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Sammanfattning 
Författare: Caroline Lussi och Caroline Petersson  
 
Handledare: Henrik Sällberg 
 
Titel: Kommunal offentlig upphandling: hur tar upphandlaren hänsyn till pris och kvalitet i 
värderingsprinciperna? 
 
Syfte: Att empiriskt undersöka värderingsprinciperna för att se på hur dessa används samt om 
de är beroende av objektet i fråga, studerat utifrån upphandlarens perspektiv för att utveckla 
en samhällsfunktion.  
 
Metod: Med intervjuer och sekundärdata insamlas data för att visa på skillnader och likheter 
samt mönster angående tillvägagångssätt och objektets inblandning. 
 
Resultat: Den valda värderingsprincipen tar olika hänsyn till pris och kvalitet i 
upphandlingen, beroende på både viktning och utvärdering.  
 
Slutsats: Både viktning med lägsta pris och EMAT tar hänsyn till pris och kvalitet men på 
olika sätt. Det är dels beroende på objektet och dess kvalitet men också upphandlarens 
preferenser samt hur dessa går att fånga med värderingsprincipen. 

Abstract 
Author: Caroline Lussi and Caroline Petersson 
 
Supervisor: Henrik Sällberg 
  
Title: Local public procurement: how does the procurer take price and quality into 
consideration when weighting and evaluating tenders? 
 
Purpose: To empirically study weighting and evaluation to see their use and if they are 
dependent on the object of procurement. Studied from the procurers perspective to develop a 
public function.  
 
Method: With interviews and secondhand information show differences and similarities along 
with patterns concerning procedures and the objects interference. 
 
Result: The chosen weighting and evaluation method has different approaches concerning 
both price and quality when procuring, depending on both variables weighting and evaluation. 
 
Conclusion: Both weighting according to lowest price and EMAT deal with price and quality 
differently. It is dependent on both the object and its quality and the procurer’s preference 
along with its ability to be captured by weighting and evaluation principals. 
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1. Inledning 

Under detta inledande kapitel ges en bakgrund till hur pris och kvalitet viktas vid 
upphandlingar och varför det inte alltid är givet hur upphandlaren skall gå till väga. Vi 
kommer med hjälp av en för uppsatsen specifik figur att visa upphandlingens initiala olika 
steg för att ge en inblick i upphandlingsförfarandet.  

1.1 Bakgrund 
I och med Sveriges inträde i EU år 1995 började nya lagar om offentlig upphandling att gälla 
(Falk 2011). Den nuvarande svenska lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft år 
2008 (SFS 2007:1091). EU:s direktiv, vilka LOU grundar sig i, syftar till att motverka att 
länder ger nationell preferens till lokala företag vid offentliga upphandlingar och vill istället 
främja handel över länders gränser inom EU och skapa en enda stor marknad (Falk 2011). 
Detta sätt att upphandla syftar till att hålla priserna på ett marknadsmässigt plan samt att 
motverka korruption (Tadelis 2012). Konkurrensverket (u.å a) menar att lagen tillhandahåller 
både hinder och möjligheter men att dess syfte främst är att offentliga medel ska användas på 
bästa sätt. Bergman och Lundberg (2009) menar i en rapport från Konkurrensverket att det är 
av stor vikt att den offentliga upphandlingen går till så effektivt som möjligt då många av 
samhällets välfärdsfunktioner är beroende av den, vilket också visar varför ämnet är av 
intresse. Den offentliga upphandlingen i Sverige stod år 2011 för ungefär 600 miljarder 
kronor. Av dessa var 583 miljarder gjorda med offentliga medel, de resterande miljarderna är 
undantag från lagen som exempelvis forskning, köp av mark eller lokalhyra rapporterar 
Lukkarinen och Jönsson (2014) i ”Siffror och fakta om offentlig upphandling”.  
 
Ovan nämnda siffra omfattar all offentlig upphandling, det vill säga alla inköp av de varor, 
tjänster samt byggentreprenader som omfattas av offentliga upphandlingslagar. Det finns även 
varor och tjänster, såsom vatten, energi och transport, som inte regleras med LOU utan har 
andra specifika upphandlingslagar (SFS 2007:1091). LOU innebär att den upphandlande 
myndigheten ska välja att vikta anbud med antingen lägst pris eller “the economically most 
advantageous tender” (SFS 2007:1091), även förkortat EMAT och på svenska översatt till det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (Bergman & Lundberg 2013). EMAT innebär således 
att upphandlaren väljer det anbud som erbjuder bästa kvalitet till bästa pris (Bergman & 
Lundberg 2013). Dimitri (2013) skriver i inledningen av sin artikel att detta är en skiftning 
som har skett, att fokus har gått från att bara upphandla utifrån lägsta pris-kriteriet till att olika 
element av kvalitet också vägs in då det upphandlas idag.  
 
Bergman och Lundberg (2013) menar att när upphandlaren både tar hänsyn till pris och 
kvalitet i upphandlingen blir den betydligt svårare och mer komplex, de använder denna 
komplexitet som argument för studerandet av anbudsutvärdering i sin artikel. Det är möjligt 
att ta hänsyn till pris och kvalitet på flera olika sätt. För att kunna veta vilken kombination av 
pris och kvalitet som är den mest fördelaktiga krävs det dock att man kan vikta de båda 
dimensionerna mot varandra. Bergman och Lundberg (2013) menar att genom att väga in 
både kvalitets- och priselement vid offentlig upphandling kan effektiviteten ökas, med 
hänseende på det som levereras och de inkomna anbuden. Eftersom tvådimensionella 
upphandlingar är komplexa, är det viktigt för upphandlaren att vara medveten om för- och 
nackdelarna med de olika tillvägsgångssätten. Det finns forskare som menar att direktiv 
medför begränsningar för upphandlingar. Tadelis (2012) skriver i en artikel att den privata 
sektorn har mer flexibilitet vid upphandlingar vilket leder till fördelar gentemot den offentliga 
sektorn då de kan bli mer effektiva. I sin undersökning kommer Tadelis (2012) fram till att 
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den offentliga upphandlingens verktyg, såsom hur upphandlaren kommer fram till vilket 
anbud som ska vinna upphandlingen, behöver utvecklas i jämförelse med den privata 
marknaden. Konkurrensverket (u.å b) menar också att det bör finnas både övergripande mål 
för den upphandlande verksamheten men också mål för specifika avtal som svarar på behovet. 
Dessa mål är inte motsägande utan går hand i hand och de övergripande målen, de bryts 
snarare ner i de mindre delmål som blir i enskilda upphandlingar, där ett av dessa mål är att 
upphandling ska ske effektivt, trots lagliga begränsningar. Effektivt så till vida att antingen 
uppnås ekonomiska fördelar eller genom kvalitetsmått. De direktiv som EU fastställt är endast 
obligatoriska för de upphandlingar som överstiger ett uppsatt tröskelvärde. Sverige har dock 
frivilligt, genom LOU, fastställt att alla upphandlingar som utförs av myndigheter kan 
omfattas av lagen, även om de understiger tröskelvärdet menar Sundstrand i sin bok om 
offentlig upphandling (2010). Offentliga upphandlingar ska sedan publiceras i TED ”Tender 
Electronic Daily” som är EU:s annonsdatabas där upphandlingarna blir tillgängliga för 
anbudsgivare inom EU.  
 
Inför alla offentliga upphandlingar upprättas ett så kallat förfrågningsunderlag. Det definieras 
enligt LOU kap 2 § 8 som “Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud som 
en upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör.” (SFS 2007:1091). Det innehåller 
all information som anbudsgivarna måste ha för att kunna utforma ett anbud. Genom 
förfrågningsunderlag specificerar upphandlaren hur pris och kvalitet kommer att viktas för 
den givna upphandlingen, hur inkomna anbud kommer att utvärderas och om det finns en 
eventuell kravspecifikation. Denna information måste alltid vara känd för anbudsgivarna på 
förhand och det sker alltså genom förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget är till för 
att upphandlaren ska säkerställa att köpet tillfredsställer upphandlingsbehovet, görs 
konkurrensmässigt samt effektivt. Att det finns oklarheter när det kommer till hur detta skall 
göras kan ses i en rapport av Jönsson, Backgård, Grönberg och Eriksson (2012) där de menar 
att för 18 procent av upphandlingarna under år 2010 gick det inte att utläsa vilken viktning 
som använts, det vill säga lägsta pris eller EMAT. Edwardsson och Moius (2009) menar att 
syftet med upphandlingslagstiftningen är en fungerande upphandlingsmarknad, där effektiv 
konkurrens samt ”best value for money” (BVM) är två delmål. Dimitri (2013) menar att 
lagstiftningens syfte är att genom effektivisering av användandet av offentliga medel nå 
BVM. Detta betyder att upphandlingen ska leverera BVM för att anses följa EMAT, vilket 
innebär att viktningen tar hänsyn till både monetära det vill säga, vad upphandlingen får kosta 
i kronor och icke-monetära element såsom hur objektet ser ut eller smakar. Att den offentliga 
upphandlingen sker effektivt menar Konkurrensverket (u.å b) är viktigt för att behålla 
konkurrensen och om detta görs kan samhälleliga mål uppnås, det vill säga göra 
upphandlingar där både priset och kvaliteten respekteras. 
 
Eftersom litteraturen menar att det inte finns självklara regler hur man dels viktar pris och 
kvalitet när det kommer till offentlig upphandling och dels att det skiljer sig åt hur 
anbudsutvärderingarna går till beroende på val av tillvägagångs sätt, är det av intresse att 
studera detta empiriskt. Upphandlaren kan finna nyttan i att se vilken vara som gett vilken 
värderingsprincip, kommunen kan nyttja resurserna bättre med ett givet tillvägagångssätt samt 
att allmänhetens skattemedel spenderas effektivare om upphandlingsförfarandet kan 
utvecklas. 
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1.2 Upphandlingens olika steg och utformning av värderingsprincip 
Figur 1 Upphandlingsförfarandet 

 
     Förfrågningsunderlag 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 beskriver hur offentlig upphandling går till i ett första skede. 
 
1. Behov uppstår och upphandlaren utformar ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget 
innehåller all information om vad som upphandlas, samt även information om hur viktningen 
av pris och kvalitet skall ske samt vilken utvärderingsmodell som anbuden kommer att 
utvärderas efter.  Samt eventuellt en kravspecifikation där skall- och börkrav för 
upphandlingen finns angivet. Det är dessa variabler och deras uppkomst, som sker vid det 
första steget i och med förfrågningsunderlaget, som vi benämner värderingsprinciper och som 
denna uppsats behandlar.  
2.  Efter att upphandlingsförfrågan publicerats i TED, blir de tillgängliga för anbudsgivare i 
hela Europa. 
3.  Anbudsgivaren utformar ett anbud, när detta anbud kommer upphandlaren tillhanda kan 
det inte omformas.    
4.  Detta anbud matchar då upphandlarens preferenser med hjälp av förfrågningsunderlaget 
eftersom vikningen av pris och kvalitet är känd samt de krav som ställs och hur anbuden 
kommer att utvärderas. 
5. Upphandlaren får anbuden till sig och utvärderar dem i enlighet med vad som angetts i 
förfrågningsunderlaget. 
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Det som den här uppsatsen kommer att fokusera på är vad som sker vid steg ett, som markeras 
med en grön ring i figur 1, figuren är för övrigt gjord specifikt för denna uppsats. Vi ämnar 
undersöka hur upphandlaren utformar förfrågningsunderlaget med hänseende till viktningen 
mellan pris och kvalitet, hur kravspecifikationen utformas samt vad som avgör hur de väljer 
anbudsutvärderingsmodell. Denna uppsats kommer att utgå från upphandlarens perspektiv då 
det är denne som genom förfrågningsunderlaget anger vilka pris- och kvalitetskrav som finns 
på upphandlingen samt hur anbuden kommer att utvärderas.  
 
För att kunna bestämma värderingsprincip specifikt för det objekt som skall upphandlas måste 
upphandlaren ta ställning till om viktningen av pris och kvalitet hamnar under lägsta pris eller 
EMAT. Vid lägsta pris kan kvaliteten regleras med skall- och börkrav som listas i 
kravspecifikationen som exempelvis beskrivs med ISO certifieringar. Skallkrav är 
obligatoriska och måste således uppfyllas, annars får inte anbud lämnas in. Skallkraven är 
indelade i juridiska skallkrav, produktspecifika skallkrav samt utförandekrav. Anbudsgivare 
som inte uppfyller skallkraven i kravspecifikationen blir genast diskvalificerade och deras 
anbud bortsedda ifrån och utvärderas då heller inte (Werling 2010). Börkrav däremot måste 
inte uppfyllas men anbudsgivaren ökar sina chanser att vinna upphandlingen om de gör det 
genom att premieras med exempelvis monetära avdrag eller extra poäng (Werling 2012). Det 
är genom skall- och börkrav som upphandlaren definierar hurdan kvalitet som krävs eller 
önskas för det aktuella objektet. Görs viktningen med lägsta pris blir det naturligt att även 
utvärdering då blir enligt lägsta pris, upphandlaren väljer det anbud som erbjuder objektet för 
lägsta pris med uppfyllda krav, se figur 2. Om upphandlaren istället väljer att utvärdera efter 
EMAT ges ofta viktningen av pris och kvalitet i procent samt det måste specificeras hur pris 
och kvalitet kommer att göras jämförbara i samma enhet och därefter rankas. Vilken enhet 
som används beror på vilken utvärderingsmodell som är aktuell. Med EMAT finns det 
förutom lägsta pris också tre andra modeller, högsta-kvalitet, poängvärderingsmodell och 
kvalitetsvärderingsmodell. Bergman och Lundberg (2009) har i en rapport från 
Konkurrensverket undersökt dessa fyra huvudmodeller som används. Till skillnad från deras 
undersökning har vi valt att inkludera skall- och börkrav och vilken effekt dessa har. 
Modellerna spelar en central roll inom offentlig upphandling eftersom det är genom dem som 
det är möjligt att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga (Chen 
2008).  
 
Figur 2 beskriver hur upphandlaren utifrån behovet av objektet fångar pris och kvalitet på 
olika sätt beroende på valet av värderingsprincip. De preferenser som finns på objektet ska 
speglas i förfrågningsunderlaget. Om EMAT väljs för viktning omvandlas pris och kvalitet till 
samma enhet till exempel monetärt eller poäng. Därefter anges skall- och börkrav om sådana 
finns och slutligen anges någon av de fyra utvärderingsmodellerna som kommer användas då 
anbuden inkommit. Om däremot lägsta pris används vid viktningen kan en procentsats ange 
hur mycket som är avhängigt priset respektive kvaliteten. Men utöver de är de båda elementen 
i samma enhet. Kravspecifikationen fångar skallkrav och eventuella börkrav och därefter görs 
utvärderingen efter lägsta pris, då det inte är möjligt att välja någon annan modell eftersom 
lägsta pris är valt initialt.   
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Figur 2 Värderingsprinciperna  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 Problemdiskussion  
Vid offentlig upphandling är pris i princip alltid viktigt men även kvalitet spelar oftast stor 
roll. Till vilken grad det ena eller andra dimensionen sedan bör mätas och relateras till det 
andra kan bero på varan eller tjänsten. Bergman och Lundberg (2009) menar att vilken 
värderingsprincip som används beror på situationen. Det blir därför inte en diskussion om 
man ska vikta pris och kvalitet utan snarare hur man ska gå tillväga.  
 
Det finns två ytterligheter, att antingen enbart beakta en varas pris eller enbart dess kvalitet. 
En variant vid anbudsval är således att bortse från kvaliteten och endast se till priset. Genom 
att göra på detta sätt spenderas så lite offentliga medel som möjligt. Varan införskaffas till 
billigaste pris men med en obeaktad kvalitet. Beroende på objektets tilltänkta nyttjande och 
dess karaktär är detta förfaringssätt bättre eller sämre. Bergman och Lundberg (2013) menar 
att detta förfaringssätt kan vara svårt rent praktiskt med tanke på att man oftast önskar något 
minimikrav på varan och dess kvalitet. Att inte veta någonting om kvaliteten kan bli kostsamt 
i längden, om man förväntar sig att en produkt till exempel ska ha en viss livslängd. Men inte 
att förringa, detta endimensionella utvärderingssätt är det enklaste och billigaste. Enklaste 
eftersom det bara är att se till priset och utvärdera därefter och billigast för att det tar kortast 
tid då det bara finns en dimension att beakta. En annan variant är att helt bortse från priset på 
varan eller tjänsten och enbart beakta kvaliteten. Resultatet skulle då bli att man får så bra 
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kvalitet som produktionsmässigt är möjligt. Vid offentliga upphandlingar är detta dock inte 
rimligt då upphandlaren rör sig med begränsade, offentliga medel. Det som begränsar är alltså 
inte produktionsresurserna utan att skattemedel ska användas på ett effektivt sätt.  
 
Vid de allra flesta fall är dessa två ytterligheter dock inte aktuella, utan upphandlaren behöver 
göra en viktning av pris och kvalitet. Viktningen handlar om att nå en för omständigheterna 
rimlig mellanväg för pris och kvalitet. Men att även beakta kvalitet ökar då kostnaderna för 
upphandlingen.  Vår utgångspunkt kommer att vara att önskar man upphandla utifrån högre 
kvalitet kommer också priset på varan eller tjänsten att öka. Detta gör vi för att enligt 
Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren och Puu (1998) innebär ökad kvalitet också ökade 
kostnader för produktionen enligt produktionskostnadskurvan. Omständigheterna regleras 
med LOU och innebär att anbud utvärderas och väljs antingen efter lägsta pris eller utifrån 
EMAT, det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (SFS 2007:1091). Eftersom det inte finns 
någon specifik regel som ger indikation om hur viktningen mest effektivt bör utföras, det vill 
säga om störst hänsyn skall tas till pris eller kvalitet, kan det bli problematiskt. Prisaspekten 
väger tungt för att offentligheten ska få ut så mycket värde som möjligt för medborgarnas 
skattemedel. Men i de fall där kontraktet ges utifrån lägsta pris-kriterier kan många väsentliga 
kvalitetsaspekter såsom tekniska kunskaper, garantier och underhåll bli bortsedda ifrån menar 
Lorentziadis (2010) som tar upp detta som argument för relevansen av att studera 
upphandling i sin artikel. Detta betyder att ett stort fokus på pris, relativt till kvalitet, kan leda 
till negativa konsekvenser och förluster.  
 
Pris kan dock i vissa fall vara ett bra kriterium att utgå ifrån. Bergman och Lundberg (2009) 
beskriver i sin rapport som handlar om hur upphandlaren utvärderar anbud, att det kan vara 
fördelaktigt när kvaliteten är verifierbar, det vill säga att man kan i beslutssituationen veta 
vilken kvalitet som kommer att levereras. Kvalitetskraven anges då som skallkrav som den 
upphandlande myndigheten upprättar och den anbudsgivare som erbjuder lägst pris kommer 
sedan att vinna kontraktet. Detta är möjligt eftersom alla de inkomna anbuden uppfyller de 
kvalitetskrav som krävs. Bergman och Lundberg (2009) beskriver ytterligare ett tillfälle när 
kvaliteten inte är av särskilt stor vikt, följande exempel kan illustrera detta. Asker och 
Cantillon (2010) jämför ytterligheter som försvarsmateriel, som kan innehålla väldigt många 
svårfångade kvalitetsdimensioner, med enklare fall av upphandling där man inte alls 
överväger kvalitetsaspekten, som vid upphandling av blyertspennor. Upphandlar man 
blyertspennor kan de inte utföras på så många olika sätt och det är därför inte ekonomiskt 
försvarbart att försvåra upphandlingen genom att även väga in kvaliteten. Från ovan exempel 
går vi in på mer svårfångade aspekter av kvalitet, det vill säga när den inte är verifierbar vid 
beslutstillfället.  
 
Enligt Dimitris (2013)  inledning i sin artikel har skiftet gått från att upphandlingar valts efter 
enbart ett kriterium, pris, till att det nu ofta innehåller fler kriterier samt olika element av 
kvalitet för att upphandlingar ska anses effektiva. Kvalitetsdimensionen försvårar alltså 
upphandlingen på flera sätt, dels genom att det finns olika aspekter av kvalitetselement men 
också för att dessa element både kan vara verifierbara eller icke-verifierbara vid 
beslutstillfället (Lewis & Sappington 1991). Men även om varans eller tjänstens 
kvalitetselement är icke-verifierbara är de nog så viktiga. Med verifierbara kvalitetsaspekter 
menas till exempel innehållet i en köttkorv, i och med innehållsförteckningen, medan dess 
smak är icke-verifierbar på förhand och det är dessutom individuellt hur smak uppfattas. 
Upphandlaren kan välja att sätta upp höga skallkrav för kvaliteten på en vara/tjänst för en 
upphandling. Då vet man på förhand att alla inkomna anbud kommer att uppfylla alla 
kvalitetskrav. Om upphandlaren gör på detta sätt är det sedan möjligt att utvärdera anbuden 
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efter lägsta pris. Om däremot kvalitetsaspekterna ska utvärderas efter anbuden är inkomna 
sker utvärderingen efter EMAT och upphandlaren måste då bestämma vilken modell som 
skall användas. De huvudmodeller som finns är poängvägningsmodellen, 
kvalitetsvärderingsmodellen och högsta kvalitet (Bergman & Lundberg 2009). Men för att 
kunna använda poängvägningsmodellen eller kvalitetsvärderingsmodellen måste pris och 
kvalitet vara jämförbara i samma enhetsmått. Först när pris och kvalitet är i samma enhet går 
det att utvärdera anbuden för att få fram vilket som är EMAT. 
 
För att få till stånd en gemensam term kan upphandlaren göra på fler olika sätt. Tikkanen och 
Kaleva (2011) adresserar problemet med viktning när det kommer till offentlig upphandling i 
Finland av cateringservice. De undersöker hur de viktar efter EMAT och använder procent i 
fördelningen mellan pris och kvalitet, vid EMAT kan även skallkrav användas. Tikkanen och 
Kalevas (2011) resultat ger att den relativa viktningen av pris var 60 procent i sex fall, 70 
procent i sex andra fall och 100 procent i fem andra fall av totalt 24 stycken fall. Medianen för 
pris hamnade på 60 procent. När det kommer till kvalitet viktades den 30 procent i sex fall av 
samma 24 fall som ovan, 40 procent i ytterligare sex fall samt det fanns inget fall där 
kvaliteten övervägde med 100 procent utan den högsta siffran var 70 procent. Slutsatsen 
Tikkanen och Kaleva (2011) ger är att priset är den väsentligaste komponenten men de menar 
också att kvalitet är viktigt. Enligt densamma tyder de funna 32 olika elementen av kvalitet 
som relativt viktades mot pris i exemplet ovan, på hur mångfacetterat och viktigt även detta 
element är. De hittade ingen specifik modell som användes för att vikta tilldelningskriteriet 
kvalitet, rörande upphandlingar av cateringservice. Ett annat sätt är att genom 
kvalitetsvägningsmodellen göra om kvalitet till samma enhet som priset, det vill säga att ge 
kvalitet ett monetärt värde. Den monetära summan som kvalitet får sedan subtraheras från 
priset för att få fram ett jämförelsetal. En fördel med detta förfaringssätt är att bara ett element 
behöver ändras, en annan är att den förstås lätt då en konstant summa subtraheras, en tredje 
fördel är att upphandlaren använder ett absoluttal för avdraget. En svårighet å andra sidan 
ligger i hur man översätter kvalitetsaspekten i ett monetärt värde. 
 
Ett tredje sätt är att använda poängvägningsmodellen och då ge både pris och kvalitet poäng 
som adderas för att få ett anbuds totalsumma (Bergman & Lundberg 2013). Med detta sätt kan 
man ranka kvalitetsaspekterna inbördes med poängen samtidigt som upphandlaren kan 
jämföra anbudens poäng och utvärdera dem relativt. Detta sätt tillåter att utvärderingen kan 
bli mer komplex eftersom utvärderingen sker i flera steg då poäng först ska sättas på 
kvalitetsaspekterna och sedan kan dessa i sig rankas och poängsättas utifrån anbuden. 
Komplexiteten gör också att vid användning av denna modell kan det vara svårare att få en 
uppfattning om upphandlarens verkliga preferenser i upphandlingen. Chen (2008) menar i de 
flesta fall används poängvägningsmodeller som inte är fullt transparenta eftersom de använder 
sig av relativa poäng. Därför kan en anbudsgivare inte optimera sitt anbud på förhand vilket i 
längden kan innebära att upphandlaren inte får in så bra anbud som de hade kunnat få om de 
istället använt en modell med absoluta poäng. Chen (2008) menar att det ofta kan bli problem 
vid utvärderingar med poängvägningsmodeller och därför studerar han tillkortakommanden 
när det kommer till relativa poäng. Han ger ett exempel då två anbud fått samma slutpoäng 
och anbud A har lägst pris och lägst kvalitet och får en totalpoäng på 80. Anbud B har både 
högre pris och högre kvalitet och får också en totalpoäng på 80. Anbud C har både högst pris 
och högst kvalitet och får totalt 78 poäng. Chen menar att det nu blir vad han kallar en 
rankningsparadox. Men att veta utvärderingen i absoluta termer på förhand är inte heller 
optimalt enligt Bergman och Lundberg (2009) på grund av att det öppnar upp möjligheter för 
strategisk manipulation så som 0 kronor i enhetspris.   
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Det är dock ofta oklart vilken modell som bör användas när, eftersom det är 
situationsspecifikt och beroende på varan samt utifrån vilka mål och preferenser som är 
uppsatta för pris och kvalitet i just den specifika upphandlingen. Kvaliteten viktas mot priset 
olika beroende på vilken modell som väljs, vilket gör det problematiskt i det hänseende att 
resultatet från dem skiljer sig åt. Modellen får således en avgörande roll för resultatet av 
upphandlingen, vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga menar Bergman och 
Lundberg (2013). Men vi menar även att lägsta pris-utvärderingen tillsammans med skallkrav 
relativt de modeller som används vid EMAT kan användas då både pris och kvalitet viktas 
eftersom båda behandlar kvalitet och pris relativt varandra olika. Syftet är att empiriskt 
undersöka hur upphandlaren viktar pris och kvalitet beroende på vilken utvärderingsmodell 
som används och vidare om detta resultat ger att det är avhängigt objektet för upphandling. 
Undersökningen görs från upphandlarens perspektiv då ämnet är en viktig funktion i 
samhället och kan därför bidra till utveckling på området. Som Bergman och Lundberg (2013) 
kommer vi också att använda oss av de fyra huvudmodellerna för anbudsutvärdering som de 
presenterar för- respektive nackdelar med i sitt resultat. Men vi kommer även att inkludera 
lägsta pris viktning ihop med lägsta pris-utvärdering då även denna viktning tar hänsyn till 
kvalitet men på ett annat sätt.    

1.3 Forskningsfråga 
Nedan presenteras de två forskningsfrågor denna uppsats ämnar besvara under den avslutande 
delen av arbetet. Den första frågan är tänkt att på ett öppet plan diskutera hur 
värderingsprinciper faktiskt empiriskt används samt utröna vilka dessa är. Den senare frågan 
knyter an till den första genom att undersöka om objektet har någon inverkan på 
värderingsprincipen, den blir också mer specifik då den riktar sig till de enskilda varutyperna 
som empiriskt studeras.   
 

 Hur väljs värderingsprincip vid upphandling?  
 Vilken roll spelar varan eller tjänsten som upphandlas för värderingsprincipen? 
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2. Metod 
För att besvara uppsatsens forskningsfrågor samlar vi in empiriskt material i form av 
intervjuer hos tre kommuner och sekundärdata som fås genom offentlig 
upphandlingsdokumentation. Under intervjuerna utgår vi från frågeformulär och diskuterar 
tre olika typer av upphandlingar, för att totalt undersöka nio olika upphandlingsobjekt. Detta 
görs beroende på att studien ska kunna jämföra och visa på mönster dels för typen av varor 
inbördes men också förfaringssättet hos olika kommuner med samma typ av objekt i 
upphandlingen. I bilaga 2 finns en intervjusammanställning, som för att underlätta dessa 
jämförelser och presentation bearbetats till en matris, den information som inte fått utrymme 
där finns skriven i text uppdelad efter objekt.  

2.1 Ansats 
Intervjuerna vi genomfört bygger på kvalitativ studie, kvalitativ för att det endast är ett fåtal 
objekt som studeras på djupet (Kvale & Brinkmann 2009). Detta gör vi för att vi vill förstå 
tvådimensionella upphandlingar på djupet i det initierande steget där värderingsprinciperna 
tillkommer hos upphandlaren och ges i form av ett förfrågningsunderlag. Lundahl och 
Skärvad (1999) menar att om det studeras få fall får undersökningen en mer djupgående 
karaktär och därför är intervju ett givet angreppsätt för denna uppsats. Vidare blir det 
ögonblicksstudier som fångar den värderingsprincip som används för just det objektet i 
upphandlingen. Då det finns en tanke teoretiskt om att olika upphandlingar har olika 
värderingsprinciper och att objektet för upphandling kan spela roll för dessa, är det intressant 
att studera hur detta hänger ihop med vartannat. Detta resonemang bygger på vad som 
teoretiskt redan presenterats det vill säga de fyra upphandlingsmodellerna. För att förstå dels 
hur värderingsprinciperna fungerar på djupet men också för att få veta vad objektet har för 
betydelse för dessa principer är det därför bättre att studera få objekt mer ingående för att 
fånga svaret. Tre intervjuer görs med tre kommuner för att nå viss bredd som då ökar djupet 
eftersom skillnader mellan produkter med olika karaktäristik samt olika kommuners 
tillvägagångssätt blir framträdande i materialet för att förstå värderingsprinciperna.   

2.2 Population och urval 
Vi har valt svenska kommuner som population då de står för flest antal annonserade 
upphandlingar, jämfört med andra upphandlande organ så som stat och landsting. Under år 
2010 stod kommunerna för 42 %, 7812 stycken, av alla upphandlingar (Jönsson et al. 2012). 
De utgör således en väsentlig aktör inom upphandlingsområdet vilket gör dem intressanta att 
undersöka. Att vi undersöker Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun är ett 
bekvämlighetsurval med tanke på att vi gör personliga intervjuer. Urvalet är således gjort 
icke-slumpmässigt och de är jämförbara så till vida att de alla tre uppfyller följande kriterier. 
För det första är de geografiskt närliggande varandra, det vill säga att de ligger i samma län 
och de har då inte väsentligt olika förutsättningar beroende på geografisk placering samt 
ligger i samma ekonomiska region. Det finns även en ekonomisk aspekt med tanke på att 
intervjuerna skall genomföras personligen, då det krävs att författarna har ekonomiska 
förutsättningar att besöka platsen inom rimlig tid, därför är närhet en ekonomisk förutsättning. 
Till sist är dessa kommuner storleksmässigt jämförbara då folkmängden i Karlshamn är 
31.598 (SCB 2014), i Ronneby 27.871 stycken och i Karlskrona 63.970 (SCB 2014). Jämfört 
med till exempel Malmö som med sina 314.307 stycken invånare (SCB 2014) skulle få en för 
stor skillnad mellan största till minsta kommun med ungefär 300.000 invånare. Dessa kriterier 
bygger på att kommunerna ska ha likartade behov för att kunna jämföras.  
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Respondenterna i intervjuerna är upphandlare som alla har erfarenhet och yrkeskännedom om 
upphandling samt att de är anställda av kommunen. Kommunen har upphandlingsenheter där 
det arbetar varierande mängd upphandlare beroende på kommunstorlek som sköter 
upphandlingsförfaranden. Dessa personer har vi varit i kontakt med för att få till stånd 
intervjuer på grund av att det är de personer som utformar förfrågningsunderlaget och har 
kännedom om dess innehåll. Vi har låtit upphandlingsenheten själva avgöra vilken 
upphandlare vi fått intervjua eftersom vi inte på förhand kunnat avgöra deras lämplighet att 
svara på frågorna samt detta sätt blir mer objektivt med tanke på svaren. Att upphandling 
eftersträvar transparens underlättar intervjuerna samt tillgängligheten på dokument, 
respondenterna är öppna och tillgängliga för diskussioner om tillvägagångssätt angående 
värderingsprinciper. Att se till arbetsförfarandet, menar Lundahl och Skärvad (1999), kan ge 
förståelse för hur de mekanismer som ger effekterna fungerar. Denna förståelse ämnar vi få 
fram med vår frågeställning och därför vill vi veta hur upphandlaren går tillväga vid 
upphandlingen, hur mekanismerna som fångas i förfrågningsunderlaget används och vilka 
följder det då kan tänkas bli. De mekanismer som nämns blir i detta fall de 
utvärderingsmodeller samt viktningsprocedurer som det relateras till i denna uppsats. Det 
specifika steg i processen som denna uppsats belyser kan ses närmare i figur 1. Det är således 
utifrån detta som intervjuguiden byggts upp och med det menas att vi har sett till hur frågor 
kan ställas för att besvara vilka beslut och antaganden som legat till grund för 
värderingsprinciperna angående det aktuella upphandlingsobjektet.  

2.3 Intervjuguide 
Vi använder oss av ett förskrivet frågeformulär för att de intervjuade ska ges så identiska 
frågor som möjligt, för att svaren ska insamlas under så lika förutsättningar det går. Det vill 
säga i intervjuerna ställs frågorna så identiska som möjligt för att de tre intervjuerna ska ha 
samma förutsättningar och svaren ska bli så jämförbara som möjligt (Lundahl & Skärvad 
1999). Att svaren blir jämförbara är viktigt då dessa ska spegla skillnader och likheter eller 
eventuella mönster, skiljer sig då frågorna väsentligt åt när de ställs kan inte svaren heller bli 
jämförbara. Vidare är frågorna öppna så att respondenten kan svara fritt för att kunna ge så 
uttömande svar som möjligt utan någon begränsning även kallat semistrukturerad intervju 
enligt Ejvegård (2009). Detta görs för att följdfrågor är centrala för att ingående förstå 
uppkomsten av värderingsprinciperna dels för den kommunen men också för objektet i 
upphandlingen. Därför kan respondenten behöva förklara sambandet mellan olika poster i 
förfrågningsunderlaget så som viktningen, kraven eller utvärderingsmodellen för att empirin 
ska bringa djup i undersökningen.  
 
De elva intervjufrågorna som används är uppdelade i teman om viktning, kvalitet och 
utvärdering. Frågorna är konstruerade som följer, fråga ett till tre rör viktningen mellan priset 
och kvaliteten i upphandlingen, de är ställda för att få svar på vad som var den viktigaste 
komponenten i upphandlingen utifrån pris och kvalitet. Fråga fyra och fem behandlar 
kvalitetsaspekten mer ingående och fråga sex till och med nio tar upp utvärderingen och 
utvärderingsmodellen. De två resterande frågorna var ställda för att fånga svårigheter eller 
brister i användandet av antingen utvärderingsmodell eller om målet för upphandlingen på 
något sätt inverkade på värderingsprinciperna. På detta sätt fångas värderingsprincipens olika 
dimensioner så som viktning, utvärderingsmodell samt krav. Frågorna i formuläret är 
egenhändigt formulerade men temanas konstruktion har styrkts av tidigare forskning. Dimitri 
(2012) som menar att BVM kan fångas av en poängregel som svarar på upphandlarens 
preferenser och räknar därför fram sitt resultat med en matematisk metod hur detta kan 



Caroline Lussi  Kommunal offentlig upphandling: hur tar upphandlaren  
Caroline Petersson   hänsyn till pris och kvalitet i värderingsprinciperna?   
  

15 
 

uppnås. Till skillnad från detta kan denna uppsats istället se på upphandlarens preferenser, 
eftersom de är kända i kravspecifikationen och utifrån det se om poängregeln då är mer eller 
mindre användbar. Detta kan ses i fråga sex i intervjuguiden, eftersom den tar upp hur 
anbuden utvärderas.  Bergman och Lundberg (2013) använder i sin artikel de fyra 
utvärderingsmodellerna för att skapa ett teoretiskt ramverk för upphandling, för att knyta an 
till användandet av dessa modeller är fråga sex till nio skapade för att ge svar på hur utbrett 
användet av dessa faktiskt är och i så fall hur och varför. Inspiration har även hämtats från 
Lahdenperä (2013) där denna undersöker kostnaden för när en referensgrupp används för att 
fastställa kvalitetspreferenser i en upphandling. Därför konstruerades en fråga om verifierbar 
respektive icke-verifierbar kvalitet, fråga fyra, för att utröna hur man gått tillväga och om 
referensgrupp då använts och vilken roll den spelat.  
 
För att fånga fenomenet upphandling genom att ställa intervjufrågor om de variabler vars 
egenskaper ger fenomenet, är frågornas utformning av stor vikt. Vi har därför utformat 
intervjufrågorna så att de ska ge information om dessa variabler för att på så sätt se deras 
användning i den studerade upphandlingen eller objektet för upphandling. Förutom att vi 
inspirerats av ovan författare har skall- och börkrav kommit att bli en variabel för 
undersökning likaså antal inkomna anbud, detta för att dessa variabler också säger någonting 
om hur kvaliteten beaktas i upphandlingen och då även förklarar fenomenet. Detta förklarande 
av fenomenet görs därför att vi vill finna orsakerna till variablernas användning för att då 
kunna säga något om det utfall eller den verkan som blir. Enklare uttryckt vi vill förklara 
upphandling genom att ställa frågor om de principer eller variabler som används för att kunna 
säga något om hur de påverkar resultatet av upphandlingen som då blir. Frågorna har varit 
relativt korta till sin karaktär för att genom diskussion ge större möjlighet till uttömmande 
svar.   

2.4.1 Sekundärdata 
Sekundärdata består av de upphandlingsdokument som finns för varje objekt som vi tagit del 
av, där endast förfrågningsunderlaget varit aktuellt att studera. Vi använder dessa 
sekundärdata som ett komplement till intervjuerna av två anledningar dels för att vissa frågor 
kan behöva tidskrävande svar men också för att vi ska kunna få svaren jämförbara mellan 
kommuner och objekt. Frågor som antal skall- eller börkrav har varit för tidskrävande att få 
fram av respondenterna under intervjuerna och därför har vi använt oss av 
förfrågningsunderlaget för framtagning av detta. Vid svar på intervjufrågor som rörde 
utvärderingen och om poängvägningsmodell använts, fråga sex och sju i intervjuguiden, kan 
detta ske på olika sätt och därför kan svaren bli väsentligt olika. För att kunna diskutera svaret 
behövs frågan i intervjun, men för att kunna jämföra svaret med andra kommuner och objekt 
har tillägg i form av fakta från förfrågningsunderlaget behövts. Förutom upplysningar om 
skall- och börkrav samt utvärderingar har också viktningen studerats för att få förståelse för 
hur uträkningar gjorts.     

2.5 Datainsamling 
Vid förfrågningar angående intervjuer med respondenterna har vi via mail informerat om de 
restriktioner vi ställt på objekten, för att de ska anses relevanta för denna uppsats 
forskningsfrågor samt innefattas i ramen för uppsatsen. Dessa restriktioner är att 
upphandlingen skett utifrån LOU, att de varit konkurrensutsatta genom publikation i TED 
samt kriterier för objekten där första intervjun skiljer sig från andra och tredje. Resonemanget 
kring kriterier för första kommunen gick till på följande sätt:  
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 Vi önskar att undersöka tre olika objekt.  
 Önskan nummer två bestod av att i en av upphandlingarna skulle objektets pris vara 

viktigast, i ett annat skulle kvaliteten vara viktigast och i en sista upphandling skulle 
både pris och kvalitet vara viktigt.  

 Därefter väljer respondenten fritt vilka objekt som blev aktuella för närmare 
granskning.  

 
Detta förfaringssätt ledde till att undersökningen omfattar tre typer av objekt för upphandling, 
dessa tre typer kom vid intervju två och tre att vara ytterligare en restriktion för denna 
empiriinsamling, med motivet att kunna urskilja mönster och göra jämförelser. De tre olika 
objektstyperna i upphandlingarna resulterade i objekt med olika karaktäristik och dessa är; en 
upphandling av markarbete, en upphandling av färskt kött, charkuteri- och korvprodukter 
samt en upphandling av system för dokument- och informationshantering. Att det gjordes ett 
val av tre upphandlingar utifrån att se till en där priset var viktigast, en där kvalititeten var 
viktigast och i sista upphandlingen var båda viktiga, motiveras med att dels visas då skillnader 
mellan objekten men också mellan olika modellers användning beroende på objektet. Att göra 
på detta sätt, det vill säga att studera objekt utifrån dess olikhet och skillnad menar Lundahl 
och Skärvad (1999) kan leda till kunskap. Svaren på frågorna har antecknats av den ena 
intervjuaren medan den andra har ställt frågorna under intervjun och vi ansåg därför att det 
blev tillräckligt med nedskrivna svar då dessa inte var komplexa eller långa till sin karaktär. 

2.6 Dataanalys 
Svaren på intervjufrågorna då de varit korta och koncisa har fångats med matrisen för att den 
ger tydligast överskådning då vi söker mönster och vill göra jämförelser. De frågor som gett 
längre och mer komplexa svar presenteras i text och de är indelade efter typ av objekt, detta 
görs för att de inte ska förlora sitt sammanhang utan ses i sin helhet. Det finns även angivet 
vilka svar som hämtats från vilken data i överskrifterna i matrisen för respektive kolumn. 
Presentation av all data är gjord med tanke på att dataanalysen ska kunna belysa 
mönsterjämförelser, det vill säga likheter och olikheter mellan objekten och kommunerna och 
dess val av värderingsprincip. 
 
Den strategi som är vald för dataanalys i denna uppsats har inspirerats av mönsterjämförelser 
som beskrivs av Yin (2007) som menar att denna metod är användbar när man gör empiriska 
studier. Anledningen till detta är för det första, att dessa empiriska studier ämnar studera 
företeelsen i dess kontext och för det andra att kontexten och den studerade företeelsen är 
svåra att särskilja (Yin 2007). Vi har för avsikt att studera företeelsen upphandling av objekt 
men för att kunna svara på hur det görs krävs att vi även innefattar dess kontext så som lagar 
och värderingsprinciper därför blir kontexten viktig. Enligt Yin (2007) studerar man 
kontexten för att det anses att dess väsentlighet för företeelsen är hög. Det vill säga vi kan 
genom att se på värderingsprinciperna som påverkar upphandlingen och utifrån det analysera 
och dra eventuella slutsatser om denna företeelse. Strategin innebär således att man ser till 
inhämtade empiriska mönster för att sedan jämföra dessa med förväntade eller befintliga 
mönster Yin (2007) som i denna uppsats återfinns i teoriavsnittet. Så för att jämförelser och 
mönster ska framträda så tydligt som möjligt har vi valt att bearbeta data till text och en 
matris.  
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2.7 Validitet & Reliabilitet   
Vi har använt oss av tre principer för att säkerställa kvaliteten på datainsamlingen. Dessa tre 
principer presenteras av Yin (2007) och han menar att dessa ökar validiteten och reliabiliteten. 
Den första är att vi använt oss av informationskällor som varit specifika för en undersökning 
på ett eller annat sätt. Det vill säga intervjuerna är utformade för att svara på våra 
forskningsfrågor och kravspecifikationen är utformad för att dokumentera den upphandlingen. 
Vi använder vi oss av flera datakällor det vill säga både intervjuer och sekundärdata även 
kallat triangulering av Yin (2007), för att inte gå miste om någon väsentlig del av 
empiriinsamlingen eftersom upphandlingar är svårfångade företeelser som innehåller flera 
moment och aspekter. Yin (2007) menar att resultatet blir mer tillförlitligt och riktigt om man 
använder triangulering, det vill säga man säkerställer informationen från flera 
informationskällor, vilket vi kan göra med både intervjuer och förfrågningsunderlag. Vid 
bearbetningen har vi triangulerat informationen för att säkerställa att vi som intervjuare, när vi 
diskuterat upphandling med respondenterna använt begreppen på samma sätt. Detta har varit 
möjligt eftersom delar av informationen som framkommit under intervjuerna finns i 
förfrågningsunderlaget, därför kan vi förlita oss på att begreppen vi använt uppfattats likartat 
av oss och respondenterna. När man triangulerar informationen använder man den enligt Yin 
(2007) tillsammans det vill säga man analyserar inte de olika informationskällorna separat 
utan man kan analysera dessa tillsammans. Därför skiljer vi heller inte fullständigt på vart 
informationen i matrisen och texten kommer ifrån då den till stor del går att återfinna på båda 
ställen men inte alltid presenterad på samma sätt.  
 
Den andra principen är att man bör ha en databas för studien där man samlar inhämtad data 
för att underlätta lagringen och hanteringen av detta material (Yin 2007). Då denna studie inte 
haft en vid omfattning varken i tid eller omfång har detta inte varit någon aspekt som vi 
beaktat anmärkningsvärt. Men vi har för alla nio upphandlingsobjekt samlat alla svar på 
intervjufrågor tillsammans med dess förfrågningsunderlag som sedan förvarats i en mapp för 
åtkomlighet och ordning. Den tredje och sista av Yins (2007) principer handlar om hur man 
ska skapa en beviskedja där han menar att man ska kunna följa och återkoppla tankegången 
mellan forskningsfrågorna och resultatet åt båda håll. Detta har vi tagit i beaktning när det 
kommer till beskrivningen av uppkomsten av intervjuguiden, hur vi gått till väga vid 
mönsterjämförelsen samt förklarande utgångspunkter i teorin. Dessa kopplingar och 
beskrivningar mellan forskningsfrågor, intervjufrågor, insamlad empiri och de dragna 
slutsatserna är gjorda för att stärka reliabiliteten det vill säga tillförlitligheten till resultatet.   
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3. Teori 
Under följande teorikapitel kommer vi att gå igenom vad som tidigare sagts angående 
offentlig upphandling, vad som studerats när det kommer till balansgången mellan pris och 
kvalitet samt att presentera de fyra huvudmodellerna för anbudsutvärdering inom offentlig 
upphandling mer ingående. Fortsättningsvis presenteras två andra forskningsområden som 
studerats när det kommer till just offentlig upphandling och avslutningsvis ges den teoretiska 
ramen samt motiv till vald teori för denna uppsats. 

3.1 Offentlig upphandling 
Stentoft Arlbjørn och Vagn Freytag (2012) anger i resultatet av sin undersökning att det som 
skiljer offentlig upphandling jämfört med privat är främst när det kommer till två punkter, 
reglering och transparens. Upphandlingar i privat regi kräver ingen öppenhet gentemot 
omvärlden, inte heller väljs leverantör utifrån öppna kriterier. Stentoft Arlbjørn och Vagn 
Freytag (2012) tar även upp regleringen av tidigare samarbeten som en skillnad som inte är 
tillåtet i offentlig upphandling men är det i privat. LOU (SFS 2007:1091) menar att 
leverantörerna ska behandlas lika och utan diskriminering, vilket ger en förklaring till varför 
offentlig lagstiftning är i behov av kontroll. Stentoft Arlbjørn och Vagn Freytag (2012) lyfter 
som forskningsfråga hur upphandling mellan privat och offentlig sektor kan lära av varandra. 
Resultatet ger att med gemensamma projekt som kallas offentlig-privat-innovation kan de 
både sektorerna lära och dra nytta av varandra i upphandlingen. Båda parter vinner 
ekonomiskt på att den privata sektorn är innovativ, till exempel när det kommer till billigare 
produktion med nya tekniska lösningar. Denna vinst är något man går miste om vid offentliga 
upphandlingar eftersom man inte kan samarbeta genom relationer.   
 
En annan aspekt av problem med upphandling ger Flambard, Lasserre och Mohnen (2007) 
som i en artikel undersöker hur staden Montreal i Kanada själva utför vissa delar av stadens 
snöröjning och upphandlar andra delar. De gör på detta sätt för att dels kontrollera priset men 
också för att hålla nere kostnaderna för upphandlingen av snöröjning. Stentoft Arlbjørn och 
Vagn Freytag (2012) menar att detta sätt att jämföra sig med den privata sektorn tjänar till att 
utvärdera och visa på effektivitet sett från offentlighetens sida som eftersträvas. Detta kan 
vara ett sätt för offentligheten att jämföra sig konkurrensmässigt på marknaden men också att 
upphandla till ett marknadsmässigt pris. Upphandlaren prispressar anbudsgivarna genom att 
veta produktionskostnaden av det som upphandlas och använder sig då av ett reservationspris. 
Detta pris sätts av upphandlaren som anbuden måste följa, därför kan upphandlaren reglera 
kostnaden för upphandlingen och utföra det upphandlingen avser som i detta fall är 
snöröjning själva om kostnaden överstiger reservationspriset. Att kunna prispressa 
anbudsgivarna på detta sätt är inte vanligt menar Lunander och Andersson (2004) eftersom 
upphandling sker av offentligheten just för att de inte har möjlighet att tillhandahålla det som 
upphandlas själva.  
 
Thomas (2011) menar att produktdifferentiering påverkar upphandlingsprocessen sett ur både 
säljaren och upphandlarens perspektiv. De presenterar en modell som undersöker vad de 
kallar upphandlarens privata preferenser som de strukturerar enligt följande, privat preferens, 
semi-privat preferens och homogen preferens. Privat preferens beskrivs av Thomas (2011) 
som när upphandlaren vet hur han värdesätter säljarens produkt, men säljarna är osäkra på hur 
de värderas. Semi-privat preferens innebär att upphandlaren och varje säljare vet hur 
upphandlaren värderar produkterna, men inte säljarna sinsemellan. Den sista är när 
upphandlaren värderar alla produkter på samma sätt oavsett säljare. Privat och semi-privat 
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preferens skiljer sig åt endast när det kommer till vilken privat information säljaren har 
angående värdet. Vid homogen preferens ges differentierade produkter lika värde utifrån 
förväntat totalt överskott det vill säga de kvalitetsaspekter som viktas. Resultatet visar att 
priset förändras konstant med de olika graderna av preferenser från homogen preferens där 
priset är lägre till skillnad från privat preferens där priset är högre (Thomas 2011). Men 
författaren menar att det inte finns något mönster när det kommer till upphandlarens 
överskott/kvalitet när denna skiftar från homogen till semi-privat preferens eftersom det beror 
på antalet anbud. Däremot poängterar Thomas (2011) vikten av att specificera de krav som 
ställs från upphandlaren till de anbudsgivande i värderingsprinciperna. Bergman och 
Lundberg (2009) menar att för att myndigheter varken är utsatta för konkurrens eller 
vinstintresse så faller mekanismen för effektivitet bort. Men det finns upphandlingar där 
denna jämförelse är omöjlig, till exempel då det upphandlas tjänster såsom lokaltrafik som 
bara upphandlas inom det offentliga och aldrig privat. Lunander och Andersson (2004) menar 
i sin rapport från konkurrensverket att de objekt som upphandlaren upphandlar ofta inte är 
homogena, utan objekten skiljer sig åt från leverantör till leverantör.  

3.2 Pris och kvalitet vid offentlig upphandling 
1995 genomförde Domberger, Hall och Ah Lik Li (1995) en undersökning om kopplingen 
mellan pris och kvalitet. Syfte var att visa om argumentet att en prisreducering leder till lägre 
kvalitet stämmer och undersökningen gjordes med tanke på konkurrensutsatta anbud. 
Resultatet gav att hypotesen inte styrks. Konkurrens gjorde att priset blev lägre men kvaliteten 
var konstant eller ökade. Effekten blev således större på priset än på kvaliteten. Ägarskapet, 
det vill säga om upphandlingen gjordes i offentlig eller privat regi, hade ingen inverkan i 
något av fallen. Det centrala är att kvaliteten inte minskar med konkurrens, utan det gör bara 
priset. 
 
Bergman och Lundberg (2009) skriver i sin rapport från Konkurrensverket att det finns 
situationer då en upphandling bara kan utgå ifrån lägsta pris. De menar att det finns 
situationer när det är av vikt att uppnå en minsta kvalitetsnivå och att kvalitetselementen då är 
möjliga att verifiera, det vill säga på förhand mätbara. I det fallet vet man om varans kvalitet, 
det kan så att säga garanteras och definieras i förväg, och man kan därför betrakta enbart 
priset. Detta menar författarna ställer höga krav på att upphandlaren har väldigt god 
kännedom om både behovet av det upphandlade objektets användare men också om vad 
marknaden faktiskt har möjlighet att erbjuda. En annan situation där upphandlaren endast 
betraktar priset är enligt Bergman och Lundberg (2009) när objektets kvalitetselement som 
upphandlas är svåra att definiera och därför inte kan fångas i ett förfrågningsunderlag och då 
kan ett referenspris från upphandlarens sida användas. Ett referenspris är en monetär summa 
för upphandlingen bestämt av upphandlaren i förfrågningsunderlaget och därefter inkommer 
anbud som levererar max kvalitet, till det fasta priset. Enligt Bergman och Lundberg (2009) 
kan detta tillvägagångssättet passa vid upphandlingar som innehåller innovationer, det är ett 
kvalitetselement som är svår att veta på förhand. Andra fall då enbart priset tas i beaktning är 
om upphandlaren anser att kvalitetsaspekten inte spelar någon större roll. Att endast överväga 
prisbilden i en upphandling fungerar således när kvaliteten inte är av vikt. Det är ovanligt att 
en upphandling sker enbart baserat på pris, en eller flera kvalitetsaspekter är oftast 
nödvändiga (Asker & Cantillon 2010). 
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Vid upphandling med anbud måste hänsyn tas till att det kan finnas olika kvalitetselement, till 
exempel i form av olika skallkrav och börkrav, som kan kombineras med lägsta pris-kriteriet. 
Det finns kvalitet som kan bedömas kvantitativt, som exempelvis hur många anställda med en 
viss utbildning det finns på ett företag. Däremot är det svårare att mäta kvaliteten för den 
faktiska kompetens som dessa anställda har och hur det påverkar anbudet (Bergman & 
Lundberg 2009). Constantino, Dotoli, Falagario och Sciancalepore (2012) behandlar ämnet 
om lägsta pris och menar att högt uppsatta skallkrav skapar en barriär vilken gör det svårt för 
många leverantörer att komma in på marknaden för offentlig upphandling. De menar även att 
en positiv effekt av detta är att de administrativa kostnaderna för upphandlingen minskar då 
färre anbud kommer in. Lahdenperä (2013) argumenterar i sin artikel angående de 
ekonomiska problem som kan uppkomma när man ska komma fram till vilket som är det mest 
ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Tillexempel när kvalitetsdimensionerna blir så vida att det 
krävs en så kallad referensgrupp för att fastställa vilka kvaliteter som anses som viktigast 
utifrån nyttjaren perspektiv är det någon som måste bära den kostanden. Chee, Gary och 
Harris (2001) jämför i sin artikel utvärderingar gjorda efter lägsta pris med de gjorda efter 
multikriterier, där utvärderingar efter EMAT ingår. Författarna hävdar att utvärderingar efter 
multikriterier ofta är mer kostsamma om det används en referensgrupp för att komma fram till 
preferenser i förfrågningar. 
 
Dimitri (2013) behandlar frågan om hur upphandlaren ska gå till väga för att upphandlingen 
ska vara så effektiv som möjligt och med det menas få så mycket överskott som möjligt från 
det kommande vinnande budet, i form av kvalitet. Eftersom detta inte är känt föreslår Dimitri 
(2013) att kvalitet ses som något fast och fixerat som kan fångas av exempelvis poäng, den är 
således verifierbar. Med matematiska uträkningar kommer han fram till att när upphandlarens 
preferenser översätts till poängvärde är det av största vikt att dessa preferenser översätts 
korrekt och speglar dessa preferenser. Samt att upphandlarens arbete med att få till stånd en 
poängmodell bestående av dessa poängvärden är ett kritiskt moment. Men det förutsätter 
således att de olika elementen av kvalitet verkligen går att översätta i poängvärden initialt. 
Utöver de brister som Dimitri (2013) funnit när det kommer till effektiv upphandling med en 
poängvägningsmodell och att få ut maximal kvalitet som upphandlare, ger han förslag om att 
det även måste tas hänsyn till livscykeln av det som upphandlas när man gör upphandlingar.  

3.2.1 Kvalitetsdimensionens komplexitet  
Enligt Bergman och Lundberg (2009) blir upphandlingsprocessen genast mer komplex när 
man inkluderar kvalitetsaspekter, dels eftersom kvaliteten kan skilja mellan olika leverantörer 
men också för att en leverantör kan tillhandahålla olika grader av kvalitet. Domberger (1995, i 
Almqvist 2006) menar att kvalitet i många fall, framför allt inom tjänster, handlar om gott 
omdöme och att det därför kan vara svårt att på förhand specificera vilken kvalitet som 
förväntas på ett anbud. Kvalitet på ett objekt eller vara kan antingen vara verifierbar eller 
icke-verifierbar beroende på dess utformning. Lewis och Sappington (1991) menar att nyttan 
av att kunna verifiera och fastställa kvaliteten på ett objekt innan kontrakt skrivs kan vara 
användbart både för köpare och för säljare, även om de poängterar svårigheter med detta. 
Lewis och Sappington (1991) tar vidare upp svårigheter med att mäta kvalitet där de använder 
ett exempel på upphandling av krigsmateriel, där de menar att det kan vara väldigt kostsamt, 
om inte omöjligt, att mäta prestandan på detta vid verklig användning. Lewis och Sappington 
(1991) menar även att både leverantör och upphandlare kan dra nytta av att kvaliteten går att 
verifiera, det vill säga att det finns ett offentligt mätinstrument för detta. Detta instrument kan 
sedan användas för att motivera leverantören att leverera den kvalitet som eftersträvas och de 
menar även att detta kan ge en direkt kostnadsreduktion för upphandlaren. Vidare är 
leverantörens vinst av detta att den är väl medveten om vad som förväntas och därför har en 
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bättre kunskap angående kostnaden i förväg för att leverera den önskade kvaliteten men också 
kunskap om hur den kan ökas (Lewis & Sappington 1991). 
 
Som motsats till detta synsätt antar Klein och Leffler (1981) att köparen inte kan observera 
kvaliteten i stunden när upphandlingsbeslutet fattas. Det finns studier som visar att det är bra 
om kvalitet är verifierbar men samtidigt finns det utgångspunkter som tyder på svårigheten 
med detta i beslutssituationen. Detta är logiskt eftersom skulle kvalitet alltid vara verifierbart, 
skulle det gå att sätta specifika krav så som skallkrav oavsett vilken kvalitet som avses. Klein 
och Leffler (1981) menar att ett exempel på ett fall där kvaliteten är svårverifierad är smak, 
och de använder hamburgare som exempel. Asker och Cantillon (2010) menar att när 
upphandling inte bara görs utifrån pris utan när även kvalitetsaspekter vägs in, handlar det om 
krav på just den typ av objekt som upphandlas. Då är det beroende på vilken typ av vara eller 
tjänst det handlar om som avgör hur nödvändig eller viktig kvaliteten är i det specifika fallet 
som i exemplet med krigsmateriel eller blyertspennor. Vad de menar är att det är beroende på 
varan huruvida köparen är intresserad av kvalitet och i så fall i vilken grad. Sett från ett privat 
företagande är det logiskt, enligt Donnelly (1999), att de strävar mot ökad och hög kvalitet för 
att dels attrahera men också behålla kunder. Men för den offentliga sektorn menar Donnelly 
(1999) är det inte alltid attraktivt att upphandla bästa kvalitet fast det finns möjligheter till det, 
till skillnad från den privata sektorn där maxkvalitet oftast är mest attraktivt. Detta beror på att 
mer kvalitet också kan innebära mer kostnader för offentligheten. Donnelly (1999) ger ett 
exempel på det där ett bibliotek som förbättrar sin kvalitet i sin tur kan bli mer attraktivt att 
besöka och använda vilket leder till en högre belastning på exempelvis personalstyrkan.  

3.3 Huvudmodeller för anbudsutvärdering 
Nedan presenteras fyra av de vanligaste modellerna för utvärdering som Bergman och 
Lundberg tar upp och diskuterar i sin artikel från 2013 samt i sin rapport från 2009 samt 
deras egna och andra författares uppfattningar om modellerna. Utvärderingsmodellerna är 
lägsta pris, poängvägningsmodell, kvalitetsvärderingsmodell samt högsta kvalitet.  

3.3.1 Lägsta pris 
Inom svenska upphandlingar är det mindre vanligt att kontrakt ges utifrån ett lägsta pris-
kriterium enligt Bergman och Lundberg (2009). När det används är det dock lätt för 
upphandlaren att välja anbud då kriterierna säger att kontraktet helt enkelt skall gå till det 
anbud med lägst pris och det behövs inte heller göras någon matematisk jämförelse mellan 
pris och kvalitet (Bergman & Lundberg 2013). Även om ett kontrakt ska ges till det anbud 
med lägst pris kan det vara så att det faktiskt finns högt ställda kvalitetskrav. Dessa är då 
specificerade som skallkrav och alla anbud som lämnas in uppfyller dessa krav (Bergman & 
Lundberg 2009). Bergman och Lundberg (2009) menar att denna modell är efter att krav 
uppnåtts, en ren priskonkurrerande modell.  
 
Enligt Ewerhard och Fieseler (2003) är enhetspris ofta förekommande i offentliga 
upphandlingar men på grund av att den är icke-ständigt upprepbar det vill säga alltid utförs på 
samma sätt bidrar detta till ineffektiv allokering av resurser. Vid enhetspris ges ett fast pris på 
till exempel en timmes arbete med maskin inklusive förare i anbuden som därefter utvärderas 
efter lägsta pris. Ineffektiviteten beror på att om man som upphandlare begär enhetspris 
baserat på till exempel arbetskraft och material och anbudsgivare A kostar 20kr/h i arbetskraft 
och 10kr material och den uppskattade arbetstiden är en timma bli det tillsammans en kostnad 
på 30kr i enhetspris. Anbudsgivare B kostar 15kr/h och material 20kr och kostar därför 35kr i 
enhetspris för en timmes arbete. Anbudsgivare A kommer därför enligt lägsta pris att väljas 
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och upphandlaren blir därmed bunden att betala detta enhetspris oavsett om den verkliga 
arbetstiden blir två timmar och att anbud A då blir dyrare (Ewerhard & Fieseler 2003). Man 
kan således inte på förhand veta på vilken nivå priset kommer att hamna i och med att 
upphandlaren inte vet hur många timmar arbetet kommer att ta, utan vet bara att 
upphandlingen sker till lägsta enhetspris. Enligt Ewerhard och Fieseler (2003) används 
fortfarande lägsta pris i upphandlingar för att den modellen har andra fördelar så som 
gemensam riskbörda, liksom i exemplet ovan är det inte bara upphandlaren som står för 
risken, att arbetet tar väsentligt längre tid och då kostar mer. Leverantörens kostnader kan 
även de öka, men är då enligt avtalet tvungna att leverera till det avtalade enhetspriset. Enligt 
Ewerhard och Fieseler (2003) kan också lägsta pris vara en använd modell i komplexa 
upphandlingssituationer och hävdar även att modellen är lättanvänd.  
 
Tikkanen och Kaleva (2011) adresserar problemet med viktning när det kommer till offentlig 
upphandling i Finland av cateringservice. De undersöker hur de viktar efter antingen EMAT 
eller lägsta pris och därefter vilken utvärdering som blir aktuellt. Tikkanen och Kaleva (2011) 
menar att det antagna anbudet måste uppfylla antingen lägsta pris eller EMAT och om det blir 
efter EMAT kan förfrågningsunderlaget innehålla olika krav till exempel på kvaliteten, 
teknikaliteter eller funktionalitet förutom att pris fortfarande spelar roll. I deras undersökta fall 
viktas pris och kvalitet först med procent. När man går tillväga på detta sätt ska alltid dessa 
procentsatser tillsammans bli 100, detta är viktigt då de procent som kvaliteten står för sedan 
ytterligare kan delas upp i delar som speglar specifika kvalitetselement (Tikkanen och Kaleva 
2011). Detta sätt att använda lägsta pris-modellen leder till att det även finns olika priselement 
att ta hänsyn till inte bara kvalitetet. Som exempel på detta kan nämnas arbeten där flera 
maskiner måste användas för att utföra det som upphandlingen avser. Dessa maskiner kan 
kosta olika mycket i timpris i anbuden och därför måste en utvärdering efter lägsta pris slå 
samman de individuella priserna för varje anbud och sedan se vilket anbud som totalt innehar 
det lägsta priset.  
 
Med sitt fokus på lägsta pris menar Constantino et al. (2012) att detta tilldelningskriterium 
kan minska den totala kostnaden för upphandlingen. Lorentziadis (2010) menar att det är 
vanligast att lägsta pris kriteriet används när objektet för upphandling är standardiserat. 
Medan å andra sidan används EMAT mer frekvent när det kommer till att andra parametrar än 
pris spelar in och då handlar det ofta om en specialutformad produkt eller service. 
Constantino et al. (2012) menar att man kan minska kostnaderna för både leverantör och 
upphandlande part genom att med skallkrav så tidigt som möjligt i processen sålla ut vad som 
är upphandlarens preferenser i upphandlingen. Följden blir då att man som anbudsgivare vet 
när man ska engagera sig i en upphandling på ett tidigt stadium och därför inte spiller med 
sina resurser såsom anställdas arbetstid i upphandlingar som egentligen inte kommer generera 
intäkt. Därför resonerar Constantino et al. (2012) att det inte alltid är bättre med fler 
anbudsgivare eftersom flera utvärderingar också blir mer kostsamt för upphandlaren. 
Författarna ser till hela kostnaden för upphandlingen, inte bara det pris som utvärderas i 
anbudet utan även tillkommande kostnader så som kostnader för referensgrupp eller 
utvärderingar, det handlar därför om ett totalpris för upphandlingen som med fler 
anbudsgivare blir mer kostsam men som inte tillför någon nytta i upphandlingen. Detta är då 
vad Constantino et al. (2012) menar med att lägsta pris-kriteriet kan minska kostnaderna för 
båda parter genom att använda sig av skallkrav och enkelt tillvägagångs sätt. 
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3.3.2 Poängvägningsmodell 
Den vanligaste utvärderingsmodellen att utgå ifrån är poängvägningsmodellen, även kallad 
price-to-quality (Bergman & Lundberg 2009). Denna modell kan även användas tillsammans 
med skallkrav som då är uppfyllda innan utvärdering sker. Efter uppfyllda eventuella 
skallkrav innebär det att både pris och kvalitet ges poäng på en likvärdig skala för att på så 
sätt sedan kunna adderas och göras enhetliga och vidare utvärderas (Bergman & Lundberg 
2009). Man använder således till exempel en ett- till femskala för att ange hur väl anbuden 
stämmer överens med upphandlarens preferenser som initialt angetts tillsammans med den 
procentsats som kommer att bli viktningen, skalan kallas även poängregel. En nackdel med 
modeller som använder detta poängsystem är att de olika poängen har olika värde/tyngd i och 
med procentfördelningen vilket gör det svårt att räkna fram slutpoängen. Bergman och 
Lundberg (2013) menar att denna metod är olämplig att använda eftersom den gör det svårt 
för anbudsgivaren att veta upphandlarens preferenser och hur många poäng respektive 
kvalitetselement ger eftersom detta görs relativt vad andra anbud får för poäng. Detta gör att 
modellen inte heller är helt transparent för varje anbudsgivare.  
 
Enligt Asker och Cantillon (2010) som ger resultatet att en poängvägningsmodell är mer 
fördelaktiga än upphandlingar med förhandlingar där parterna iterativt behandlar bud. De 
menar att detta beror på att det handlar mer om sannolikheten att få till fördelningen av 
upphandlingen, det vill säga en i form av antaget anbud och levererad kvalitet än om att få till 
stånd ytterligare kvalitet. Vad de menar är att förhandlingar inte ger incitament till ökad 
kvalitet utan konkurrensen när endast ett anbud lämnas av anbudsgivarna vardera ger ett 
bättre resultat i detta fall.  Det sker snarare en omfördelning av resurser än ökad kvalitetsvinst 
eftersom vid förhandlingar bollas det fram och tillbaka till skillnad från när endast ett anbud 
lämnas och utifrån den enda gången utvärderas (Asker och Cantillon 2010). Asker och 
Cantillon (2008) studerar upphandlingar som använder sig av poängräkning, där de inkomna 
anbuden innehåller både monetära och icke-monetära erbjudanden som rankas med poäng. De 
menar att denna utvärderingsmodell är dominerande över flera andra till exempel högsta 
kvalitet och lägsta pris när upphandlingen består av differentierade varor där det finns ett 
minimalt tröskelvärde för kvalitetsaspekten.  
 
Chen (2008) håller med tidigare författare angående kritiken av relativa poäng. Därför menar 
Chen (2008) att i de fall som poängssystemet är transparent kan anbudsgivaren själv räkna ut 
sina poäng och därför utforma sitt anbud för att nå så höga poäng som möjligt. Detta är till 
fördel för upphandlaren då anbudet blir så optimalt som möjligt men även för anbudstagaren 
då dennes kvalitetselement belönas. Det är dock vanligt att upphandlingen inte är transparent 
eftersom relativa poäng används vilket gör det omöjligt för anbudsgivaren att räkna ut sina 
poäng. Det anbud som har lägst pris får högst poäng och det är omöjligt för anbudsgivarna att 
veta på förhand vilket pris de andra erbjuder. Användandet av en modell med relativa poäng 
gör det svårt för anbudsgivaren att utforma ett optimalt anbud då denne inte vet hur 
motståndarnas anbud kommer att se ut och kan därmed inte påverka sina chanser att vinna 
upphandlingen (Chen 2008). 
 
Ches (1993) artikel handlar om just tvådimensionella upphandlingar, där pris och kvalitet 
viktas och sedan utvärderas med en poängregel som är gjord av upphandlaren. Varje del av 
upphandlingen, det vill säga båda dimensioner, utvärderas specifikt med poäng och vidare 
slås dessa poäng ihop och det anbud som tillhandahåller högst poäng vinner tilldelningen. Che 
(1993) menar vidare att det finns olika typer av tvådimensionella auktioner, den första som är 
kompatibel med denna uppsats, utvärderas anbuden efter att de inkommit som slutna bud. Che 
(1993) påpekar således hur viktigt det är när upphandlaren bestämmer sig för 
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utvärderingsmodell att den speglar just de preferenser upphandlaren har och att 
utvärderingsmodellen rankar anbuden korrekt efter dessa preferenser. Detta kan bli svårt då 
det är flera element i kvalitetsaspekten som poängsätts och sedan ska dessa viktas även mot 
priset vilket kan bli en komplex procedur, om elementen är flera till antal.  

3.3.3 Kvalitetsvärderingsmodell 
När utvärderingsmodellen kvalitetsvärdering används som även kallas quality-to-price ges 
kvalitet istället ett monetärt värde. Kriterierna för kvalitet i anbudet har en viss minimumgräns 
i form av skallkrav, och den kvalitet som sedan överstiger gränsen ges monetära värden som 
dras ifrån priset. Detta överstigande kvalitetselement ges ett monetärt fast värde tillexempel 
10. 000kr som dras av från priset, därför blir det till skillnad från poängvägningsmodellen det 
lägsta priset som vinner upphandlingen. Dock är detta bara en uträkning som görs, det är inte 
så att detta prisavdrag som görs blir till ett monetärt avdrag i upphandlingen. Bergman och 
Lundberg (2013) menar att fördelen med modeller som använder kvalitetsvärderingar är att de 
har samma dimension på kvalitet och att de avdrag som ges till kvalitet har samma värde. 
Därmed är det lätt att göra dessa avdrag för kvalitet, för att sedan subtraheras från priset. 

3.3.4 Högsta kvalitet 
Vid högsta kvalitet, en så kallad beauty contest, ges kontraktet till det anbud som erbjuder 
högst kvalitet till ett av upphandlaren angivet fastpris (Bergman & Lundberg 2013). 
Skillnaden här gentemot de andra modellerna är att kvaliteten utvärderas utifrån flera element 
och därför går det inte att bara addera dem, utan de måste även viktas mot varandra. En fördel 
är däremot att pris och kvalitet inte behövs göras jämförbara eftersom det i utvärderingen bara 
är kvaliteten som behöver beaktas (Bergman & Lundberg 2009). Denna modell tar till 
skillnad från de andra störst hänsyn till kvaliteten.  

3.3.5 Jämförelser mellan modellerna 
Enligt Asker och Cantillon (2008) uppger upphandlaren vid poängutvärderingar hur 
densamme kommer ranka anbuden och detta är vad som kallas poängregeln. Den 
anbudsgivaren med den högsta poängen både sett till pris och kvalitet blir anbudstagaren. Det 
är också denna upphandlingsmodell som Asker och Cantillon (2008) studerar och jämför med 
andra modeller för att visa på vilken som är mest dominerande, detta görs för att belysa 
poängutvärderingens positiva egenskaper, dessa modeller är lägsta pris, högsta kvalitet och 
menyauktioner. Den sistnämnda kommer vi inte att behandla i denna uppsats då det inte är en 
huvudmodell för utvärdering. Vid lägsta pris auktioner används ofta en lista med skallkrav 
och därefter utvärderas alla anbud som lever upp till dessa minimikrav efter lägsta pris. När 
det sedan kommer till högsta kvalitet handlar det mer om kvaliteten än priset och därför 
utvärderas de efter högsta kvalitet och det är också så utvärderingen görs, den ges till den som 
erbjuder högst kvalitet. Asker och Cantillons (2008) resultat ger att poängvärderingsmodellen 
dominerar över både menyauktioner och högsta kvalitet även att alla tre innehåller konkurrens 
i första steget och sedan flexibiliteten att anta det anbud som är mest fördelaktigt beroende på 
alla dess kvaliteselement som kan beaktas. Då till skillnad från lägsta pris som är mindre 
flexibelt med tanke på dess utvärderingssätt efter enbart priselement, därför menar Asker och 
Cantillon (2008) att poängutvärdering är en användbar mekanism vid upphandling av 
differentierade produkter. 
 
Utifrån att välja ett anbud som är EMAT menar Mateus, Ferreira och Carreira (2010) att 
enligt LOU måste upphandlaren uppge viktning men också den relativa utvärderingen mellan 
de olika dimensionerna och elementen. Detta måste vara på förhand känt, rent krasst vill de få 
till stånd ytterligare information angående poängregeln som upphandlaren kommer använda 
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sig av och göra dessa kända redan i förfrågningsunderlaget. Det är inte alltid möjlig, de tar ett 
exempel på ett vägbygge som kostar i anbud A 500.000 och tar tolv månader jämfört med 
anbud B som kostar 510.000 och tar åtta månader att färdigställa. Då resonerar Mateus, 
Ferreira och Carreira (2010) att troligen väljs anbud B trots att det är dyrare för att det sparar 
fyra månaders färdigställande av vägbygget. Och då undrar författarna vad som är själva 
nyttan med poängen när det ändå inte går att veta på förhand hur de ska rankas. Mateus, 
Ferreira och Carreira (2010) menar att vikta pris 75 procent och tid 25 procent, resonerar man 
som upphandlare att priset är tre gånger så viktigt som kvaliteten men det speglar inte tydligt 
de preferenser upphandlaren egentligen har. Om priset är tre gånger så viktigt är det då värt att 
minska vägbyggandet fyra månader? Det är då omöjligt att veta innan man ser anbuden och 
hur de rankas relativt övriga anbud. Om man istället anger hur man avser att poängsätta de 
olika elementen på förhand med att till exempel addera poäng eller dra ifrån poäng det vill 
säga med absoluta tal, blir anbudsutvärderingen mer transparent. 
 
Liksom Chen (2008) motsätter sig Mateus, Ferreira och Carreira (2010) att 
anbudsutvärderingen sker utifrån relativa modeller det vill säga baserat på andra anbud sätts 
kriterierna. Vidare menar Mateus, Ferreira och Carreira (2010) att de kriterier som ställs det 
vill säga skall-och börkrav som utformas efter en hierarkisk struktur, inte bör vara för brett 
utformade så missuppfattningar kan göras samt vara utformade efter kvalitativa mått så som 
antal eller kvantitativa det vill säga verbalt utformade. Poängmodeller översätter de 
preferenser som upphandlaren har till olika mått som kan vara exempelvis monetära, dagar 
eller verbalt. Utifrån det kan poäng läggas till beroende på hur modellen är utformad och när 
poängen sedan sammanslagits om det finns olika element av preferenserna utses 
anbudstagaren. Mateus, Ferreira och Carreira (2010) menar vidare att poängutvärderingen kan 
göras absolut och relativt, den senare jämför anbuden inbördes och den tidigare ger poäng 
efter verklig prestation. Tillsammans med Chen (2008) menar författarna att en relativ 
utvärdering som görs genom poängvägningsmodellen, öppnar upp möjligheten att manipulera 
utvärderingen genom att det kan förekomma falska anbud för att värdera specifika anbud mer 
fördelaktigt. Absoluta mått är att föredra eftersom de ger ett högre värde till bättre verkliga 
prestationer medan de ger ingen eller lägre värde till ingen ytterligare prestation eller sämre 
utförande.  

3.4 Två andra perspektiv på tidigare forskning om värderingsprinciper 
Enligt Rönnbäck (2012) råder det försummelse i frågan om kvalitet i upphandlingsprocessen 
det vill säga Total Quality Management (TQM). En av anledningarna är den svenska 
upphandlingslagen och en följd av den är att ett större fokus på pris favoriseras. Hon menar 
att hänsyn behöver tas till kvalitet i upphandlingsprocessen och visar på fyra olika delar där 
kvalitet kan integreras för att processen ska visa på högre kvalitet, men främst menar hon att 
kvalitet bör integreras för att man ska kunna självutvärdera upphandlingsprocessen. Detta 
görs från tre olika perspektiv som representerar de tre inbördes parter som berörs av 
upphandlingen; anbudsgivare, offentlig upphandlare och granskare. Hon använder detta 
förfaringssättet för att det finns begränsningar i hur kvalitet har varit ett område som 
undersökts när det kommer till offentlig upphandling. En av dimensionerna som Rönnbäck 
(2012) tar upp är just balansen mellan pris och kvalitet men till skillnad från detta arbetets 
fokus lägger hon vikten på självutvärderingen av upphandlingsprocessen. De övriga tre 
tillfällena som hon nämner är valet av modell för utvärdering, hur anbudsgivarna 
självutvärderar samt användandet av yttre- och inre granskare och då med tanke på själva 
upphandlingsprocessen.   
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Asker och Cantillon (2010) menar att det sällan är enbart pris som är kriterium i en 
upphandlingsprocess och de tittar närmare på köparens mest fördelaktiga teknik när kvalitet är 
viktigt. En teknik som utgår från att säljaren har privat information angående sina fasta 
kostnader och sin marginalkostnad. Där de avser marginalkostnaden som står för det 
överskott som i detta fall är kvaliteten, det vill säga överskottet blir ett mått av den kvalitet 
som levereras som i detta fall är multidimensionell. Denna teknik används sedan i enklare 
upphandlingsprocesser för att utvärdera överskott när hänsyn tas till både pris och kvalitet. 
Deras undersökning går ut på att visa på hur den privata informationen om anbudsgivarens 
kostnader motsätter sig att leverera kvalitet. Rönnbäck (2012), Asker och Cantillons (2010) 
arbeten skiljer sig åt då den första ser till hur processen för upphandling är i behov av kvalitet 
medan de andra ser till upphandling som det tillvägsgångssättet både upphandlaren och 
anbudsgivaren har sinsemellan. De ser båda olika svårigheter när det kommer till upphandling 
men den ena ser att problemet ligger i kvaliteten av processen medan de två andra ser till hur 
upphandlingstekniken kan förbättras. Denna uppsats behandlar problemet med kvalitet i 
enskilda upphandlingar till skillnad från Rönnbäck, och ser endast till upphandlarens 
perspektiv till skillnad från Asker och Cantillon. 

3.5 Teorival 
Denna teori är vald för att den belyser tillvägagångssätt angående värderingsprinciperna när 
det kommer till upphandling för att på så sätt uppmärksamma de ramar som finns, genom 
LOU eller ett främjande av konkurrensen men också de preferenser som finns från 
upphandlaren. När det kommer till pris och kvalitet har det viktigaste varit att presentera vad 
tidigare forskning kommit fram till för att så att säga förhålla detta undersökningsbidrag till 
dessa författares. Vidare kan det sägas att teorin angående modellerna ger en uppfattning om 
vad som viktas och hur de elementen behandlas med de olika modellerna. Slutligen 
presenterades två andra författares perspektiv och hur dessa knyter an till denna uppsats. Men 
den främsta anledningen till teorival är att det med hjälp av dessa ramar, tidigare forskning, 
som tar upp just olika värderingsprinciper så som teoretiska modeller, gör det möjligt att 
framställa en analys som undersöker forskningsfrågorna.  
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4. Empiri 
Nedan presenteras empirin uppdelad efter objektstyp först med matris och sedan med 
tillhörande text objekt för objekt. När resultatet presenterats som framkommit utifrån 
intervjuguide och sekundärdata, kommer ett kort stycke där en djupare förklaring ges i vissa 
fall, det vill säga när värderingsprincipernas användning kräver en utförligare beskrivning. 
På Ronneby kommun intervjuades respondent A, Teo Zickbauer på samtliga tre objekt och 
dessa skedde 2015-05-08. På Karlskrona kommun träffades respondent B, Mikael Augustsson 
2015-05-13 och denne är därför representant för de tre objekten för upphandling i den 
kommunen. På den sista kommunen, Karlshamn träffades Kristin Martinsson, respondent C 
för frågor kring upphandlingen av markarbete och system. För livsmedel träffades AnnaKarin 
Landgren som då är respondent D och detta gjordes 2015-05-19. Se bilagor för 
intervjufrågor och intervjusammanställning. 

4.1 Upphandling av livsmedel 

4.1.1 Ronneby kommun  
På frågan om kvalitet eller pris var viktigast uppgav respondent A som var respondent i 
Ronneby att det var pris, med tanke på att viktningen var pris 60 procent men detta på grund 
av att kvaliteten kunde regleras med skallkrav. Priset hamnade på den givna nivån beroende 
på varan. En referensgrupp utformade kravspecifikationen för upphandlingen av livsmedel i 
Ronneby kommun enligt respondent A. Denna grupp bedömde kvaliteten på produkternas 
smak och konsistens. Kvaliteten på varorna anses verifierbara, med tanke på att de kräver en 
innehållsförteckning samt märkning. Respondent A menar även att utvärderingsmodellen 
brister då den inte tar hänsyn till konsistens och smak. Målet med upphandlingen var att 
uppfylla behovet av produkterna enligt respondent A.  
 
Dessa skallkrav menade respondenten A innefattade bland annat krav på köttets spårbarhet, 
sortimentbredd, transportvillkor, hantering och märkning. Upphandlingen skulle även 
uppfylla de uppsatta miljömål, sociala- och etiska krav som finns i kommunen. Om fler än ett 
anbud inkommit hade efter provsmakningen, det anbud med bästa bedömningen fått 10 poäng 
och de övriga 5 poäng i respektive kategori (tillagning, smak och konsistens).  

4.1.2 Karlskrona kommun  
Pris var viktigast för Karlskrona kommun då de upphandlade livsmedel, det viktades 100 
procent, enligt respondent B för Karlskrona som hänvisade detta till att vara på grund av 
många skallkrav. Enligt respondent B avgjordes prisnivån av att upphandling ska vara 
konkurrensutsatt. Beslutet att värdera enligt lägsta pris fattades av en styrgrupp som under 
utformandet av förfrågningsunderlaget uppgav kvalitetskraven som skallkrav vilket ledde till 
att lägsta pris blev den lämpligaste anbudsvärderingsmodellen. När det kommer till modellens 
utformning ansåg respondenten att lägsta pris fungerade eftersom skallkrav täckte 
kvalitetsaspekten, därför ansågs den inte ha några brister. Målet med upphandlingen var att 
kunna servera allsidig kost enligt respondent B.   

4.1.3 Karlshamn kommun 
När Karlshamn kommun upphandlade livsmedel var kvaliteten viktigast enligt respondent D, 
detta berodde på att det finns en kostpolicy som är framtagen utifrån näringsberäkningar. 
Priset hamnade på given nivå för att upphandlingen skulle vara konkurrensutsatt. Modellen 
tog hänsyn till varan, leverans samt förpackning enligt respondenten men det saknades en 
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vitesklausul. Men det ansågs inte finnas några brister när det gällde viktningen i 
upphandlingen menade respondent D. Målet för upphandlingen bestod av få ett heltäckande 
avtal på livsmedel där produkterna motsvarar kostpolicy så fördelaktigt som möjligt menar 
respondent D.   
 
Många av skallkraven var på produktnivå och bestod till exempel av storlekskrav på 
exempelvis schnitzlar, de skulle ha en viss storlek för att säkerställa ett visst näringsvärde. 
Upphandlaren sammanställde priserna på alla enskilda produkter och det anbud med lägsta-
pris totalt fick kontraktet. Om det i efterhand upptäcks att anbudsgivaren uppgett felaktig 
information angående någon produkt blir de straffade med ett högre pris på just den 
produkten. Med felaktig information menas att produktens innehåll/storlek inte stämmer 
överens med det som angetts i skallkraven. Något som inte reglerats initialt och det är denna 
vitesklausul som saknas enligt respondent D.  

4.2 Upphandling av datasystem  

4.2.1 Ronneby kommun 
Då Ronneby kommun upphandlade ett nytt system för dokument- och informationshantering 
ansåg de att kvaliteten var den viktigaste aspekten då kommunen ville ha ett system med hög 
funktionalitet och de var beredda att betala för det. Respondent A menade därför att det var 
med tanke på varan som priset hamnade på den nivån. Det användes även en referensgrupp 
som bedömde användarvänligheten som var kvaliteten i de 50 procent av viktningen. 
Kvaliteten stod således för 60 procent, uppdelat med 10 procent för börkraven och 50 procent 
för användarvänligheten vid viktningen och pris för 40 procent. Vidare kan det nämnas att 
modellen inte ansågs sakna något, inte heller fanns det problem när det kom till viktningen 
enligt respondent A. Målet ansågs hänga samman med varför kvalitetsaspekten var viktigast, 
det vill säga man eftersträvade den höga funktionaliteten.   

4.2.2 Karlskrona kommun  
Vid upphandling av ett system för dokument och ärendehantering av Karlskrona kommun 
tillsattes en referensgrupp och med användning av deras kompetens ansågs kvalitetet spela 
störst roll i denna upphandling. Prisets nivå berodde på att upphandlingen skulle vara 
konkurrensutsatt enligt respondent B. Modellen tog hänsyn till dels totalpriset men också de 
olika delarna av kvaliteten, men det fanns varken brister i modellen eller viktningen menar 
respondenten för kommunen. Bland annat var målet för denna upphandling enligt 
respondenten att gå framåt med e-hanteringen av upphandlingar.  
 
Poängen för kvalitet hade olika värde och för att ge dem olika tyngd användes en 
multiplikatorfaktor.      

4.2.3 Karlshamn kommun 
Karlshamns kommun upphandlade år 2015 ett nytt bibliotekssystem. Anledningen till att de 
använde lägsta pris var att personalen på biblioteket visste vad de behövde och därför kunde 
upphandlaren genom skallkrav kräva en hög kvalitetsnivå på anbudsgivarna genom 
kravspecifikationen enligt respondent C. Prisnivån avgjordes på grund av varan, det var 
kompatibelt enligt respondent C. Modellen tog hänsyn till både pris och kvalitet och var inte 
konkurrenshämmande. Inga problem fanns när det kommer till varken brister i modellen eller 
vid viktning. Målet med upphandlingen var att öka servicen för bibliotekets besökare till ett 
bra pris enligt respondent C.  
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4.3 Markarbete 

4.3.1 Ronneby kommun 
När Ronneby Kommun upphandlade markarbete ansåg de enligt respondent A att pris var det 
viktigaste, detta berodde på att kvalitet kunde regleras med skallkrav. Vidare var det varan 
som avgjorde att priset hamnade på nivån. Skallkravet inkluderade bland annat att det skulle 
finnas certifieringar för maskinerna samt miljökrav på dem. Respondent A uppgav att 
modellen som användes inte saknade någon aspekt, det fanns heller inga brister vid 
viktningen. Målet med upphandlingen var att tillfredsställa behovet av varan eller tjänsten.  
 
Priset var uppdelat i olika delar; timpris för markarbeten, timpris för maskiner och 
enhetspriser för markarbeten. Varje del var i sin tur sedan uppdelad i flera underkategorier. 
Timpriset för markarbete viktades sedan med 50 procent, timpriset för maskiner med 25 
procent och enhetspriserna för markarbeten med 25 procent.  

4.3.2 Karlskrona kommun  
Karlskrona kommun såg pris som viktigast när de upphandlade markarbete. Enligt respondent 
B upphandlade man efter lägsta pris beroende på att man ville ha flera leverantörer och 
därefter kunna rangordna dessa. Orsaken till att priset hamnade på den nivån det gjorde 
menade respondent B var en kombination av de tre alternativen, kommunens budget, att 
upphandla konkurrensmässigt och typen av vara. Kvaliteten ansågs vara verifierbar då 
upphandlaren till exempel kunde kolla upp maskinernas registreringsnummer på Trafikverket 
för att säkerställa att de hade de kapaciteter som angetts i anbudet. Det ansågs att denna 
modell inte tog hänsyn till kvaliteten men att det inte fanns några problem vid viktningen 
enligt respondent B. Målet med upphandlingen var att säkerställa att de alltid har tillgång till 
maskiner för olika typer av arbeten. 

4.3.3 Karlshamn kommun 
Pris och kvalitet ansågs viktiga enligt respondent C vid Karlshamns kommun då markarbete 
upphandlades, detta var på grund av miljötänkandet. Vidare var det varan eller tjänsten som 
var orsaken till den slutliga prisnivån. Modellen ansågs inte vara bristfällig enligt respondent 
C då man även använt skallkrav för att fånga aspekter så som miljöcertifiering, viktningen var 
inget problem heller i denna upphandling. Målet med upphandlingen var att på ett sätt som 
följer den gällande lagstiftningen upphandla markarbetet. 
 
Upphandlingen hade tre kvalitetsparametrar som var uppsatta som börkrav. Om 
anbudsgivaren uppfyllde börkraven fick de monetära avdrag på slutpriset vilket resulterade i 
ett jämförelsetal. Den anbudsgivare med lägst jämförelsetal var slutligen den som vann 
kontraktet.  
 
Empirin som visas med figur 3 som en matris refereras enligt följande. De resultat som 
presenteras under rubriken kravspecifikation det vill säga skall- och börkrav är alla hämtade 
ur respektive objekts kravspecifikation. Rubriken viktning är fakta hämtad från 
förfrågningsunderlaget. Vidare är rubrikerna enhet och anbudsutvärdering svar inkomna från 
intervjuguiden men finns även att finna i förfrågningsunderlaget. De tre sista rubrikerna 
verifierbar/ icke-verifierbar kvalitet, olika kvalitetsdimensioner samt inkomna anbud 
framkommit under intervjun de två första med hjälp av intervjuguiden. Den sista har nämnts 
av respondenterna i de redovisade fallen, och eftersom den är intressant med tanke på 
konkurrens har vi valt att använda den också för analysunderlag.  
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5. Analys 
I denna analys kommer det diskuteras hur kvalitet och konkurrens är kopplat till 
värderingsprinciperna sedan hur pris och kvalitet kan beaktas på olika sätt och slutligen sker 
jämförelser inom varje kommun samt mellan kommunerna beroende på objekt.  

5.1 Kvalitetskrav med skallkrav eller ökad kvalitet med konkurrens 
Det som initialt kan sägas med given empiri är att pris och kvalitet spelat roll vid samtliga 
upphandlingarna, eftersom har viktningen skett med lägsta pris har det gjorts tillsammans 
med skallkrav annars har EMAT använts som ger att en utvärdering gjorts med hjälp av en 
modell. Asker och Cantillon (2010) menar även att det är ovanligt att endast prisdimensionen 
är viktig, vilket styrker detta resultatet. Denna uppsats empiriska undersökning ger likt 
Stentoft Arlbjørn och Vagn Freytags (2012) bidrag att reglering och transparens har använts, 
regleringen vid alla studerade upphandlingar har gjorts utifrån LOU då detta var en restriktion 
som respondenterna informerats om. De har även varit mer eller mindre transparenta då det ur 
samtliga upphandlingsresultat går att utläsa vilken viktning som använts, hur många skall- 
och börkrav som funnits samt vilken utvärderingsmodell som kommit att tillämpas.  
 
Stentoft Arlbjørn och Vagn Freytag (2012) menar att om både pris och kvalitet beaktas kan 
både leverantörer och upphandlare vinna på detta. Att detta är något som upphandlarna tagit 
fasta på i de upphandlingar som detta arbete studerat kan förklaras med att samtliga innehåller 
någon form av skallkrav i förfrågningsunderlaget som anges i matrisen, antingen tillsammans 
med viktning efter EMAT eller lägsta pris. Däremot kan det inte fastställas utan att studera 
objektet huruvida detta är för att främja innovation eller om upphandlarens fokus är att uppnå 
hög kvalitet på upphandlingsobjektet. Till skillnad från att se innovation som vinst genom 
relationer som Stentoft Arlbjørn och Vagn Freytag (2012), kan man här istället använda 
skallkrav som ett påtryckningsmedel från upphandlaren att antingen uppnå hög kvalitet i den 
enskilda upphandlingen eller på längre sikt, med höga krav pressa priset. Båda alternativen 
kan uppnås genom att använda skallkrav och öka innovations nivån hos leverantören som blir 
till vinst för upphandlaren på kort- eller långsikt.  
 
Ingen av upphandlarna har använt sig av ett reservationspris i förfrågningsunderlaget vilket 
kan tyda på att de som offentligverksamhet inte har möjlighet till att prispressa anbudsgivarna 
på det sätt som beskrivs av Flambard, Lasserre och Mohnen (2007) att staden Montreal gör. 
Detta resultat styrker då det Lunander och Andersson (2004)  påstår, att detta inte vanligen är 
använt vid upphandlingar. I sin tur kan detta bero på om det objekt som upphandlas är 
differentierat, huruvida det har privat preferens, semi-privat preferens och homogen preferens 
för upphandlaren (Thomas 2011). Lunander och Andersson (2004) menar att upphandlingar 
ofta behandlar icke-homogena objekt. Dessa två synsätt motsätter sig då varandra eftersom 
om det enligt Thomas (2011) upphandlas enligt homogen preferens värderar säljaren objekten 
lika från alla säljare, vilket är givet vid offentliga upphandlingar enligt LOU.  Men detta 
fenomen kan förklaras av att det samtidigt är en svårighet att upphandla homogena objekt då 
marknaden där upphandlingarna utförs är inriktad till främst privatkonsumtion och därför är 
objekten oftast inte homogena. Som exempel på detta ur de studerade upphandlingarn kan 
livsmedel ges där det framkom i Karlshamn att det fanns krav på storlek på produkterna, för 
att de skall kunna serveras enligt den kostpolicy som finns för näringsvärde. Resultatet blir 
därför att det upphandlas icke-homogena objekt med metoder för homogen preferens, vilket 
betyder att objekt från olika leverantörer med olika kvalitetselement utvärderas på samma sätt 
av upphandlaren.  
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Så för att upphandla till marknadsmässigt pris, trots avsaknaden av vinstintresse från 
upphandlare som Bergman och Lundberg (2009) påpekar och utan att använda sig av ett 
referenspris som empiriresultatet saknar, krävs det att upphandlaren är tydlig och matchar 
värderingsprinciper med de krav som ställs på både priset och kvaliteten menar Thomas 
(2011) för att som upphandlare få önskad kvalitet. Men resultatet av Thomas studie ger att det 
inte finns något som tyder på att kvaliteten ökar då preferensen ändras från homogen till semi-
privat, det vill säga när leverantören har mindre kunskap om hur upphandlaren värderar 
objektet utan att detta istället är beroende av de antal anbud som inkommer. Därför kan vi då 
dra slutsatsen att kvaliteten ökar med fler inkomna anbud, det vill säga kvaliteten ökar med 
konkurrensen men samtidigt är all kvalitet inte värderad lika av upphandlaren som ger sin 
specifika preferens med skallkrav. Enligt empirin i detta fall varierar skallkraven mellan 8 och 
över 200 stycken mellan upphandlingarna, där 8 stycken ökar kvaliteten med konkurrens till 
skillnad från 200 stycken som istället vill ha specifika krav på kvaliteten. Då det saknas 
information om hur många anbud som inkommit i empiriinsamlingen vid tre upphandlingar 
där 49, 11 eller 8 skallkrav använts är det omöjligt att säga något om den nedre gränsen för 
detta, men där över 200 skallkrav använts inkom 2, 3 eller 3 anbud, se matrisen.  

5.2  Prisdimensionen  
Enligt en undersökning gjord av Domberger, Hall och Ah Lik Li (1995) har konkurrens effekt 
på priset, det pressas att minska medan den lämnar kvaliteten densamma eller ökar den. Alltså 
kopplat till diskussionen under förra rubriken har konkurrens även en positiv inverkan inte 
bara på kvaliteten utan även på priset på objektet för upphandling.  Det gör således att 
diskussionen utvecklas än mer eftersom sätter man upp höga skallkrav minskar konkurrensen 
och följden blir mindre konkurrens och därför ökat pris. Detta resonemang kan då sägas 
förklara det som framkom under intervjun i Karlshamn av livsmedel där respondent D 
svarade att prisnivå berodde på att upphandlingen skulle vara konkurrensutsatt. Samma svar 
gavs för prisnivån i Karlskrona vid upphandling av livsmedel och system, den skulle vara 
konkurrensutsatt. Likaså i Ronneby vid upphandling av system där de ville ha hög 
funktionalitet som är ett kvalitetselement och därför hamnade priset högre då de var beredda 
att betala för detta kvalitetselement. I Karlskorna var det en kombination av konkurrens, 
behovet och varan som avgjorde priset. I de övriga fyra upphandlingarna som undersökts 
svarade respondenterna att det var varan som gjorde att upphandlingen slutade på den givna 
prisnivån. Thomas (2011) menar att priset ökar konstant med graden av preferens, vid 
upphandling av homogena objekt är priset lägre, semi-privatpreferens är dyrare medan privat 
preferens är det dyraste alternativet. Det vill säga ju mer anbudsgivaren vet om vilken 
preferens upphandlaren har ju mer pressas priset, vet anbudsgivaren även om andra bud det 
vill säga vad andra anbudsgivare lägger för bud pressas priset ytterligare. Alltså ju mer 
transparent värderingsprincip ju lägre pris, eftersom då vet anbudsgivaren som mest hur 
dennes anbud kommer att jämföras med andra.  
 
Vad som ytterligare kan sägas om prisdimensionen är att som Constantino, Dotoli, Falagario 
och Sciancalepore (2012) förklarar kan skallkraven minska de administrativa kostnaderna för 
att färre anbud inkommer till utvärdering hos upphandlaren. Likaså Lahdenperä (2013) menar 
att vid tillverkningen av de krav som ställs genom en referensgrupp ökar kostnaden för 
upphandlaren och detta ligger då utanför själva objektets upphandlingskostnad. Chee, Gary 
och Harris (2001) menar att kostnaderna ökar om en referensgrupp används för utvärdering 
vid EMAT. Men i de fall som tas upp här har referensgrupp använts vid upphandling av 
livsmedel men då för framställning av kravspecifikationen medan den användes för att 
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utvärdera användarvänligheten vi upphandling av system, dock har båda dessa upphandlingar 
viktats med EMAT. Detta kan då vittna om att dessa två upphandlingar blivit kostsammare än 
övriga för att referensgrupp använts. Men där referensgruppen använts vid utvärderingen 
skulle man enligt Thomas (2011) säga att den blivit snäppet än mer kostsam för att det då kan 
ses som att upphandlaren har privat preferens, eftersom det är omöjligt för anbudsgivaren att 
veta referensgruppens individuella smak och tycke.   

5.3 Kvalitetsdimensionen, svårfångade element & varans element 
Hitintills i analysen har vi likt Dimitri (2013) sett kvalitet som att det på ett eller annat sätt går 
att verifiera, att den dimensionen går att fånga med skallkrav eller referensgrupp. Dimitri 
(2013) menar att det kritiska momentet i upphandlingen består av att översätta upphandlarens 
preferenser i förfrågningsunderlaget till värderingsprinciper som överensstämmer med dessa 
preferenser. Enligt Domberger (1995) är det svårt att på förhand definiera kvalitet, Lewis och 
Sappington (1991) menar att det är svårt men att det är till gagn för upphandlaren om 
kvaliteten är verifierbar. Det gagnar upphandlaren eftersom dennes värderingspreferenser då 
blir tydligare i förfrågningsunderlaget som kan motivera anbudsgivare. Samtliga respondenter 
svarade på samtliga upphandlingsobjekt att kvaliteten var verifierbar se matrisen, svaren 
överensstämmer med Dimitris resonemang, upphandlaren ser inte ett problem när det kommer 
till svårfångade kvalitetselement. Men Klein och Leffler (1981) menar att just en svårighet 
med detta kan vara när det kommer till kvalitetselement som smak, som en av denna studies 
upphandlingsobjekt innehåller, denna är livsmedel. Det är intressant att studera hur 
upphandlaren då gör i denna situation, när det enligt Klein och Leffler är en svårighet. Det 
som framkommit enligt respondent A var att det i en upphandling använts en referensgrupp 
som utvärderat smak och konsistens.  Respondent B menade att det var tillräckligt att 
skallkraven kunde täcka kvalitetselementet. Den tredje upphandlingen av livsmedel, uppgav 
respondent D att skallkraven var specifika på produktnivå för att på varje enskild vara 
fastställa kvalitetselementen. Det finns alltså två olika sätt att beakta svårfångade 
kvalitetselement, antingen med skallkrav eller med referensgrupp.  
 
Asker och Cantillon (2010) menar att det är beroende av det objekt som upphandlas om det 
finns olika kvalitetselement och hur upphandlaren väljer att beakta dessa. Det framgår inget 
tydligt mönster i matrisen när det kommer till de tre olika objekten hur man gått till väga för 
att beakta de olika kvalitetselementen. Inte heller de olika respondenterna har gett något svar 
som tyder på ett givet tillvägagångssätt. De olika alternativa svaren är att antingen belyser 
skallkraven detta eller att hög kvalitet krävts från början i förfrågningsunderlaget (med skall- 
eller börkrav) men ytterligare tre alternativ har framkommit. Där ett är att kvalitetselementen 
beaktas i och med multiplikatorfaktor i börkrav, ett annat att miljökraven hade olika 
kvalitetselement eller slutligen att detta gjordes med börkrav. Av dessa svarsalternativ kan 
man utläsa att det förutom skallkrav, är här man på olika sätt använt sig av börkrav. Man kan 
ana en viss osäkerhet om vad upphandlaren faktiskt vet om objektet för upphandling då. Detta 
beror på att börkrav till skillnad från skallkrav som är enligt Bergman och Lundberg (2013) 
högt uppsatta krav, är incitament till att anbuden ska inkomna med högre kvalitet då de ger 
antingen extra premierande poäng eller monetära avdrag. Alltså kan börkraven ha med den 
typen av objekt för upphandling att göra eller snarare svårigheten med att beakta dess 
kvalitetselement. Teori genomgången för detta arbete saknar upplysningar om just börkraven 
och hur utbrett användningen av detta är, då ingen av tidigare forskare tagit upp detta i sina 
artiklar. Enligt Donnelly (1999) kan även upphandlaren välja att inte beakta kvalitetselement 
som av en eller annan orsak inte anses komma till nytta för upphandlaren, en kan vara att 
kostnaden kan öka. Som Bergman och Lundberg (2009) menar att kvalitet gör upphandlingen 
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mer komplex, det måste vara försvarbart och finnas nytta med att beakta kvaliteten och dess 
element mer ingående.  
 
Alltså kan det dras den slutsatsen att för att fastställa viktningen i värderingsprincipen, att 
använda lägsta pris eller EMAT är detta avhängigt skallkraven och dess koppling till 
konkurrensutsättning av anbudet. Skallkraven ger fasta direktiv angående upphandlarens 
kvalitetsaspekt och priset kan pressas med priskonkurrens genom att använda lägsta pris 
såvida dessa krav tydligt framgår. Det finns svårigheter när det kommer till 
kvalitetsdimensionen, både huruvida den är verifierbar eller icke-verifierbar men 
upphandlaren har olika tillvägagångssätt att beakta detta, där börkrav framkommit som ett 
alternativ. Totalt är det tre upphandlingar som använt sig av viktning efter lägsta pris med en 
kombination av skallkrav och lägsta pris-utvärdering enligt matrisen. Där två av dessa är 
upphandling av livsmedel och en är upphandling av system, där de naturligt behållits enhet i 
monetära termer. De övriga är viktade efter EMAT och diskuteras mer ingående nedan, varför 
de inte utvärderas efter lägsta pris samt alla upphandlingars koppling till objektet för 
upphandling. Även de resterande sex upphandlingarnas enhetsmått och utvärdering kommer 
att tas upp för att det slutligen skall diskuteras värderingsprincipen mellan samtliga studerade 
upphandlingar.  

5.4 Skillnader & likheter i upphandling inom kommuner med olika objekt 
De fyra huvudmodeller som presenterades av Bergman och Lundberg under teorikapitlet är 
även de som vi funnit i de upphandlingar denna uppsats behandlar, inga ytterligare modeller 
har använts i de empiriska data som vi inhämtat. Först presenteras empiriinsamlingen för 
varje kommun och sedan tillsammans med valda utvärderingar jämförs kommunerna.  

5.4.1 Ronneby kommuns användning av värderingsprinciper 
De tre upphandlingar som studerats i Ronneby kommun är alla viktade enligt EMAT, trots att 
det var hos denna upphandlare vi initialt valde upphandlingstyperna för denna studie, utifrån 
en där kvaliteten var viktigast, ytterligare en där priset var viktigast och slutligen en där båda 
dimensionerna, pris och kvalitet var viktiga. Den första upphandlingen för diskussion är 
livsmedel som viktades med procent, där 60 procent var tillägnat pris och 40 procent tillägnat 
kvalitet. Respondent A menar här att priset var viktigast, för att kvaliteten förutom att det 
viktades med 40 procent, getts ytterligare 22 stycken skallkrav för kvalitetsdimensionens del. 
Innan utvärdering omvandlas pris- och kvalitetsdimensioner till poäng och utvärderas med en 
poängvägningsmodell. Den andra upphandlingen där objektet var ett system, viktades pris 40 
procent och kvalitet 60 procent, uppdelat på 10 procent med skriftliga börkrav och 50 procent 
användarvänlighet med referensgrupp samt över 200 skallkrav. Förutom att viktningen ger att 
kvaliteten var viktigast, visar även mängden skallkrav detta men även menar respondent A att 
det är så. De båda dimensionerna omvärderas till poäng och utvärderas sedan efter lägsta pris 
modell. Den tredje upphandlingen rör markarbete och där används enhetspris per timma, för 
markarbete och maskiner samt ett separat enhetspris i antal för markarbete. Denna 
värderingsprincip tar därför hänsyn till olika priselement som utvärderas efter lägsta pris. 
Detta görs enligt respondent A för att skallkraven kunde reglera kvalitetsdimensionen och 
menar att därför var priset viktigast. 
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5.4.2 Karlskrona kommuns användning av värderingsprinciper 
I Karlskrona var pris viktigast när de upphandlade livsmedel enligt respondent B, på grund av 
49 stycken skallkrav. Denna upphandling är viktad lägsta pris och således även utvärderad 
efter lägsta pris. Den andra upphandlingen rör system och viktad efter EMAT med över 200 
skallkrav och 40-50 börkrav, pris ges 40 procent viktning och kvalitet 60 procent. Det 
användes även en referensgrupp och enligt respondent B var kvaliteten viktigast i 
upphandlingen. Enheten var poäng för börkrav och utvärderingen gjordes med poäng enligt 
lägsta pris och poängvägningsmodell. Den tredje upphandlingen bestod av markarbete där det 
inte tydligt framgår om det är efter lägsta pris eller EMAT men det finns 11 skallkrav och ett 
börkrav som har monetärenhet och utvärderas efter lägsta pris modellen. Pris var den 
viktigaste dimensionen i denna upphandling enligt respondent B.  

5.4.3 Karlshamn kommuns användning av värderingsprinciper 
När Karlshamn upphandlade livsmedel ansåg respondent D att kvaliteten var viktigast. Det 
fanns över 200 skallkrav och vidare var viktningen lägsta pris och således även utvärderingen 
och då var de båda dimensionerna i samma enhet det vill säga monetär. Den andra 
upphandlingen bestod av ett system där kvaliteten var viktigast. Respondent C menar att detta 
beaktades med 14 stycken skallkrav, viktning med lägsta pris och därför utvärdering efter 
lägsta pris, men monetär enhet. Vid sista upphandlingen, av markarbete ansåg respondent C 
att både pris och kvalitet var viktigt. Denna upphandling är viktad EMAT med åtta skallkrav 
och tre börkrav som fått gemensam monetär enhet. Slutligen görs anbudsutvärderingen med 
en kvalitetsvärderingsmodell.  

5.5.4 Jämförelse mellan kommunerna av viktning och anbudsutvärdering 
Bergman och Lundberg (2009) menar att det inte är vanligt att anbud väljs efter lägsta pris. 
Denna uppsats empiriska resultat visar att lägsta pris har viktats i tre upphandlingar av nio, av 
dessa är två gjorda i Karlshamn och en i Karlskrona. Det kan antingen förklaras med att 
Karlshamn arbetar på andra sätt än generellt, vilket inte styrks av att Karlskrona också använt 
detta sätt. Eller så kan det förklaras av att Bergman och Lundberg inte sett till samma typ av 
objekt som denna undersökning använt sig av och därför fått att annat resultat, vilket styrks av 
att Ronneby inte använt denna viktning alls. Men det som är av intresse är att kommunerna 
har gått till väga på olika sätt, de har använt lägsta pris viktning respektive EMAT olika 
mycket i upphandlingarna. Skillnaden mellan lägsta pris och EMAT är hur de används för att 
ta hänsyn till de olika dimensionerna i upphandlingen, därför är det intressant att diskutera 
vad upphandlaren ansåg vara viktigast i de olika upphandlingarna. Karlskona ansåg att pris 
var viktigast men att det var på grund av många skallkrav som var 49 stycken. Karlshamn 
ansåg att kvalitet var viktigast i och med skallkraven som var över 200 och även i deras andra 
upphandling ansågs kvaliteten vara viktigast även där med över 200 skallkrav. Detta säger då 
att finns det många skallkrav för att reglera kvalitetsdimensionen, används lägsta pris viktning 
samt utvärdering. Detta menar också Bergman och Lundberg (2009), att finns det högt ställda 
skallkrav, vilket vi bör anse när de är mellan 49-200 stycken i antal, kan man använda en rent 
priskonkurrerande modell. Man kan heller då inte säga att lägsta pris ger större preferens till 
prisdimensionen relativt EMAT eftersom skallkraven kan sätta kvalitetsdimensionen i främsta 
rummet, då dessa krav måste vara uppfyllda innan pris ens beaktas. Enligt Constantino et al. 
(2012) minskar kostnaden för upphandlingen med skallkrav tillsammans med lägsta pris 
eftersom det är tydligt vilka krav upphandlaren har i förfrågningsunderlaget och därför sållar 
ut anbuden tidigt. Denna utvärdering är den smidigaste i tidigt kommunicerad preferens av 
upphandlaren och är minst resurskrävande av upphandlaren då stegen är få samt ingen 
procent/poängräkning sker och därför anses denna enklast att använda.  
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Övriga sex upphandlingar har viktats EMAT och då kan upphandlaren istället välja förutom 
utvärdering efter lägsta pris också tre andra modeller för utvärdering, som även ibland kräver 
omräkning av de olika dimensionernas enheter till en gemensam. De som efter viktning med 
EMAT sedan utvärderats efter lägsta pris är tre till sitt antal, av dessa är två gjorda i Ronneby 
och en i Karlskrona. I Ronneby är den gemensamma enheten poäng och det finns över 200 
skallkrav och 10 procent börkrav respektive 36 skallkrav och tre olika enhetspriser, i 
Karlskrona är enheten fortfarande monetär med ett börkrav. Alltså sticker Karlshamn ut även i 
detta fall eftersom de inte alls använder EMAT och sedan lägsta pris utvärdering. Karlskrona 
gör skillnad mot Ronneby i användandet av monetär gemensam enhet. Detta betyder därför att 
det finns skillnader även vid denna värderingsprincip mellan kommunerna. Ronnebys 
användande av enhetspris kritiseras av Ewerhard och Fieseler (2003) då det fastställda 
enhetspriset som upphandlas kan öka kostnaderna på grund av att arbetstiden inte är fastställd 
och kan därmed driva upp priset. Ytterligare kritik från Ewerhard och Fieseler (2003) är att 
poäng inte är transparent, anbudsgivaren vet inte vilka poäng denne får då detta görs relativt 
andra anbud. Tikkanen och Kaleva (2011) kommer också med kritik men då i form av de 
procentsatser som anger hur dessa tre enhetspriser viktas där de menar att dessa ska spegla 
upphandlarens preferenser och därför är procent svårt då det inte är transparent vad dessa 
procent innehåller. Att använda denna värderingsprincip kan därför minska transparensen i 
upphandlingen väsentligt vilket försvårar för upphandlaren att få ut de preferenser av 
dimensionerna som denne har.  
 
Respondent A menar att pris var viktigast och att kvalitet reglerades av 36 skallkrav. Om då 
prisdimensionen är viktigast, är upphandlaren intresserad av att betala så lite som möjligt per 
timme och använder därför enhetspris. Men för att få en komplett prisbild av det som 
upphandlas, vad som faktiskt kostar minst för de olika momenten av upphandlingen används 
procent. Vad som skall framkomma här är att ja transparensen minskar men för upphandlaren 
är pris viktigast och viktar därför priselement, sen exakt hur kostnaden är fördelad på dessa 
enhetspriser spelar ingen större roll, upphandlaren vill ha det som är till lägst pris relativt 
andra anbud. Förutom enhetspris, skiljer sig tillvägagångssättet i Ronneby och Karlskrona 
också sig åt, Ronneby använder poäng som anses försvåra tolkningen av upphandlarens 
preferenser menar Che (1993). Till skillnad från poäng använder Karlskona sig av monetär 
enhet, då behövs ingen översättning eftersom utvärderingen är efter lägsta pris, pris var även 
viktigast för denna kommun i denna upphandling. En förklaring till att Karlskrona väljer 
denna mer komplexa värderingsprincip kan ges av att de värdesätter det incitament till ökad 
kvalitet i börkravet de angett.   
 
Den sista upphandlingen som inte diskuterats är även den gjord av Ronneby men skillnaden 
mot förra, gjord av samma kommun, är att istället för enhetspris används procent vid 
viktningen av dimensionerna samt även för börkrav. Man kan därför säga att upphandlaren 
vill ge incitament till ökad kvalitet med börkravet men att man är hård med över 200 skallkrav 
med tanke på kvaliteten men att upphandlaren inte kan bortse från priset, som upphandlingen 
utvärderas efter. När man viktar på detta sätt är det inte transparent enligt ovan att använda 
procent och oklart vilka preferenser upphandlaren har. Man kan därför inte fånga de 
kvalitetselement man önskar, så som användarvänlighet, genom att översätta dessa 
preferenser till absoluta monetära termer som skulle vara tydligast för att beskriva 
upphandlarens preferenser relativt poäng som delas ut efter procentviktning.  Detta kan anses 
vara nyttan med att använda poäng som Mateus, Ferreira och Carreira (2010) undrar över, 
upphandlaren upphandlar objekt med modeller som speglar deras preferenser, inte modeller 
för att anbudsgivaren ska vinna upphandlingar för att de är transparenta och förutsägbara.   
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Två av de resterande tre upphandlingar som kvarstår att diskutera av uppsatsens empiriska 
data är gjorda med poängvägningsmodell för utvärdering. Den ena är gjord av Ronneby och 
den andra av Karlskrona och man skulle då kunna säga att Ronneby och Karlskronas 
tillvägagångssätt med tanke på vilka värderingsprinciper de använder är mer lika än de i 
Karlshamn eftersom de i de upphandlade fallen inte använt poäng. Det som skiljer de två 
upphandlingarna med poäng åt är främst att Karlskrona värderat kvalitet väsentligt högre än 
Ronneby med över 200 skallkrav och 40-50 stycken börkrav som ger extrapoäng med 
multiplikator, viktat pris 40 procent och kvalitet 60 procent. Medan Ronneby har 22 stycken 
skallkrav och viktat priset 60 procent och kvalitet 40 procent. Karlskrona har alltså på varje 
punkt i värderingsprincipen valt att addera kvalitet, med över 200 skallkrav, börkrav som 
inbördes har olika betydelse och viktat kvalitet högst. Vilket även är det önskvärda från 
upphandlarens sida eftersom kvaliteten var viktigast jämfört då med att Ronneby ansåg att 
priset var viktigast i deras upphandling med poängvägningsmodell. Man kan därför använda 
denna modell för olika viktningspreferenser, vilket bör kunna förklara dess vida användning 
enligt Bergman och Lundberg (2009). Samma författare menar att det är en nackdel att 
modellen använder olika värde på specifika element men det verkar inte vara något problem 
för upphandlaren utan snarare önskvärt då man aktivt tagit hänsyn till detta med en 
multiplikatorfaktor. Med tanke på komplexiteten i dels utformningen av modellen i 
Karlskrona men samtidigt alla de olika kvalitetselementen som på olika sätt beaktas öppnar 
upp för illustration av både möjligheten att belysa väldigt många aspekter i upphandlingen 
men också för komplexiteten i tolkningen av upphandlarens preferenser.  
 
Samtidigt som modeller som Asker och Cantillon (2010) menar ger den poäng för att utverka 
mer kvalitet, det finns en möjlighet att poängsätta även om det är svårigheter att få en 
helhetsbild med alla olika delar av denna värderingsprincip. Chen (2008) menar att 
anbudsgivaren ska kunna räkna ut sin egenpoäng det vill säga med absoluta poäng men det 
ger samma svårighet som med absoluta monetära mått, då måste upphandlaren översätta 
poängen till ett fast värde som är beroende på preferensen (Che 1993). Detta är inte alltid en 
lätt uppgift om upphandlaren inte vet vad anbudsgivaren har att erbjuda. Enligt Che (1993) 
ska även rankningen av anbuden spegla preferensen därför kan det vara bättre för 
upphandlaren att modellen är mindre transparent för anbudsgivaren för att denne ska kunna 
erbjuda mer kvalitet som upphandlaren faktiskt har möjlighet att själv utvärdera. 
 
Den sista upphandlingen är gjord av Karlshamn som använder en modell varken Ronneby 
eller Karlskrona använt, kvalitetsutvärdering. Tillsammans med åtta skallkrav och tre börkrav 
som ges monetära avdrag rankas och utvärderas anbuden monetärt efter avdragen. Kritiken är 
hur man översätter ett kvalitetselement till ett monetärt värde som är avhängigt preferensen. 
Men samtidigt är modellen helt transparent då anbudsgivaren kan veta precis hur dennes 
anbud kommer att värderas och den är lättare att förstå. Ytterligare kritik kan sägas vara att 
den inte tillåter att upphandlaren rankar några av kvalitetselementen som inte är skallkrav 
inbördes om den viljan skulle finnas.  
 
Med denna diskussion som grund kan då sägas att det finns en rad olika tillvägagångssätt som 
skiljer sig dels i användning mellan kommunerna men också på sättet de tillverkas och 
används. Antalet steg och omräkningar hämmar transparensen för upphandlarens preferenser 
angående dimensionerna genom de olika valen av komplexitet av värderingsprinciperna. Så 
ja, upphandlande kommuner går definitivt tillväga på olika sätt då det inte finns två av de 
studerade upphandlingarna som gjorts på samma sätt och därför inte heller gjort på samma 
sätt mellan kommunerna. Det som avgör vilken modell som används är hur 
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värderingsprincipen tar hänsyn till det två dimensionerna pris och kvalitet och beroende på 
vilken av de två som anses viktigast och hur den bäst blir belyst med värderingsprincipen.  

5.6 Skillnader & likheter i upphandling mellan kommuner med samma 
objekt 
Eftersom tidigare diskussion redan avslöjat att ingen av upphandlingarna är gjorda med exakt 
samma värderingsprincip är det korta svaret på den andra forskningsfrågan, nej. Det beror inte 
på typen av objekt hur värderingsprincipen tillkommer eftersom ingen varken livsmedel, 
system eller markarbete är gjort med samma värderingsprincip. Frågan blir därför djupare än 
så och behandlar hur de olika variablerna i värderingsprincipen är beroende på objektets 
dimensioner, i form av pris och kvalitetet i valet av värderingsprincip. Är kvaliteten istället 
verifierbar kan den med krav på exakta objekt även det regleras av upphandlaren.     

5.6.1 Livsmedel 
För att ta reda på ett objekts pris kan upphandlaren som Flambard, Lasserre och Mohnen 
(2007) skriver om själv utföra eller producera det som behövs. Men det är inte alltid möjligt 
eller värt det kostnadsmässigt, vilket har varit fallet med de objekt som denna uppsats studerat 
däribland livsmedel. Enligt matrisen har upphandlingen av livsmedel skett antingen med 
skallkrav och viktningen och utvärdering efter lägsta pris som är gjort av två kommuner eller 
med 22 skallkrav och en poängvägningsmodell och referensgrupp. Ronneby och Karlshamn 
ansåg att kvalitet var viktigast medan Karlskrona ansåg pris vid upphandling av livsmedel. 
Lewis och Sappington (1991) som hävdar att verifierbar kvalitet är användbart vid 
upphandling har en poäng eftersom kan kvaliteten på varorna verifieras kan de ställas som 
skallkrav i förfrågningsunderlaget. Svårigheter med verifieringen av objektets 
kvalitetselement ger en förklaring på varför så många som 200 skallkrav använts i en av 
upphandlingarna för att på produktnivå ställa krav enligt respondent D. Men också varför 
Ronneby använt en referensgrupp för att fastställa kvalitet på objektet i upphandlingen. 
Karlskrona har gått samma väg som Karlshamn förutom färre skallkrav, vilket kan bero på 
upphandlingens omfattning. Detta kan vittna om att livsmedel faktiskt kan fångas av skallkrav 
och därför kan utvärderas efter lägsta pris. Delar av det långa svaret när det kommer till 
upphandling av livsmedel är att det är beroende på värderingsprincipen, för att upphandlaren 
vill ha kvalitet på objektet. Denna kvalitet kan beroende på hur värderingsprincipen utformas 
fås på olika sätt och om det kan fångas av skallkraven eller av en referensgrupp.  

5.6.2 System 
Dimitri (2013) ger förslaget att upphandlaren bör se till objektets livcykel vid upphandling. 
Detta kan vara klokt om man upphandlar system, då detta inte är en förbrukningsvara utan ska 
användas över tid. För att objektet det vill säga systemets karaktär är dels komplext men 
också ska vara i år därför kan Asker och Cantillon (2010) resonemang vara rimligt i detta fall 
eftersom de menar att kvaliteten som upphandlaren beaktar beror på objektet. Alla tre 
kommuner ansåg att när system upphandlas är kvaliteten viktigast. Det ges också av de 
komplexa modeller som använts vid dessa upphandlingar där den första har över 200 
skallkrav, viktat pris 40 procent och kvalitet 50 procent tillsammans med 10 procent börkrav. 
Den andra upphandlingen har samma antal skallkrav men istället för procent ges börkrav 
extra poäng och viktningen blir därför samma. Man skulle därför kunna anta att detta är 
gängse tillvägagångssätt. Men Karlshamn har använt 14 stycken skallkrav och viktat efter 
lägsta pris, vilket inte stämmer överens med komplexiteten av de andra kommunernas val av 
värderingsprincip. Det skulle kunna förklaras av att detta senare system inte varit lika 
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omfattande eller att kraven på den samma varit tydligare, oavsett har det med vilken kvalitet 
upphandlaren vill ha på upphandlingen av objektet.      

5.6.3 Markarbete  
Vid upphandling av markarbete såg alla respondenter A, B och C att priset var viktigast, 
respondent C uppgav också att kvaliteten för dem var viktig. Respondent Cs svar kan då även 
hänga samman med deras val av modell, kvalitetsvärdering då denna skiljer sig från de andra 
två då det tar större hänsyn till kvalitet än de som är utvärderade efter lägsta pris med olika 
tillvägagångssätt. Skallkraven för detta objekt är färre än de andra då de har mellan 8-36 
stycken det vill säga upphandlaren beaktar inte fler än dessa kvalitetselement. Det som är 
intressant är att det i två av tre upphandlingar används börkrav, detta kan då sägas vara för att 
ge incitament till att öka kvaliteten utan att upphandlaren vill ge ett högre pris utan det 
väsentliga är att priset är det lägsta.  
 
Vi kan nu dra den slutsatsen att det finns vissa indikationer på vilken modell som är gängse 
att använda för olika objekt men att det inte är den enda utan det finns alternativ. Det finns 
likheter när det kommer till sammansättningen av värderingsprincipen för de olika typer av 
objekt som studerats det vill säga vilken variabel som valts, men främst används den modell 
som anses vara mest kompatibel med den dimension av upphandlingen upphandlaren anser 
vara av mest värde. 
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6. Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenteras slutsatser som framkommit med tanke på 
forskningsfrågorna. Även om avsikten är att generalisera finns det vissa begränsningar som 
tas upp. Det reflekteras över uppsatsen som helhet och vidare ges förslag till fortsatt 
forskning inom ämnet. 
 
Slutsatsen blir för att den offentliga upphandlingen ska fungera trots att dessa upphandlingar 
görs på den privata marknaden, krävs att de preferenser och krav som upphandlaren har 
tydligt framgår i förfrågningsunderlaget. Men samtidigt är kraven konkurrenshämmande och 
därför balanserar upphandlaren mellan sina preferenser i form av olika krav samt en 
prisökning och en prispress i form av konkurrensutsättning av anbuden sinsemellan. När det 
kommer till kvalitet har upphandlaren två sätt att hantera icke-verifierbar kvalitet, med 
börkrav och referensgrupp där den sistnämnda är kostsam samt mindre transparent.  
Svar på första forskningsfrågan blir således att både viktning med lägsta pris och EMAT tar 
hänsyn till pris och kvalitet men på olika sätt. Det är dels beroende på varan och dess kvalitet 
men också huruvida upphandlarens preferenser går att fånga med skallkrav. Det som kan 
tilläggas när det kommer till både val av gemensam enhet som ofta är beroende på vilken 
utvärdering som används, är att ju fler steg med översättningar av preferenser eller utdelning 
av enhetsmått ju mer komplex blir värderingsprincipen för upphandlingen. En komplex 
värderingsprincip försvårar på två sätt, dels att anbuden ska svara på upphandlarens 
preferenser men också utvärderingen som jämför anbuden blir svår och visar inte alltid tydligt 
vilket som är det mest fördelaktiga anbudet. Svaret på den andra forskningsfrågan menar vi är 
att det inte specifikt är beroende på objektet som upphandlas vilken värderingsprincip som 
används. Det finns flera möjligheter till val av värderingsprincip för samma objekt och därför 
är det av större betydelse att modellen speglar de preferenser upphandlaren har på objektet 
snarare än objektet i sig.   

6.1 Begränsningar 
De begränsningar som gjorts i denna uppsats berör dels de studerade kommunerna men också 
den insamlade empirin samt den valda teorin. När det kommer till kommunerna har det gjorts 
ett bekvämlighetsurval som gör att denna studie endast studerat svenska förhållanden i 
upphandlingar som kan begränsa generaliserbarheten till andra länder. Med tanke på den 
insamlade empirin studerades tre olika objekt, huruvida dessa kan representera andra objekt 
för upphandling är svårt att avgöra. Men det som kan nämnas är att de alla använt sig av de 
huvudmodeller för anbudsutvärderings som är gängse i upphandlings sammanhang. Den 
presenterade teorin har varit begränsad till värderingsprinciperna, medan det även tagits upp 
två andra synsätt när det kommer till upphandling där Rönnbäck (2012) är den ena och Asker 
och Cantillon (2010) är den andra. Detta har gjorts för att belysa att det även finns andra 
synsätt i ämnet så som TQM och upphandlarens optimala upphandlingsteknik men 
fortfarande med samma perspektiv. Därför menar vi att det kan finnas andra delar av 
upphandlingen som inverkar på värderingsprincipen än de som tagits upp här, som ges av ett 
annat fokus på upphandling.  
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6.2 Reflektion 
Det har framkommit att skallkrav spelar en central roll i upphandlingen och då antalet 
skallkrav är varierande dels avhängigt hur många varor som upphandlats samtidigt men också 
hur många krav som ställs på varje objekt. Det blir således också en fråga för 
värderingsprincipens komplexitet hur många skallkrav det finns och om det gjort någon 
skillnad om antalet objekt varit färre eller fler. Ytterligare en aspekt är den monetära summan 
för upphandlingen och hur den påverkar värderingsprincipen, det står klart att det inte 
upphandlas för hundralappar utan att summan är större. Det upphandlas efter behov och 
därför vet upphandlaren inte upphandlingens pris när förfrågningsunderlaget framkommer. 
Men en tanke på att det inte skulle spela någon som helst roll för värderingsprincipen ter sig 
ändå orimlig eftersom budgeten inte är oändlig.        

6.3 Förslag till framtida forskning  
Två förslag har framkommit som kan vara till nytta för fortsatt forskning. För det första att det 
inte funnits någon tidigare forskning när det kommer till börkrav, vad det kan bero har inte 
heller framkommit i denna uppsats litteraturstudie eller undersökning. På grund av frånvaron 
hur börkrav används samt dess utbredning kan vara av intresse. För det andra är det inte givet 
för upphandlaren vad mer upphandlingen får kosta när denne väljer att lägga större fokus på 
kvalitetsdimensionen än priset. Det vill säga hur mycket högre blir priset med så mycket mer 
kvalitet, att det kommer att kosta mer kan vara ett faktum men till hur mycket mer relativt den 
ytterligare kvaliteten som fås.  
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Bilagor 
Bilaga 1, Intervjuguide 
 
1. Var priset eller kvaliteten viktigast i denna upphandling? Eller något annat?  
2. Varför var det så?  
3. Vad avgjorde att priset hamnade på den nivån, vilken var den främsta orsaken? 

- Kommunens budget? 
-Att upphandling ska vara konkurrensutsatt? 
-Med tanke på varan? 

 
4. Var kvaliteten verifierbar eller icke-verifierbar för denna upphandlingen? 
5. Fanns det olika kvalitetselement? I sådan fall vilka? 
6. Hur utvärderades anbuden? 
7. Hur bestämde ni vilken utvärderingsmodell som skulle användas i detta fall?  
8. Hur fick ni pris och kvalitet jämförbara i samma enhet? 
 
9. Vilka aspekter av varan tog modellen hänsyn till? Med tanke på pris, med tanke på  

kvalitet? Saknades något? 
10. Såg ni några problem eller brister när det kommer till viktning i just detta fallet? 
11. Vad var målet med upphandlingen? Utifrån kommunen som organisation? 
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Bilaga 2, Intervjusammanställning 

Fet text indikerar följdfrågor eller påståenden någon av intervjuarna ställt respondenten i 
syfte att utveckla svaret.  

Ronneby kommun 
På frågor kring de tre undersökta objekten som upphandlats av Ronneby kommun svarade 
Teo Zickbauer för, hon är upphandlingssamordnare vid samordning, utredning och 
sekretariatenheten på kommunen i Ronneby. Zickbauers arbetsuppgifter består av att 
samordna upphandlingar samt förvaltning av kommunens ramavtal. Hon är även rådgivare i 
upphandlingsfrågor och respondent A i vår undersökning.  

Livsmedel 
1. Priset eftersom det var 60 procent och kvalitet 40 procent.  
2. För att kvaliteten kan vi reglera med skallkrav på livsmedel. Vi kan sätta höga krav för att 
få det vi vill ha från början. Vem bestämmer vilka krav som ska sättas? Vi tillsatte en 
referensgrupp för att utforma kravspecifikationen och den innehåller högt ställda skallkrav. 
Dessa skallkrav innefattade bland annat krav på köttets spårbarhet, sortimentbredd, 
transportvillkor, hantering och märkning. Upphandlingen skulle även uppfylla de uppsatta 
miljömål, sociala- och etiska krav som finns i kommunen. På grund av dessa skallkrav fick 
kommunen enbart in ett anbud, som dessutom var från deras tidigare leverantör. Hade det 
varit fler anbud som kommit in hade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet antagits 
utifrån en viktning av pris och kvalitet där priset stod för 60 procent och kvaliteten för 40 
procent. Kvaliteten på produkterna skulle sedan bedömts av en referensgrupp utifrån resultat 
efter tillagning, smak och konsistens. Efter provsmakningen hade det anbud med bästa 
bedömningen fått tio poäng och de övriga fem poäng i respektive kategori (tillagning, smak 
och konsistens). 
3. Nej, kommunens budget spelar ingen roll. Med tanke på varan.  
4. Verifierbar på grund av att vi krävde märkning och innehållsförteckningen.  
5. Ja, i form av flera olika skallkrav.  
6. Så som det står i underlaget, efter poäng.  
7. Som jag nämnde tidigare får bästa bedömning tio poäng och resten fem poäng, det är den vi 
brukar använda.  
8. Vi använde poäng.  
9. Ja den tog hänsyn till priset och kvaliteten men smaken och konsistensen går ej att fånga 
det saknar modellen. Men miljömål, sociala och etiska krav uppnås också.  
10. Nej. 
11. Att produkterna måste uppfylla behovet.  

System 
1. Kvaliteten var viktigast den värderades 60 procent och var uppdelad med 10 procent för 
börkraven och 50 procent för användarvänligheten. 
2. Det berodde på att vi ville ha hög funktionalitet och det var vi beredda att betala för. Vi 
använde oss av en referensgrupp som bedömde användarvänligheten för att få det vi ville ha.  
3. Verksamhetenskrav på varan avgjorde priset.  
4. Verifierbar, vi använde oss av referenser och intyg som anbudsgivarna får visa upp. De var 
också här och visade systemet för att vi skulle se att de levde upp till kraven vi ställde. Men 
de levde inte upp till dem sen i slutänden i alla fall men ändå.    
5. Ja, läs förfrågningsunderlaget med skallkrav.  
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6. Enligt poängregeln det görs alltid när poängmodellen används. Det var tre anbud som 
inkom och utvärderades.  
7. Vi använder alltid samma poängvägningsmodell men här fick dock börkraven olika pris 
också.  
8. Vi använde poäng.  
9. Nej inget saknades. 
10. Nej.  
11. Samma som innan, att produkterna måste uppfylla behovet. Men här var funktionaliteten 
också jätteviktig ett datasystem måste ju fungera därför blir det så viktigt med användningen.  

Markarbete 
1. Priset, nej inget annat bara pris. Däremot var priserna uppdelad i olika delar; timpris för 
markarbeten, timpris för maskiner och enhetspriser för markarbeten. Varje del var i sin tur 
sedan uppdelad i flera underkategorier. Timpriset för markarbete viktades sedan med 50 
procent, timpriset för maskiner med 25 procent och enhetspriserna för markarbeten med 25 
procent. 
2. För att kvalitetskraven var skallkrav och alla tre anbud som inkom uppfyllde dessa. 
Skallkraven inkluderade bland annat att det skulle finnas certifieringar för maskinerna samt 
miljökrav på dem. 
3. Varan.  
4. Verifierbar på grund av skallkraven.  
5. Ja, det fanns 36 skallkrav som ni kan titta på i förfrågningsunderlaget.  
6. Med poängvägningsmodellen.  
7. Det var beroende på modellen. 
8. För att göra anbuden jämförbara räknade vi om priserna till poäng och med poäng viktade 
vi priset i de olika delarna som jag nämnde tidigare. Vi har valt en skala där tio är den högsta 
poäng ett anbud kan få. 
9. Inget saknades.  
10. Nej.  
11. Samma som på förra objektet att produkterna måste uppfylla behovet.  
 

Karlskrona kommun 
Mikael Augustsson är upphandlare på upphandlingsenheten sedan 2009 på Karlskrona 
kommun. Augustsson svarade som respondent B på intervjufrågorna till objekten som 
studerats hos Karlskrona kommun.  

Livsmedel 
1. Upphandlingen utvärderades efter lägsta pris så det var 100 procent pris. Dock med många 
skallkrav eller kvalitetskrav.  
2. På grund av många skallkrav. Okej, och hur gick det till? Beslutet att värdera enligt lägsta 
pris fattades av en styrgrupp som under utformandet av förfrågningsunderlaget uppgav 
kvalitetskraven som skallkrav vilket ledde till att lägsta pris blev den lämpligaste 
anbudsvärderingsmodellen. Därför var det tack vare de högt uppsatta skallkrav som fanns 
specificerade i förfrågningsunderlaget som de inkomna anbuden uppfyllde alla kvalitetskrav 
och därför var det möjligt att utvärdera efter lägsta pris.  
3. För att upphandlingen skulle vara konkurrensutsatt.  
4. Helt verifierbar i och med alla skallkrav.  
5. Nej. Bara en, en hög nivå krävdes från början.  
6. Efter priset, vi tog förra årets förbrukning och gångade med kilopriset.  
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7.  I och med styrgruppen. 
8. Monetärt eftersom vi använde lägsta pris.  
9. Skallkraven täckte allt men leveranskapaciteten hos det vinnande anbudet är svårt att veta 
på förhand. De måste ju kunna leverera den mängd som de lovat. 
10. Nej.  
11. Som det står i förfrågningsunderlaget, att servera en allsidig kost.  

System 
1. En referensgrupp tillsattes som sedermera gjorde bedömningen att mjuka värden, såsom 
användarvänlighet, hade så pass stor betydelse att kvalitet skulle stå för 60 procent av 
viktningen. 
2. Referensgruppen gjorde den bedömningen. De ansåg att användarvänligheten är en viktig 
synpunkt och att mjuka värden hade större betydelse.  
3. Upphandlingen skulle vara konkurrensutsatt och det var den eftersom det inkom tre anbud.  
4. Verifierbar.  
5. Ja, i och med multiplikatorfaktorn. Hur användes den? Utöver att kvaliteten bedömdes 
utifrån börkrav, som alltså också gav poäng som sedan användes vid viktningen hade poängen 
för kvalitet även olika värde och vi använde en så kallad multiplikatorfaktor för att ge dem 
olika tyngd.  
6. Med utvärderingsgruppen som var 22 personer. Poängen viktades mot priset och lades 
sedan ihop.  
7. Styrgruppen bestämde 40 procent 60 procent utifrån vad som är rimligt. Poäng, 
upphandlaren bestämmer. 
8. Vi använde poäng, prispoäng tillsammans med den relativa modellen. Så ni räknade om 
pris och kvalitet till poäng först? Ja pris och kvalitet till poäng för att göra dem jämförbara 
och sedan poängvägningsmodell. 
9. Den tog hänsyn till totalpriset, under hela avtalsperioden. Kvalitet genom alla olika delar, 
grupper och poänguppdelning. Delvikter sedan 40/60.  
10. Nej.  
11. Att gå framåt med e-hanteringen, ni kan läsa mer i förfrågningsunderlaget om mål och 
syfte.  

Markarbete 
1. Priset, men det fanns skallkrav. Pris var 100 procent.  
2. Vi ville ha fler leverantörer på samma typ av maskin på grund av att det ibland kan vara 
akut, till exempel vid en vattenläcka och de vill då ha en eller två reserver tillgängliga. 
Leverantörerna rangordnas därför efter sitt timpris för varje maskin. 
3. Kombination av alla tre, kommunens budget, varan och konkurrensutsättningen.  
4. Verifierbar till exempel genom att man kunde kolla upp maskinernas registreringsnummer i 
Trafikverkets register så man kan kolla för att säkerställa att de hade de kapaciteter som 
angetts i anbudet. 
5. Ja, flera olika i miljökraven. Där finns ju olika certifieringar och utsläppskrav som ska 
uppfyllas.  
6. Först gjordes kontroller av skallkraven så att leverantören uppfyllde dessa. Sedan kollades 
priset och då en total priskorg. Miljö premierades i några fall och fick ju då prisavdrag.  
7. Det är vedertaget att man har timpris på maskin och förare.  
8. Pris per timma användes som enhet.  
9. Kvaliteten tar den inte hänsyn till.   
10. Nej.  
11. Målet var att säkerställa att vi alltid har maskiner tillgängliga för olika typer av arbeten. 
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Karlshamn kommun 
AnnaKarin Landgren är upphandlare på upphandlingsenheten i Karlshamns kommun och är 
respondent D i denna undersökning. Landgren svarade på frågor rörande 
livsmedelsupphandlingen som gjordes av Karlshamns kommun. I Landgrens arbetsuppgifter 
ingår bland annat ansvar för upphandlingar av livsmedel, pensionsförvaltning och 
utbildningar till lärcenter. Kristin Martinsson är även hon upphandlare på Karlshamns 
kommun, hon svarade på intervjufrågorna som behandlade objekten system och markarbete 
som respondent C. Martinsson arbetar med varu- och tjänsteupphandlingar och har bland 
annat ansvar för upphandlingar rörande bemanningssjuksköterskor, glasögon för 
bildskärmsarbete samt internethandling av livsmedel inom Omsorgsförvaltningen.   

Livsmedel 
1. Det var kvaliteten trots lägsta pris. Det fanns skallkrav på produktnivå till exempel 
förpackning och saltnivå i ost. Vilken roll spelar förpackningen? Förpackningarna måste 
vara hanterbara för köken därför får de inte vara för stora eller för tunga till exempel 
rissäckar. När det kommer till skallkraven försöker leverantörerna smula sönder skallkraven 
genom att fråga om liknande produkter är okej till exempel sockerhalt i ketchup för att tjäna 
mer genom att använda egna varumärken. Många av skallkraven var på produktnivå och 
bestod till exempel av storlekskrav på exempelvis schnitzlar, de skulle ha en viss storlek för 
att säkerställa ett visst näringsvärde.     
2. Därför att det är ett område som berör alla, det finns en kostpolicy. Det görs 
kostberäkningar för att näringsvärden ska vara tillgodosedda i maten genom Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO).  
3. Konkurrensen, kommunen fick för denna upphandling in två anbud. 
4. Verifierbar. 
5. Många! Både på enskilda produkter och förpackningsstorlekar. 
6. Lägsta pris, man sammanställer priserna på alla enskilda produkter och den anbudsgivaren 
med lägsta pris totalt fick kontraktet. 
7. Eftersom man kunde ställa skallkrav kunde vi använda lägsta pris.  
8. Enheten ändrades aldrig eftersom vi det var efter lägsta pris.  
9. Den tog hänsyn till varan, leverans, förpackning. Men det saknades en vitesklausul. Vad 
menar du då? Jo, om inte leverantören levererar det utlovade som i detta fall var att de 
levererade för små bitar av purjolök så får leverantören betala ett belastningspris, det 
saknades.    
10. Nej.  
11. Att få ett heltäckande avtal på livsmedel där produkterna motsvarar kostpolicyns så 
fördelaktigt som möjligt.     

System 
1. Lägsta pris, med höga skallkrav därför är priset viktigast. 
2. Personalen på biblioteket som skulle använda systemet visste vad de ville ha och vad de 
behövde så de kunde ställas som skallkrav.  
3. Varan eftersom den passade behovet.  
4. Verifierbar.  
5. Nej.  
6. Kollade att företagen uppfyller skallkraven. Och sen lägsta pris och då en totalsumma för 
allt.  
7. Skallkraven avgjorde detta.  
8. Monetärt.  
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9. Både pris och kvalitet. Ej konkurrenshämmande. Det inkom tre anbud.  
10. Nej 
11. Att öka målet med självbetjäning som är en vision. Service till medborgarna till ett bra 
pris.   

Markarbete 
1. Både pris och kvalitet var viktigt, framför allt miljömålen. Man anger pris per ton, 2800 ton 
handlade detta om.  
2. Främst på grund av miljötänket. 
3. Det är varan eller tjänsten som avgör hur man utvärderar. 
4. Verifierbar.  
5. Ja i och med börkraven. Det fanns tre kvalitetsparametrar. Om anbudsgivaren uppfyllde 
börkraven fick de monetära avdrag på slutpriset vilket resulterade i ett jämförelsetal. Den 
anbudsgivare med lägst jämförelsetal var slutligen den som vann kontraktet. 
6. EMAT och ett pris per ton. Så gjordes avdrag med kvalitetspris för att få fram ett lägsta 
utvärderingspris.  
7. Tillsammans med kravställaren.  
8. Kvalitet till monetära värden. Kvaliteten ska motsvara hur de värderas.   
9. Höga skallkrav kunde också tas hänsyn till. Miljöcert på stället och tjänsten.  
10. Nej. Vinnande anbud uppfyllde alla börkrav. 
11. Målet eller syftet var avhämtning enligt gällande lagstiftning.  
 


