undvika misstagen. Min uppfattning 

är att upphandlingsprocessen eller processen för inköp ofta är beskriven hos 

myndigheterna men att beskrivningen är på en så övergripande nivå att den missar att 

hantera mer konkreta problem av typen som beskrivs ovan.  

Min uppfattning är att det är mycket viktigt att en upphandlingsprocess 

kompletteras med stöd och metoder som på ett konkret sätt beskriver hur 

marknadsundersökningar och kravställningar ska gå till. Det är också viktigt att 

upphandlingsprocessens alla steg och omfattning beskrivs för att skapa förståelse i 

verksamheten och därmed minska risken för tidsoptimism. 

5.3.2 Jämförelse mellan psykologiska fällor och fallgropar vid offentlig 
upphandling 

I tabell 7 jämför jag fallgroparna vid offentlig upphandling med de psykologiska 

fällorna vid beslutsfattande. Tre av de psykologiska fällorna saknar motsvarighet i 

vanliga fallgropar vid offentlig upphandling. 
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Tabell 7 Jämförelse mellan fallgropar vid upphandling och psykologiska fällor 

Fallgropar vid upphandling Psykologiska fällor 

Bristande marknadsundersökning 
 
 

Ankringsfällan  
Status-Quo fällan 
Bekräftelsefällan 

Bristande kravställning 
 

Status-Quo fällan 
Förlorade kostnader-fällan 
Formuleringsfällan 
Minnesfällan 

Bristande simulering Tvärsäkerhetsfällan 

Förväntningar Status-Quo fällan 
Bekräftelsefällan 

Gamla upphandlingar som mall Ankringsfällan  
Förlorade kostnader-fällan 
Status-Quo fällan 

 

Vid en jämförelse mellan beslutsteorins psykologiska fällor och fallgropar vid 

upphandling kan man se ett flertal likheter men också psykologiska fällor som jag inte 

har sett likheter med vid upphandling i denna undersökning.  

5.3.2.1 Ankringsfällan 

Ankringsfällan, när man lägger oproportionerligt stor vikt vid den information man får 

först, kan vid upphandling liknas med en bristande marknadsundersökning. Om 

beställaren inte har förberett sig ordentligt inför marknadsundersökningen kan det 

innebära att olika frågor ställs till de olika inbjudna leverantörerna. Min uppfattning är 

att det inte är ovanligt att behoven i verksamheten ofta uppstår i samband med en 

mässa eller en konferens och att den beställande verksamheten då utgår från att 

lösningen ska vara den som de i ett första läge såg presenteras. 

 Min erfarenhet är att det är vanligt att när den upphandlande myndigheten bjuder 

in ett antal leverantörer till en marknadsundersökning kommer beställarna att utgå från 

den presentation de såg först och därefter jämföra de kommande presentationerna med 

den första. 

 Min uppfattning är också att ankringsfällan har likheter med den påverkan 

tidigare gjorda upphandlingar kan ha på den nya upphandlingen. Om beställaren utgår 

från kraven som ställdes i en tidigare upphandling eller en liknande upphandling är det 

lätt att de missar nya krav som skulle behöva ställas.  

 Genom att dra nytta av de erfarenheter som finns inom beslutsteorin är det viktigt 

att ett problem alltid beaktas från flera olika perspektiv och att information inhämtas 

med ett öppet sinne från flera olika håll. Under marknadsundersökningen måste 

beställare och upphandlare agera objektivt och professionellt. Konkret innebär det att 

vinkla behovet från flera olika håll och säkra information från olika källor. Det innebär 

vidare vikten av att utgå från samma underlag vid inhämtande av information. Samma 

frågor måste ställas till alla leverantörer för att få fram jämförbar fakta. 

5.3.2.2 Status quo-fällan 

Status quo-fällan som innebär att de flesta människor har en inbyggd motvilja mot 

förändring kan påverka hur väl en marknadsundersökning och kravställning 

genomförs. Min erfarenhet är att beställaren på den upphandlande myndigheten alltför 

lätt väljer att titta på tidigare upphandlingar och väljer att återanvända samma krav 

eftersom man då tror sig får samma resultat och man slipper gå igenom en förändring.  

 I de fall någon på den upphandlande myndigheten i förväg har utsett en favorit, 

vilket har påverkat förväntningarna på resultatet av upphandlingen, anser jag att man 

har fallit i status quo-fällan. Min erfarenhet är att en favorit antingen utses genom att 
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man är nöjd med den befintliga leverantören men avtalet är på väg att gå ut och man är 

tvungen att göra en ny upphandling eller att man har utsett en favorit utifrån det man 

vet om marknaden sedan tidigare.  Om det handlar om fallet med en tidigare 

leverantör anser jag att det finns starka likheter med det faktum att man inte vill 

genomgå en förändring. 

 Det är viktigt att beställaren påminner sig själv om målen och att hen kommer 

ihåg att status quo inte är det enda alternativet. Ett konkret tips från beslutsteorin är att 

ställa sig frågan om status quo vore ett alternativ om det inte var status quo. Det är 

också viktigt att inte överdriva kostnaderna med ett byte och att inte avstå från att 

välja en förändring bara för att det är svårt att välja ett annat alternativ. 

5.3.2.3 Förlorade kostnader-fällan 

Förlorade kostnader-fällan, då det är svårt att bortse från tidigare beslut och 

investeringar som riskerar att gå förlorade, kan i allra högsta grad påverka 

upphandlingen. Enligt min uppfattning är risken stor att man tar för stor hänsyn till 

tidigare upphandlingar och att risken finns att man brister i kravställningen eftersom 

man försöker behålla så mycket som möjligt av den tidigare gjorda investeringen. 

Oavsett vad som är bäst i den unika upphandlingen lägger man stor vikt på tidigare 

investeringar och försöker behålla varor och tjänster genom att kravställa på ett sådant 

sätt att det blir möjligt. 

 Forskningen inom beslutsteori rekommenderar att ta hjälp av personer som inte 

har varit involverade i det tidigare beslutet och som därför sannolikt inte håller fast vid 

det. Det är viktigt att vara uppmärksam på om andra inblandade har fastnat i förlorade 

kostnader-fällan och att inte bygga upp en kultur där man är rädd att göra fel. 

5.3.2.4 Bekräftelsefällan 

Bekräftelsefällan, då vi väljer att enbart söka den information vi vill ha, är en fälla 

som har koppling till i förväg ställda förväntningar vid en upphandling. Den kan också 

påverka genomförandet av marknadsundersökningen då man kan välja att enbart söka 

den information som bekräftar ens antaganden. 

 Från beslutsteorin kan man lära att det är viktigt att utvärdera all information på 

samma sätt och att inte ställa ledande frågor vid informationsinsamlingen. Det kan 

också vara lämpligt att be någon utomstående om hjälp att granska det underlag man 

har fått fram samt få den utomstående att argumentera mot ens beslut. 

5.3.2.5 Formuleringsfällan 

Formuleringsfällan, då vi ställer felformulerade frågor, kan liknas med en bristande 

kravställning. Min erfarenhet är att det är vanligt att den beställande verksamheten vill 

upphandla en lösning snarare än att hitta en lösning till sitt behov. Om verksamheten 

skulle utgå från sina behov blir de tvungna att ställa kraven på ett annat sätt än om de 

redan har bestämt sig för en lösning. Min erfarenhet att detta är väldigt vanligt i till 

exempel upphandlingar av IT-system eller tekniska lösningar. 

 Forskningen inom beslutsteorin påpekar vikten av att alltid formulera sitt 

problem på olika sätt. Det är också viktigt att våga formulera om problemet ifall det 

har förändrats i takt med att information har inhämtats under till exempel en 

marknadsundersökning. 

5.3.2.6 Tvärsäkerhetsfällan 

Tvärsäkerhetsfällan, då vi är för säkra på oss själva och vår beslutsförmåga, kan 

påverka omfattningen av simulering som görs innan förfrågningsunderlaget skickas ut. 

Om man är säker på sin sak och de krav och utvärderingsmodeller man har valt är det 

troligt att man inte väljer att lägga tillräckligt med tid och kraft på att simulera fiktiva 

anbud. 
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 Från beslutsteorin kan vi lära att det är viktigt att våga utmana sig själv och de 

värden som har tagits fram. Våga testa extrema fall under en simulering för att se hur 

det slår på resultatet.  

5.3.2.7 Minnesfällan 

Minnesfällan, då vi tenderar att fokusera på dramatiska händelser, har liten eller i stort 

sett ingen motsvarighet när det gäller upphandling. Möjligtvis kan man tänka sig att 

kravställningen kan bli väldigt omfattande och detaljerad om man hamnar i 

minnesfällan. Det kan till exempel innebära att väldigt tuffa krav ställs på säkerhet vid 

upphandling av IT-system eftersom beställaren vid sådana upphandlingar ofta har hög 

riskmedvetenhet och på alla sätt vill undvika att resultatet blir en lösning som kan 

innehålla säkerhetsrisker.  

5.4 Hur kan man undvika misstagen vid offentlig upphandling? 

5.4.1 Marknadsundersökningar och simuleringar måste göras 

Eftersom upphandlingsprocessen är styrd av ett regelverk är det inte möjligt att arbeta 

iterativt på samma sätt som i en annan typ av beslutsprocess. För att ändå testa och 

utvärdera de krav och utvärderingskriterier som har tagits fram för varje unik 

upphandling tycker jag att man kan arbeta iterativt genom att man, innan 

förfrågningsunderlaget skickas ut, går igenom alla steg i processen och arbetar med 

simuleringar av fiktiva anbudssvar. Det medför ett iterativt arbetssätt som 

kvalitetssäkrar det underlag som ska skickas ut till anbudsgivarna. 

 Det är viktigt att komma ihåg att varje upphandling är unik. Det innebär att även 

om man tittar på gamla upphandlingar måste man kravställa utifrån det unika behovet 

i den aktuella upphandlingen. 

 Marknadsundersökningen ska inte underskattas då den kan vara ett stöd i 

kravarbetet samt skapa förståelse om hur marknaden ser ut och hur varor och tjänster 

är paketerade.  

Genom att arbeta på marknadsundersökningar på ett strukturerat sätt minskar 

man risken att hamna i ankringsfällan, status quo-fällan och bekräftelsefällan. 

Genom att arbeta med simuleringar minskar man risken att hamna i 

tvärsäkerhetsfällan. 

 

Detta är ett stöd för att undvika 

 Bristande marknadsundersökning 

 Bristande kravställning 

 Gamla upphandlingar 

5.4.2 Utgå från behoven, inte lösningen! 

Verksamheten och beställarna måste utgå från sina behov och inte från lösningen när 

de kravställer i en upphandling. Behoven är unika för varje upphandling och därför får 

inte alltför stor vikt läggas vid underlag till tidigare genomförda upphandlingar. 

Beställarna måste agera neutralt och undvika situationer då man in förväg har utsett en 

favorit.  

För att få en bra kvalitet i kravställningen tror jag det är viktigt att man använder 

sig av utbildade kravhanterare och att man utbildar verksamheten i vad kravställning 

innebär. 

Genom att utgå från behoven minskar man risken att hamna i status quo-fällan, 

förlorade kostnader-fällan, formuleringsfällan och minnesfällan. 

Genom att se varje upphandling som unik minskar man risken att hamna i 

ankringsfällan, status quo-fällan och förlorade kostnader-fällan. 
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Detta är ett steg för att undvika 

 Bristande kravställning 

 Förväntningar 

 Gamla upphandlingar 

5.4.3 Utbilda verksamheten i LoU 

För att verksamheten ska förstå komplexiteten med upphandlingar och LoU tror jag att 

det är viktigt att verksamhetschefer och beställare utbildas. Upphandlarna ska stå för 

expertisen och styra upphandlingsarbetet men verksamheten måste ha god förståelse 

för hur arbetet ska genomföras och vilka kompetenser som behöver medverka. Det är 

också viktigt för alla inblandade att veta vilken roll man har och därmed vilka 

befogenheter och skyldigheter man har under arbetets gång. 

Om man har kunskap i hur processen ser ut får man en förståelse för 

komplexiteten och därmed tidsåtgången så att arbetet kan planeras in och rätt mängd 

tid avsättas för arbetet. 

Genom att utbilda i LoU skapas också en förståelse för vad man får och inte får 

göra i en upphandling och också hur man ska agera gentemot potentiella leverantörer 

under arbetets gång och inte minst under planeringsfasen och vid 

marknadsundersökningen. 

Genom att skapa förståelse för vad man får och inte får göra enligt LoU minskar 

man risken att hamna i status quo-fällan och bekräftelsefällan. 

 

Detta är ett stöd för att undvika 

 Tidsoptimism 

 Förväntningar 

5.4.4 Gör beslutsfattande och upphandlingar till en naturlig del av 
verksamhetsplaneringsprocessen 

För att öka kvaliteten i upphandlingarna anser jag att beslut om upphandlingar bör 

vara en naturlig del av verksamhetsplaneringsprocessen. I de flesta organisationer är 

verksamhetsplaneringsprocessen en årlig process där beslut tas om årsbundna 

verksamhetsplaner. Att dessa planer ofta innebär löpande beslut där en del är behov av 

investeringar som i sin tur innebär upphandlingar ingår sällan i planeringen. Genom 

att se upphandlingsbesluten som en naturlig del av verksamhetsplaneringen finns 

möjligheten att lyfta upp och nå större och mer strategiska mål och behov.  Beslut 

om upphandlingar måste hanteras när behov uppstår. Det måste finnas utrymme för 

detta även i de organisationer som har en årsbunden verksamhetsplan.  

Genom att se upphandlingsbeslut som en naturlig del av verksamhetsplaneringen 

kan tiden planeras så att upphandlingsfunktionen blir delaktiga i ett tidigt skede och 

planering av alla berördas tid kan göras för att minska tidsbrist hos enstaka personer. 

Detta medför att man minskar man risken att missa länkade beslut och risken för att 

hamna i förlorade kostnader-fällan. 

 

Detta är ett stöd för att undvika 

 Tidsoptimism 

 Bristande kravställning 
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6 Avslutande diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet av undersökningen och ges förslag till fortsatt 

forskning. 

6.1 Diskussion 

Jag har under flera år arbetat i nära samarbete med upphandlingsexperter samt varit 

involverad i flera upphandlingar. Jag hade sedan tidigare sett ett flertal likheter mellan 

beslutsfattande och upphandling vilket gjorde att jag såg möjligheter att nyttja den 

forskning som har gjorts inom beslutsteori som stöd i upphandlingsarbetet.  

Upphandlingsprocessen är en typ av beslutsprocess och den forskning som har 

gjorts inom det beslutsteoretiska området har visats vara relevant som stöd i 

upphandlingsarbetet. 

 Ett oväntat resultat var att marknadsundersökningen spelar en så pass viktig roll i 

upphandlingsarbetet. Det visar ju ännu tydligare hur lika beslutsprocesserna och 

upphandlingsprocesserna är. I beslutsteorin läggs en stor del av arbetet på att beskriva 

problemet, målet och alternativen vilket motsvaras av marknadsundersökningen och 

planeringsarbetet vid en upphandling. Resultatet av min undersökning blev alltså att 

likheterna var större än vad jag från början trodde. 

En sak jag trodde skulle ha spelat större roll vid upphandlingar var beställarnas 

förväntningar på resultatet i form av att en lösning eller leverantör redan var utsedd 

innan upphandlingsarbetet påbörjades och att detta skulle styra kravställning och 

utvärderingsmodell mer än vad jag har fått bekräftat. Min hypotes är att det är något 

som hade framkommit om jag hade intervjuat beställare och verksamhetschefer. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Som tidigare har nämnts tror jag att det vore intressant att få fler perspektiv på 

upphandlingsarbetet. Sannolikt skulle fler fallgropar upptäckas och min hypotes är att 

de skulle vara mer knutna till organisationernas beslutsprocesser än själva 

upphandlingsprocessen. Det skulle även vara intressant att intervjua beställare och 

leverantörer. 

  



 

  28             

 

7 Referenser 

[1] A. Tversky, D. Kahneman, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, 

Science, New Series, Vol. 185, No. 4157. (Sep. 27, 1974), sid. 1124-1131. 

  

[2] J. Hammond, R. Keeney, H. Raiffa, Smart Choices – A practical guide to making 

better life decisions, Broadway Books, New York, 2002 

 

[3] J. S. Hammond, R. L. Keeney, H. Raiffa, The Hidden Traps in Decision Making. 

In Harvard Business Review, Making smart decisions, Harvard Business School 

Publishing Corporation, 2011, sid. 1-27 

 

[4] D. Lovallo, D. Kahneman, Delusions of Success: How Optimism Undermines 

Executives’ Decisions. In Harvard Business Review, Making smart decisions, Harvard 

Business School Publishing Corporation, 2011, sid. 29-49 

 

[5] M. C. Mankins, R. Steele, Stop Making Plans; Start Making Decisions. In Harvard 

Business Review, Making smart decisions, Harvard Business School Publishing 

Corporation, 2011, sid. 217-241 

 

[6] Konkurrensverket, Upphandlingsreglerna – en introduktion, 2012 

http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 

 

[7] Kammarkollegiet, Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och 

tjänster – vägledning, Rapport 2010:9, 2010 

http://www.upphandlingsstod.se/sites/default/files/2010_9.pdf 

 

[8] Konkurrensverket, Siffror och fakta om offentlig upphandling, Rapport 2012-6, 

2012 

http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rapport_2011-1.pdf 

 

[9] M. Hedberg, C. Björkman, Rätt kompetens nyckeln till lyckade upphandlingar, 

Dagens Samhälle, 2013-02-19 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/raett-kompetens-nyckeln-till-lyckade-

upphandlingar-4715 

 

[10] R. T. Clemen, T. Reilly, Making hard decisions with DecisionTools, South-

Western Cengage Learning, 2001 

 

[11] K. Borking, M. Danielsson, L. Ekenberg, A. Larsson, J. Idefeldt, Bortom 

Business Intelligence, Sine Metu Productions, 2010 

 

[12] P-E. Malmnäs, Hypermjuk beslutsteori och ekonomisk optimering av det 

industriella brandskyddet, Thales, Brandforskprojektet 104-991 

 

[13] Lag(2007:1091) om offentlig upphandling, 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm (besökt 2013-01-03) 

  

http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf
http://www.upphandlingsstod.se/sites/default/files/2010_9.pdf
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/raett-kompetens-nyckeln-till-lyckade-upphandlingar-4715
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/raett-kompetens-nyckeln-till-lyckade-upphandlingar-4715
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm


 

  29             

 

 

 

8 Figurförteckning 

Figur 1 Beslutsprocess    12 

Figur 2 Upphandlingsprocess    13 

Figur 3 Jämförelse 1 mellan PrOACT och upphandlingsprocessen 15 

Figur 4 Jämförelse 2 mellan PrOACT och upphandlingsprocessen 15 

 

9 Tabellförteckning 

Tabell 1 PrOACT       4 

Tabell 2 Psykologiska fällor, beskrivning     5 

Tabell 3 Psykologiska fällor, Vad kan man göra åt dem?    7 

Tabell 4 Fallgropar vid upphandling    10 

Tabell 5 Fallgropar vid upphandling baserat på intervjuerna   18 

Tabell 6 Jämförelse mellan misstag vid beslutsfattande 

      och fallgropar vid upphandling    21 

Tabell 7 Jämförelse mellan fallgropar vid upphandling och psykologiska  

      fällor      23 

  



 

  30             

 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Bakgrund 

Hur länge har du jobbat med upphandling? 

 

Ungefär hur många upphandlingar har du varit med och genomfört? 

Upphandlingsprocessen 

Hur ser en normal upphandling ut? Vilka aktiviteter genomförs? 

 

Finns det något som ger dig stöd i upphandlingsprocessen? T ex verktyg, kollegor, 

böcker, checklistor, egna erfarenheter. 

Tilldelningskriterier – kravspecifikationen 

Hur arbetar ni med tilldelningskriterier och kravspecifikationen? Hur viktar ni kraven?  

 

Har du någon erfarenhet av att testa tilldelningskriterierna med simulering av olika 

svar innan förfrågningsunderlaget skickas ut?  Ger resultatet av simuleringarna någon 

nytta? Vad är din åsikt om simuleringar? 

 

Hur arbetar ni med bedömning av anbuden? 

Vad fungerar bra – vad fungerar dåligt  

Vad brukar fungera bra och vad brukar fungera dåligt under en upphandling?   

 

Vad definierar en lyckad respektive misslyckad upphandling? 

 

Har du erfarenhet av någon upphandling som har gått mindre bra? Vad blev resultatet? 

Vilka erfarenheter tog du med dig? 

Tips till andra 

Vilka (goda) råd skulle du ge för en upphandlare som är nybörjare?  

 

Vad skulle du varna om en upphandlare som är nybörjare?  

 


