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SAMMANFATTNING  

Tjänstekvalitet är ett omdiskuterat begrepp inom den offentliga upphandlingssektorn. Även 

om många upphandlande myndigheter understryker vikten av god kvalitet vid en 

tjänsteupphandling upplever de ändå svårigheter med att definiera kvalitet samt utforma och 

ställa krav i tydliga, relevanta och mätbara kriterier. Uppsatsen behandlar hur kvalitet kan 

mätas vid offentliga tjänsteupphandlingar. Det utreds hur kompetens och erfarenhet kan 

utvärderas samt vilka faktorer som ska beaktas för att utforma proportionerliga och 

transparenta utvärderingskriterier. Inledningsvis sker en redogörelse för faser i 

upphandlingsprocessen som är av vikt för upphandling av kvalitet och därefter utreds 

begreppet tjänstekvalitet. Kvalitet som upphandlingskriterium, dess problem, praxis vid 

referenstagning samt olika tillvägagångssätt för att mäta kvalitet redogörs även. 

 

Slutsatsen som kan dras av uppsatsens analys är att kvalitet kan mätas på ett flertal olika sätt 

men att det finns ett antal aspekter som den upphandlande myndigheten bör beakta. Praxis 

kring referenstagning i utvärderingsfasen visar på att det finns en tydlig distinktion bland 

landets kammarrätter avseende tolkningen av Lianakis-domen. När referenstagning används 

som ett utvärderingskriterium ska en grundlig genomgång göras över vilka kriterier som kan 

leda till ett mervärde för tjänsten. Beställaren ska utforma genomtänkta kriterier som tydligt 

påvisar hur väl leverantören kan utföra uppdraget. Beställaren bör alltid behålla kontrollen 

över referenstagning. Dessutom ska beställaren aldrig formulera flera kriterier i en och samma 

referensfråga. Erfarenhet bör även alltid sättas i tjänstens kontext, och det är där bör-kraven 

kan ha avgörande roll. Den upphandlande myndigheten ska även vara tydlig i sin 

poäng/betygssättning av referenstagning och bör-krav. Varje poängnivå ska ha en beteckning, 

och en beskrivning över vilka kriterier som genererar en viss poängsats ska även finnas med i 

förfrågningsunderlaget. Intervjuer är ett utvärderingskriterium som kan ge svar på frågor som 

beställaren aldrig kan få genom referenstagning. Turordningslistor som har förespråkats för 

att minska antalet intervjuobjekt är dock inte alltid fullt så tillämpbara. Incitament/bonus och 

viten kopplade till kundnöjdhet och tvåkuvertsystem är modeller som kan underlätta för 

myndigheter att prioritera och beakta kvalitet i högre mån. Kvalitetsuppföljning bör markeras 

tidigt i upphandlingsprocessen och utgöra ett ska-krav. Den upphandlande myndigheten ska 

inte heller begränsa antalet utvärderingskriterier i tron om att fler kriterier kan leda till en 

osäkrare bedömning. Det är beställarens kunskaper kring utvärderingsprocessen som är 

avgörande. Fler och avgränsade kriterier kan i många fall gynna en upphandling. 



 
 

ABSTRACT 

Quality in service is a well debatable concept within the public procurement sector. Although 

many contracting authorities stress the importance of good quality they still have difficulties 

defining quality and formulating criteria in a clear, relevant and measurable way. This paper 

discusses how quality can be measured by public service contracts. It investigates how 

competence and experience can be evaluated as well as what factors are to be considered 

when formulating proportionate and transparent evaluation criteria. Initially, the phases of the 

procurement process that are of importance for the procurement of quality are being 

presented. Thereafter, the term of service quality is discussed. Quality as a procurement 

criterion and its difficulties, practice in reference checks, and various approaches of 

measuring quality is also being presented. The conclusion to be drawn from the paper's 

analysis is that quality can be measured in several different ways, but there are a number of 

aspects which the contracting authority should take into consideration. Practices on reference 

checks in the evaluation phase indicate that there is a clear distinction among the country's 

administrative courts regarding the interpretation of the Lianakis case. When the reference 

checks are used as an evaluation criterion, a thorough review has to be made of the criteria so 

it can lead to added value for the service. The contracting authority shall formulate criteria 

that clearly demonstrate how well the supplier can perform the task. The authority should 

always maintain control over reference checks. In addition, the contracting authority should 

never formulate multiple criteria in a single reference question. Experience should also be put 

in context of the service, and it is here that the non obligated requirements can play an 

important role. The contracting authority should also be explicit in scoring/grading references 

and non obligated requirements. Each level should have a designation, and a description of 

how a criterion can generate a certain score should also be included in the specifications. 

Interviews are an evaluation criterion that can provide answers to questions that the purchaser 

can’t receive through reference checks. Turn-taking lists that have been advocated to reduce 

the number of interviews are not always so suitable. Incentives/bonuses and penalties related 

to customer satisfaction and “the two envelope system” are models that can help the 

authorities to prioritize and regard quality in a higher degree. Quality control should also be 

indicated early in the procurement process as an obligatory requirement. The contracting 

authority shall furthermore not limit the number of evaluation criteria in the belief that more 

criteria may lead to a less secure assessment. It is the contracting authority’s knowledge of the 

evaluation process that is crucial. More and distinct criteria can often benefit a contract. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Under åtskilliga tider har kvalitet varit ett svårdefinierat begrepp. Kvalitet för Aristoteles 

handlade om vältalighet, att kunna övertyga lyssnaren. Lao-tsi, taoismens grundare samt dess 

första filosof under 500-talet före Kristus, betecknade kvalitet som ”alla tings källa” men även 

som något svårfångat, någonting som varken kan ses, vidröras eller höras. Begreppet kvalitet 

härstammar från det latinska ordet ”qualitas” (egenskap eller beskaffenhet) och är numera ett 

mångfasetterat uttryck som kan definieras på flera olika sätt.
1
  

 

Även benämningen tjänst är långt ifrån entydigt vilket leder till att begreppet tjänstekvalitet 

blir om än mer problematiskt att definiera. Det existerar inte ett korrekt och allmängiltigt sätt 

att definiera kvalitet och dess kriterier vid tjänster.
2
 Relevanta kriterier avgörs från fall till fall 

och ett kriterium behöver nödvändigtvis inte uppfylla samma syfte vid en annan 

tjänsteupphandling.
3
 

 

Inom offentlig upphandling har tjänstekvalitet varit ett omdiskuterat begrepp. Efter den 

uppmärksammade Carema-skandalen
4
 har fenomenet tjänstekvalitet fått ett större politiskt 

inslag och samhället har dessutom fått en djupare förståelse för vilken betydelse upphandling 

har för vår välfärd. Politiska ansatser till förbättringar av lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU) har tidigare även varit inriktade på helt andra områden, som bland annat 

förbättrade konkurrensförutsättningar för små- och medelstora företag, regelförenklingar 

under tröskelvärdena och miljöpolicys.
5
 

 

Vid tjänsteupphandling bör särskild vikt läggas vid kvalitetskraven, främst om arbetet ska 

utgöra ett underlag för senare åtgärder med betydande ekonomiska konsekvenser. I 

utvärderingsfasen kan värdefull information fås genom att den upphandlande myndigheten 

bedömer de personer som leverantören ämnar ha med i uppdraget. Information om hur väl 

                                                             
1 Edvardsson Bo & Larsson Patrik, Tjänstegarantier, Studentlitteratur, Lund 2004, s 83. 
2 Ibid. s 86.  
3 Norman Pernilla, de Joung Malin, Palm Ulf, Offentlig upphandling – En handbok, Supplement 22, Norstedts 

Juridik, Stockholm 2012, s 12:3. 
4 Dagens Nyheter har i en rad artiklar berättat om missförhållanden på Caremas äldreboenden. Se även: 

Missförhållandena i äldrevården – Detta har hänt, Dagens Nyheter 11/10 2012, http://www.dn.se/sthlm/detta-

har-hant-1, (Hämtad 5/12 2012). 
5Kvalitet i offentlig upphandling – när medborgarnas behov styr och staten handlar, Rådet för arkitektur, form 

och design 2008, s 33.  

http://www.dn.se/sthlm/detta-har-hant-1
http://www.dn.se/sthlm/detta-har-hant-1
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dessa personer har genomfört tidigare uppdrag bör beaktas då den kan vara värdefull för det 

aktuella uppdraget. Utvärdering av tidigare uppdrag sker genom att använda referenser
6
 som 

utvärderingskriterium. Kriteriet måste vara kopplat till föremålet för upphandlingen och ha 

som ändamål att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt 12 kap. 1 § LOU.  

Det finns ett antal avgöranden från kammarrätterna avseende referenstagning men dessa 

domar är dock inte helt enhetliga och det saknas därmed vägledning för hur referenstagning 

ska beaktas vid anbudsutvärdering.
7
 En kartläggning som Nutek

8
 har gjort, visar även på att 

upphandlare har svårigheter att definiera kvalitet, att finna en lämplig tröskel i relation till pris 

och nivå av detaljstyrning samt utforma kvaliteten i tydliga, relevanta och mätbara kriterier.
9
  

Flera myndigheter har även anmärkt på att det är i synnerhet svårt att upphandla kvalificerade 

konsulttjänster.
10

 Dessa tjänster har haft en stadig tillväxt de senaste åren och 

konsultmarknaden har ökat med bibehållna marginaler i de flesta branscher.
11

  

 

Vid tjänsteupphandlingar bör kvaliteten spela en viktig roll och i de flesta fall brukar det 

fastställas genom referenstagning. Det förefaller även som om det saknas vägledning för hur 

värdering, krav eller hänsynstagande ska formuleras för att önskvärd kvalitet ska uppnås utan 

att lagen överskrids.  

1.2 Problemformulering 

 

 Hur kan kvalitet mätas vid offentliga tjänsteupphandlingar? 

För att den övergripande frågan ska kunna besvaras krävs en undersökning av följande 

delfrågor: 

– Hur kan kompetens och erfarenhet utvärderas i offentliga tjänsteupphandlingar? 

– Vilka faktorer ska beaktas vid utformning av proportionerliga och transparenta 

utvärderingskriterier/tilldelningskriterier? 

                                                             
6 Mål nr C-532/06 Lianakis mot Dimos Alexandroupolis, (REG 2008, s I-251). 
7 Norman m.fl., Offentlig upphandling – En handbok, s 12:2 f.   
8 Verket för näringslivsutveckling. År 2009 övertog Tillväxtverket merparten av Nuteks verksamhet. 
9 Värdering av kvalitet vid upphandlingar av vård och omsorg, Nutek, R 2008:40, s 0 – sammanfattning. 
10 SOU 2011:73, s 172. 
11 Karlström, Jonas, Optimism trots krishot, Konsultguiden, 21/10 2012, 

http://www.konsultguiden.se/nyheter/article3559756.ece, (Hämtad 5/12 2012). 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvalitetskrav kan utformas och värderas för att en 

lagenlig och önskvärd upphandling ska uppnås vid köp av tjänster. Avsikten med uppsatsen är 

dessutom att belysa den problematik som finns kring detta ämnesområde men även att 

klarlägga svaga exempel på utvärderingskriterier, bör-krav och referenstagning/referensfrågor 

i förfrågningsunderlag för att upphandlande myndigheter lättare ska kunna frångå dessa. 

Tanken är även att ta fram goda exempel på hur korrekta och lämpliga kriterier, krav och 

frågor kan preciseras. Viktiga faktorer som en upphandlande myndighet bör ta hänsyn till vid 

utformning av tilldelningskriterier kommer också behandlas. 

Uppsatsen vänder sig i första hand till verksamma inom upphandlingsområdets offentliga 

sektor. Uppsatsen vänder sig även till personer som inte är insatta i upphandlingsprocessen 

men som har grundläggande juridisk kompetens.   

För att kunna besvara ovannämnda problemformuleringar krävs bland annat en noggrann 

analys av kammarrätternas domar avseende referenstagning, eftersom denna metod används 

ofta vid fastställande av kvalitet vid tjänsteupphandling. Trots att praxis inte förefaller vara 

enhetlig kan en systematisering av dessa rättsfall påvisa skillnader och även utröna vissa 

gemensamma nämnare som kan vara vägledande. Dessutom krävs en analys av hur 

utvärderingskriterier kan se ut i olika förfrågningsunderlag för att exemplifiera brister och 

förtjänster i utvärderingsfasen. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av 

managementkonsulttjänster kommer att användas vid denna analys.  

1.4 Metod 

Jag kommer att utgå ifrån traditionell juridisk metod, vars syfte är att beskriva och tolka 

gällande rätt, de lega lata. En stor del av uppsatsens framställning kommer bland annat ha sin 

utgångspunkt i rättspraxis eftersom lagtexten inte är behjälplig för besvarande av uppsatsens 

frågeställningar. 

Jag kommer att använda mig av både bokstavstolkning och teleologisk metod vid tolkning av 

gällande rätt, vilket innebär att jag inte enbart har tänkt analysera lagtext enligt dess 

ordalydelse utan även tolka rättsområdet utifrån dess ändamål. Grundtanken är att fokusera på 

att de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna inte överskrids.  

Vid introduktionen av offentlig upphandlings bakgrund, historik och upphandlingsprocess, 

kommer jag använda mig av förarbeten och doktrin.  
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Vid redogörelse för kvalitets- och tjänstekvalitetsbegreppet kommer även icke juridisk 

facklitteratur att beaktas, liksom utredningar av varierande slag. För att analysera 

referenstagning vid utvärderingsfasen kommer jag analysera och systematisera ett flertal 

domar från förvaltningsdomstolarna, men även beakta doktrin. Vid analys av 

förfrågningsunderlagens tilldelningskriterier avseende upphandling av 

managementkonsulttjänster kommer jag använda mig av underlag från tre myndigheter av 

likvärdig storlek och kompetens. Jag kommer även beakta doktrin, samt rekommendationer 

avseende utformning och val av tilldelningskriterier. 

1.5 Avgränsningar 

Jag kommer enbart att beakta offentlig upphandling inom den klassiska sektorn. Därmed 

lämnas upphandlingen i försörjningssektorn därhän. Tjänster inom vård och omsorg kommer 

inte att beaktas nämnvärt, dock kommer vissa utredningar gällande värdering av kvalitet inom 

detta område att uppmärksammas eftersom vissa råd som ges kan vara lämpliga vid 

besvarande av frågeställningarna. Eftersom ett flertal upphandlande myndigheter har anmärkt 

på att det är i synnerhet svårt att upphandla kvalificerade konsulttjänster kommer detta 

tjänsteslag användas som exempel för att besvara ovannämnda problemformuleringar.  

1.6 Disposition 

I kapitel två görs en kort genomgång av upphandlingsrättens bakgrund och historik. 

Upphandlingslagstiftningen och upphandlingsprocessen kommer även behandlas i korta drag. 

Dessa delar kan ses som en introduktion till upphandlingsrätten för att läsaren inte ska kastas 

in i komplicerade frågeställningar utan att ha med sig grundläggande information kring 

rättsområdet. Kapitel två vänder sig därmed till läsare som saknar generell kunskap inom 

rättsområdet men har en grundläggande juridisk kompetens. I kapitel tre presenteras delar ur 

upphandlingsprocessen som är av vikt för upphandling av kvalitet. Det är av betydelse att 

läsaren får en genomgång av dessa processer för att därefter kunna förstå komplexiteten kring 

frågeställningarna. I nästföljande kapitel görs en redogörelse avseende begreppen kvalitet,  

tjänst och tjänstekvalitet. För att genomföra en analys över hur kvalitet kan upphandlas vid 

tjänster måste läsaren ha en förståelse för begreppets innebörd. Genomgång av begreppen 

tjänst och tjänstekvalitet är behövlig för att läsaren på ett lättare ska kunna förstå 

problematiken kring dessa områden och följaktligen även själva ämnesområdet. Begreppen 

och dess olika definitioner kommer användas som hjälpmedel vid uppsatsens analysdel. I 

femte kapitlet behandlas problematiken kring upphandling av kvalitet och konsulttjänster. 

Rättspraxis avseende referenstagning kommer även presenteras. Andra metoder, förutom 



5 
 

referenstagning, för fastställande av kvalitet vid tjänsteupphandlingar kommer även behandlas 

i detta kapitel. Uppföljning av kvalitet vid upphandling beaktas även i det femte kapitlet. 

Anledningen till att denna process redogörs är för att förfarandet kan spela en viktig roll vid 

upphandling av kvalitet ur ett långsiktigt perspektiv. 

 

 I följande kapitel sker en kort genomgång av tre förfrågningsunderlag avseende upphandling 

av managementkonsulttjänster samt en presentation om de upphandlande myndigheterna. 

Exempel på hur korrekta och lämpliga tilldelningskriterier, bör-krav samt referensfrågor ska 

preciseras och utformas kommer hämtas från dessa förfrågningsunderlag och presenteras i 

uppsatsens analysdel. Även svaga exempel på ovanstående kriterier, krav och frågor kommer 

belysas. Dessutom sker en grundläggande genomgång kring managementkonsulttjänster och 

dess olika inriktningar, viktiga kriterier vid upphandling av dessa tjänster samt vad man ska 

tänka på vid sådana konsultupphandlingar. Anledningen till denna genomgång är att läsaren 

bör ha en fundamental kännedom kring detta tjänstebegrepp för att kunna förstå 

argumentationen i analysen. Därefter åtföljer en analys och diskussion av det underlag som 

har behandlats. 
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2.  OFFENTLIG UPPHANDLING 

2.1 Inledning 

I detta kapitel ges en kort genomgång av den svenska upphandlingsrättens bakgrund samt 

tjänstekvalitetens ”inträde” i offentliga upphandlingar, delar ur dagens lagstiftning, 

grundläggande principer inom rättsområdet samt kort genomgång av olika upphandlingsfaser 

som är av relevans för uppsatsämnet. Tanken är att denna övergripande genomgång ska ses 

som en kort introduktion till upphandlingsrätten med undantag för dess olika förfaringssätt.  

2.2 Bakgrund – upphandling, tjänsteupphandling och kvalitet 

Sedan början av 1900-talet har bestämmelser för statlig upphandling av varor funnits i 

Sverige. Syftet med dessa föreskrifter var inledningsvis att tillförsäkra att rättsäkerhet, 

affärsmässighet och offentlighet upprätthölls vid statlig myndigheters inköp. Upphandlingen 

användes senare även som ett närings- och arbetsmarknadspolitiskt redskap som skulle bevara 

näringsverksamheten i landet och förebygga arbetslöshet. Kravet på affärsmässighet skräptes i 

1952 års upphandlingskungörelse och 1973 beslutades det om att även inkludera tjänster i 

upphandlingen.
12

 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU) trädde i kraft den 1 

januari 1994. Lagen antogs efter att Sverige blivit medlem i det Europeiska Ekonomiska 

Samarbetsområdet (EES) och denna lag kom att förändra den svenska upphandlingsrätten, 

dock främst genom inverkan av EU-rätten.
13

 

 

De senaste decennierna har offentlig upphandling kommit att omfatta allt fler områden. 

Tjänster som tidigare drevs i egen regi, såsom bemanning av receptioner, städning, bevakning 

och andra kringtjänster, har efter hand kommit att upphandlas i konkurrens.
14

 I mitten av 

1970-talet började kvalitet inom tjänster uppmärksammast inom managementforskningen, 

men fick först genomslag i Sverige de senaste 15–20 åren. Sedan dess har intresset för kvalitet 

haft en stabil ökning inom den offentliga tjänstesektorn.
15

  

 

  

                                                             
12 Prop.1992/93:88, s 34. 
13 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, Upplaga 2, Jure Förlag AB, Stockholm 2011, s 24. 
14 Bergman, Mats & Nilsson, Jan-Eric, Offentlig upphandling från forskningens horisont, SNS Analys nr 6, 

november 2012, s 2. 
15 Edvardsson & Larsson, Tjänstegarantier, s 85. 
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2.3 Nuvarande lagstiftning 

Avsikten med dagens offentliga upphandling är att använda skattemedel på ett effektivt sätt 

genom användande av marknadskonkurrensen, men även att minska risken för korruption.  

I Sverige genomförs det i dagsläget offentliga upphandlingar som överstiger 500 miljarder 

SEK per år.
16

 

 

LOU och lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster (LUF) trädde i kraft den 1 januari 2008 och ersatte därmed ÄLOU. Båda lagarna 

bygger på EU-direktiv
17

 i de delar som gäller för upphandling över vissa tröskelvärden. 

Upphandlingar som ligger under dessa värden och upphandlingar av så kallade B-tjänster 

styrs av de grundläggande principerna men har även till viss del utarbetats av äldre svenska 

upphandlingsbestämmelser.
18

 

 

LOU reglerar offentlig upphandling inom de klassiska sektorerna som avser upphandling av 

varor, tjänster och byggnadsentreprenad medan LUF behandlar upphandling av vatten, energi, 

transporter och posttjänster, även kallade försörjningssektorerna.
19

 

2.4 Grundläggande principer för all upphandling 

Enligt 1 kap. 9 § LOU ska upphandlande myndigheter ”behandla leverantörer på likvärdigt 

och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt”. Därutöver ska 

principen om ömsesidigt erkännande och proportionalitet beaktas. De grundläggande rättsliga 

principerna om offentlig upphandling följer av bestämmelserna i Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF- fördraget) men har även utvecklats av Europeiska domstolens 

rättspraxis.
20

 Dessa principer ska säkra den fria rörelsen av varor och tjänster, men även den 

fria etableringsrätten. Dessutom ska de beaktas under hela upphandlingsprocessen oavsett 

tröskelvärde och därmed även utanför det direktivstyrda området (15 kap. LOU).
21

 

 

                                                             
16 Norman m.fl., Offentlig upphandling – En handbok, s 1:1. 
17 Direktiv (2004/18/EG) om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 

och tjänster och direktiv (2004/17/EG) om samordning av förfaranden vid upphandling på områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster.  
18 Pedersen, Upphandlingens grunder, s 24 & 30.  
19 Norman m.fl., Offentlig upphandling – En handbok, s 1:1. 
20 Pedersen, Upphandlingens grunder, s 34. 
21 Falk, Jan- Erik, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, Upplaga 2, Jure Förlag, Stockholm 2011, s 

379. 



8 
 

Icke diskrimineringsprincipen innebär att leverantörer inte får diskrimineras på grund av 

nationalitet, exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland, och gäller mellan 

medlemsländerna i EU, men även mellan EU och EFTA
22

-länder som anslutit sig till EES-

avtalet. Upphandlande myndigheter får därmed inte vid utformandet av 

förfrågningsunderlaget ställa krav som bara svenska leverantörer är insatta i och/eller kan 

utföra, om det inte är sakligt motiverat.
23

 Krav som har till synes diskriminerande effekter 

men som ändå är sakliga kan bibehållas utan att strida mot ovannämnda princip. Upphandlig 

av varm skolmat till skolbespisning är ett sådant exempel eftersom det helt enkelt är lättare för 

en lokal leverantör att fullfölja ett sådant åtagande.
24

 De centrala stadgandena avseende icke 

diskrimineringsprincipen följer av art.18 i EUF- fördraget
25

.  

Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer ska ges så lika villkor som möjligt. 

Principen innebär exempelvis att alla måste få den information som är relevant för 

upphandlingen vid samma tidpunkt.
26

 Den upphandlande myndigheten får därmed inte heller 

godta ett för sent inkommet anbud av den orsaken att samma tidsfrister ska gälla för alla 

anbudsgivare/anbudssökande.
27

 Kraven måste dock inte alltid vara desamma för alla när 

exempelvis den ekonomiska statusen ska bevisas. Ett stort och ekonomiskt starkt företag 

behöver inte påvisa sina möjligheter att fullfölja kontraktet på samma vis som ett mindre 

företag.
28

 Likabehandlingsprincipen innebär även att olikheter ska behandlas på olika sätt. 

Principen om likabehandling innebär också att konsulter som deltagit i arbetet med 

utformning av förfrågningsunderlag är förhindrade att medverka i den följande 

upphandlingen.
29

 Rättsprincipen följer av art. 34 i EUF-fördraget.  

Transparensprincipen/Principen om öppenhet innebär att en upphandling måste kännetecknas 

av förutsägbarhet och öppenhet. Detta medför att uppgifter avseende upphandlingsförfarandet 

inte får döljas, att annonseringen är offentlig, att medverkande i anbudsförfarandet underrättas 

om resultatet samt att själva handlingarna i upphandlingen är offentliga.
30

 Principen om 

transparens innebär även att förfrågningsunderlaget ska vara förutsägbart. Det ska således 

                                                             
22 European Free Trade Association 
23 Prop. 2006/07:128, s 132. 
24 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 65. 
25 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
26 Prop. 2006/07:128, s 132. 
27 Grundläggande principer för offentlig upphandling, Kammarkollegiet Upphandlingsstödet, 

http://www.upphandlingsstod.se/grundl%C3%A4ggande-principer, (Hämtad 17/12 2012). 
28 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 63. 
29 Pedersen, Upphandlingens grunder, s 34 f.  
30 Prop. 2006/07:128, s 155. 

http://www.upphandlingsstod.se/grundl%C3%A4ggande-principer
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vara tydligt formulerat samt innehålla alla krav som utformas.
31

 Av praxis framkommer det 

att ett förfrågningsunderlag måste vara utformat på ett tydligt och klart sätt för att 

leverantören ska kunna bedöma vad som är av betydelse vid upphandlingen.
32

 Den 

upphandlande myndigheten måste även hålla sig till det förfrågningsunderlag som den har 

formulerat och får inte under upphandlingens gång ändra villkoren/kraven för 

upphandlingen.
33

 Transparensprincipen är fundamental för att principerna om likabehandling 

och icke-diskriminering ska bevaras. EU-domstolen har även i ett mål
34

 uttryckligen 

formulerat sambandet mellan transparens- och likabehandlingsprincipen. 

”Det följer dessutom av domstolens rättspraxis att principen om likabehandling, som utgör grunden för 

direktiven om offentlig upphandling, innebär en skyldighet att lämna insyn, så att det kan kontrolleras att 

principen iakttas.” 35 

Proportionalitetsprincipen går ut på att balansen mellan medel och mål ska uppnås. En 

upphandlande myndighet får inte vidta någon åtgärd i en upphandling som går längre än vad 

som är nödvändligt och ändamålsenligt för att uppnå målet med upphandlingen. Exempelvis 

ska varje krav stå i proportion till behovet och ha ett naturligt samband med 

upphandlingsföremålet.
36

 Principen är i synnerhet viktig när kvalificeringskrav ställs på 

leverantören. Att exempelvis kräva att ett städföretag har minst en miljard kronor på banken 

för att städa en skola torde vara ett orimligt krav som strider mot denna princip. Effekten av 

proportionalitetsprincipen innebär att krav ska anpassas till upphandlingens tänkta syfte. Om 

ett mindre ingripande sätt finns för att uppnå syftet med det uppställda kravet, ska denna 

åtgärd tillämpas. Det är exempelvis inte heller proportionerligt att kräva att en 

serviceleverantör ska ha fem års högskoleutbildning för en tjänst, när samma efterfrågade 

tjänst kan utföras av någon med tre års högskoleutbildning. Proportionalitetsprincipen ska 

beaktas under hela upphandlingsprocessen. Den upphandlande myndigheten kan exempelvis 

inte vid en anbudsutvärdering ge mer poäng åt ett anbud där upphandlingsföremålet har högre 

kvalitet, om den ändock inte kan tillgodogöras av användaren. Det skulle således bli 

                                                             
31 Grundläggande principer för offentlig upphandling, Kammarkollegiet Upphandlingsstödet, 

http://www.upphandlingsstod.se/grundl%C3%A4ggande-principer, (Hämtad 17/12 2012). 
32 RÅ 2002 ref.50. 
33 Pedersen, Upphandlingens grunder, s 35.  
34 Mål nr C-92/00, Hospital Ingeniere Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs- Gesellschaft (REG 

2004, s I-11893) och Stadt Wien (REG 2002, s I-5553). 
35 Ibid. punkt 45. 
36 Prop. 2006/07:128, s 132. 

http://www.upphandlingsstod.se/grundl%C3%A4ggande-principer
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oproportionerligt att ge högre poäng åt en åtgärd/funktion som inte har någon betydelse, 

medvärde, för den upphandlande myndigheten.
37

 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att medlemstaternas myndigheter inte får neka 

certifikat och intyg som lämnats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat.
38

 

Betydelsen av denna princip avspeglas därmed mest när en upphandlande myndighet ställer 

krav på tekniskt kapacitet och förmåga samt ekonomisk och finansiell ställning.
39

 

2.5 Kort genomgång av upphandlingsprocessen  

Det ligger utanför uppsatsens ramar att ge en fullständig bild över hela 

upphandlingsprocessen och dess olika förfaranden. Däremot ska vissa grunddrag som är 

relevanta för uppsatsämnet redogöras.  

När offentlig tjänsteupphandling genomförs bör en behovsanalys och marknadsutvärdering 

genomföras innan ett beslut om upphandlingsföremålet företas. Därefter väljer den 

upphandlande myndigheten ett förfarandesätt och ett förfrågningsunderlag
40

 utarbetas. Denna 

del av upphandlingen kallas planeringsfasen/förberedelsefasen.
41

 

 

Därefter startar själva upphandlingsprocessen som påbörjas genom att förfrågningsunderlaget 

annonseras. Efter att anbudstiden har gått ut träder upphandlingsprocessen in i 

kvalificeringsfasen. I denna fas ingår normalt två moment, uteslutningsprövning enligt 10 

kap. LOU, och leverantörskvalificering enligt 11 kap. LOU, som ska fastställa om 

leverantören klarar att genomföra den aktuella upphandlingen. Vid leverantörskvalificeringen 

får den upphandlande myndigheten i förfrågningsunderlaget ställa krav på leverantörernas 

ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet, 11 kap. 2 § LOU. Kraven ska ligga på en 

lägsta nivå och stå i proportion till det som ska upphandlas. Syftet med 

leverantörskvalificering är således inte att hitta leverantören med den bästa förmågan utan att 

finna leverantörer som har tillräcklig erfarenhet, ekonomisk kapacitet, etc., för att 

tillfredsställa den upphandlande myndighetens krav.
42

 Om kvalificeringskraven inte uppfylls 

                                                             
37 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 66 f. 
38 Prop. 2006/07:128, s 132. 
39 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 66. 
40 Underlag för anbud som en upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör, 2 kap. 8 § LOU. 
41 Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster, Kammarkollegiet, 2010:9, s 24. 
42 Nämnden för offentlig upphandling (NOU) – yttrande, dnr: 2005/008-29, s 3. Under åren 1993-2007 hade 

NOU till uppgift att utöva tillsyn över offentlig upphandling i landet. År 2007 avvecklades NOU och 

Konkurrensverket övertog verksamheten. 
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får leverantören inte tilldelas avtalet.
43

 Efter leverantörskvalificeringen sker en 

anbudsprövning där den upphandlande myndigheten bland annat har till uppgift att kontrollera 

att obligatoriska krav, så kallade ska-krav
44

 som är föreskrivna i förfrågningsunderlaget har 

uppfyllts.
45

 Om ska-kraven inte är infriade diskvalificeras leverantörens anbud.
46

 Därefter 

sker en utvärdering av anbuden där den upphandlande myndigheten enbart ska bedöma 

sådana kriterier som avser själva tjänsten och inte leverantören som sådan. Enligt 12 kap. 1 § 

2 stycket LOU kan man enbart använda sig av utvärderingsgrunden ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet om värdet av kvaliteten i en tjänst ska bedömas.
47

 När 

utvärderingsgrunden, det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tillämpas ska det anbud antas 

som uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget och som vid en bedömning av 

utvärderingskriterier är det ekonomiskt mest fördelaktiga, 12 kap. 1 §, 15 kap. 16 § LOU. 

Vanliga utvärderingskriterier är pris, leveranstid, kvalitet, referenser och olika bör-krav
48

.
49

 

Den upphandlande myndigheten är även skyldig att vikta utvärderingskriterierna när 

tjänsteupphandlingen är över tröskelvärdet, vilket innebär att kriteriernas inbördes förhållande 

ska anges. Viktningen får fastställs som intervall med en lämplig största tillåtna spridning, 12 

kap. 2 § LOU. Vid upphandlingar under tröskelvärdet kan den upphandlande myndigheten 

dock välja mellan att vikta kriterierna eller att ange dessa i fallande prioritetsordning, 15 kap. 

16 § LOU. Efter att tjänsteupphandlingens anbudsutvärdering har genomförts ska ett beslut 

om tilldelning fattas. Den upphandlande myndigheten ska snarast möjligen meddela alla 

anbudssökande och anbudsgivare vilken leverantör som ska tilldelas avtalet samt även 

redogöra skälen för beslutet, 9 kap. 9 §, 15 kap. 19 § LOU. 

                                                             
43 Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster, Kammarkollegiet, 2010:9, s 5. 
44 Se avsnitt 3.4. 
45 Pedersen, Upphandlingens grunder, s 117. 
46 Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster, Kammarkollegiet, 2010:9, s 5. 
47 Den andra utvärderingsgrunden innebär att det anbud som har lägst pris antas, 12 kap 1§, 15 kap. 16 § LOU. 

Detta betyder dock inte att den upphandlande myndigheten kan bortse från kraven i förfrågningsunderlaget. 

Anbudet med lägsta pris kan endast antas genom att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Genom 

att ställa höga obligatoriska kvalitetskrav kan man se till att det som upphandlas håller det kvalitetsmått som 

uppställts. Dessa krav kan inte utvärderas, de kan antingen vara uppfyllda eller inte och det är endast priset som 

blir utslagsgivande. Se Pedersen, Upphandlingens grunder, s 118 f. 
48 Se avsnitt 3.3. 
49 Werling, Per, Offentlig upphandling från A till Ö, Upplaga 1, Liber, Malmö 2012, s 294. 
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3.  UPPHANDLINGENS OLIKA FASER 

3.1 Behovsanalys och marknadskännedom  

För att en upphandling ska få ett önskvärt resultat krävs det att den upphandlande 

myndigheten tidigt i processen genomför en behovsanalys, för att i detta fall identifiera 

myndighetens behov eller mål med tjänsteupphandlingen. Det är av betydelse att utröna vilka 

beståndsdelar som skapar ett mervärde för den upphandlande myndigheten.
50

 

Det är viktigt att slutanvändare engageras i upphandlingens förberedelsefas eftersom det finns 

en risk att tjänsteupphandlingen inte motsvarar behovet om deras åsikter inte beaktas. 

Slutanvändarnas behov kan undersökas genom enkätundersökningar och intervjuer men det 

bör även påpekas att även om användaren har identifierat behovet behöver detta inte innebära 

att denne har en kännedom om hur behovet ska tillgodoses på ett bra sätt. Behovsanalysen bör 

således inriktas på att fastställa behovet och inte på att utröna lösningen och 

tillvägagångssättet. Ifall ett tidigare avtal ska ersättas bör den upphandlande myndigheten 

analysera dess fördelar och nackdelar innan den nya upphandlingen företas.
51

 

För att relevanta krav ska kunna ställas och för att mervärdet ska kunna utvärderas på ett 

lämpligt sätt är det angeläget att den upphandlande myndigheten är införstådd i vad 

marknaden har att erbjuda.
52

 Informationen om marknaden kan fås genom 

leverantörsundersökningar genom att den upphandlande myndigheten kan kontakta 

branschorganisationer, besöka mässor, se över facktidskrifter, leverantörsdatabaser, 

affärsdatabaser samt även göra leverantörsbesök. Marknadsförhållandena bör även bedömas 

kontinuerligt där en systematisering och dokumentation som förs inom den egna 

organisationen, kan understödja processen. Ett register kan exempelvis bestå av uppgifter från 

såväl anlitade leverantörer som eventuellt intresserade anbudsgivare, när upphandlingen väl 

blir aktuell. Att registrera erfarenhet av anlitade leverantörer kan vara en känslig fråga 

eftersom uppgifterna i allmänhet blir offentliga. Objektiva bedömningar av resultatet bör 

således endast göras, som exempelvis reklamation, tidhållning och liknande. Om den 

upphandlande myndigheten däremot väljer en ny anbudsgivarkrets av tämligen okända 

leverantörer bör myndigheten undersöka leverantörernas förmåga att hålla leveranstider, 

                                                             
50 Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster, Kammarkollegiet, 2010:9, s 24. 
51 Upphandlingsprocessen steg för steg, Kammarkollegiet, 2011:9, s 17.  
52 Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster, Kammarkollegiet, 2010:9, s 24. 
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kvalitet, samt tillförlitlighet avseende åtaganden som de har utfört vid andra 

upphandlingskontrakt.
53

 

3.2 Rätt kravnivå 

Den upphandlande myndigheten bör ha en rimlig kravnivå på den upphandlande tjänsten 

eftersom ett för lågt ställt krav kan leda till ett eventuellt dyrare köp genom tillägg, 

kompletteringar eller till och med genom att ytterligare en upphandling företas. För högt 

ställda krav kan även vålla problem eftersom dessa kan strida mot proportionalitetsprincipen. 

En samverkan mellan den upphandlande myndigheten, användare samt eventuella specialister 

är viktig för att krav i ett förfrågningsunderlag ska vara fullständiga. Som tidigare nämnts är 

det därför angeläget att den upphandlande myndigheten har gjort en noggrann 

marknadsanalys innan förfrågningsunderlaget upprättas.
54

  

3.3 Ska-krav, bör-krav och utvärderingskriterier 

Begreppen ska-krav och bör-krav har utvecklats i den svenska tillämpningen av 

upphandlingsreglerna och förekommer inte i LOU eller i upphandlingsdirektiven. Ska-krav är 

obligatoriska krav. De måste således vara uppfyllda för att ett anbud ska kunna utvärderas.
 55

 

Ska-krav kan inte utgöra underlag för jämförelser mellan anbud, utan detta kan endast ske 

genom utvärderingskriterier (bör-krav).
56

 Ska-krav sätter ribban för upphandlingen, de kan 

inte graderas och sådana krav kan således antingen vara uppfyllda eller inte. Anbudsgivaren 

måste klara dessa krav för att gå vidare till utvärderingsfasen. Den upphandlande 

myndigheten kan inte heller senare i prövnings och utvärderingsfasen bortse från eller justera 

vissa ska-krav.
57

  

Ett ska-krav bör inte definieras enligt följande: ”Leverantören skall beskriva sin 

felhanteringsrutin”.
58

 Kravet kommer i detta fall uppfyllas enbart genom att anbudsgivaren 

beskriver felhanteringsrutinen, oavsett hur bristfällig den än är. Välformulerade och effektiva 

ska-krav är följaktligen kärnan och framgångsfaktorn i en upphandling.
59

 Enligt Jan-Erik 

Falk
60

 bör den upphandlande myndigheten sträva efter att begräsa antal kriterier som 

utvärderas eftersom ett större antal utvärderingskriterier kan leda till en osäkrare utvärdering. 

                                                             
53 Norman m.fl., Offentlig upphandling – En handbok, s 4:11. 
54 Ibid. s 6:5. 
55 Pedersen, Upphandlingens grunder, s 94. 
56 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 386.  
57 Norman m.fl., Offentlig upphandling – En handbok, s 12:3 
58 Ibid. s 12:4. 
59 Ibid. s 12:3 f. 
60 Jur.kand. och lärare i offentlig upphandlig på Silf Competence AB. Falk har skrivit ett stort antal artiklar och 

är författare/medförfattare till ett flertal böcker inom offentlig upphandling.  
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För att minska på dessa kriterier kan den upphandlande myndigheten fastställa en viss 

standard för ett kriterium, ska-krav, och på det sättet avstå från att utvärdera denna del.
61

 

 

Med bör-krav avses krav som inte med nödvändighet måste vara infriade för att anbudet ska 

utvärderas.
62

 Bör-krav återfinns i kravspecifikationen och är kopplade till 

utvärderingskriterierna. Det funktionella kravet som leverantören uppställer framgår av bör-

kraven. Hur leverantören avser att bedöma de uppställda kraven ska dock framgå av 

utvärderingskriterier. Ett bör-krav kan exempelvis formuleras enligt följande; ”tjänsten bör 

vara skalbar. Redogör för på vilket sätt skalbarheten uppnås”
63

. Leverantören kan på så sätt 

belysa att det ovannämnda kravet är viktigt samt bedöma hur trovärdig och omfattande det är i 

leverantörernas redogörelse. Ett utvärderingskriterium kan därefter formuleras som 

”skalbarheten enligt punkten xx ovan - 20 % vikt”
64

. På så sätt kan leverantören bedöma hur 

viktigt bör-kravet är för den upphandlande myndigheten.
65

 

3.4 Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

Anbudsutvärdering är ett av de viktigaste stadierna i upphandlingsprocessen. Enligt 

preambelens 46 övervägande till det klassiska direktivet ska reglerna i direktivet och 12 kap. 

1-2 §§ LOU tolkas enligt följande: 

”När de upphandlande myndigheterna väljer att ge kontrakt till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, skall 

de utvärdera anbuden för att fastställa vilket som har det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris. För att göra 

detta skall de fastställa de ekonomiska och kvalitativa kriterier som i sin helhet måste göra det möjligt för den 

upphandlande myndigheten att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Fastställandet av dessa 

kriterier beror på föremålet för upphandlingen, eftersom dessa måste göra det möjligt att utvärdera varje anbuds 

prestanda i förhållande till föremålet för upphandlingen, enligt definitionen i de tekniska specifikationerna, samt 

att utvärdera förhållandet mellan kvalitet och pris i varje anbud.” 
66 

När tilldelningsgrund, det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, används ska beställaren 

göra en relativ utvärdering av de utvärderingskriterier som ska vara fastställda i 

upphandlingens annons eller dess förfrågningsunderlag. Som tidigare nämnts ska även 

utvärderingskriterierna ha ett samband med det som upphandlas. De ska även vara 

                                                             
61 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 386. 
62 Pedersen, Upphandlingens grunder, s 94. 
63 Norman m.fl., Offentlig upphandling – En handbok, s 11:10. 
64 Ibid. s 11:10. 
65 Ibid. s 11:10. 
66 Direktiv (2004/18/EG) om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 

och tjänster, preambel 46.  
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jämförbara, objektiva, viktade samt angivna i annons eller förfrågningsunderlag. Kriterierna 

ska dessutom inte strida mot unionsrättens grundläggande principer enligt 1 kap. 9 § LOU.
67

  

Begreppet ”ekonomiskt mest fördelaktiga” kan verka vilseledande eftersom andra grunder än 

enbart ekonomiska kan utvärderas. Utvalda tilldelningskriterier måste således inte ge den 

upphandlande myndigheten en ekonomisk vinst utan kan enbart avspegla dess mål och 

behov.
68

 Om den upphandlande myndigheten prefererar hög kvalitet kommer detta återspeglas 

i det pris som den är intresserad av att betala. Det saknar såldes relevans i själva 

anbudsutvärderingen om den höga kvaliteten leder till ett positivt ekonomiskt värde eller 

inte.
69

  

När kvalitet i detta fall ska beaktas vid en tjänsteupphandling ska utvärderingskriterierna 

tydligt anges i förfrågningsunderlaget. Den upphandlande myndigheten har även till uppgift 

att ange på vilka grunder bedömning, betygssättning, poängsättning m.m. kommer att 

utföras.
70

 

Tilldelningskriterier som används måste alltid uppfylla ett antal krav för att kunna bedömas 

vid, i detta fall en tjänsteupphandling. Kriterierna måste alltid avse tjänsten, de får därmed 

inte avse leverantörens organisation eller kapacitet. Tilldelningskriterierna får inte heller ge 

den upphandlande myndigheten möjlighet till en godtycklig bedömning. De ska även, som 

tidigare nämnts vara mätbara, kontrollerbara samt överensstämma med de grundläggande 

principerna.
71

 

 

 

                                                             
67 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 382.  
68 Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster, Kammarkollegiet, 2010:9, s 7. 
69 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 384 f.  

EU- kommissionen ansåg tidigare att utvärderingskriterier var för sig skulle ge ett ekonomiskt mätbart utfall till 
den upphandlande myndigheten. Varje kriterium skulle således ha kunnat jämföras med de olika anbuden och 

resulterat i ekonomiskt utfall som kunnat fastställas i ett penningvärde. Denna uppfattning ifrågasattes eftersom 

viktning och rangordning hade varit oanvändbara om det ekonomiska utfallet ändock hade omfattats av en 

slutsumma som inte hade påverkats av exempelvis rangordning av kriterierna. Efter Concordia-domen, Mål nr 

C-513/99, Concordia Bus Finland Oy mot HKL – Bussiliikenne (REG 2002 s I-7213) är det numera fastslaget att 

en upphandlande myndighet får ha preferenser, oavsett om priset är högre eller lägre. EU-kommissions uttalande 

förkastades därmed efter EU-domstolens utlåtande i Concordia. 
70 Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster, Kammarkollegiet, 2010:9, s 7. 
71 Ibid. s 7. 
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4. TJÄNSTEKVALITET 

4.1 Kvalitetsbegreppet 

Behovet av att kvantifiera kvaliteter kan ha sin förklaring i att vi lever i en värld där 

merparten av oss ständigt söker efter säkerhet och bekräftelse. Hängslen, livrem och 

försäkringar är något vi strävar efter för alla slags eventualiteter. Människan lever i ett 

risksamhälle där åtgärder måste företas för att förhindra eller minimera eventuella risker.
72

 

Som tidigare nämnts är kvalitet ett mångtydigt och luddigt begrepp. Många har försökt att 

finna generella definitioner och specifikationer på kvalitet. Det är dock inte alltid lätt att 

utröna vilka specifikationer som ska gälla och vem som ska avgöra när de lämpligen kan 

användas.
73

 Enligt ISO 9000
74

 definieras kvalitet som ”den grad till vilken inneboende 

egenskaper uppfyller krav”. Begreppet krav definieras därefter som ” behov eller förväntning 

som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk.”
75

 Kvalitetsdefinitioner brukar 

även kvalificeras i fem grupper som illustrerar komplexiteten i begreppet.
76

 

1) ”Kvalitet är inneboende egenskaper (transcendent).”
77

 I detta fall ses kvalitet som 

personliga uppfattningar. På grund av detta blir kvalitetsbegreppet svårdefinierat och 

subjektivt.
78

 

 

2) ”Kvalitet är produktbaserade, mätbara egenskaper (product-based).”
79

 Definitionen 

innebär att kvalitet kan beskrivas genom olika specifikationer. Differensen mellan 

olika produkter och olika tjänster kan bestämmas enligt uppkomna gemensamma 

komponenter.  Denna definition brukar även definieras som systemkvalitet.
80

 

 

                                                             
72 Stanngård, Lars (red) m.fl., Den omätbara kvaliteten, Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm 2007, s 19.  
73 Edvardsson & Larsson, Tjänstegarantier, s 86. 
74 Standarder för kvalitetssäkring som föreskriver hur ett kvalitetsledningssystem kan vara uppbyggt. Används 
vid kvalificeringsfasen i en upphandlingsprocess (11 kap LOU). 
75 ISO 9000 cit efter Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning, Upplaga 4, 

Studentlitteratur, Lund 2007, s 505. 
76 Garvin, (1988), Managing Quality, Free Press (1988) , New York, efter Edvardsson & Larsson, 

Tjänstegarantier, s 86.  
77 Edvardsson & Larsson, Tjänstegarantier, s 87. 
78 Ibid. s 87. 
79 Ibid. s 87. 
80 Ibid. s 87. 
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3) ”Kvalitet är värde i relation till pris (value-based).”
81

 Enligt denna kvalitetsdefinition 

ska köparens egna bedömningar av vad denna kan få ut i relation till det som betalas, 

vara det avgörande momentet.
82

 

 

4) ”Kvalitet är tillverkningsbaserade, mätbara egenskaper (manufacturing-based).”
83

 

Definitionen innebär att man ställer upp krav på en produkt eller tjänst där kvalitet 

uppnås när alla krav är uppfyllda.
84

 

 

5) ”Kvalitet är en upplevelse hos kunden (user-based).”
85

 I detta fall är kvalitet det som 

ger kunden tillfredsställelse. Till skillnad från den produktbaserade definitionen är 

denna upplevda kvalitet individuell och till vis del subjektiv. Definition förekommer 

oftast inom kvalitetsforskningen och bygger i huvudsak på intervjuer och 

enkätundersökningar.
86

 

En viktig fråga vid undersökning av begreppet kvalitet är ur vems perspektiv det betraktas. 

För en läkare kan kvalitet betyda det kliniska resultatet av behandlingar, medan en patient kan 

uppfatta kvalitet som personaltäthet, väntetider och information. Frågan om vad kvaliteten ska 

innefattas i och till vilken grad, bör kunna besvaras för att begreppet ska bli konkret och 

praktiskt användbart.
87

 Upplevd kvalitet och systemkvalitet bör vara beroende av varandra. 

Fortfarande kopplat till hälso- och sjukvård kan systemkvalitet ses som läkemedelshantering, 

dokumentation och god hygien medan upplevd kvalitet kan vara bemötande, trygghet och 

inflytande.
88

 Dagens syn på kvalitet utmärks av en distinkt fokusering på kundens behov. Det 

är behovet som är styrande för kvalitetsutvecklingen och inte själva efterfrågan. Den moderna 

kvalitetsutvecklingen betonar egenkontroll, ständig förbättring och självutvärdering. 

Utvecklingen handlar om att få ut mer av de resurser som har satts in, men att alla ska tjäna 

något på förbättringen. Nollsummespel är således inte eftertraktat för kvalitetens 

utvecklingsprocess.
89

 

                                                             
81 Edvardsson & Larsson, Tjänstegarantier, s 87. 
82 Ibid. s 87. 
83 Ibid. s 87. 
84 Ibid. s 87. 
85 Ibid. s 87. 
86 Ibid. s 87. 
87 Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling, Konkurrensverkets 

uppdragsforskningsserie 2004:1, s 25. 
88 Värdering av kvalitet vid upphandlingar av vård och omsorg, Nutek, 2008, s 12. 
89 Edvardsson & Larsson, Tjänstegarantier, s 84.  
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4.2 Tjänstebegreppet 

På en konkurrensutsatt marknad har offentliga tjänster och privata tjänster flera gemensamma 

nämnare. Det finns emellertid några åtskillnader som kan ha en betydelse för kundens 

uppfattning om tjänsten samt vilka krav som kan ställas på dess utförande. Offentliga tjänster 

produceras inte i syfte att ge vinst, dess fokus ligger på samhälls- eller medborgarnyttan. De 

är oftast skattefinansierade och i några fall är offentliga tjänsteproducenter både 

myndighetsutövare och serviceleverantörer. Dessutom har kunder till offentliga tjänster oftast 

inga faktiska valmöjligheter, vilket är fallet vid tjänster på en fri konkurrensutsatt marknad. 

Trots att det finns flera skillnader mellan offentliga och privata tjänster dominerar i flertalet 

fall de gemensamma dragen. Kundens bedömningsgrunder vid värdering av olika tjänster och 

kvalitet är oftast desamma. Förväntningar på ett gott bemötande, tillgänglighet och begriplig 

information är oförändrade trots kundens vetskap om att offentliga tjänster har andra 

utgångspunkter och finanser.
90

 

Tjänstebegreppet brukar definieras utifrån tre egenskaper: ”(1) Den är immateriell eller 

abstrakt, (2) produktion, leverans och konsumtion sker samtidigt och (3) kunden är 

medproducent.”
91

 Att en tjänst är immateriell eller abstrakt innebär att dess interaktion, 

aktiviteter och upplevelser skapas direkt. De kan inte lagras och en kvalitetsbedömning är 

svår att företa innan köpet har fullgjorts. Tjänster brukar oftast produceras, levereras och 

konsumeras samtidigt och kan därmed inte sparas, dock med vissa former av undantag. När 

kunden deltar som medproducent medför den variation i både själva processen och resultatet 

med sitt delvis unika krav och beteende. Denna aspekt gör det svårt att definiera, 

standardisera samt styra tjänsteprocessen och dess resultat. Kunder har olika preferenser och 

förmågor. Ju mer standardiserad en tjänst är desto mindre utrymme finns det att anpassa den 

efter kundens specifika behov.
92

 

 

 

  

                                                             
90 Edvardsson & Larsson, Tjänstegarantier, s 27 f. 
91 Ibid. s 30. 
92 Ibid. s 30 ff. 
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4.3 Tjänster och dess kvalitetsdimensioner  

Intresset för tjänstekvalitet har ökat väsentligt de senaste åren. En stor andel av Sveriges 

bruttonationalprodukt (BNP) utgörs av tjänster och hantering och förbättring av tjänstekvalitet 

har fått en allt större fokus. I de flesta fall fastställs den största delen av kvaliteten i en tjänst 

när leverantören och beställaren möts, även kallat sanningens ögonblick
93

. Även om en 

beställare har skapat ett perfekt system för utformning och utförande av tjänsten kan det 

resultera i att den ändå inte blir till något värde om det inte går i lås vid sanningens ögonblick. 

Kvalitetsbegreppet bör därför betraktas som en förbindelse mellan tjänsten, leverantörerna 

och själva kundupplevelsen.
94

 Det finns ett flertal dimensioner avseende kvalitet på tjänst. 

Dessa påvisas i figuren nedan. 

                                     

Kvalitetsdimensioner på en tjänst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3, Kvalitetsdimensioner på en tjänst.95  

 

 

 

                                                             
93 Avser ett avgörande möte mellan tjuren och matadoren där en av dem får en dödlig utgång. Begreppet 

användes först i dessa sammanhang av Rickard Normann. Begreppet ska ses som ett ögonblick av möjligheter 

(till skillnad från tjurens chanser när denna möter matadoren) där leverantören har en möjlighet att övertyga 

kunden om att den kommer hålla vad som utlovats. Om ett fel skulle inträffa är det dock för sent att förbättra 

något när kunden valt att ”lämna arenan”. Se Normann, Service management, John Wiley & Sons, New York  

(1984) efter Bergman & Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, s 35. 
94 Bergman & Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, s 33 ff. 
95 Ibid. s 36.  
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Samtliga ovannämna dimensioner har stor betydelse vid tjänstekvalitet. Med pålitlighet avses 

tjänstens resultat vid exempelvis, precision och punktlighet avseende information samt att 

arbete som har utlovats blir utfört. Det är även viktigt att leverantören är trovärdig och 

tillgänglig. Dessutom är det av betydelse att kommunikationen mellan kunden och 

leverantören sker på ett enkelt och naturligt sätt som kunden tydligt kan uppfatta. Med 

inlevelseförmåga avses leverantörens förmåga att sätta sig in i och förstå kundens situation. 

Utöver dessa dimensioner som huvudsakligen berör hur tjänsten levereras är det även viktigt 

att tjänstens innehåll är tydligt utformad samt att det motsvarar kundens behov.
96

  

 

 

 

 

 

    

                                

  

 

    

 

 

  

                                                             
96 Bergman & Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, s 36 f. 
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5. KVALITET SOM UPPHANDLINGSKRITERIUM 

5.1 Problem med att upphandla kvalitet 

När Upphandlingsutredningen
97

 förde diskussioner om målen med offentlig upphandling 

påpekade huvudparten av deltagarna i frågestunden vikten av god kvalitet vid en upphandling. 

De underströk även att det framförallt finns svårigheter vid upphandlingar av tjänster, särskilt 

vid så kallade ”mjuka tjänster”. Många upphandlare har även framfört att de finner det svårt 

att ställa krav samt värdera det som kallas ”upplevd kvalitet”. Vid sådana fall blir 

referenstagning ett sätt att värdera denna kvalitetsaspekt.
98

 Det kan även vara svårt för en 

upphandlande myndighet att utvärdera kvalitet på ett objektivt och rättvist sätt enbart grundat 

på uppgifter som finns med i ett anbud.
99

 

Ett flertal upphandlare har dessutom anfört att de finner att den ökade risken för 

överprövningar resulterar i att de ofta undviker att utvärdera kvalitet eftersom de upplever det 

svårt att precisera och utvärdera dessa aspekter på ett felfritt sätt.
100

 Det har dessutom 

framförts att ett flertal upphandlingar som genomförs enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet har utformats på ett sådant sätt att priset ändock blir helt avgörande då detta ofta har 

värderats betydligt höge än kvaliteten. Det föreslås att bättre vägledningar på kravställnings- 

och upphandlingsteknik tas fram och att större utbildningsinsatser genomförs som utgår från 

samma vägledningar.
101

 

I en undersökning som Nutek har genomfört har det konstaterats att det även finns stora 

skiljaktigheter avseende innehåll och definition av kvalitet inom samma typer av 

verksamheter, vilket kan komplicera för leverantörerna på marknaden.
102

 I samma 

undersökning har det också framlagts att även om det oftast är den projektgrupp som 

formulerat utvärderingskriterierna som arbetar med själva utvärderingen efteråt, delas arbetet 

ibland upp så att upphandlingsenheten arbetar med de formella och ekonomiska kraven 

samtidigt som sakförvaltningen värderar kvaliteten.
103

 

                                                             
97 Upphandlingsutredningen 2010 ska granska upphandlingsreglerna ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt 

perspektiv. Den 5 mars 2013 utgavs slutbetänkandet SOU 2013:12  
 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling. 
98 SOU 2011:73, s 129.  
99 Rosén Anderson Helena, Mühlenbock Eva-Maj, Willqvist Henrik, Svensson Natalie, Lagen om offentlig 

upphandling - en kommentar, Norstedts Juridik, Stockholm 2013, s 42. 
100 SOU 2011:73 s 129. 
101 Advokatfirman Ramberg, Skrivelse till Upphandlingsutredningen, 28 mars 2011, dnr: 

Fi2010:06/2011/7. 
102 Värdering av kvalitet vid upphandlingar av vård och omsorg, Nutek, R 2008:40, s 26. 
103 Ibid. s 32. 
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I en utredning som Rådet för arkitektur, form och design (Rådet) har tagit fram konstaterades 

det att den juridiska delen av upphandlingsprocessen utgör ett hinder för 

kvalitetsutvecklingen. Upphandlare tenderar att lägga alltför stor vikt på att undvika att göra 

juridiska felaktigheter vilket på ett olyckligt sätt genomsyrar deras förmåga att utföra ett bra 

upphandlingsarbete.
104

 Det finns ett övergripande hot att hamna i domstol vilket påverkar den 

upphandlande myndigheten och leverantörerna negativt.
105

 Enligt Rådet finns det även stora 

kunskapsbrister inom området. Kunskap kring upphandlingarnas samhällsekonomiska värden 

är helt obefintlig och verksamhetsansvariga brukar sällan undersöka upphandlingarnas 

resultat. Rådet anser därför att ett resultattänkande inom upphandlingsområdet är 

efterstävandevärt men att det krävs mer kompetens och resurser för att kunna genomföra 

korrekta bedömningar av anskaffningsprocessens resultatdel.
106

 Rådet bedömer även att det 

finns en anknytning mellan upphandlingens förfrågningsunderlag, resultat, verksamhetsnytta 

och samhällsekonomi vilket behöver åskådliggöras närmare. Beställarkompetensen kring 

kvalitetsfrågor är även i behov av utveckling.
107

 

5.2 Problem med konsultupphandlingar 

Flera myndigheter har anmärkt på att det är särskilt svårt att upphandla kvalificerade 

konsulttjänster. De anser även att LOU är bättre lämpad för upphandling av varor än 

tjänster.
108

 Upphandlare och leverantörer har påpekat att de har svårigheter med att uppfatta 

om det är tillåtet att beakta leverantörers tidigare erfarenheter. Upphandlande myndigheter har 

framfört önskemål om att kunna ställa leverantörernas kvalifikationer och erfarenheter mot 

varandra eftersom kvalifikationer kan vara svåra och nästintill omöjliga att skilja från 

kvaliteten på tjänsteupphandlingen.
109

 Att i skrift beskriva en tjänst som upphandlas kan 

ibland vara väldigt svårt och kan ofta leda till att upphandlingens mål inte åstadkoms, anser en 

leverantör som är verksam inom verksamhets- och ledarskapsutveckling. Den aktuella 

leverantören framhåller även att hans erfarenhet är att konsultens timpris har en avgörande 

roll vid upphandling av komplicerade konsulttjänster, vilket kan leda till att den upphandlande 

myndighetens behov inte tillgodoses.
110

  

 

                                                             
104 Kvalitet i offentlig upphandling – när medborgarnas behov styr och staten handlar, Rådet för arkitektur, form 

och design 2008, s 8. 
105 Ibid. s 35. 
106 Ibid. s 8.  
107 Ibid. s 44.  
108 SOU 2011:73, s 173. 
109 Ibid. s 174. 
110 Ibid. s 174. 
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Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) anser att 

konsultupphandlingar ska ses som upphandling av kreativitet, vilket skiljer sig från vanliga 

upphandlingar där kapacitet oftast är i fokus. Vid konsultupphandlingar är vanligtvis 

leverantören mer lämpad att beskriva tjänsten än beställaren. Det har även framkommit att det 

tas fram olika krav på kompetens trots att konsulttjänster som upphandlas är av samma slag 

och utförs av samma upphandlande myndighet.
111

 Forskning visar att kvalitet och konkurrens 

gynnas när tidigare erfarenheter beaktas vid upphandlingar.
112

 Eftersom det inte finns något 

förbud i lagstiftningen mot att beakta leverantörens erfarenhet handlar det således om att 

reflektera över huruvida sådana krav kan utformas utan att de grundläggande principerna 

överskrids.
113

 

5.3 Referenser vid anbudsutvärdering 

Flera leverantörer har framhållit att krav eller utvärdering av referenser har medfört att arbetet 

vid anbudsgivning blivit betydligt mer omfattande. De finner även irritation över att vissa av 

deras bästa kunder vid flertal tillfällen störs av upphandlande myndigheter.
114

 En fråga som 

har som diskuterats flitigt, till följd av EU-rättslig praxis, är sammanblandningsproblematiken 

(leverantörskvalificeringen och anbudsutvärderingen). I praktiken kan det ofta vara svårt att 

veta var gränsen ska dras mellan det som enbart avser leverantörskvalificeringen och det som 

kan hänföras till anbudsutvärderingen.
115

 

5.3.1 Sammanblandning av leverantörskvalificering och anbudsutvärdering 

Vid leverantörskvalificeringen får den upphandlande myndigheten, som tidigare nämnts, 

enbart beakta kriterier som hör till ekonomisk och finansiell ställning, teknisk förmåga och 

kapacitet samt yrkeskunnande. Att leverantörskvalificeringen och anbudsutvärderingen har 

olika regler framgår av direktiven och EU-domstolens praxis. I Beentjesmålet
116

 konstaterade 

EU-domstolen att kvalificering och utvärdering kan ske vid en och samma tidpunkt men 

måste ses som två separata delar där olika regler ska tillämpas.
117

 Det är dock inte alltid lätt 

att separera kriterierna på ett sådant sätt eftersom de i vissa fall kan gå in i varandra. Att 

domen fastställer att leverantörskvalificeringen och anbudsutvärderingen styrs av olika regler 

                                                             
111 SOU 2011:73, s 175. 
112 Spagnolo & Pacini, Example of Gains from Introducing a Reputation( Vendor Rating) System, opublicerad 

case study, och Spagnolo, Public procurement as a Policy Tool, presenterad vid “ The costs of different goals of 

public procurement”, Konkurrensverkets konferens, 31 augusti 2011. Spagnolo mfl., Reputation and Entry, 

pågående arbete, 2011, presenterad vid Konkurrensverkets konferens, efter SOU 2011:73 s 176 f. 
113 SOU 2011:73, s 177. 
114 Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster, Kammarkollegiet, 2010:9, s 19. 
115 Pedersen, Upphandlingens grunder, s 122 f.  
116 Mål nr C-31/87 Beentjes mot Nederländska staten, (REG 1988, s 4535). 
117 Ibid. p.16. 
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innebär inte att samma kriterier inte kan användas vid båda faserna.
118

 EU-domstolen 

konstaterade även att den upphandlande myndigheten är fri att välja ut kriterier som ligger till 

grund för tilldelningen, dock endast om de är ägnade att fastställa det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet.
119

  

I Lianakis-domen
120

 som avkunnades tjugo år efter Beentjesmålet, fastställde EU-domstolen 

återigen sin tidigare praxis. Domen innehöll dock vissa andra frågor som var mer 

svårbedömda än i tidigare fall. I Lianakismålet ställde den grekiska domstolen en begäran om 

förhandsbesked till EU-domstolen avseende förhållandet mellan kriterier som har samband 

med leverantörskvalificeringen och kriterier som har anknytning till anbudsvärderingen. I 

upphandlingsannonsen hade det föreskrivits att tilldelningskriterierna skulle avse 

anbudsgivarnas intygade erfarenhet av tidigare projekt, personalstyrka, utrustning, samt 

förmågan att genomföra projektet inom den fastlagda tidramen.
121

 EU-domstolen kom till 

slutsatsen att tilldelningskriterierna inte överensstämde med direktivets regler: 

”De kriterier som inte syftar till att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utan som huvudsakligen 

avser bedömningen av anbudsgivarnas förmåga att utföra projektet i fråga kan följaktligen inte anses utgöra 

kriterier för tilldelning.”122 

EU-domstolen ansåg att de angivna tilldelningskriterierna ”huvudsakligen” skulle avse 

kvalificeringsfasen. Jan-Erik Falk anser att eftersom inga bestämda kriterier för 

kvalificeringen hade uppgetts förstärktes intrycket av att en sammanblandning hade skett.  

Han anser vidare att kriterierna egentligen hade kunnat avse båda faserna men skulle då 

tydligt ha avsett två olika funktioner, vilket framhävs med ordet ”huvudsakligen”. Det som är 

avgörande för om ett kriterium har använts på ett korrekt sätt är det ändamål i upphandlingen 

som bevis och kriterierna avser.
123

 Kvalificeringsfasen syftar således till att avgöra om en 

leverantör har tillräcklig kapacitet och förmåga att utföra projektet medan utvärderingsfasen 

syftar till att bedöma hur väl detta kan verkställas.
124

   

”Erfarenhet” är kriterium som kan tillämpas i båda leverantörskvalificeringen och 

anbudsutvärderingen. Vid konsultupphandlingar brukar den upphandlande myndigheten ställa 

minimikrav på erfarenhet i kvalificeringsfasen och därefter använda spetskompetens (visas 

                                                             
118 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 396.  
119 Mål nr C-31/87 Beentjes mot Nederländska staten, (REG 1988, s 4535), p.19.  
120 Mål nr C-532/06 Lianakis mot Dimos Alexandroupolis, (REG 2008, s I-251). 
121 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 397 f. 
122 Mål nr C-532/06 Lianakis mot Dimos Alexandroupolis, (REG 2008, s I-251), p 30.  
123 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 398 f. 
124 Referenser i anbudsutvärdering – analys, Konkurrensverket, 2009-04-28, s 2. 



25 
 

genom CV och referenser) som är sammankopplad med erfarenhet för utvärdering. På så sätt 

kan en konsult som har mindre erfarenhet konkurrera med en mer erfararen sådan genom att 

erbjuda ett lägre pris. Den mer erfarne konsulten kommer på samma sätt kunna konkurrera 

med sin erfarenhet (högre effektivitet) men med ett högre timpris. Ifall den upphandlande 

myndigheten inte skulle tillåtas att beakta erfarenhet i båda upphandlingsfaserna skulle den 

mer erfarna konsulten kunna missgynnas (felaktig användning av proportionalitetsprincipen) 

ifall arbetet likväl kunde utföras av mindre erfarna konsulter. Om en mindre erfaren konsult 

skulle uppfylla leverantörskvalificeringen likväl som den mer erfarna skulle detta kunna ge en 

fördel till den förstnämnde. Om erfarenhet endast skulle kunna tillämpas som ett 

kvalifikationskriterium skulle den mer rutinerade konsulten inte kunna konkurrera med sin 

erfarenhet. Ett sådant missgynnande skulle dock inte uppstå om större erfarenhet utgjorde ett 

utvärderingskriterium.
125

  

5.3.2 Erfarenhet och kompetens i utvärderingsfasen – Praxis  

Som tidigare nämnts förtydligades det i Lianakismålet att det inte fanns något förbud för 

myndigheter att använda referenser som utvärderingskriterium.
126

 Att tillämpa antalet 

referenser som utvärderingskriterium är dock otillåtet.
127

   

Förvaltningsdomstolarna i Sverige har i ett flertal fall bedömt huruvida en viss angiven 

referenstagning i utvärderingsfasen har varit tillåten enligt de grundläggande principerna i 

LOU, eller om referenstagningen ansågs mer hänförlig till kvalificeringsfasen. Det finns ett 

antal avgörande från kammarrätterna avseende referensfrågor i tjänsteupphandlingar, där 

kammarrätterna bedömt referensfrågornas lämplighet i utvärderingsfasen och även tagit 

ställning till Lianakis-domen.  

Dessa rättsfall presenteras nedan: 

Kammarrätten i Stockholm konstaterade i mål nr 5512-08, dom 2008-12-19, att 

referenstagningen inte kunde hänföras till anbudsutvärderingen utan kunde endast avse 

kvalificeringsfasen. Anbudsutvärderingen hade därmed påverkats av ovidkommande hänsyn, 

stred mot de grundläggande principerna och skulle göras om. Myndigheten utförde en 

                                                             
125 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s 399 f.  
126 Norman m.fl., Offentlig upphandling – En handbok, s 12:3. 
127 Mål nr C-315/01, Gesellschaft für Abfallentsorgungs -Technik GmbH (GAT) mot Österreichische 

Autobahnen und Schnellstraßen AG (ÖSAG), (REG 2003 s I-06351). EU-domstolen bedömde att den 

upphandlande myndigheten inte fick beakta antalet referenser som ett tilldelningskriterium.  
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upphandling av ramavtal
128

 avseende byggnadsarbeten. Referenstagningen avsåg frågor om 

leverantörernas kvalitet, personalens kompetens och samarbetsförmåga samt personalens 

erfarenhet. Samma utgång fick ett mål i Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3474-08, dom 

2009-02-13, då den upphandlande myndigheten använt referenser i utvärderingsfasen när 

kriterierna egentligen ansågs hänförliga till leverantörens kvalifikationer. Upphandlingen 

avsåg fastighetsunderhåll. Frågorna som skulle besvaras av referenterna åsyftade 

arbetsledarens förmåga att organisera, planera och driva projektet, hålla tider, personalens 

kompetens och kunnande, förmåga att informera beställaren samt kvaliteten på det utförda 

arbetet. Kammarrätten bedömde liksom i föregående fall att det inte fanns något generellt 

förbud mot att beakta referenser i anbudsutvärderingen så länge de avsåg att fastställa det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, men bedömde att i likhet med i Lianakismålet kunde 

kriterier som avsåg erfarenheter, kvalifikationer och resurser inte hänföras till 

anbudsutvärderingen. Kammarrätten i Stockholm bedömde i mål nr 3582-09, dom 2009-10-

01, att referensupptagningen skulle hänföras till kvalificeringsfasen och kunde därmed inte 

tillämpas i utvärderingsfasen. I det aktuella fallet skulle ett antal frågor besvaras och 

betygsättas av referenterna. Upphandlingen avsåg köp av IT-konsulttjänster. Frågorna 

behandlade konsultens sakkunskap, engagemang, erfarenhet, totalintryck av konsultens 

arbete, förmåga att hålla tidsramar, dokumentering av arbetet, konsultens förmåga att komma 

med förslag, förbättringar och effektiviseringar utöver det som krävs, administrativa rutiner, 

hur väl konsultens insats motsvarat själva kostnaden för arbetet. Kammarrätten ansåg att det 

inte föreligger ett generellt förbud mot att tillämpa referenser i anbudsutvärderingen men att 

det av Lianakis-domen framgår att kriterier som avser leverantörens erfarenhet/kvalifikationer 

och resurser kan inte utgöra tilldelningskriterier. Kammarrätten fann att anbudsutvärderingen 

hade påverkats av ovidkommande hänsyn då referensupptagningen skulle ha avsett 

leverantörernas kapacitet att genomföra arbetet och inte hur väl leverantörerna skulle 

genomföra uppdraget. Utvärderingen stred mot de grundläggande kraven i 1 kap. 9 § LOU 

och upphandlingen fick göras om.
129

 

Kammarrätten i Jönköping konstaterade i mål nr 3005-12, dom 2013-02-13, att 

referensfrågorna var hänförliga till kvalificeringsfasen och var inte ämnade till att fastställa 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Beställaren genomförde en upphandling avseende 

insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Frågorna som skulle ställas till 

                                                             
128 ”Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att 

fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.”, 2 kap. 15 § LOU.  
129 Avseende poängsättningsdelen, se avsnitt 5.3.3. 
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referenterna avsåg bland annat leverantörens resurser och kompetens vid ledning avseende 

central administration eller stödfunktioner, samarbete vid driftsledning, kommunikation, 

resurser för personal och fordon, förberedelse och start av entreprenaden samt leverantörens 

bemötande av kunderna. Frågorna avsåg även leverantörens förmåga att på ett strukturerat sätt 

arbeta med arbetsmiljön, samt leverantörens förmåga att generellt hålla ordning och reda i 

uppdraget – exempelvis avseende redovisningar och ekonomi. Kammarrätten hänvisade till 

Lianakis-fallet och framhöll att det är otillåtet att i anbudsutvärderingen tillämpa kriterier som 

är hänförliga till leverantörens personalstyrka, erfarenhet samt förmågan att utföra arbetet 

inom fastlagda tidsramar. Kammarrätten fann att referensfrågorna i det aktuella fallet 

huvudsakligen avsåg leverantörens erfarenhet, kvalifikationer och resurser, och att 

användandet av dessa referensfrågor i utvärderingsfasen inte var förenlig med de 

grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU.  

Kammarrätten i Göteborg konstaterade i mål nr 6420-09, dom 2010-03-04, att den 

upphandlande myndigheten inte visat hur ett kriterium i utvärderingsfasen skulle fastställa 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Myndigheten utförde en upphandling av ramavtal 

avseende entreprenader. Enligt kammarrättens mening finns det inte något hinder i EU-rättslig 

praxis att poängsätta kunskaps- och utbildningsnivån på leverantörens personal i 

utvärderingsfasen så länge det är ägnat att fastställada det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet. I det aktuella fallet hade den upphandlande myndigheten inte visat hur de olika 

dokumenterade utbildningarna (förutom den grundkompetens som krävs för arbetet) inverkat 

på tjänstens kvalitet och hade på så sätt misslyckats med att påvisa hur utvärderingskriteriet 

”Kunskap” skulle fastsälla det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.  

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5910-08, dom 2008-12-29, fastställde att referenser från 

jämbördiga uppdrag var av relevans för fastställande av det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet och kunde därmed användas i utvärderingsfasen. Anläggande av ledningsnät var 

upphandlingsföremålet. Den huvudsakliga frågan i fallet var huruvida referenser 

överhuvudtaget kunde användas i anbudsutvärderingen och kammarrätten fann, efter 

bedömning av Lianakismålet, att ett sådant förbud inte förelåg. Utvärderingskriterierna i målet 

avsåg, utöver anbudssumman, bland annat leverantörens organisation samt dess utbildning 

och erfarenhet av likvärdiga uppdrag, referenser och tidplan samt kvalitets- och 

miljöledningssystem. Samma utgång fick även ett annat mål i samma kammarrätt, mål nr 

7332-08, dom 2009-02-03, där referenser ansågs kunna hänföras till anbudsutvärderingen. 

Två kommuner genomförde upphandling av renhållningstjänster. Referensfrågorna 
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behandlade leverantörernas tjänsteutförande i tidigare uppdrag. Frågorna som ställdes till 

referenterna behandlade leverantörernas ”administrativa hantering av tjänsten, aktiva arbete 

med förbättring av arbetsmiljön, leverans av rätt tjänst och i rätt tid, dialog med beställaren 

och service mot abonnenten”
130

. Kammarrätten ansåg att kriterierna inte huvudsakligen kunde 

hänföras till leverantörskvalificeringen och anförde vidare att referenstagningen syftade till att 

utreda hur leverantörerna tidigare hade utfört liknande uppdrag och hur pass nöjda tidigare 

kunder hade varit. Kammarrätten i Göteborg fastställde även i mål nr 6411-08, dom 2009-04-

07, att personalens erfarenhet och kompetens kunde tillämpas i utvärderingsfasen. 

Upphandlingen avsåg vård-, omsorgs- och behandlingsplatser. Tjänstens kvalitet skulle 

bedömas utifrån personalens erfarenhet, utbildning, kontinuitet, språk och kulturkompetens 

samt personaltäthet. Vid bedömning av personalens erfarenhet som ett kriterium i 

tilldelningsfasen gjorde kammarrätten en egen tolkning av Lianakis-domen där de ansåg att 

”förbudet mot att beakta anbudsgivarnas erfarenhet enbart gäller sådan erfarenhet som är 

relevant för att bedöma risken för att anbudsgivarna inte kommer att kunna genomföra det i 

upphandlingen aktuella projektet, vilken risk enbart ska bedömas i kvalificeringsfasen”
131

. De 

framhöll även att det i praktiken skulle vara omöjligt för upphandlande myndigheter att mäta 

kvaliteten i vård och omsåg om ett sådana restriktioner fanns. Enligt kammarrätten skulle ett 

sådant förbud resultera i att företag, inom exempelvis äldrevården, med personal som innehar 

större erfarenhet och kompetens, än vad som krävs av minimikraven, konkurreras ut. Dock 

ansågs poängsättningen för godtycklig och upphandlingen fick göras om
132

. Kammarrätten i 

Göteborg konstaterade i mål nr 4851-10, dom 2011-06-07, att kriterierna som ställdes var 

inte i huvudsak hänförliga till anbudsgivarens kvalifikationer och tekniska och yrkesmässiga 

kapacitet och kunde godtas som en del av anbudsutvärderingen. Upphandlingen avsåg 

anläggande av konstgräsplan. Referenstagningen i utvärderingsfasen hade som syfte att 

undersöka hur väl leverantören tidigare hade utfört liknande tjänster och hur pass nöjda 

kunderna hade varit. Frågorna som ställdes till referenterna avsåg ”kvaliteten på utförd 

entreprenad, om entreprenaden färdigställts enligt överenskommen tidsplan, utförts till avtalad 

pris samt skötsel och leverantörens uppföljning under garantitiden”
133

. Kammarrätten ansåg 

även att referenstagningen i den aktuella upphandlingen inte utgjorde en ren förteckning över 

antalet tidigare utförda uppdrag utan tillförde information om tjänstens utförande som därvid 

skulle fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.  

                                                             
130 Kammarrätten i Göteborg, dom 2009-02-03, mål nr 7332-08, s 3. 
131 Kammarrätten i Göteborg, dom 2009-04-07, mål nr 6411-08, s 11.  
132 Avseende poängsättningsdelen, se avsnitt 5.3.3. 
133 Kammarrätten i Göteborg, dom 2011-06-07, mål nr 4851-10, s 7 f. 
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5.3.3 Poäng och betygssättning av kvalitetskriterier - Praxis 

När referenstagning ska utföras bör den upphandlande myndigheten noga ange vad syftet med 

åtgärden är och inte bara ange att referenserna ska utvärderas utan att beröra vad de ska avse. 

För att öka transparensen i upphandlingen bör frågorna som referenterna ska besvara stå med i 

förfrågningsunderlaget. Den upphandlande myndigheten bör även i underlaget beskriva vad 

det är som krävs för att anbudsgivaren ska erhålla ett visst poäng eller betyg.
134

 Inte sällan 

brukar upphandlande myndigheter ange att tilldelningskriterier kommer bedömas enligt en 

poängskala där exempelvis fem poäng ges till en anbudsgivare som uppfyller kriterierna 

”mycket väl”, och efter en nedstigande poängskala, ett poäng till den som uppfyller kriterierna 

på ett ”bristfälligt sätt”. Den upphandlande myndigheten bör vid dessa fall även ange vad det 

är som krävs av anbudsgivarna för att få dessa omdömen, för att anbudsgivarna på så sätt ska 

få en tydligare bild över vad beställaren värdesätter.
135

  

Kammarrätten Göteborg konstaterade i mål nr 6999-08, dom 2009-03-20, att poängsättning 

av utvärderingskriterierna stred mot de grundläggande principerna om transparens och 

förutsägbarhet. Poängsättningen var alltför godtycklig och fick göras om. 

Utvärderingskriterierna avsåg ”hur man bemöter kunder” (25 %), ”erfarenhet av 

fastighetsjour” (25 %) och ”pris” (50 %). Svaren skulle betygssättas från skala 1–5 där fem 

poäng gavs till det bästa svaret, fyra poäng till det näst bästa, osv. De två första kriterierna 

poängsattes efter leverantörens beskrivning varpå eventuella referenser fick styrka eller 

försvaga värderingen. Kammarrätten framhöll att även om den upphandlande myndigheten i 

förfrågningsunderlaget hade angett vilka tilldelningskriterier som skulle tillämpas, uppställt 

en poängskala och även i utvärderingsmallen beskrivit hur poängsättningen hade fullföljts, 

fanns det inte någon anvisning i förfrågningsunderlaget för vad som skulle beaktas för att ett 

svar skulle vara ”bäst”, ”näst bäst” etc. Enligt kammarrätten var det inte heller tydligt i 

utvärderingsmallen, hur referenternas svar bedömdes för att de skulle anses styrka eller 

försvaga beställarens bedömning av leverantörerna. Frågor och svar som ställdes till 

referenterna var inte heller redovisade. Kammarrätten fann därmed att poängsättningen var 

alltför godtycklig. Leverantören hade liten möjlighet att förutse vad den upphandlande 

myndigheten skulle bedöma som betydelsefullt vid utvärderingen. Samma utgång fick ett mål 

i Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3582-09, dom 2009-10-01, där utformningen av 

utvärderingskriteriet ”Referenser” och den poängskala som låg till grund för referenternas 

bedömning var alltför godtycklig. Referenterna skulle besvara ett antal frågor och även 

                                                             
134 Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster, Kammarkollegiet, 2010:9, s 19. 
135 Ibid. s 18.  
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poängsätta svaren enligt en skala från 1–11, där elva poäng var det högsta och ett poäng var 

det lägsta anbudsgivaren kunde få. Kammarrätten fann att den upphandlande myndigheten 

hade valt en utvärderingsmodell där resultatet var helt avhängig av referenternas 

poängsättning. Det framgick även inte av förfrågningsunderlaget vilka omständigheter 

referenterna skulle beakta för att leverantörernas kvalitet skulle ge en hög eller låg poängnivå 

eller vad som ansågs vara en godtagbar leverans. Kammarrätten ansåg till följd därav att dessa 

bristfälliga formuleringar stred mot principen om transparens och därmed mot de 

grundläggande kraven i 1 kap. 9 § LOU.  

Kammarrätten i Göteborg fastställde i mål nr 6411-08, dom 2009-04-07, att även om 

personalens kompetens och erfarenhet kunde hänföras till anbudsutvärderingen, var 

poängsättningen alltför godtycklig och fick göras om. Anbudsgivarna fick i uppgift att först 

beskriva vad de hade att erbjuda avseende ”Verksamhetsinnehåll” och ”Kvalitetssystem”. 

Poängsättningen av andra kriterier än pris skulle bedömas enligt skalan ”mycket bra/god, 

enastående, uppfyller våra önskningar med råge, ger stort mervärde, etc.”
136

. Kammarrätten 

fann poängsättningen vara alltför godtycklig eftersom det verkade som om anbudsgivarna 

skulle bedöma kriterierna själva då det inte framgick ”gentemot vems eller vilkas önskningar 

bedömningen annars ska göras”
137

. Kammarrätten fann därmed att förfrågningsunderlaget 

stred mot principerna om transparens och likabehandling. 

5.3.4 Egna referenser 

Det finns inga hinder mot att en upphandlande myndighet beaktar egna referenser så länge det 

framgår tydligt av förfrågningsunderlaget och utförs på ett objektivt godtagbart sätt så att de 

grundläggande principerna inte överskrids. Detta framgår av två rättsfall från Kammarrätten i 

Göteborg, mål nr 788-09, dom 2009-06-01, samt mål nr 2504-10, dom 2010-11-18. I det 

förstnämnda fallet konstaterade kammarrätten att användandet av egenreferenser i 

kvalificeringsfasen inte stred mot LOU och i det sistnämnda fallet fastställde kammarrätten att 

det inte fanns några hinder för den upphandlande myndigheten att använda sig av egna 

referenser i utvärderingsfasen så länge dessa inte stred emot de grundläggande principerna om 

likabehandling och transparens. Det ska således enligt praxis inte ha någon betydelse i vilken 

fas av upphandlingsprocessen som egenreferenserna tillämpas.  

                                                             
136 Kammarrätten i Göteborg, dom 2009-04-07, mål nr 6411-08, s 12.  
137 Ibid. s 13. 
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5.4 Andra metoder för utvärdering och fastsällande av kvalitet 

5.4.1 Intervjuer  

Det har blivit allt vanligare att upphandlande myndigheter söker nya tillvägagångssätt för 

referenstagning där beställaren kan skapa en egen uppfattning om leverantörens skicklighet 

istället för att enbart förlita sig på skriftliga omdömen från andra beställare. Ett flertal 

upphandlande myndigheter erfar att traditionell referenstagning inte på ett påtaligt sätt 

underlättar att skilja leverantörerna åt avseende deras förmåga.
138

 

Advokatfirman Ramberg förslog i en skrivelse till Upphandlingsutredningen att intervjuer kan 

användas som ett tilldelningskriterium för att kunna värdera mjuka värden i högre grad. De 

belyser även att det är viktigt att det tydligt framgår av förfrågningsunderlaget hur intervjun 

ska utföras, vilka omständigheter som är av betydelse samt hur bedömningen av tilldelningen 

ska ske. Eftersom likabehandlingsprincipen ställer höga krav på upphandlande myndigheter 

kan intervjuer bli både tidskrävande och resurskrävande att genomföra när det kommer in 

många anbud. Advokatfirman Ramberg förslog därvid att utvärderingsprocessen bör ske i två 

steg där intervjuer endast genomförs med anbudsgivare som har en reell möjlighet att ta hem 

kontraktet. Den första utvärderingen ska leda till att en turordningslista uppställs där den bäst 

rankade anbudsgivaren intervjuas först. Därefter intervjuas tvåan, men endast om denne har 

en eventuell möjlighet att ”gå om” den högst rankade anbudsgivaren. Advokatfirman 

Ramberg föreslog även att ett annat utvärderingskriterium skulle kunna tillämpas vid detta 

steg istället för att genomföra en andra intervju.
139

  

Enligt Staffan Carenholm, förbundsdirektör i Sveriges arkitekter, är fördelen med intervjuer 

att den upphandlande myndigheten lättare kan skapa en tydlig och utslagsgivande bild av 

leverantörerna som intervjuas. Intervjuer ger, enligt Carenholm, svar på frågor som 

beställaren aldrig kunnat få genom referenstagning. Intervjuer kan ses som resurskrävande 

men detsamma kan även påstås om andra former av referenstagning. Samma kompetenta och 

genomtänkta hantering krävs vid en annan form av referenstagning som vid en 

intervjusituation, anser Carenholm vidare.
140

 

                                                             
138 Carenholm, Staffan, Att upphandla arkitekt och teknikkonsulttjänster – En handledning för offentliga 

upphandlare, Svensk Byggtjänst AB, Stockholm 2011, s 62.  
139 Advokatfirman Ramberg, Skrivelse till Upphandlingsutredningen, 28 mars 2011, dnr: 

Fi2010:06/2011/7.  
140 Carenholm, Att upphandla arkitekt och teknikkonsulttjänster – En handledning för offentliga upphandlare, s 

60. 
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5.4.2 Incitament/Kundnöjdhet kombinerat med bonus och/eller viten 

Mats Bergman
141

 och Jan-Eric Nilsson
142

 anser att leverantören måste ges incitament för att 

tänka ur ett långsiktigt perspektiv. Genom att utforma kontrakt som kan förlängas på 

myndighetens initiativ kan leverantören undvika att leverera låg kvalitet. Upphandlande 

myndigheter kan även koppla bonus och viten till kundnöjdhetsmätningar. Beställaren kan i 

det upphandlande förfrågningsunderlaget bifoga enkäter som ska tillämpas och även definiera 

tydliga gränsvärden för vad som kommer anses som acceptabel kvalitet. Därefter kan bonus 

och viten tilldelas beroende på vilken uppmätt nivå som framkommer. Bergman och Nilsson 

anser att detta kan vara metoder som kan ”avskräcka företagen från att underprestera”
143

. 

Kundnöjdhetsmätningar kan således resultera i att det omätbara kan göras mätbart.
144

 

5.4.3 Tvåkuvertsystem  

När en upphandlande myndighet vill betona vikten av tilldelningskriterier som inte avser 

priset kan denna använda sig av ett tvåkuvertsystem. Metoden går ut på att beställaren i 

förfrågningsunderlaget kräver att leverantörerna delar upp sina anbud i två kuvert, där det ena 

enbart avser anbudspriset och det andra avser övrigt material. Den upphandlande 

myndigheten kan således utvärdera de mjuka parametrarna först och rangordna de efter att ha 

bedömt utvärderingskriterierna. Därefter kan en prisutvärdering endast göras med 

anbudsgivare som ligger högst bland utvärderingsrankningen avseende andra 

tilldelningskriterier än pris. Tvåkuvertsystemet kan således understödja den upphandlande 

myndigheten att prioritera betydelsefulla parametrar som exempelvis konsultens kompetens 

och erfarenhet.
145

 

                                                             
141 Professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola.  
142 Professor i transportekonomi vid Statens väg- och trafikforskningsinstitut.  
143 Bergman & Nilsson, Offentlig upphandling från forskningens horisont, SNS Analys nr 6, november 2012, s 

10.  
144Ibid. s 9 f.  
145 Carenholm, Att upphandla arkitekt och teknikkonsulttjänster – En handledning för offentliga upphandlare, s 

98 f.  
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5.5 Uppföljning av kvalitet 

Kvalitetsuppföljning kan endast ske från de krav som har utformats i förfrågningsunderlaget 

och kan delas in i områden som beskrivits i förfrågningsunderlaget. Syftet är att utreda 

huruvida leverantören har uppfyllt de krav som enligt kontraktet uppställts av den 

upphandlande myndigheten.
146

 

Kvalitetsindikatorer kan mäta hur, i detta fall den levererade tjänsten, uppfyller beställarens 

krav på kvalitet. Kvalitetsindikatorn är en mätbar variabel som ska återspegla kvaliteten på 

den utförda tjänsten. Indikatorn måste således vara: 

 

– Vetenskapligt rimlig 

– Relevant. Variabeln ska inriktas på områden där förbättringar kan ske.  

– Mätbar 

– Tydlig och klar 

 

Undersökningar har påvisat att indikatorer som har tillämpats vid uppföljningsarbete sällan 

uppfyller ovannämnda krav. I fall där den upphandlande myndigheten har svårigheter med att 

utforma passande kvalitetsindikatorer kan uppföljningsbesök och möten med leverantören 

vara ett lämpligt alternativ. Sådana metoder kräver dock större resurser hos de upphandlade 

myndigheterna.
147

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                             
146 Kontraktsuppföljning -säkerställ goda affärer genom att följa upp, Kammarkollegiet, 2011:8, s 26. 
147 Ibid. s 27. 
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6. UTVÄRDERINGSKRITERIER VID 

MANAGEMENTKONSULTTJÄNSTER 

6.1 Managementkonsulttjänster 

Den offentliga sektorn i Sverige har genomgått stora förändringar de senaste 30 åren. En av 

de största förändringarna är att privata företag i allt större utsträckning levererar tjänster som 

offentliga myndigheter tidigare producerade självständigt.
148

 

Även konsulttjänster har haft en stadig tillväxt de senaste åren och konsultmarknaden har ökat 

med bibehållna marginaler i de flesta branscher.
149

 Företagens inköp av managementkonsulter 

har dessutom haft en förhållandevis stadig ökning sedan 1990-talet, samtidigt som innehållet i 

tjänsterna delvis har ändrat karaktär. De har fått ett ökat inflytande och blivit en samordnad 

del i många företags ledningsarbete.
150

 I Sverige upphandlas numera 

managementkonsulttjänster för cirka sju miljarder kronor per år.
151

 

Managementkonsulttjänster kan definieras enligt följande: 

 ”Managementkonsulter arbetar på ledningens uppdrag med tillfälliga ofta företagsövergripande 

problemställningar. Managementkonsulter arbetar med att uppnå förbättringar i organisationer och dess olika 

processer. Målet är att uppnå maximal affärsnytta eller motsvarande effektiviseringar hos uppdragsgivaren. En 

viktig del av managementkonsultens uppdrag är att ge objektiv och oberoende rådgivning där kundens bästa står 

i fokus.”152 

 Tjänsterna kan innefatta allt från resurstjänster, där kundens arbetsbörda avlastas, till 

kompetenstjänster, där kundens egen kompetens möjliggörs. Därutöver kan tjänsterna ha flera 

olika nivåer av kundanpassning. Figur 6.1 illustrerar fyra olika typer av 

managementkonsulttjänster i förhållande med tjänstens syfte och kundanpassningsgrad.
153

 

 

 

 

 

                                                             
148 Bergman & Nilsson, Offentlig upphandling från forskningens horisont, SNS Analys nr 6, november 2012, s 2. 
149 Karlström, Optimism trots krishot, Konsultguiden, 21/10 2012, 

http://www.konsultguiden.se/nyheter/article3559756.ece, (Hämtad 5/12 2012). 
150 Hansson, Jörgen, Köp av tjänster för ledningskompetens – en polyfonisk process, Stockholms universitet, 

2010, s 21 ff. 
151 Eriksson, Per, Standard underlättar konsultval, Upphandling24, 24/4 2012, 

http://www.upphandling24.idg.se/2.1062/1.443334/standard-underlattar-konsultval, (Hämtad 12/1 2013). 
152 Kammarkollegiets förstudie, Managementkonsulttjänster 2009, FS:2009-03, dnr: 93-44-09, s 4. 
153 Hansson, Köp av tjänster för ledningskompetens – en polyfonisk process, s 21 ff.  

http://www.konsultguiden.se/nyheter/article3559756.ece
http://www.upphandling24.idg.se/2.1062/1.443334/standard-underlattar-konsultval
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Figur 6.1, Olika managementkonsulttjänster.154  

Resurstjänster med en låg grad av kundanpassning är standardiserade expert- och 

servicetjänster som innefattar legala tjänster, analyser och rekrytering. Högre kundanpassade 

tjänster kan exempelvis bestå av projektledning för ett nytt kontrollsystem. Kompetenstjänster 

som innehar en låg kundanpassningsgrad kan avse coachning, och kompetenstjänster med en 

hög grad av kundanpassning kan ses som utvecklingstjänster. Sådana tjänster är i behov av en 

ömsesidig anpassning och framåtskridande. Alla dessa ovannämnda tjänster kan förekomma 

som avgränsade poster men brukar dock oftast inkorporeras i en eller flera tjänster.
155

 

6.1.1 Att tänka på vid upphandling av managementkonsulttjänster  

I avhandlingen, Köp av tjänster för ledningskompetens, präglas inköpsprocessen av 

managementkonsulttjänster, enligt Jörgen Hansson av fyra karakteristiska drag.
156

 Dessa 

följer enligt nedan: 

1) Köp av managementkonsulttjänster genomförs i ett spänningsfält där flera olika 

aktörer är inblandade. Det är enligt Hansson viktigt att aktörernas aktiviteter och 

intressen beaktas.
157

 

2) Inköpsprocessens faser av managementkonsulttjänster kännetecknas av att de är 

samtidiga, repeterande och överlappande. Enligt Hansson är inköpsprocessen inte så 

rationell och strömlinjeformad som man skulle kunna tro. Den följer inte den 

ursprungliga kedjan som avser utformning av kravspecifikation, offert, order, leverans 

av tjänsten och slutligen uppföljning. Det ursprungliga innehållet i den 

                                                             
154 Hansson, Köp av tjänster för ledningskompetens – en polyfonisk process, s 31. 
155 Ibid. s 30. 
156 Ibid. s 179. 
157 Ibid. s 179 f.  
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managementtjänst som upphandlas kan förändras och kompletteras under tiden som 

tjänsten levereras. Redan befintlig kompetens kan behöva utvecklas vidare och ny 

kompetens kan behöva införas.
158

 

 

3) Chefer och mellanchefer behöver ha en central roll i inköpsprocessen eftersom 

processen påverkas av chefens uppfattning om myndighetens behov. Inköp av 

managementkonsulttjänster brukar ses som en del av chefernas arbetsområde och ska 

därmed integreras i detta.
159

 

 

4) Managementkonsulttjänstens huvudsakliga uppgift är att förbättra eller komplettera 

kompetensen i en verksamhet. Inköpsprocessen hör därvid ihop med 

förbättringsprocessen och påverkas av osäkerhet och spänningar som ofta råder vid 

förändringar i en verksamhet. Inköpsprocessen sker därmed i dissonans och tjänstens 

syfte är bland annat att hantera detta.
160

 

Hansson framhåller även att inköpsavdelningar har fått en alltmer betydande roll vid 

konsultupphandlingar vilket kan, enligt honom resultera i att de som är i behov av 

konsulthjälp hamnar långt utanför själva urvals- och beslutsprocessen. Det är enligt Hannson 

viktigt att användarens roll blir mer betydande och omfattande i upphandlingsprocessen.
161

 

6.1.2 Viktiga kriterier vid upphandling av managementkonsulttjänster  

I samband med en förstudie som Kammarkollegiet genomförde avseende en statlig 

ramavtalsupphandling av managementkonsulttjänster utfördes webbaserade 

enkätundersökningar som riktade sig till upphandlande myndigheter och 

managementkonsultföretag.
162

 För att bland annat få förståelse för vad beställarna värdesätter 

vid köp av managementkonsulttjänster fick de tillfrågade myndigheterna besvara vilka 

kriterier som är viktiga hos en leverantör för att denna ska kunna tilldelas ett avtal.
163

 

Av undersökningarna framkom bland annat att majoriteten av de tillfrågande myndigheterna 

ansåg att ”leverans enligt tidplan och kunskap/förståelse för myndighetens behov är 

                                                             
158 Hansson, Köp av tjänster för ledningskompetens – en polyfonisk process, s 181 f. 
159 Ibid. s 183 f. 
160 Ibid. s 180.  
161 Pettersson, Peter, Låt inte plånboken bestämma konsult, Konsultguiden, 23/10 2012, 

http://www.konsultguiden.se/konsultkop/article3565650.ece, (Hämtad 13/1 2013). 
162 Kammarkollegiet vände sig till 240 myndigheter och 124 företag. Syftet med myndighetsenkäten var att  

undersöka vilket behov som förelåg avseende kompetens och volym vid managementkonsulttjänster. 204 

myndigheter besvarade enkäterna vilket gav en svarsfrekvens på 85 %. 
163 Förstudie – Managementkonsulttjänster 2009, Kammarkollegiet, dnr: 93-44-09, s 27. 

http://www.konsultguiden.se/konsultkop/article3565650.ece
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avgörande vid val av leverantör av managementkonsulttjänster”
164

. De fann även att ”leverans 

enligt god budget, god relation med konsult samt kunskap om offentlig sektor”
165

 var viktiga 

kriterier. Erfarenhet, konsultens kompetens samt goda referenser var de mest förekommande 

svaren när myndigheterna i fritext fick beskriva andra kriterier som är av vikt vid upphandling 

av managementkonsulttjänster.
166

 

 

Figur 6.1.2, Kammarkollegiets tabell avseende viktiga kriterier vid upphandling av managementkonsulttjänster 

167Siffrorna till höger om tabellen avser medeltal.  

 

  

                                                             
164 Förstudie – Managementkonsulttjänster 2009, Kammarkollegiet, dnr: 93-44-09, s 27. 
165 Ibid. s 27. 
166 Ibid. s 21 ff. 
167 Ibid. s 27. 
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6.2 Utvärderingskriterier vid managementkonsulttjänster – exempel från tre 

olika förfrågningsunderlag 

6.2.1 Inledning 

I detta avsnitt ges en beskrivning av tre olika förfrågningsunderlag avseende 

managementkonsulttjänster. Förfrågningsunderlagens utvärderingskriterier kommer 

analyseras och jämföras i kapitel sju, där svagheter och förtjänster i utformningen och 

tillämpningen av kriterierna ska ges. I detta avsnitt ges även en kort beskrivning av de 

upphandlande myndigheterna som har utformat förfrågningsunderlagen. Beskrivningen görs 

för att exemplifiera att det rör sig om likvärdiga beställare, främst avseende de två 

kommunerna, där invånarantal samt antal anställda som ansvarar för myndighetens 

upphandling är tämligen snarlika. Anledningen till att just dessa tre förfrågningsunderlag har 

valts ut är för att upphandlingsföremålet är nästintill detsamma, att de upphandlande 

myndigheterna är förhållandevis lika stora och torde vara likvärdiga i kompetens, men att 

utvärderingskriterierna är ytterst varierande. Varje underlag har dess förtjänster och brister 

vilket gör det intressant och användbart ur ett analytiskt perspektiv. 

6.2.2 Umeå kommun – Upphandling av konsulttjänster för ledarutveckling 

Umeå kommun består av cirka 117 000 invånare och utgör norra Sveriges mest 

befolkningsrika kommun.
168

 Upphandlingsbyrån har hand om kommunens upphandlingar och 

fungerar även som inköpscentral till närliggande kommuner och bolag. Byrån består i nuläget 

av 13 medarbetare.
169

 

Umeå kommun har genomfört en upphandling avseende konsulttjänster för 

partner/ledarutveckling
170

. Kommunen avser att utveckla och stärka chefens förmåga att driva 

medarbetare och verksamhet ur ett långsiktigt perspektiv. Arbetet ska gå ut på följande: 

 Utforma en strategi med kommunen som i ett flerårsperspektiv beskriver Umeå 

kommuns utveckling och ledarskap 

 Utveckla nya former av kompetensutveckling 

 Skapa modeller för kompetensutveckling utifrån vetenskap och modern forskning 

 Ledarutbildningar 

                                                             
168

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommunen.4.bbd1b101a585d704800061691.h

tml, uppdaterad, 4/2 2013, (Hämtad 4/2 2013). 
169http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.bbd1b101a585d70480008318

3.html, uppdaterad 22/1 2013, (Hämtad 4/2 2013). 
170 Upphandling av konsulttjänster för partner/ledarutveckling, Umeå kommun, dnr: 12116, 2/10 2012. 

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommunen.4.bbd1b101a585d704800061691.html
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/faktaomkommunen.4.bbd1b101a585d704800061691.html
http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.bbd1b101a585d704800083183.html
http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.bbd1b101a585d704800083183.html
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Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande enligt LOU. Utvärderingsgrunden var 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och utöver pris
171

 var utvärderingskriterierna som 

användes i upphandlingen följande: 

 Affärsidé och tidigare uppdrag (14 %) 

 Identifiering och eliminering av uppdragsrisker (5 % ) 

 Förslag på genomförande (23 %)  

 Erbjudna konsulters kunskap och erfarenhet (25 %) 

 Utbildningsportfölj (Utbud av ledarutbildningar) (14 %) 

 Muntlig presentation av erbjudna lösningar – intervju (19 %) 

6.2.3 Linköpings och Norrköpings kommun – Upphandling av konsulttjänster för 

ledarutveckling 

Linköpings kommun består av cirka 145 000 invånare och är Sveriges femte största 

kommun.
172

 Norrköpings kommun är landets åttonde största kommun med cirka 132 000 

invånare.
173

 Tillsammans med de närbelägna orterna som ligger kring städerna utgör de två 

kommunerna den fjärde storstadsregionen.
174

 Upphandlingscentret, som i nuläget består av 16 

medarbetare från två kontor, utför upphandlingar åt kommunernas vägnar.
175

 

Linköpings och Norrköpings kommun genomförde en ramavtalsupphandling
176

 avseende 

konsulttjänster för ledarutveckling. Arbetsinriktningen avsåg: 

 Förändringsledning 

 Kommunikation 

 Konflikthantering 

Upphandlingen utfördes genom urvalsförfarande enligt 15 kap. LOU och utvärderingsgrunden 

var det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Tilldelningskriterierna som tillämpades i 

upphandlingen, utöver pris
177

, var följande: 

                                                             
171 Det totala reduktionsvärdet i denna upphandlig är 1 500 000 kr. Summan representerar vad myndigheten är 

villig att betala för ett anbud med full poäng, det vill säga högsta mervärdet, vid jämförelse med ett anbud utan 
mervärde. 
172 http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/, uppdaterad 28/12 2012, (Hämtad 29/1 2013). 
173 http://www.norrkoping.se/organisation/fakta/,(Hämtad 29/1 2013). 
174 http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/, uppdaterad 28/12 2012, (Hämtad 29/1 2013). 
175 http://www.upphandlingscenter.se/?page=om_upphandlingscenter&pid=129, (Hämtad 29/1 2013). 
176 Upphandling av konsulttjänster för ledarutveckling, Fjärde storstadsregionen, Upphandlingscenter, dnr: UH-

11-33, 10/11 2011. 
177 Vid beräkning av det mest fördelaktiga anbudet drogs fiktiva värden av från ett angivet pris för att ett 

jämförelsetal skulle kunna beräknas.  

http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/
http://www.norrkoping.se/organisation/fakta/
http://www.linkoping.se/sv/Om-kommunen/
http://www.upphandlingscenter.se/?page=om_upphandlingscenter&pid=129
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 Referenstagning (40 %) 

 Intervju (60 %) 

6.2.4  Myndigheten för radio och tv – Upphandling av konsulttjänster för företagsanalys 

och utredning 

Myndigheten för radio och tv arbetar med att understödja tillgänglighet och mångfald i tv och 

radio, samt verkar för yttrandefrihet. Myndigheten fattar beslut om tillstånd, registrering och 

avgifter, har kontroll över radio- och tv sändningar samt beställ-tv och text-tv. Myndigheten 

för radio och tv utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser.
178

 Den är uppdelad i 

avdelningarna: tillstånd, tillsyn och verksamhetsstöd och har 25 medarbetare.
179

 

Myndigheten för radio och tv har genomfört en ramavtalsupphandling
180

 för att täcka dess 

behov av konsulttjänster inom området: utredningar, undersökningar samt analyser av 

verksamheten. Arbetets inriktning avsåg: 

 Beskrivningar, kartläggningar och analyser inom medieområdet 

 Hearings och intressent-/dialogmöten  

 Bedömningar avseende tillståndsprocesser av tekniska och finansiella kvalifikationer 

Upphandlingen utfördes som en förenklad upphandling enligt 15 kap. LOU.  

Utvärderingsgrunden var det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och 

utvärderingskriterierna som tillämpades var: 

 Pris (50 %) uttryckt i timpris 

 Referenspoäng (30 %) 

 Konsulternas erfarenhet (20 %) 

 

 

 

 

 

                                                             
178 http://radioochtv.se/Om-oss/, (Hämtad 28/1 2013). 
179 http://radioochtv.se/Om-oss/Organisation/, (Hämtad 28/1 2013). 
180 Upphandling av konsult, Myndigheten för radio och tv, dnr: 12/00807, 4/4 2012.  

http://radioochtv.se/Om-oss/
http://radioochtv.se/Om-oss/Organisation/
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7. ANALYS 

7.1 Att utvärdera kompetens och erfarenhet i offentliga tjänsteupphandlingar 

7.1.1 Referenstagning 

Som tidigare berörts finns det en osäkerhet från både upphandlare och leverantörer över vad 

referenserna kan avse och hur frågorna ska utformas för att vara godtagbara. 

Sammanblandningsproblematiken tycks spela en avgörande roll eftersom det i praktiken kan 

vara svårt att avgöra vart gränsen ska dras avseende kvalificerings- och utvärderingsfasen.  

Referenstagning avseende erfarenhet ska huvudsakligen hänföras till kvalificeringsfasen, men 

kan utgöra ett utvärderingskriterium om det är kopplat till tjänsten som upphandlas och 

fastställer det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, det vill säga, utgör ett mervärde för 

upphandlingsföremålet. Frågor som referenterna ska besvara avseende exempelvis konsultens 

kompetens och egenskaper ska på samma sätt vara kopplade till tjänsten, utgöra ett mervärde 

och påvisa hur väl konsulten kan verkställa uppdraget.  

7.1.1.1 Kammarrättsdomar avseende referenstagning 

Kammarrätterna har i ett flertal fall bedömt frågor som ställts till referenterna i en 

tjänsteupphandling för att avgöra huruvida de kunde tillämpas i utvärderingsfasen eller inte. 

Kammarrätten i Göteborg, fastställde i mål nr 5910-08, dom 2008-12-29, att referensfrågor 

avseende leverantörens tidshållning, organisation samt utbildning och erfarenhet kunde 

hänföras till utvärderingsfasen. Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3437-08, dom 2009-02-13, 

fastslog dock att en upphandling fick göras om när nästintill exakt samma referensfrågor som 

i föregående fall tillämpades i utvärderingsfasen. Oenigheten bland kammarrättsdomar som 

beskrivs i avsnitt 5.3.2 är ytterst märkbar. Utvärderingskriterier som anses vara fullt 

acceptabla i en kammarrätt har stridit mot LOU:s grundläggande principer i andra fall.  

Följande kriterier i redogjorda fall har av Sveriges kammarrätter både ansetts som tillåtna och 

otillåtna tilldelningskriterier: 

 Tidshållning 

 Organisera/planera/dokumentera/administrativa rutiner 

 Personalens erfarenhet och kompetens/utbildning/sakkunskap 

 Kvaliteten på den utförda tjänsten 
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Vilka kriterier som är väsentliga för upphandlingen och utgör ett mervärde för 

upphandlingsföremålet beror på vad det är för tjänst som upphandlas. I avsnitt 5.3.2 berörs 

rättsfall av upphandlingar avseende allt från IT-konsulttjänster och renhållningstjänster till 

entreprenadarbete. Anledningen till att praxis är så spretig kan bero på att tjänsterna som 

berörs har olika karaktär. Ett kriterium som uppfyller syftet med att uppnå det ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbudet för ett byggnadsarbete behöver inte göra det i en upphandling 

avseende vårdtjänster. Det torde vara den mest logiska förklaringen. Men en noggrann 

genomgång av rättsfallen visar på att otydligheten kan bero på andra orsaker än enbart 

tjänstens karaktär. Vid en jämförelse av mål nr 7332-08, dom 2009-02-03, avseende 

renhållningstjänster och mål nr 3474-08, dom 2009-02-13, gällande upphandling av 

fastighetsunderhåll har referensfrågorna i både fallen avsett leverantörens förmåga att hålla 

tider samt leverantörens förmåga att informera och hålla dialog med beställaren. 

Utvärderingskriterierna ansågs endast tillämpliga i fallet avseende renhållning. Visserligen 

finns det skillnader mellan tjänsterna men likheterna bör ändå överväga dessa. Kontentan med 

tjänsterna är huvudsakligen att åtgärda ett problem som uppstått i en lokal/byggnad (smuts, 

eller exempelvis fasadfel) samt att hålla lokalen/byggnaden i gott skick. Syftet med 

referensfrågorna torde därvid vara desamma vid dessa upphandlingar och eftersom det ändå 

finns flera likheter med tjänsterna bör nästintill samma referensfrågor bedömas på ett 

likvärdigt sätt av kammarrätterna.  

Det finns även tydliga likheter gällande frågor som referenser fick besvara i mål nr 3582-09, 

dom 2009-10-01, upphandling av IT-konsulttjänster och mål nr 6411-08,dom 2009-04-07, 

upphandling av vårdtjänster. Visserligen finns det märkbara skillnader mellan dessa tjänster 

vilket möjligtvis kan förklara de olika utfallen, men referensfrågorna som tillämpades i 

utvärderingsfasen kunde likväl ha haft samma betydelse för både upphandlingsföremålen. 

Domskälen tyder på att det fanns andra kriterier än utöver själva tjänsteslaget som var av 

avgörande betydelse för de två skilda domsluten. Frågorna i det förstnämnda fallet avsåg 

bland annat leverantörens förmåga att hålla tider, konsultens sakkunskap, erfarenhet och 

engagemang. I fallet avseende upphandling av vårdtjänster bedömdes kvaliteten efter relevant 

utbildning, erfarenhet, kontinuitet och personaltäthet. Kriterier avseende vårdtjänster ansågs 

kunna hänföras till utvärderingsfasen med motiveringen att om personalens erfarenhet och 

kompetens inte hade fått beaktas i utvärderingsfasen hade det kunnat leda till att leverantörer 

med personal som innehar större erfarenhet och kompetens än vad krävs av minimikraven, 

kunde konkurreras ut. Kammarrätten anförde vidare att det i praktiken skulle leda till att 
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utvärderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle ersättas av lägsta pris. 

Kvalitet och pris är en väsentlig del av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. I nyss 

nämnda fall hade Kammarrätten i Göteborg valt att se en direkt koppling mellan erfarenhet, 

kompetens och kvalitet, och kunde således godkänna de tillämpade utvärderingskriterierna. 

Kammarätten i Stockholm valde, i fallet avseende upphandling av IT-konsulttjänster, att tolka 

Lianakis-domen på ett sådant sätt att kriterier som huvudsakligen avser leverantörens 

erfarenhet, kvalifikationer och resurser inte kan utgöra tilldelningskriterier. Till skillnad från 

Kammarrätten i Göteborg valde Kammarrätten i Stockholm att inte tolka Lianakis-domen på 

ett sådant sätt att förbudet endast ska avse sådan erfarenhet som är av relevans för att avgöra 

om leverantören överhuvudtaget kan utföra uppdraget. Kammarrätten i Stockholm valde att 

inte göra en ytterligare bedömning av syftet med tilldelningskriterierna erfarenhet och 

kompetens utan fann kriterierna vara otillåtna enbart genom dess grundläggande betydelse. 

Anledningen till att dessa rättsfall fick två olika utfall beror troligtvis på att kammarätterna 

hade två skilda uppfattningar avseende tolkningen av Lianakis-domen. Att 

upphandlingsföremålen avsåg två olika tjänsteslag med skilda karaktär torde således inte ha 

varit en avgörande faktor för de två skilda utgångarna. 

Samma problematik avseende tolkningar av Lianakis-domen kan även hittas i tidigare fall,  

mål nr 5512-08, dom 2008-12-19, upphandling av byggnadsarbeten, samt mål nr 5910-08, 

dom 2008-12-29, gällande upphandling av anläggning av ledningsnät. I både fallen hade 

snarlika tilldelningskriterier används
181

 och det fanns även stora likheter i tjänsteslagen. I det 

förstnämnda fallet anförde Kammarrätten i Stockholm att det visserligen inte finns något 

förbud mot att använda referenser i anbudsutvärderingen så länge de är ämnade att fastställa 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, men att det av Lianakis-domen framgår att kriterier 

som huvudsakligen avser erfarenhet, kvalifikationer och resurser inte kan utgöra 

utvärderingskriterier. Kammarrätten i Göteborg ansåg dock, tio dagar efter sistnämnda dom, 

att referenser från likvärdiga uppdrag kan ge viktig information som vid beaktandet av 

kvaliteten kan utgöra det ekonomiskt mest föredelaktiga anbudet och fann därmed att 

utvärderingskriterierna var förenliga med de grundläggande principerna. 

Kammarrätten i Jönköping, har i den tämligen färska domen, 2013-02-13, mål nr 3005-12 

avseende upphandling av insamling, transport och behandling av hushållsavfall tolkat 

Lianakis-fallet på så sätt att domen påvisar att det är otillåtet att i utvärderingsfasen tillämpa 

                                                             
181 Se avsnitt 5.3.2. 
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kriterier som avser leverantörernas personalstyrka, utrustning och erfarenhet. Tolkningen är 

nästintill densamma som Kammarrätten i Stockholm gjorde avseende upphandling av 

byggnadsarbeten. I det nyare fallet har kammarrätten dock valt att göra en tydligare markering 

kring att sådana kriterier aldrig kan hänföras till anbudsutvärderingen. Domstolens markering 

torde dock inte ha spelat en avgörande roll eftersom beställaren i det aktuella fallet använde 

ett antal kriterier i utvärderingsfasen som hade en tydlig koppling till kvalificeringsfasen.
182

 

I Lianakis-domen skulle tilldelningskriterierna bland annat avse leverantörernas intygande av 

tidigare erfarenhet, utrustning, personalstyrka och tidsram.
183

 EU-domstolen fann att de 

angiva tilldelningskriterierna huvudsakligen skulle avse kvalificeringsfasen. Som Falk även 

belyser
184

 hade inga specifika kriterier för kvalificeringsfasen uppgetts i detta fall vilket 

förstärkte intrycket av att en sammanblandning hade skett. Enligt Falk skulle kriterierna likväl 

kunnat tillämpas i utvärderingsfasen om det hade framhävts tydligt att de avsåg två olika 

funktioner. Domskälen i Lianakis-fallet tyder på att ordet huvudsakligen kan ha en avgörande 

betydelse för vilka kriterier som kan tillämpas i utvärderingsfasen. Sveriges kammarrätter 

tycks även ha lagt olika mycket vikt vid just detta ord när bedömning av tilldelningskriterier 

har skett. Även om kvalitet är en väsentlig faktor vid det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet har kammarrätterna haft svårigheter med att koppla de angivna kriterierna till 

upphandlingsföremålet. Kammarrätten i Göteborg har i sina domskäl visat ett tydligt 

ställningstagande avseende en vidare tolkning av Lianakis-domen. Det ska även noteras att de 

flesta kammarrättsdomar där referenstagning kunnat hänföras till utvärderingsfasen kommer 

just från denna kammarrätt. Sveriges andra kammarrätter har valt att hålla sig till en mer strikt 

bedömning, i väntan på en avgörande dom från Högsta Förvaltningsdomstolen.  

Det vore önskvärt om EU-domstolens slutsatser i Lianakis-domen inte sågs som en 

begränsning av vilka tilldelningskriterier som kan tillämpas, utan som en möjlig åtgärd för 

den upphandlande myndigheten att i förfrågningsunderlaget förtydliga kriterier rörande 

erfarenhet och kompetens. Det är av högsta vikt att alla aspekter som ledde till avgörandet i 

Lianakis-fallet beaktas. Målet kunde likväl ha fått en annan utgång om specifika kriterier för 

kvalificeringen hade angetts och om myndigheten hade utformat tydligare 

tilldelningskriterier. Domen torde tydas som att myndigheter behöver vara ytterst noggranna 

vid utformning av utvärderingskriterier och frågor som hör därtill. De upphandlande 

                                                             
182 Se avsnitt 7.1.1.2. 
183 Se avsnitt 5.3.1. 
184Ibid. 
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myndigheterna bör således vid en utformning av tilldelningskriterier göra en grundlig 

genomgång över vilka kriterier som egentligen kommer leda till ett mervärde för tjänsten och 

utforma kriterierna på sådant sätt att erfarenheten och kompetensen kan påvisa hur väl en 

anbudsgivare kan utföra uppdraget.  

7.1.1.2 Frågor vid referenstagning – exempel från förfrågningsunderlag 

När Linköping och Norrköpings kommun upphandlade konsulttjänster för ledarutveckling 

utgjorde referenstagning (40 %) och intervju (60 %) tilldelningskriterierna.
185

 

Referensfrågorna
186

 avsåg bland annat: 

– Leverantörens förmåga att vara lyhörd, strukturerad, tydlig och pedagogisk 

– Leverantörens bemötande, samarbetsförmåga, ledarskap och omdöme 

– Leverantörens kvalitetsmedvetenhet  

 

Underlaget avseende referensfrågor hade ett flertal otydligheter. Den upphandlande 

myndigheten hade i underlaget ställt följande påstående som skulle bedömas: 

 

”Konsulten var kvalitetsmedveten.” 

”Konsulten var lyhörd för uppdragsgivaren under projektets gång.” 

”Konsulten tog ansvar för att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom sitt yrkesmässiga område och inom 

beställarens omvärld.” 

 

Det första påståendet är otydligt eftersom det inte finns någon vidare förklaring kring vad det 

innebär att vara kvalitetsmedveten. En referent kan således uppfatta denna fråga på flera olika 

sätt vilket leder till osäkerhet kring poängsättningen och därmed även själva 

utvärderingsfasen. Det andra påståendet har även vissa brister och kan inte anses vara 

förutsägbart och tydligt. Det sista påståendet torde inte vara något som vanligtvis kan 

besvaras av en referent eftersom det i de flesta fall är knutet till konsultens personliga 

ansvarstagande.  

 

Konsulttjänsten torde i detta fall avse en kompetenstjänst med hög kundanpassningsgrad.
187

 

Ett flertal av kriterierna avseende leverantörens kompetens bör sannolikt kunna hänföras till 

utvärderingsfasen utan att en sammanblandningsproblematik uppstår. Det gäller främst 

                                                             
185 Se avsnitt 6.2.3. 
186 Se bilaga 4. 
187 Se figur 6.1, avsnitt 6.1. 
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kriterierna avseende leverantörens förmåga att vara pedagogisk och tydlig, men även 

leverantörens ledarskap torde vara av vikt. Dessa kriterier är direkt bundna till tjänsten 

eftersom befattningen avser ledarskapsutveckling där ett flertal undervisningsmoment ingår. 

Dock kan kriteriet gällande kvalitetsmedvetenhet höra till kvalificeringsfasen eftersom det, 

som tidigare berörts, är så pass otydligt. Det framgår inte hur detta kriterium skulle fastställa 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och det kan likväl ses som att en standard för 

kvalitetssäkring ska följas, exempelvis ISO 9000.  

 

Dock var två av referensfrågorna/påståenden så pass tydligt utformade att de kan exemplifiera 

hur pass noga beställaren bör vara vid formulering av referensfrågor. 

 

”Konsulten kunde avvika från det förberedda upplägget genom att exempelvis följa upp frågor/diskussioner som 

avviker från planerat upplägg, utan att tappa den röda tråden under själva genomförandet av utbildningen.” 

 

”Konsulten kunde hantera deltagare som tar stort utrymme respektive deltagare som förhåller sig mer tystlåtna 

och kunde även avläsa enskilda deltagarna/gruppen samt anpassa upplägget utifrån gruppens eller individens 

förkunskaper.” 

 

Referensfrågorna i Umeå kommuns upphandling avseende konsulttjänster för ledarutveckling 

skulle avse följande kvalitetsområden
188

: 

– Konsultens ledaregenskaper, pedagogisk förmåga, samarbetsförmåga och engagemang 

– Kommunikation, uppföljning, minimering av problem  

 

De förstnämnda kraven bör av samma skäl som omnämnts tidigare kunna hänföras till 

utvärderingsfasen utan att sammanblandningsproblematik uppstår. De andra kriterierna torde 

även kunna hanföras till utvärderingsfasen eftersom denna upphandling även kunde ses som 

ett partnerskapsuppdrag, där god kommunikation bör vara av stor vikt. Dock bör beställaren 

ha i åtanke att inte formulera alla kriterier i en och samma fråga. 

 

”Hur väl fungerar kommunikation, uppföljning och minimering av problem?” 

 

                                                             
188 Se bilaga 1.  
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Referenten kan vid detta fall inte bedöma ett kriterium för sig utan måste bedöma frågan ur ett 

helhetsperspektiv även om exempelvis leverantörens kommunikation var väl fungerande trots 

att det fanns brister avseende uppföljningen.  

7.1.1.3 Kvalitetsdimensioner på en tjänst – Mall 

Bergman och Klefsjös figur över kvalitetsdimensioner vid en tjänst
189

 kan utgöra en mall när 

upphandlande myndigheter ska utvärdera erfarenhet och kompetens vid tjänsteupphandlingar 

Figuren är indelad i åtta dimensioner som enligt Bergman och Klefsjö, har en viktig betydelse 

vid tjänstekvalitet.  

För att exempelvis bedöma hur referensfrågor kan utformas och vad som kan ge ett mervärde 

för tjänsten, kan beställaren ta hjälp av kvalitetsdimensionerna för att bedöma vilka områden 

som är av betydelse för upphandlingen. Kriterier och frågor kan därefter utformas efter 

utvalda områden.  

De flesta referensfrågor som behandlats i rättsfallen ovan samt i utvalda förfrågningsunderlag 

har klassificerats i alla av Bergman och Klefsjös kvalitetsdimensioner, som ett exempel på hur 

en fördelning kan se ut. Det ska noteras att dessa referensfrågor kommer från ett antal olika 

tjänsteupphandlingar, det vill säga det som presenteras från rättsfallen, och från upphandlingar 

avseende managementkonsulttjänster, vilket har gjort att uppdelningen har fått en någorlunda 

generell karaktär. Beställaren behöver således inte beakta alla dimensioner vid en 

tjänsteupphandling utan kan välja ut de/den som är mest passande för just den aktuella 

tjänsten. 

Pålitlighet = Totalintryck av konsultens arbete, av utförd tjänst, leverans av rätt tjänst, 

leverans i rätt tid, konsulten lyckades uppnå de planerade målen. 

 

Trovärdighet = Erfarenhet, sakkunskap, professionalism, lyckades uppnå de planerade 

målen. 

 

Tillgänglighet = Personaltäthet, hålla tider. 

 

Kommunikationsförmåga = Dialog med beställaren, pedagogisk, lyhörd för 

uppdragsgivaren. 

 

Tjänstevillighet = Engagemang, förslag/effektiviseringar/förbättringar utöver det som krävs 

av tjänsten, drivande, samarbetsförmåga. 

 

                                                             
189 Se figur 4.3, avsnitt 4.3. 
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Artighet = Bemötande, service gentemot kunden. 

 

Inlevelseförmåga = Förståelse för beställarens situation, förståelse för hur myndigheten 

fungerar. 

 

Omgivning = Förbättringar av arbetsmiljön. 

 

Av de referensfrågor som behandlats i rättsfallen och i de aktuella förfrågningsunderlagen var 

det bland annat några kriterier som inte kunde inordnas till ovanstående kvalitetsdimensioner. 

Dessa var följande: 

 

– Administrativa rutiner 

– Kvalitet och miljöledningssystem 

– Kvalitetsmedvetenhet (Konsulten är kvalitetsmedveten) 

– Resurser för att uppdraget ska fungera bra, bland annat fordon och personal 

– Leverantörens förmåga att ha ordning och reda i uppdraget, exempelvis avseende 

ekonomin, redovisningar 

– Resurser och kompetens i leverantörens ledning, exempelvis avseende central 

administration  

 

Administrativa rutiner skulle möjligtvis kunna hänföras till kvalitetsdimensionen 

”Kommunikationsförmåga” eller ”Pålitlighet” om en tjänst var avhängig av en viss systematik 

kring dokumentation eller andra liknade rutiner, som exempelvis it-konsulttjänster. Dessa 

kriterier torde dock överlag ses som ska-krav och hänföras till kvalificeringsfasen. Kvalitet 

och miljöledningssystem torde alltid inordnas i kvalificeringsfasen. Som tidigare nämnts är 

kvalitetsmedvetenhet en ytterst otydlig referensfråga. Att konsulten är kvalitetsmedveten kan 

betyda ett antal olika saker, där leverantörens interna kvalitetsuppföljning av en 

standardiserad metod, exempelvis ISO 9000, är det första som kommer i åtanke. Resurser för 

att ett uppdrag ska fungera, bland annat avseende fordon och personal torde alltid hänföras till 

kvalificeringsfasen eftersom informationen är av relevans för att avgöra om leverantören 

överhuvudtaget kan utföra uppdraget. Om frågan hade varit utformad på sådant sätt att 

personaltäthet kunde kopplas till en ökning av kvaliteten, som exempelvis vid vårdtjänster, 

hade den exempelvis kunnat inordnads till kvalitetsdimensionen ”Tillgänglighet”. 

Leverantörens förmåga att ha ordning och reda i uppdraget avseende exempelvis ekonomin är 

någorlunda otydlig och borde även inordnas i kvalificeringsfasen eftersom den kan syfta på 
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leverantörens ekonomiska ställning för att genomföra själva uppdraget. Resurser och 

kompetens avseende central administration torde även hänföras till kvalificeringsfasen. 

När en upphandlande myndigheter vill använda referenser som ett utvärderingskriterium vid 

tjänsteupphandling bör beställaren alltid hålla behovsanalysen i minne. Det gäller även de 

grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. Beställaren bör alltid ställa sig frågan om 

och hur en referenstagning kan ge ett mervärde för upphandlingsföremålet. Det är därmed 

ytterst viktigt att göra referenstagningen så tydlig som möjligt. 

 

Vid upphandling av managementkonsulttjänster som berörts ovan, kan trovärdighet, 

inlevelseförmåga och kommunikationsförmåga (om utbildningar utgör en del av 

tjänsteuppdraget) vara tre viktiga kvalitetsdimensioner som bör beaktas och utvecklas vidare. 

Dimensionerna och dess underkriterier överensstämmer även med kriterier som myndigheter 

ansåg vara betydande vid upphandling av managementkonsulttjänster
190

. Tjänstvillighet, det 

vill säga, kriterier rörande konsultens engagemang och samarbetsförmåga kan även vara av 

vikt när konsulttjänster för ledarutveckling ska upphandlas eftersom konsulten och 

myndighetscheferna torde ha ett nära samarbete under uppdragets gång. I detta fall behöver 

konsultens artighet och omgivningen inte nödvändigtvis resultera i att tjänsten utförs på ett 

bättre sätt. Dessa kvalitetsdimensioner behöver därmed inte vara kvalitetshöjande i det 

aktuella fallet.  

7.1.2 Bör-krav 

Bör-krav ska, som tidigare nämnts, vara kopplade till utvärderingskriterierna. Syftet med ett 

bör-krav är att leverantören ska uppmärksamma att den upphandlande myndigheter fäster vikt 

vid ett visst krav även om det inte är obligatoriskt.
191

 

När en upphandlande myndighet exempelvis köper in konsulttjänster för projektutveckling 

bör det vara av intresse att undersöka hur leverantören har tänkt genomföra uppdraget.  

Leverantören kan exempelvis beskriva de metoder, verktyg och modeller som tillämpas vid 

genomförande av denna tjänst, hur de arbetar med uppföljning, beskriva aktiviteter som de 

tänker företa för att uppnå utsatta mål, hur andra medarbetare kan motiveras, etc. Den 

upphandlande myndigheten kan exempelvis även vilja ta reda på hur leverantören kan 

uppfylla önskemål om spetskompetenser som är angivna i uppdragsbeskrivningen. Bör-kravet 

                                                             
190 Se figur 6.1.2, avsnitt 6.1.2. 
191 Se avsnitt 3.3. 
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spelar således en viktig roll i upphandlingen genom att beställaren får en möjlighet att 

utvärdera svaren för att avgöra vad som bäst passar myndighetens behov och verksamhet. 

Syftet med upphandlingen, som Myndigheten för radio och tv utförde, var att ingå ramavtal 

för att täcka myndighetens behov av utredningar och analyser inom dess 

verksamhetsområde.
192

 Vid denna upphandling ställdes inga bör-krav utan leverantörer valdes 

ut genom kriterierna erfarenhet, referenser och pris. Att en beställare, i ett fall där 

konsulttjänster ska utreda och analysera en verksamhet, väljer bort bör-krav från 

förfrågningsunderlaget kan tyda på att myndigheten värderar tidsbesparing högt. Även om 

managementkonsulttjänsten kan anses vara en resurstjänst med medellåg 

kundanpassningsgrad
193

 och även om beställaren har en viss uppfattning om hur angivna 

utredningar och analyser bör ske, är det underligt att leverantören inte ges en möjlighet att 

beskriva relevansen av tidigare referensuppdrag eller en möjlighet att ge exempel på idéer för 

genomförande. Istället för att enbart utvärdera erfarenhet genom att ” Sex års erfarenhet ger 

40 utvärderingspoäng”, ”Sju års erfarenhet ger 80 utvärderingspoäng”, etc., som utförs i detta 

fall, kunde beställaren istället ha utvärderat erfarenhet genom att låta anbudsgivarna beskriva 

vikten av tidigare uppdrag och/eller beskriva sin kompetens mer utförligt än genom att enbart 

bifoga ett CV.  

I upphandlingen av konsulttjänster för ledarutveckling som Linköping och Norrköpings 

kommun genomförde användes inte heller några bör-krav som ett utvärderingskriterium.
194

 

Tilldelningskriterierna var, som tidigare beskrivet, referenstagning, pris och intervju. 

Intervjun omfattade en presentation av metoder och utbildningsupplägg. Konsulttjänsten torde 

i detta fall ses som en kompetenstjänst med hög kundanpassningsgrad.
195

 Frågan som infinner 

sig är huruvida en intervju kan tillgodogöra avsaknaden av bör-krav vid en sådan tjänst. En 

skriftlig beskrivning över lämplig metod och utbildningsupplägg hade med största sannolikhet 

gjort utvärderingen mer transparent och likabehandlande än om den upphandlande 

myndigheten enbart hade fått en muntlig presentation. Upphandlingen skulle i detta fall ha 

gynnats av att ett till två bör-krav tillämpades som ett ytterligare utvärderingskriterium. 

Intervjun bör inte ersätta bör-krav vid sådana upphandlingar, utan torde passa mer som ett 

komplement. Det finns en risk för att en utvärdering av nämnda slag, referenser (40%) och 

intervju (60%) kan bli alltför subjektiv och godtycklig.  

                                                             
192 Se avsnitt 6.2.4. 
193 Se figur 6.1, avsnitt 6.1. 
194 Se avsnitt 6.2.3. 
195 Se figur 6.1, avsnitt 6.1. 
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Specialistkunskap, ledarskap, tydlighet, pedagogisk förmåga, bemötande, omnämns i 

förfrågningsunderlaget som exempel på kompetensområden som kommer poängbedömas vid 

intervjun. Den upphandlande myndigheten borde istället ha formulerat några av dessa 

kompetensområden som bör-krav. 

Kompetensområde ”Ledarskap” kunde ha utformats som ett bör-krav enligt följande: 

– Konsulten bör ha en bra förmåga att skapa motivation och ge inspiration åt 

kommunens personal. Konsulten bör även ha god erfarandet av chefsarbete och god 

förmåga att handha problem och frågor som uppstår vid ledarskap.  

– Beskriv hur konsulten uppfyller ovanstående krav avseende dennes 

ledarskapsförmåga: 

När Umeå kommun genomförde upphandling av konsulttjänster för partner/ledarutveckling 

användes sex olika utvärderingskriterier.
196

 Bör-krav var kopplade till fem av dessa kriterier 

och leverantören fick en möjlighet att beskriva hur de avsåg att uppfylla ett visst krav. Vid 

utvärderingskriteriet ”Affärside och tidigare uppdrag” fick anbudsgivaren beskriva vilka idéer 

den hade för uppgiften samt beskriva tidigare uppdrag som är av relevans för denna 

upphandling.
197

 Bedömningen skulle avse: 

– ”Företagets grad av fokusering, engagemang och specialisering för ledarskapsområdet.” 

– ”Graden av relevans i referensuppdragen och hur detta har skapat ett mervärde vid leveranser.” 

– ”Erfarenhet av partnerskapsuppdrag.” 

 

Poängen fastställdes efter en skala från 0–2 poäng och det beskrevs på ett klart men kortfattat 

sätt vad poängsättningen avsåg
198

 vilket torde vara ett bra och tydligt sätt att ställa bör-krav. 

Leverantören bör vid detta upplägg få en god förståelse för vad den upphandlande 

myndigheten värdesätter, vad som ska beskrivas samt hur det ska bedömas. Nackdelen med 

att ställa krav av detta slag är att beställaren kan få in ett stort omfång av underlag, främst när 

ingen begränsning av sidantalen har gjorts, vilket kan resultera i en större tidsåtgång. Dock 

bör en upphandlande myndighet räkna med att en konsulttjänstupphandling som har en så 

pass hög kundanpassningsgrad som denna
199

 kan vara tidskrävande. Att välja ut en leverantör 

som tillsammans med beställaren ska stärka och utveckla dess arbete med ledarskap är inte en 

lätt uppgift, främst när beställaren inte har en uppfattning om eller har lite erfarenhet över hur 
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197 Se bilaga 2.  
198 Ibid. 
199 Se figur 6.1, avsnitt 6.1.  
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en ledarskapsutveckling ska utföras. Att den upphandlande myndigheten i det aktuella fallet 

använde ”Muntlig presentation av erbjudna lösningar” som ett utvärderingskriterium, trots att 

utvärderingskriteriet ”Affärside och tidigare uppdrag” och dess bör-krav redan i viss mån 

hade berört detta ämne, kan vara ett plus i kanten. Beställaren valde på så sätt använda 

intervjun som ett tillfälle att undersöka hur väl beskrivningen i bör-kraven överrensstämde 

med den muntliga intervjun. Syftet med intervjun var även att bekräfta att erbjudna konsulter 

svarar mot förmågan som efterfrågas men även att komplettera och förtydliga 

frågeställningar.
200

 Det finns dock en risk att samma sak kan värderas mer än en gång vid ett 

sådant förfarande. Risken bör emellertid kunna undvikas om intervjufrågorna är utformade på 

ett mer djupgående och detaljerande sätt så att leverantören får en möjlighet att ytterligare 

förtydliga och utveckla beskrivningen i bör-kraven. 

7.1.3 Intervjuer  

Som tidigare berörts har ett flertal beställare upplevt att referenstagning inte på ett påtagligt 

sätt underlättar att skilja leverantörerna åt avseende deras förmåga.
201

 Att använda intervjuer 

som tilldelningskriterium kan eventuellt skapa bättre förutsättningar för att skilja 

leverantörerna åt avseende erfarenhet och kompetens. Att det tydligt framgår av 

förfrågningsunderlaget hur intervjun ska utföras, vilka omständigheter som är av betydelse 

samt hur bedömningen ska ske är kriterier som torde vara uppfyllda för att intervjun inte ska 

anses strida mot principerna om transparens och likabehandling. En intervju behöver vara, 

som Carenholm anför, lika genomtänkt och kompetent som vilken annan form av 

referenstagning. 

Linköping och Norrköpings kommun använde sig av intervjuer som ett tilldelningskriterium i 

upphandlingen av konsulttjänster för ledarutveckling.
202

 I förfrågningsunderlaget framgick det 

att alla anbudsgivare skulle kallas till intervjun samt att bedömningen skulle ske enligt ett 

antal kompetensområden som var angivna i underlaget, exempelvis: tydlig, pedagogisk, 

ledarskap, specialistkunskap, bemötande etc.
203

 Konsulten skulle poängbedömas enligt en 

skala från 0–2 poäng. Det angavs inte på ett tydligt sätt vad som krävdes av leverantören för 

att erhålla en viss poängsats, utan en hänvisning gjordes till poängbedömningen avseende 

referenstagningen som även denna var bristfällig i sin utformning.
204

 Att kriteriet ”Intervjuer” 

var viktat till 60%  är en tydlig markering från beställarens sida att  leverantörens förmåga att  
                                                             
200 Se bilaga 2. 
201 Se avsnitt 5.4.1. 
202 Se avsnitt 6.2.3. 
203 Se bilaga 5. 
204 Se bilaga 4. 
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presentera sig själv är ett avgörande moment för tilldelning. Trots detta tycks informationen 

kring intervjun vara ytterst bristfällig. Den upphandlande myndigheten har inte på ett tydligt 

sätt beskrivit hur bedömningen skulle utföras eller hur länge intervjun skulle pågå. 

Kompetensområden som skulle utvärderas kunde även ha förtydligats ytterligare. 

 

Paralleller kan dras med upphandlingen avseende konsulttjänster för ledarutveckling som 

Umeå kommun företog.
205

 Tilldelningskriteriet ”Intervju” (19 %) avsåg en muntlig 

presentation av erbjudna lösningar. Syftet med intervjun var att bekräfta anbudsgivarnas 

tidigare uppgifter samt att tillförsäkra att erbjudna konsulter kunde genomföra uppdraget. Av 

förfrågningsunderlaget framgick att två till fem anbudsgivare med högst värdering blev 

inbjudna till intervjun som skulle vara i högst en timme. Umeå kommun hade även på ett 

tydligare sätt beskrivit vilka kriterier som skulle bedömas.
206

 Även om en upphandlande 

myndighet vill att intervjun ska kunna liknas vid en vanlig anställningsintervju och inte vara 

alltför förutsägbar kan denna inte kringgå de grundläggande principerna som avser alla delar 

av upphandlingen. Transparensen är lika betydelsefull i detta fall som vid vilket annat 

tilldelningskriterium som helst, vilket är något som den upphandlande myndigheten i det 

förstnämnda fallet inte har beaktat nämnvärt. Det ska dock noteras att en värdering alltid har 

ett mått av subjektivitet. Managementkonsulttjänster, som avses i detta fall, torde aldrig kunna 

utvärderas helt objektivt. Därför är det av vikt att modellerna för utvärderingen är objektiva 

och överensstämmer med de grundläggande principerna. Utvärderingen kan ses som 

upphandlingens enda subjektiva fas, men det ska ske på ett objektivt sätt.  

 

Det har omnämnts att intervjuer kan bli både tidskrävande och resurskrävande på grund av att 

likabehandlingsprincipen ställer höga krav på upphandlande myndigheter. Advokatfirman 

Ramberg hade, som tidigare nämnts
207

, ett förslag på att en turordningslista skulle upprättas 

där den högst rankade anbudsgivaren intervjuades först. Tvåan skulle endast intervjuas om 

den hade en reell möjlighet att gå om ettan. Även om denna metod är mindre tidskrävande och 

lättare att utföra är den avhängig av hur många tilldelningskriterier som finns och hur viktade 

de är. I fallet med upphandlingen som Linköping och Norrköpings kommun företog torde 

denna metod vara verkningslös. Referenstagning (40 %) skulle i detta fall vara den enda 

tilldelningskriteriet som skulle tillämpas för att utvärdera leverantörerna innan intervjun 

                                                             
205 Se avsnitt, 6.2.2. 
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utfördes. Sannolikheten hade varit stor att ett större antal leverantörer hade fått samma 

referenspoäng/betyg efter bedömningen, vilket hade omöjliggjort en rankning av ovannämnda 

slag. 

 

I fall där ett större antal tilldelningskriterier tillämpas, som vid Umeå kommuns upphandling, 

där exempelvis kompetens, idéer och målsättning ska beskrivas, kan intervjun vara ett bra 

tillfälle att kontrollera och säkerställa att erbjudna konsulter har förmågan att utföra 

uppdraget. Vid sådana fall bör beställaren inte göra en alltför snäv begränsning av eventuella 

intervjuobjekt i förfrågningsunderlaget eftersom det inte finns en möjlighet att ändra detta i 

efterhand. Advokatfirman Ramberg föreslog även att ett annat utvärderingskriterium kunde 

tillämpas istället för att göra en andra intervju med den näst högst rankade leverantören. Det 

tål att ifrågasättas huruvida denna metod är förenlig med principen om likabehandling 

eftersom två leverantörer med nästintill samma poängsättning kommer bedömas utifrån två 

olika utvärderingskriterier.  

7.1.4 Andra metoder 

Även om utvärderingskriteriet pris inte är helt obetydlig vid tjänsteupphandling bör 

betydelsefulla parametrar som kompetens och erfarenhet alltid spela en viktig roll. Vid 

upphandlingar av managementkonsulttjänster som behandlas ovan bör dessa parametrar få en 

utslagsgivande roll. Tvåkuvertsystemet, som tidigare berörts
208

 är en modell som bör 

underlättar för myndigheterna att prioritera kvalitet vid tjänsteupphandlingar på ett relativt 

enkelt sätt. Bergman och Nilssons förslag om incitament, bonus och viten kopplade till 

kundnöjdhetsmätningar är metoder som kan underlätta för beställaren att beakta kvaliteten i 

högre mån. Dock är dessa metoder inte fullt så tillämpbara vid exempelvis 

managementkonsulttjänster som upphandlas för kortare perioder. Det är viktigt för beställaren 

att ha i åtanke, vid bland annat köp av konsulttjänster för ledarutveckling, att dessa tjänster 

har köpts in för att beställaren är mån om att åtgärda och förbättra en situation i sin egen 

verksamhet som denna inte kan utföra på egen hand. Visserligen bör alla myndigheter vara 

måna om skattebetalarnas pengar men om kvaliteten inte beaktas i större utsträckning vid 

sådana tjänster kan det resultera i att all investering går förlorad när ledarutvecklingen inte 

visar några resultat.  
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7.1.5 Uppföljning 

Att följa upp kvalitet är något som kan spela en viktig roll vid upphandling av kvalitet ur ett 

långsiktigt perspektiv. För att få bättre förståelse för hur man kan mäta kvalitet vid en 

tjänsteupphandling, kan information om hur tidigare upphandlande avtal har fullföljts vara till 

nytta för beställaren. Som berörts tidigare är det även av vikt att kvalitetsindikatorn uppfyller 

alla krav som omnämns i avsnitt 5.5. Dock bör den upphandlande myndigheten först och 

främst ha i åtanke att variabeln är relevant och kan inriktas på områden där förändringar kan 

ske. För upphandlande myndigheter som har en god budget att förhålla sig till är 

uppföljningsmöten något att rekommendera. När Linköping och Norrköpings kommun 

företog upphandlingen avseende konsulttjänster för ledarutveckling var uppföljning ett av 

ska-kraven som fanns med i förfrågningsunderlagets kravspecifikation. Ett krav var nämligen 

att leverantören, utan ersättning, skulle vara aktiv vid uppföljningsmöten som hålls 1–2 

gånger om året. Krav ställdes även på att leverantören skulle bistå beställaren vid en intern 

uppföljning samt att en utvärderingsenkät skulle skickas av leverantören efter avslutat 

uppdrag/utbildning.  

Myndigheten för radio och tv samt Umeå kommun valde att inte ha med sådana obligatoriska 

krav i förfrågningsunderlaget. Det är möjligt att detta sedermera skrevs in i kontraktet, men 

om beställaren är mån om att utföra en uppföljning utan kompromisser bör detta markeras 

tidigt i upphandlingsprocessen och utgöra ett ska-krav. Linköping och Norrköpings kommun 

kan således genom denna åtgärd få bättre insikt kring vilka tilldelningskriterier som är av vikt 

vid nästföljande upphandlingar och kan därmed utvärdera kompetens och erfarenhet på ett 

bättre och tydligare sätt.  

7.2 Faktorer att beakta vid utformning av proportionerliga och transparenta 

tilldelningskriterier 

7.2.1 Poäng och betygssättning 

7.2.1.1 Referenser 

När myndigheten för radio och tv upphandlade konsulttjänster för företagsanalys och 

utredning utgjorde referenspoäng (30 %) ett av tilldelningskriterierna. Högst tre ifyllda 

referensblanketter från tidigare eller nuvarande uppdragstagare skulle bifogas med anbudet. 

Bedömningen avsåg bland annat leverantörens samarbetsförmåga och professionalism.
209 

Referenten hade fyra poängnivåer att välja mellan, 0 p, 6 p, 13 p och 20 p, där 0 poäng var ”Ej 

acceptabel/Ej nöjd” och 20 poäng avsåg mycket ”Mycket nöjd/god/väl”. Vid frågan angående 
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brister och felaktigheter avsåg 0 poäng – att brister hade förekommit vid upprepade tillfällen 

och 20 poäng gavs när det sällan har förekommit några felaktigheter. Upphandlarna angav 

inte vad de andra poängnivåerna hade för beteckning, dessutom fanns det ingen beskrivning 

över vad som exempelvis innefattas som ”ej acceptabel/mycket god” samarbetsförmåga och 

professionalism. Referenten fick själva ringa in de poäng som bäst motsvarade hans/hennes 

uppfattning.  

Myndigheten för radio och tv har vid denna referenstagning gjort flera fel. Till att börja med 

har referenterna själva haft ansvar för att fylla i poängsättningsdelen vilket har resulterat i att 

anbudsgivarna haft större kontroll över detta tilldelningskriterium än vad de bör ha haft. 

Metoden av referenstagning kan ha resulterat i att en anbudsgivare, av exempelvis åtta 

möjliga ifyllda referenser av mycket varierande resultat, bifogat tre sådana med ett 

positivt/godtagbart betyg, vilket i längden enbart kan ha resulterat i en kvalitetsförsämring för 

den upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndigheten borde i detta fall endast ha 

begärt att anbudsgivaren bifogade en blankett med kontaktinformation om tidigare 

uppdragsgivare. På så sätt kunde beställaren ansvara för ifyllandet av referensfrågorna genom 

att kontakta angivna uppdragsgivare som leverantören, i kvalificeringskravet, lämnat 

information om. Umeå kommun har exempelvis tillämpat denna metod vid referenstagning 

vilket är att rekommendera. Tidsbesparingen som den upphandlade myndigheten tror sig 

vinna genom att låta leverantörerna ansvara för referenstagningen kan gå förlorad längre fram 

när myndigheten tvingas hantera uppkomna kvalitetsbrister. Poängsättningen i ovannämnda 

upphandling har även lämnat mycket att önska. Att inte ange vad de andra poängnivåerna har 

för beteckning i referenstagningen utgör varken ett förutsägbart eller tydligt underlag vilket 

torde strida mot transparensprincipen, 1 kap. 9 § LOU. Det framgår heller inte vad brister i 

rapporter utgörs vara. Referenstagningen i detta fall har flera likheter med referenstagningen i 

mål nr 3582-09, dom 2009-10-01, där Kammarrätten i Stockholm fann referenternas 

bedömning vara alltför godtycklig eftersom det bland annat inte angavs vad referentens skulle 

beakta för att leverantörens kvalitet skulle ge en låg eller hög poängnivå eller vad som ansågs 

vara en godtagbar leverans.
210

 Felaktigheterna stred mot principen mot transparens och var en 

av faktorerna till att upphandlingen fick göras om.   
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7.2.1.2 Bör-krav 

Kammarrätten i Göteborg fastställde i dom 2009-03-20, mål nr 6996-08 att även om den 

upphandlande myndigheten i förfrågningsunderlaget hade angett vilka tilldelningskriterier 

som skulle tillämpas, uppställt en poängskala och även i utvärderingsmallen beskrivit hur 

poängsättningen hade fullföljts, fanns det inte någon anvisning i förfrågningsunderlaget för 

vad som skulle beaktas för att leverantörens svar skulle vara ”bäst”, ”näst bäst” enligt 

poängskalan. Poängsättningen stred således mot principen om transparens och fick göras 

om.
211

 Kammarrätten ansåg att det fanns ett stort utrymme för godtycklighet i 

förfrågningsunderlaget trots ovannämnda åtgärder. Rättsfallet visar bland annat på att det 

ställs höga krav på transparens vid beställarens poäng/betygssättning av bör-krav. Domen 

torde anses som sträng och bör ses som en uppmaning för beställare att undvika vaga 

formuleringar. 

Vid upphandling av konsulttjänster för partner/ledarutveckling som Umeå kommun företog 

var ”Identifiering och eliminering av uppdragsrisker” ett av utvärderingskriterierna.
212

 

Leverantören fick vid detta kriterium beskriva eventuella risker som är sammankopplade med 

uppdraget samt ge förslag på hur dessa risker kan elimineras. Det framgick även vilka 

omständigheter som skulle bedömas och prioriteras. Svaren skulle poängsättas enligt 0–2 

poäng. Vid denna upphandlig fick beställaren ändra på beskrivningen av poängsättningen 

eftersom en anbudsgivare hade riktat kritik mot att utvärderingsmodellen inte var tillräckligt 

transparent. Anbudsgivaren upplevde att det var oklart om vad som skulle beskrivas för att 

exempelvis få 1 poäng eller 2 poäng vid utvärderingen. 

Innan ändringen såg poängsättningen ut enligt följande
213

:  

”0 poäng – Inget mervärde utan uppfyller bara ställda krav.” 

”1 poäng – ett visst mervärde och viss insikt om riskhantering har redovisats.” 

”2 poäng – ett stort mervärde och stor insikt har redovisats utifrån de ställda kriterierna.” 

 

Så här såg poängsättningen ut efter att den upphandlande myndigheten hade tagit till sig 

kritiken och utfört ändringar i förfrågningsunderlaget
214

: 

 

”0 poäng – inget mervärde utan uppfyller bara ställda krav.” 
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”1 poäng – ett visst mervärde redovisas eftersom det finns minst en likvärdig resurs, och viss insikt om 

riskhantering förknippade med uppdragstypen har presenterats.” 

”2 poäng – ett stort mervärde redovisas eftersom det finns två eller flera likvärdiga reservresurser inom företaget, 

har ett systematiserat kvalitetssystem som kommer att tillämpas inom uppdraget och redovisar flera exempel på 

hur data i kvalitetssystem ger stöd för kundens projektuppföljning. Stor insikt har redovisats utifrån de ställda 

kriterierna och styrkt i referentomdömena om riskhantering förknippade med uppdragstypen.” 

 

Ändringarna visar på att en tydligare formulering inte nödvändigtvis behöver vara särskilt 

omfattande. En någorlunda klar formulering behöver såldes inte utgöra mer än ett antal få 

rader för att leverantören ska få en tydligare bild över vad beställaren ska bedöma i svaren. 

Ändringarna som Umeå kommun företog, torde inte ha varit särskilt tidskrävande eller svåra 

att formulera. Beställaren bör lämpligen redan ha klart för sig vilka kriterier som kan vara 

betydelsefulla vid utvärderingen. 

7.2.2 Antal utvärderingskriterier 

Enligt Falk bör den upphandlande myndigheten sträva efter att begränsa antal kriterier som 

utvärderas eftersom ett större antal utvärderingskriterier kan leda till en osäkrare 

utvärdering.
215

 Falks påstående kan dock ifrågasättas. Två generella utvärderingskriterier kan 

exempelvis vara svårare att utvärdera än fem tilldelningskriterier av mer specifik och 

transparent karaktär. Falks konstaterande kan förstås till viss mån, men det tål att poängteras 

att det bör vara beställarens förmåga att formulera tydliga kriterier samt dennes planläggning 

över hur en transparent och likabehandlande utvärderingsprocess ska utföras, som avgör 

huruvida en utvärdering är osäker eller inte. Falk anser även att kriterier kan minskas genom 

att den upphandlande myndigheten fastställer ska-krav och på så sätt avstår från att utvärdera 

denna del. Denna metod är dock inte att rekommendera eftersom det finns en risk att ett för 

stort antal obligatoriska krav kan strida mot proportionalitetsprincipen. Att göra om ett antal 

utvärderingskriterier till ska-krav leder till att själva syftet med utvärderingsgrunden det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet går förlorad. Den upphandlande myndigheten kan i 

sådana fall likväl enbart tillämpa ska-krav och lägsta pris. 

Vid en utvärdering bör beställaren alltid sträva efter att få ut så mycket relevant kunskap och 

information som möjligt om/från anbudsgivaren. När beställaren exempelvis ska upphandla 

tjänster som är svårdefinierade, och samtidigt strävar efter att uppnå en hög kvalitetsnivå, kan 

det vara att föredra att i förfrågningsunderlaget använda fler utvärderingskriterier som är 

avgränsade till flera specifika områden än att exempelvis endast ha två övergripande 

                                                             
215 Se avsnitt 3.3. 
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utvärderingskriterier. Detta torde gälla främst vid upphandling av tjänster där en nyckelperson 

upphandlas, exempelvis en managementkonsult för 

ledarutveckling/projektutveckling/utredning. Leverantören bör vid dessa upphandlingar få en 

möjlighet att beskriva hur denna har tänkt genomföra uppdraget, metoder, idéer, hur 

eventuella uppdragsrisker kan identifieras och elimineras, etc. Tilldelningskriterier av sådant 

slag kan även leda till att leverantörer med mindre erfarenhet får en bättre chans att 

konkurrera med mer erfararna anbudsgivare genom att beskriva några av de ovannämnda 

kraven på ett mer tillfredsställande sätt.  

7.2.3 Viktiga faktorer att beakta – Checklista 

Viktiga faktorer att beakta vid utformning av utvärderingskriterier 

 

 

Mervärde för 

tjänsten/Behov 
 Om kriteriet inte är användbart för att uppnå målet med 

upphandlingen ska det inte tillämpas. Den upphandlande 

myndigheten ska alltid beakta om och huruvida ett 

utvärderingskriterium kan fastställa det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet. 

 

 Beställaren kan även använda Bergman och Klefsjös 

kvalitetsdimensioner som ett hjälpmedel för att bedöma 

vilka områden som är av betydelse för upphandlingen. 

Beställaren bör begränsa sig till ett fåtal 

kvalitetsdimensioner för att på ett lättare sätt kunna utröna 

vilka kriterier som är av största vikt för 

tjänsteupphandlingen.   

 

 Det är viktigt att användarens roll, exempelvis 

verksamhetschefer vid upphandling av konsulttjänster för 

ledarutveckling, får en mer betydande roll vid utformning 

av utvärderingskriterier eftersom det är här kunskaperna 

kring behovet och målet med själva upphandlingen, finns. 
 

Behåll kontrollen  Beställaren bör aldrig låta tilldelningskriteriet 

”referenstagning” utgöra merparten av utvärderingen. 

Tilldelningsbeslutet ska inte vara avhängigt av 

referenternas poäng/betygssättning. 

 

 Beställaren bör även behålla kontrollen över själva 

referenstagningen genom att kontakta referenterna själva 

och låta dem svara på ett antal referensfrågor som även är 

angivna i förfrågningsunderlaget. 

 

Formulering av 

referensfrågor 
 Referensfrågor ska vara tydliga och relevanta för 

tjänsteslaget. Det ska inte finnas utrymme till att 

kriterierna kan anses hänförliga till kvalificeringsfasen. 

Ta hjälp av Bergman och Klefsjös kvalitetsdimensioner.  
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 Beställaren bör inte formulera flera kriterier i en och 

samma referensfråga. Referenten ska ha en möjlighet att 

kunna bedöma ett kriterium i taget.  

 

Nya och skräddarsydda 

utvärderingskriterier 
 Beställaren bör prova på nya utvärderingsmetoder och 

inte exempelvis fastna alltför lätt och länge vid 

traditionell referenstagning eller generella bör-krav. 

Därför är det viktigt att beställaren är öppen för nya idéer, 

för att i senare upphandlingar kunna hitta kriterier som 

kan resultera i en förhöjd kvalitetsnivå.  

 

 

 Intervjuer är ett tilldelningskriterium som kan ge svar på 

frågor som beställaren aldrig kunnat få genom 

referenstagning. Intervjuer bör varken ses som 

resurskrävande eller tidskrävande, utan kan anpassas för 

att tillgodose myndighetens tidhållning och budget, så 

länge de grundläggande principerna upprätthålls.  

 

 Tilldelningskriterier bör alltid vara skräddarsydda för 

varje specifik upphandling.   

 

Poäng/betygssättning 

(formulering) 
 Den upphandlande myndigheten ska vara tydlig i sin 

poäng/betygssättning vid referenstagning. Varje 

poängnivå ska ha en beteckning och det bör även anges 

vad referenten ska beakta för att exempelvis leverantörens 

kvalitet ska ge en låg eller hög poängnivå. 
 

 Beställaren ska även vara tydlig i sin 

poäng/betygssättning av bör-krav. Det räcker inte om en 

poängskala har uppställts och om en beskrivning av 

poängsättningen finns i utvärderingsmallen. En 

beskrivning över vilka kriterier som genererar en viss 

poängsats ska finnas med i förfrågningsunderlaget. En 

någorlunda klar formulering behöver inte utgöra mer än 

ett antal få rader för att leverantören ska få en tydligare 

bild över vad beställaren ska bedöma i svaren. 

 
Antal 

utvärderingskriterier 
 Den upphandlande myndigheten bör inte begränsa antalet 

utvärderingskriterier som en försiktighetsåtgärd i 

förmodan att fler kriterier kan leda till en osäkrare 

bedömning. Det är beställarens kunskaper kring hur 

tilldelningskriterier utformas och bedöms som är den 

avgörande faktorn. Att tillämpa fler och avgränsande 

kriterier kan i många fall gynna en upphandling. 
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7.3 Slutsats 

Kvalitet vid offentliga tjänsteupphandlingar kan mätas på ett flertal olika sätt. Erfarenhet och 

kompetens är kvalitetsindikatorer som vanligtvis brukar värderas genom referenstagning. Det 

råder inte enbart osäkerhet bland upphandlare och leverantörer vad referenserna kan avse och 

hur frågorna ska utformas för att vara godtagbara, utan stor oenighet finns även bland landets 

kammarrätter avseende detta förfarande. Utvärderingskriterier som anses vara fullt acceptabla 

i en kammarätt har bedömts vara otillåtna i andra fall, trots att tjänsterna som har upphandlats 

har varit av nästintill samma karaktär. Domskälen i rättsfallen pekar på att det finns en tydlig 

skillnad bland kammarrätterna avseende tolkningen av Lianakis-domen. Dessutom har 

kammarrätterna haft svårigheter med att koppla angivna tilldelningskriterier till 

upphandlingsföremålet. Det vore önskvärt om landets förvaltningsdomstolar valde att beakta 

alla aspekter som ledde till avgörandet i Lianakis-fallet, innan en hänvisning till rättsfallet 

görs i domskälen för att förstärka ett ställningstagande. Det bör poängteras att Lianakis-

domen likväl kunde ha fått en annan utgång om kvalificeringskriterier fanns med i underlaget 

och om den upphandlande myndigheten hade valt att utforma tydligare utvärderingskriterier. 

När referenstagning används som ett utvärderingskriterium för att mäta kvalitet bör den 

upphandlande myndigheten göra en grundlig genomgång över vilka kriterier som egentligen 

kommer leda till ett mervärde för tjänsten. Beställaren bör även vara noga med att utforma 

genomtänkta kriterier som tydligt påvisar hur väl leverantören kan utföra uppdraget för att 

ingen sammanblandningsproblematik ska uppstå. 

 Tydligt utformade bör-krav kan även vara ett bra hjälpmedel när erfarenhet och kompetens 

ska utvärderas. Leverantören bör ges en möjlighet att beskriva relevansen av tidigare 

referensuppdrag eller en möjlighet att ge exempel på idéer för genomförandet av det aktuella 

uppdraget, främst vid upphandling av nyckelpersoner. Att tillämpa erfarenhet som ett 

utvärderingskriterium där poäng/betygssättning endast ges beroende på antal års erfarenhet 

torde aldrig vara en metod att föredra när kvalificerade tjänster ska upphandlas. Erfarenhet 

bör alltid sättas i tjänstens kontext, och det är där bör-kraven kan ha en viktig och avgörande 

roll.  

Intervjuer är ett utvärderingskriterium som i många fall kan ge en tydligare bild över 

leverantören än referenstagning. Det ska tydligt framgå av förfrågningsunderlaget hur 

intervjun ska genomföras, vilka omständigheter som är av betydelse för bedömningen samt 

hur bedömningen ska ske. Det ska dock påpekas att turordningslistor som har förespråkats för 

att minska antalet intervjuobjekt är inte alltid fullt så tillämpbara. Beställaren bör heller inte 
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göra en alltför för snäv begränsning av eventuella intervjuobjekt eftersom detta inte kan 

ändras i efterhand.  

Incitament/bonus och viten kopplade till kundnöjdhet, och tvåkuvertsystem är modeller som 

kan underlätta för myndigheter att prioritera och beakta kvalitet i högre mån. 

Incitament/kundnöjdhetsmodellen är dock inte fullt så tillämpbar vid tjänster som upphandlas 

för kortare perioder.  

För att få bättre förståelse för hur kvalitet kan mätas vid tjänsteupphandlingar kan information 

om hur tidigare upphandlande avtal har fullföljts även vara till nytta för beställaren. Om 

beställaren är mån om att utföra en kvalitetsuppföljning utan kompromisser med den utvalda 

leverantören bör uppföljningen markeras tidigt i upphandlingsprocessen och utgöra ett ska-

krav.  

Att utforma proportionerliga och transparenta utvärderingskriterier är dessutom ytterst viktigt 

när kvalitet ska mätas vid offentliga tjänsteupphandlingar. Checklistan som behandlas i 

tabellen ovan utgör parametrar som bör beaktas för att utvärderingskriterierna ska utformas på 

ett sätt som kan gynna en kvalitetsupphandling.  
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