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1 Inledning
Ett av de viktigaste målen för många inköpare och upphandlare är att skapa långsiktiga och 
lönsamma lösningar åt sin uppdragsgivare. Detta mål kräver att inköparen så långt som möjligt har 
ett totalvärdesperspektiv eller helhetssyn med avseende på kostnader. Det är just helhetssyn som 
är en av de främsta skillnaderna mellan profes-
sionellt inköp och lekmannainköp. Den profes-
sionella inköparen agerar rationellt genom att 
analysera affärsupplägg, modeller, leverantörs-
marknader etc för att finna den ekonomiskt mest 
fördelaktiga lösningen, detta till skillnad från 
lekmannen som styrs av känslor, bekvämlighet 
och de allra enklaste ekonomiska parametrar-
na såsom exempelvis lägst pris. Professionella 
inköpare talar idag gärna om termerna total-
kostnadsanalys, livscykelkostnader såsom 
benämningar på helhetssyn. En populär modell 
är den så kallade isbergsmodellen som utarbe-
tats av företaget Eastman Kodak1, vilken brukar 
visualiseras såsom här bredvid:

1.1 Bakgrund
En ny lagstiftning för offentlig upphandling trädde i kraft 1 januari 2008. Den nya lagstiftningen 
liknar i stort sett den föregående, men en viktig skillnad är uppdelningen i upphandlande enheter 
och upphandlande myndigheter. Lagstiftningen bygger på EU-lagstiftningens definition på affärs-
mässighet genom de fem grundprinciperna; icke-diskriminering, likabehandling, transparens, 
proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Lagstiftningen sätter upp ramarna för inköparens arbetsprocesser, förhållningssätt och metoder. 
Inom dessa ramar tillämpar inköparen modeller som kan hämtas ur klassiska inköpsfilosofier, 
moderna inköpsskolor etc. Ramverket är inte bara en ram utan det skall också vara ett stöd för 
inköparen att agera affärsmässigt. Lagstiftningen är förvisso sådan att den ställer stora krav på 
inköparen att ha en utstuderad strategi, för att lyckas fullt ut.

1.2 Syfte
Denna uppsats syftar till att belysa hur en inköpare eller upphandlare, inom ramen för gällande 
lagstiftning, kan upphandla varor och tjänster på ett sådant sätt att faktorer hos mottagaren 
samverkar på ett optimalt sätt med leverantörernas möjligheter att skapa optimala lösningar. 

1.3 Metod
Ur litteraturen har hämtats de grundläggande förutsättningarna för hur upphandling sker inom 
lagens ramar, samt hur dessa påverkar inköparens handlingsfrihet.  Ur ett skarpt förfrågnings-
underlag studeras hur en upphandlare valt att omsätta olika parametrar hos mottagaren till 
monetära värden i utvärderingskriterierna. Genom att räkna om den klassiska poängmetoden till 
monetära mervärden belyses hur upphandlaren värderat anbudens innehåll.

1.4 Avgränsningar
Den här uppsatsen tar sikte på att exemplifiera en metod att utforma förfrågan för att skaffa sig ett 
totalvärdesperspektiv, det finns dock betydligt fler metoder än vad som beskrivs här.
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2 Ramverket - Lagstiftningen

2.1 Allmänt
Syftet med att reglera de offentliga inköpen inom EU är att skapa 
konkurrens och en sund europeisk marknad. Utgångspunkten är de 
grundläggande principerna som satts upp för handel i och mellan 
EU-länder, nämligen; icke-diskriminering, likabehandling, transpa-
rens, krav på proportionalitet samt ömsesidigt erkännande. Dessa 
principer skall finnas som garant för att alla leverantörer skall få 
samma affärsmässiga möjlighet att vinna en upphandling.

2.2 Lagen om offentlig upphandling
Sedan första januari 2008 är lagen om offentlig upphandling uppdelad i två lagar LOU (2007:1091) 
och LUF (2007:1092). I korta ordalag kan skillnaden beskrivas som att LOU avser upphandlande 
myndigheter och LUF avser upphandlande enheter; i denna uppsats benämns de gemensamt 
upphandlande enheter. En stor skillnad är storleken på tröskelvärden.  För de juridiska personer 
som faller under dessa lagar är de indispositiva. 

I övrigt har en upphandlare att beakta övrig lagstiftning vid planering och utformning av förfrågnings-
underlag. Som viktiga exempel kan nämnas avtalslagen, skadeståndslagen, köplagen och produkt-
ansvarslagen. Vissa av dessa är dispositiva och ger upphandlaren och anbudsgivare handlings-
frihet, medan andra är indispositiva och sätter ut tydliga gränser.

De främsta delarna i lagstiftningen som inköparen har att beakta vid val av upphandlingsstrategi 
är upphandlingsförfarande, alternativa utföranden och metod för anbudsutvärdering. LOU/LUF 
definierar följande upphandlingsförfaranden:

• Öppen upphandling
• Selektiv upphandling 
• Förhandlad upphandling
• Förenklad upphandling
• Urvalsupphandling
• Direktupphandling

Av dessa förfaranden har den upphandlande enheten rätt att förhandla med anbudsgivarna i de 
fall förhandlad-, förenklad- och direktupphandling valts. Förhandling innebär i detta avseende att 
anpassa anbuden till förfrågningsunderlaget, däremot får inte förhandlingen leda till en förändring 
av förfrågningsunderlaget. Genom att i dialog resonera med anbudsgivarna finns det sannolikt 
större chans att bättre lösningar erbjuds, exempelvis är det vanligt att anbudsgivare tolkat under-
laget felaktigt. 

LOU/LUF Kapitel 12 ställer upp huvudreglerna för anbudsutvärdering. De två huvudregler-
na är mest ekonomiskt fördelaktiga och lägst pris, som i nämnd ordning kan anses reflekte-
ra totalvärdesperspektiv eller tydlighet. LOU/LUF anger också att kriterierna måste viktas eller 
rangordnas, vilket också ska framgå av förfrågningsunderlaget. Den bekväme inköparen, som 
vill minska riskerna för överprövning, håller sig sannolikt till skall-krav och metoden lägst pris, 
medan inköparen med totalvärdesperspektiv väljer mest ekonomiskt fördelaktiga lösning, som 
ger anbudsgivarna större förutsättning att utforma en lösning efter sina egna och den upphand-
lande enhetens förutsättningar. I en del fall är det dock så pass svårt för upphandlaren att utforma 
användbara utvärderingskriterier att det bästa är att hålla sig till skall-krav. Det finns också en risk 
att komplicerade utvärderingskriterier utestänger små företag9.

LOU/LUF Kapitel 6, 9§/10§ medger anbudsgivarna att lämna förslag på alternativa utföranden i 
det fall utvärderingskriteriet ekonomiskt mest fördelaktiga anbud valts. Förutsättningen är dock 
att detta angivits i förfrågan samt att minimikrav angivits. Genom att anbudsgivarna ges större 
handlingsfrihet torde sannolikheten för optimala helhetslösningar öka.

Affärsmässighet

Icke-diskrimineringsprincipen

Likabehandlingsprincipen
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3 Förfrågningsunderlaget 

3.1 Allmänt
Förfrågningsunderlaget är inom alla former av professionellt inköp det mest effektiva sättet att 
styra in anbudsgivarna mot så korrekta anbud som möjligt. I förfrågningsunderlaget samman-
ställer upphandlaren mottagarens behov samt hur anbudsgivarna ska formulera sina anbud för 
att tillmötesgå kraven.

Till skillnad från annan inköpsverksamhet så måste förfrågningsunderlaget från en upphandlande 
enhet, under LOU/LUF, även beakta kraven i nämnd lagstiftning och då i synnerhet de gemen-
skapsrättsliga kraven (LOU 1 kap. 9§ samt LUF 1 kap. 24§).

3.2 Utformning av förfrågningsunderlaget
I en anbudsbegäran med tillhörande förfrågningsunderlag krävs, för en korrekt tillämpning av 
LOU/LUF, följande delar:

• Information om upphandlingsförfarande
• Upphandlingstidsplan, tidsfrister
• Instruktioner om anbudets utformning och inlämnande
• Leveransomfattning, eller instruktion därom
• Pris-/ersättningsmodell
• Kvalificeringskrav
• Utvärderingskriterier och viktning/rangordning av dessa

Av dessa punkter är det delarna som berör leveransomfattning, pris och utvärderingskriterier som 
är centrala ur ett totalvärdesperspektiv.

3.3 Leveransomfattningen och kravspecifikationen
Upphandlaren kan välja att ge anbudsgivarna olika stora frihetsgrader vid utformande av anbudets 
leveransomfattning, dvs svaret på upphandlarens kravspecifikation. Denna ena ytterligheten är 
en leveransomfattning beskriven av upphandlaren och angiven som ett enda skall-krav, medan 
den andra ytterligheten är en full frihet för anbudsgivaren att själv beskriva leveransomfattningen. 
Större frihetsgrader ställer större krav på upphandlaren att utforma utvärderingsmodellen. I 
Sverige har vi utvecklat begreppen i upphandlingsdirektiven till benämningarna skall-krav och bör-
krav2. Där skall-krav är sådana krav som måste uppfyllas för att anbudet ska kunna godkännas 
medan bör-krav anknyter till utvärderingskriterierna. Ett par ännu friare krav som förekommer är 
så kallade ange-krav och beskriv-krav, vilka också anknyts till utvärderingskriterierna.
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3.4 Pris- eller ersättningsmodell
Upphandlaren har ett dilemma vid val av prismodell: Stora frihetsgrader ger sannolikt möjlighet 
för anbudsgivarna att optimera sina priser efter egna förutsättningar. I motsats står svårigheten 
att jämföra anbuden. För en offentlig upphandlare kan det te sig svårt att ge stora frihetsgrader, 
eftersom detta kan ge oanade överraskningar när anbud inkommer, som sedan blir svåra att 
utvärdera. En upphandlare måste med andra ord ge en exakt prismodell och bör därför skaffa sig 
kunskaper om prismodeller för produkten som är föremål för upphandling.

Anbudsgivarna kommer att basera sitt pris på en 
blandning av faktorerna marknadsförutsättningar, 
kundvärden och anbudskalkyl3 4, upphandlaren 
måste därför anpassa sin modell efter dessa para-
metrar.

I en ideal värd där full konkurrens råder kommer 
priset att forma sig å ena sidan efter produkt-
kostnaderna i anbudskalkylen, å andra sidan efter 
utvärderingskriterierna, vilka kan anses motsvara 
kundvärden hos mottagarorganisationen. På en 
oligopol eller monopol leverantörsmarknad kommer 
det dock att vara marknadsförutsättningarna som 
styr och då kan upphandlaren bli tvungen att 
anpassa sig efter dem. 

3.5 Utvärderingskriterier
Som nämnts ovan tillåter LOU/LUF två alternativa utvärderingsgrunder, lägst pris och det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (LOU/LUF 12 kap. 1§). Om inget kriterium angivits gäller 
lägst pris, det är med andra ord viktigt att ange vilken utvärderingsgrund som skall gälla.

Lägst pris ställer krav på, en av upphandlaren, väl beskriven leveransomfattning vilken är att 
betrakta som ett skall-krav. Anbudsgivaren kan inte dra någon fördel av att erbjuda något extra 
som kan ha mervärden hos mottagaren. Metoden är, tillämpad på rätt sätt, bekväm eftersom den 
minskar risken för överprövningar.

Vid val av metoden mest ekonomiskt fördelaktiga bedöms anbudsgivarens svar på upphandlarens 
bör-krav och andra fria krav och omsätts i någon form av ekonomiska nyckeltal. Uppfyllda 
skall-krav anses vara avspeglade i priset och kan inte ge några andra fördelar vid utvärdering. 
Upphandlaren måste så tydligt som möjligt ange hur omräkningen till nyckeltal ska gå tillväga8, 
tyvärr glöms detta av många upphandlare.

Det finns ett flertal olika metoder för nyckeltalsberäkning varav de vanligaste bygger på att 
uppfyllnaden av bör-kraven poängsätts enligt en given skala. Skalan måste vara angiven i 
förfrågningsunderlaget8. Därefter räknas pris om till poäng. Poäng räknas ihop genom att vikta 
olika värderingsgrunder. En annan vanlig metod är mervärdesmetoden som bygger på att uppfyll-
nad av bör-krav poängsätts på en relativ skala. Varje värderingsgrund ges ett mervärde som 
fungerar som viktning. Mervärdena räknas sedan bort från priset.

Det förekommer ett par olika skolor vad avser poängsättning; 1. Relativ poängsättning där poängen 
sätts i förhållande till de andra anbuden och 2. Absolutprissättning där poäng sätts i förhållande till 
en given skala. Absolutprissättning torde vara det mest optimala ur ett totalvärdesperspektiv.
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4 Studie av förfrågningsunderlag och utvärdering
Ett större antal förfrågningsunderlag av olika karaktär hämtades från OPIC5, Statlig inköps-
samordning, kommuner mm. Av dessa har valts en upphandling från Färgelanda kommun 
avseende upphandling av finansiella tjänster. Avsikten var att finna en upphandling som försökt 
ha ett totalvärdesperspektiv på kostnader och mervärden. Det visade sig vara svårt att, i detta 
hänseende, hitta ett bra förfrågningsunderlag. Många förfrågningsunderlag innehåller otydlighe-
ter avseende utvärderingsmodellen och i en del fall rena felaktigheter som kan anses strida mot 
LOU/LUF. Bland det fåtal upphandlingar som var korrekta var det få upphandlare som verkar haft 
ett totalvärdesperspektiv. 

4.1 Allmänt om förfrågningsunderlaget
Färgelanda kommun gick i oktober 2007 ut med en förenklad upphandling av koncernkonto-
system och andra finansiella tjänster för Färgelanda kommun (härefter benämnd Färgelanda). 
Förfrågningsunderlaget utformades av konsultfirman Elgåhs Consulting. Upphandlingen följde 
reglerna i den äldre lagen om offentlig upphandling (1992:1528). Den äldre lagen hade likartade 
regler för förfrågningsunderlag och utvärdering, det torde därför ha mindre betydelse att denna 
lag var gällande, men uppsatsens tolkning kommer att ske utifrån den nya lagstiftningen.

Färgelanda accepterade inte alternativa utföranden, eller som de beskrivit det ”Reservationer 
eller sidoanbud”. Denna frihetsgrad var alltså beskuren vilket minskade anbudsgivarnas möjlighet 
att avge optimala anbud.

Vald utvärderingsmetod är ” det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet”.

Färgelanda valde en poängmodell av absoluttyp. Pris räknades om genom att tilldela bästa netto-
intäkt 100 poäng. Färgelanda benämner intäktssammanställningen Ekonomi. Genom att ränte-
intäkterna beräknas överstiga avgifterna så är det nettointäkten som egentligen värderas. Dvs 
högst nettointäkt ger 100 poäng, därefter sätts poängen ner med samma procent som ett anbud 
ger lägre nettointäkter. 

Tjänstens innehåll benämns Innehållet och ger 100 poäng, vilka fördelar sig på följande sätt:
1. Kontostruktur, räntevillkor, valuteringsregler  max 12 poäng 
2. Funktionalitet/Internetbank      ”    18 poäng 
3. Löneförmedling       ”    20 poäng 
4. Betalningsförmedling       ”    6 poäng 
5. Dagskassor        ”    8 poäng 
6. Försörjningsstöd       ”    8 poäng 
7. Inköps- och betalkort       ”    4 poäng 
8. Service - och tillgänglighet      ”    24 poäng 

Färgelanda har inte angivit hur innehållspoängen ska räknas ut, dvs endast vilka som är de 
maximala poängen på varje punkt. Detta minskar i viss mån anbudsgivarnas möjligheter att förstå 
vilka kundvärden som finns dolda i respektive punkt. Ekonomi viktas till 70% (multiplikatorn 0.7) 
och innehåll 30% (multiplikatorn 0.3).

4.2 Anbuden
Konkurrensen inom den finansiella sektorn är svag och att betrakta som oligopolistisk, vilket 
medförde att endast två anbud lämnades in av Swedbank respektive Nordea som är befintlig 
leverantör åt Färgelanda. 

4.2.1 Ekonomi
Swedbank lämnar 5 punkter bättre ränta på inlåning, men tar i ut högre avgifter på många olika 
finansiella tjänster. Den svaga konkurrensen gör att anbudsgivarna i princip ger samma netto-
intäkter, Swedbank som är något bättre får 100 poäng (SEK 2.939.315/år) och Nordea 99.4 poäng 
(SEK 2.920.925:-/år). Det är med andra ord innehållet som blir avgörande i utvärderingen.
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4.2.2 Innehållet
På flera punkter som anbudsgivarna skiljt sig åt går det inte att urskilja hur poäng har satts, frågan 
är om poängen satts godtyckligt. Undantaget är punkten lönebesked via Internet, antal nattboxar 
och i någon mån dagskassor där det i anbudsutvärderingen framgår hur poäng bestäms. Detta 
framgick dock inte av förfrågningsunderlaget utan kan läsas först vid utvärderingen.

I korthet har poäng satts på följande sätt:

Max Swedbank Nordea
Kontostruktur, räntevillkor, valuteringsregler

12p Swedbank kan redovisa 18 
månaders kontohistorik. 
Konton måste tömmas manuellt (-1)

Anges inte om betalningsdatum kan 
ändras (-1)

10p Nordea kan redovisa 13 månaders 
kontohistorik. (-1)
Nordea har automatisk tömning av 
konton, 
Nordea uppger att 
betalningstidpunkter kan ändras.

11p

Internetbank
18p Swedbank anger inte 

funktionaliteten så utförligt. (-1)
17p Utförligt beskriven  funktionalitet. 18p

Löneförmedling
20p Lönespec senast kl 15, tre 

bankdagar innan.
Nödrutin för ändring 16.30, tre 
bankdagar innan.
Lönebesked på Internet kan lämnas 
via webbportal.
Går ej att köpa löneregister (-2)

18p Lönespec senast kl 12, tre 
bankdagar innan. (-1).
Nödrutin för ändring 09.00, tre 
bankdagar innan. (-1).
Lönebesked via Internet lämnas via 
Internetbank (-2).
Går ej att köpa löneregister (-2)

14p

Betalningsförmedling
6p Ingen skillnad. 6p Ingen skillnad. 6p

Dagskassor
8p Eget kontor, 

1 servicebox (-1)
7p Inlämning till Kassaservice (-2), 

1 servicebox (-1)
5p

Försörjningsstöd
8p Insättning på mottagarkonto.

Tidpunkt för insättning kl. 15
8p Utbetalningskort (-1)

Tidpunkt för insättning kl15.40 (-1)
6p

Inköps- och betalkort
4p Ingen skillnad. 4p Ingen skillnad. 4p

Service - och tillgänglighet
24p Swedbank har fullservicekontor på 

orten.
24p Nordea hänvisar till Uddevalla eller 

Kassaservice (-6p)
18p

100p TOTALT 94p 82p

4.3 Färgelandas helhetsbedömning
Utgående från en nettointäkt på 2.939 MSEK/år kan beräknas att Färgelanda har värderat varje 
innehållspoäng till 12.597 kr, dvs nettointäkt x (vikting innehåll) / (viktning ekonomi) / (antal inne-
hållspoäng), ur detta kan härledas hur Färgelanda har betraktat varje område:

Innehåll Poäng Färgelandas totala mervärde
Kontostruktur 18 p SEK 226.747:-/år
Löneförmedling 20 p SEK 251.941:-/år
Betalningsförmedling 6 p SEK 75.582:-/år
Dagskassor 8 p SEK 100.777:-/år
Försörjningsstöd 8 p SEK 100.777:-/år
Inköps- och betalkort 4 p SEK 50.388:-/år
Service & tillgänglighet 24 p SEK 302.329:-/år
Totalt 100 p SEK 1.259.706:-/år
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Följaktligen kan skillnaderna mellan anbudsgivarna värderas ur ett monetärt perspektiv:

Swedbank Nordea
Kontostruktur, räntevillkor, valuteringsregler
Konton töms manuellt (-1) 
Anges inte om betalningsdatum 
kan ändras (-1)

- 13 KSEK
- 13 KSEK

Nordea kan redovisa 13 
månaders kontohistorik.

- 13 KSEK

Internetbank
Swedbank anger inte 
funktionaliteten så utförligt.

- 13 KSEK +/- 0

Löneförmedling
Går ej att köpa löneregister - 25KSEK Lönespec senast kl 12, tre 

bankdagar innan.
Nödrutin för ändring 09.00, tre 
bankdagar innan.
Lönebesked via Internet lämnas 
via Internetbank 
Går ej att köpa löneregister

- 13 KSEK

- 13 KSEK

- 25 KSEK

- 25 KSEK
Betalningsförmedling
Ingen skillnad. +/- 0 Ingen skillnad. +/- 0
Dagskassor
1 service box - 13 KSEK 1 servicebox

Inlämning till Kassaservice
- 13 KSEK
- 25 KSEK

Försörjningsstöd
+/- 0 Utbetalningskort.

Tidpunkt för insättning kl15.40
- 13 KSEK
- 13 KSEK

Inköps- och betalkort
Ingen skillnad. +/- 0 Ingen skillnad. +/- 0
Service - och tillgänglighet

+/- 0 Hänvisar till Uddevalla eller 
Kassaservice

- 76 KSEK

TOTALT (KSEK/år) - 76KSEK - 227KSEK

4.4 Sammanfattning av anbudsutvärderingen
Sammanfattningsvis kan konstateras att Färgelanda ansett att Swedbank har mervärden i 
innehållet på netto 151KSEK. Störst tyngd i bedömningen har delmomenten service/tillgänglig-
het och inlämning av dagskassor fått där Swedbanks nettofördel är 100 KSEK/år. Det som ger 
Swedbank denna fördel är att de är etablerade på orten, vilket inte Nordea är. Frågan är om 
denna fördel är förenlig med icke-diskrimineringsprincipen som fastslår att anbudsgivare från 
andra orter skall behandlas på samma sätt som anbudsgivare från den egna kommunen6. Dock 
är det ur ett totalvärdesperspektiv riktigt att en leverantör med lokal representation ger mottagaren 
lägre egna kostnader.

4.5 Tilldelningsbeslut
Färgelanda valde, baserat på anbudsutvärderingen, att tilldela Swedbank avtalet för finansiella 
tjänster. Färgelanda förhandlade inte med anbudsgivarna7, vilket upphandlingsformen förenklad 
upphandling tillåter. Det hade kunnat vara till fördel för Färgelanda att påkalla förhandling. 
Färgelanda uppger att kostnaderna sänks med 600KSEK efter leverantörsbytet.

5 Slutsatser
Som visats ovan går det att planera och genomföra en offentlig upphandling med beaktande av 
totalvärdesperspektiv, lagstiftningen medger flera former av frihet som upphandlaren kan utnyttja. 
Det valda exemplet Färgelanda, visar att upphandlaren har gjort en god ansats att tillämpa 
totalvärdesperspektiv, men har i viss mån förhindrats av en bristande konkurrenssituation,.
Konkurrensen har dock hjälpt Färgelanda till avsevärda besparingar.
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