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Sammanfattning 

 

I Sverige genomförs varje år offentliga upphandlingar till ett värde av ca 500 miljarder kronor. Alla 

offentligt finansierade verksamheter måste följa lagen om offentlig upphandling och den formella 

upphandlingsprocess som lagen specificerar. Lagen är allmänt formulerad och anvisar en process där 

fokus ligger på förarbete och matematisk utvärdering.  

 

Cognitive Systems Engineering har vuxit fram utifrån insikten att effektiva processer kontinuerligt 

behöver använda såväl feedback och feedforward för att uppnå sina mål. Typiska tillämpningar är 

dynamiska, tätt kopplade processer där dessa behov är tydliga, men CSE som ramverk är generellt 

definierat och bör gälla även för en beslutsprocess på organisationsnivå. En CSE-analys har potential 

att förtydliga funktionella faktorer som tillåter upphandlare att genomföra effektiva och 

ändamålsenliga upphandlingar. 

 

I syftet att testa ovanstående hypotes genomfördes en fallstudie av Linköpings Universitets 

upphandling av företagshälsovård 2008. Studien är explorativ då kombinationen av teori och 

analysobjekt är otestad. För att relatera värdet av CSE mot andra teoribildningar har studien även 

analyserat upphandlingen utifrån STS och ekonomisk teori. 

 

Studien visar att CSE kan tillämpas vid analys av upphandlingsprocess inom offentlig upphandling. 

Ekonomisk teori har starka normativa drag medan STS är utpräglat deskriptiv. Kontrollperspektivet 

ser till både normativa och deskriptiva aspekter och bidrar med ökad förklaringskraft. I LiU:s 

upphandling var formella protokoll viktiga för arbetets legitimitet men det var i det praktiska arbetet 

man fann utrymme att utöva kontroll. 
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1 Introduktion 
 

 

1.1 Offentlig upphandling 

 

När en organisation som bekostas med offentliga medel ska göra en upphandling behöver Lagen om 

offentlig upphandling (LOU, SFS 2007:1091) följas. Lagen specificerar ett formellt tillvägagångssätt 

som ska tjäna till att främja fri konkurrens. Regelverket för offentlig upphandling är baserat på EG-

direktiv och ser likadant ut i hela EU. 

 

I LOU definieras förloppet för en upphandling. Först upprättas ett förfrågningsunderlag som 

annonseras offentligt, anbud tas emot under en svarsperiod och därefter bedöms anbudsgivare och 

anbud i olika steg. När bedömningen är klar meddelas resultatet och om ingen överklagan sker skrivs 

kontrakt.  

 

Anbud får enbart bedömas utifrån de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, alltså är det kritiskt 

för upphandlingen att förfrågningsunderlaget är av god kvalitet. LOU kräver att ett 

förfrågningsunderlag ska innehålla vissa specifika komponenter: 

● Administrativa bestämmelser, hur upphandlingen genomförs. 

● Kriterier för bedömning av anbud, beskrivning av hur anbud jämförs. 

● Krav på leverantören, ekonomisk ställning och yrkesmässig kapacitet. 

● Tekniska specifikationer, beskrivning av upphandlingsobjektet. 

● Kommersiella villkor, betalnings- och leveransvillkor. 

 

Förfrågningsunderlaget behöver vara både komplett och korrekt då inga ändringar kan göras när det 

har publicerats. Bedömningskriterier måste vara sakliga och objektivt mätbara, dessutom ska 

bedömningen vara transparent. Det betyder dock inte att bedömningen av anbud måste vara trivial, 

bedömningskriterier kan vara komplexa och upphandlaren kan lämna utrymme för flexibilitet inom 

ramar som anges i förfrågningsunderlaget.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Konkurrensverket har till uppgift att överse hur lagen om offentlig upphandling tillämpas men också 

att hjälpa upphandlare att förbättra sina processer. Ett sätt de gör det är genom att beställa 

forskningsrapporter som analyserar upphandlingsprocessen. Utvärderingsmomentet har undersökts av 
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Lunander och Andersson (2004), och Bergman och Lundberg (2007). De framför förslag på hur 

utvärderingar bättre kan uppfylla lagens krav på rationalitet och transparens. Hur de metoder de 

föreslår påverkar det praktiska arbetet för upphandlare behandlas väldigt ytligt, deras fokus ligger på 

tekniska aspekter av beslutsfattandet. 

 

Hollnagel och Woods (2005) Cognitive Systems Engineering (CSE) har det motsatta perspektivet då 

det är ett ramverk som fokuserar på arbetet i en process. Kontroll stipuleras som ett centralt begrepp 

för ändamålsenliga processer och sammanfattar utövarens förmåga att påverka processen och styra den 

mot sitt mål. Cognitive Systems Engineering beaktar formella krav, men bara som en kategori av 

faktorer i en verklig arbetssituation där tid och resurser är begränsade. Trots att CSE är brett definierat 

för att inkludera organisatoriska processer såsom beslutsfattande har forskare hittills valt att tillämpa 

CSE på mer fysiskt påtagliga processer.  

 

Relationen mellan föreskrivet tillvägagångssätt och det praktiska arbetet, mellan protokoll och praktik, 

har Lynch (2002) undersökt närmare. Han betonar att protokoll av naturen är för odetaljerade för att 

vara direkt tillämpbara, de måste anpassas för varje enskilt fall. Den här relationen mellan protokoll 

och praktik är ofta dold för de som inte själva praktiserar, deras förståelse för processen börjar och 

slutar med protokollets beskrivning. I Lynchs (ibid.) termer har Konkurrensverkets rapporter fokus på 

protokoll medan CSE fokuserar på praktik. En hypotes är att CSE kan användas på en 

upphandlingsprocess för att tydliggöra de praktiska dimensionerna. Det i sin tur skulle innebära nya 

möjligheter att förbättra kvalitén på det faktiska arbetet som upphandlare utför. 

 

För att testa denna hypotes gjordes en fallstudie av Linköpings Universitets offentliga upphandling av 

företagshälsovård 2008. Vård är en mycket komplex domän att upphandla inom (Laing och Cotton 

1996). Hollnagel och Woods (2005) teorier är formulerade för att beskriva hur människor bemöter just 

komplexa uppgifter, vilket gör en upphandling av företagshälsovård ett särskilt lämpligt studieobjekt. 

Linköpings universitet valdes utifrån geografisk närhet samt att de som utförde upphandlingen på 

Linköpings universitet var intresserade av att delta i studien. Studiens mål är att vidga CSE:s 

användningsområde och att visa värdet av processfokuserad analys inom domänen offentlig 

upphandling. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka upphandlingsprocessen utifrån perspektivet CSE för 

att utröna värdet av ett kontrollperspektiv inom offentlig upphandling. Det bör utgöra en 

kontrast till konkurrensverkets rapporter och påvisa värdet av att beakta praktiska faktorer för 

att maximera effektivitet och i förlängningen samhällsnytta. 

 

 

De frågor studien ska  besvara är: 

● Hur gick LiU:s upphandling av företagshälsovård till? 

● Hur kan upphandlingen förklaras utifrån teorier från ekonomi, STS och CSE? 
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● Vilka aspekter av upphandlingen framkommer enbart med CSE? 

 

1.3 Avgränsningar 

För att hålla fokus på LiU:s beslutsfattande inkluderas övriga aktörer (anbudsgivare) endast utifrån 

LiU:s perspektiv. Enbart processen fram till att det offentliga upphandlingsbeslutet fattades kommer 

beaktas, kontraktsskrivning och leveransfas undersöks inte.  

 

CSE som det tillämpas i studien är en delmängd av det fullständiga ramverket, detta för att fokusera på 

utvalda nyckelbegrepp och testa hur själva kärnan i CSE kan tillämpas inom domänen offentlig 

upphandling. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Upphandling ur ekonomiperspektiv 

Lunander och Andersson (2004) jämför olika utvärderingsmodeller för offentlig upphandling utifrån 

axiom om rationalitet. Främst diskuterar de hur pris och kvalitet bäst kan jämföras. Kvalitet definierar 

de som ett aggregerat begrepp. Kvalitetsbegreppet avser alla egenskaper hos en vara eller tjänst, 

förutom priset, som upphandlaren tillmäter betydelse vid utvärdering av anbud.  

 

Utformningen av en numerisk utvärderingsmodell, en beräkningsmodell, är inte en trivial uppgift. 

Lunander och Andersson (ibid.) identifierar två problem, dels måste man formulera en relevant 

jämförelse mellan pris och kvalitet och dels måste man formulera en tillräckligt god jämförelse mellan 

olika kvalitativa kriterier som kan vara varandras substitut eller komplement. Beräkningsmodellen 

behöver alltså inte vara perfekt, det räcker om den är relevant och adekvat. 

 

Utvärderingsmodeller behöver i regel hitta ett sätt att numeriskt jämföra pris med kvalitet, det kan ske 

på olika sätt men det vanligaste är att priset poängsätts och sedan viktas mot kvalitetsvariabeln. 

Lunander och Andersson (ibid.) riktar skarp kritik mot metoder som använder endogen 

prispoängsättning, det vill säga att ett referenspris sätts utifrån inkomna anbud. Problemet är att de inte 

uppfyller kravet på oberoende av irrelevanta alternativ, rangordningen mellan två alternativ kan 

påverkas av ett tredje. Förutom att det är ett tecken på bristande rationalitet blir konsekvensen att 

värdet av ett anbud är omöjligt att veta på förhand, då det beror på vilka andra anbud som lämnas. 

 

Lunander och Andersson (ibid.) beskriver också en dynamik mellan upphandlarens frihet i 

utvärderingen och anbudsgivares möjligheter att lämna attraktiva anbud. Ju mindre upphandlaren 

binder upp sig till utvärderingsregler, desto större frihet får denne att välja leverantör utifrån sina 

preferenser. Otydliga krav innebär dock att anbudsgivaren får sämre möjligheter att anpassa sitt anbud 

till beställarens preferenser. 

 

Bergman och Lundberg (2007) fortsätter samma resonemang men istället för rationalitet som lysmärke 

lägger de fokus på transparens. God transparens innebär att upphandlarens preferenser är tydliga vilket 

tillåter anbudsgivarna att anpassa sina anbud så de bättre kan tillgodose upphandlarens behov. Dålig 

transparens i utvärderingsmodellen kan innebära en risk för att modellen inte korrekt uttrycker 

upphandlarens preferenser.  
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Figur 1: Bergman och Lundbergs (2007) modell för utvärdering. 

 

Längst upp i Figur 1 ser vi att anbudets sanna egenskaper inte är desamma som anbudets observerbara 

egenskaper. En distinktion som kan vara värd att ha i åtanke. Bergman och Lundberg (ibid.) skiljer 

mellan tre typer av kvalitet: verifierbar kvalitet, observerbar men inte verifierbar kvalitet och icke 

observerbar kvalitet. Det är främst den första kategorin som kan utvärderas men i vissa fall kan man 

använda metoder för att utvärdera även den andra kategorin.  

   Figuren inkluderar kvalitativ utvärdering men Bergman och Lundberg fokuserar på matematisk 

sammanvägning av kvalitet och pris. Precis som Lunander och Andersson (2004) är de kritiska mot 

prispoängsättning men de menar att den största svagheten i prispoängsättning är att metoden har dålig 

transparens och förutsägbarhet. I praktiken innebär det att det är svårt att veta hur 

bedömningsmodellen kommer att bete sig. Följden är inte bara att anbudsgivare har svårt att utforma 

attraktiva anbud utan även att upphandlaren själv inte exakt vet hur kvalitet kommer värderas mot pris. 

Deras förslag för att förbättra förutsägbarheten är att man istället för att poängsätta priset prissätter 

kvalitet, antingen genom prispåslag för bristande kvalitet eller genom prisavdrag för god kvalitet. En 

sådan kvalitetsvärderingsmodell skulle ge bättre transparens då den är lättare att förutsäga och förstå. 

En kvalitetsvärderingsmodell tvingar upphandlande myndighet att kvantifiera sin betalningsvilja för 

kvalitet. De medger att en poängvägningsmodell förefaller enklare men menar att det beror på att 
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konsekvenserna av en poängvägningsmodell ytterst är ogenomträngliga. En kvalitetsvärderingsmodell 

är enklare att genomskåda och därför också lättare att finna brister i. 

 

Den ökade transparensen skulle med andra ord kunna innebära högre krav på såväl kravställning som 

beräkningsmodell. Dock menar de att den egentliga skillnaden ligger i att man får bättre möjligheter 

att se konsekvenserna av kravställningen och utvärderingsmodellen, rent matematiskt kan en 

kvalitetsvärderingsmodell vara snarlik en prisvärderingsmodell. 

 

Hälsovårdstjänster är en speciell domän att upphandla. Laing och Cotton (1996) undersökte 

upphandling av hälsovård i Skottland efter en avreglering av National Health Service på 90-talet. De 

fann att upphandlare främst värderade alternativ utifrån erfarenhet och upplevd trovärdighet trots att de 

hade tillgång till faktablad med objektiv teknisk data. De anger flera skäl till att så skedde: 

 

● Informationsasymmetri mellan olika leverantörer, upphandlarna visste mer om de leverantörer 

som de upphandlat från tidigare. 

● Resultat av behandlingar var den centrala kvalitetsfaktorn, men att utvärdera resultat är mycket 

tidskrävande och ibland till och med omöjligt.  

● Det saknades en metod för att inkludera patientfeedback på policynivå. 

● Man lade fokus på att utvärdera behandlingsprocesser, det vill säga funktionella aspekter av 

leveranserna till skillnad från tekniska aspekter. 

 

I avsaknad av pålitliga kvantitativa sätt att utvärdera kvalitet fokuserade man på processaspekter av 

tjänsteleveranserna. Större kunskap om tidigare leverantörer gav dessa en fördel gentemot andra 

leverantörer. Laing och Cotton (ibid.) förklarar detta med att hälsovårdsdomänen är mycket komplex. 

Det innebär en utmaning för upphandlarna då kvalitetsbegreppet är sammansatt och olika 

kvalitetsdimensioner kan vara omväxlande komplementära eller sammankopplade med varandra.   

 

 

Askmark och Widfeldt (2010) gjorde en fallstudie av en upphandling av företagshälsovården i Uppsala 

kommun ur ett företagsekonomiskt perspektiv. De påpekar att en övergång från egenproduktion till 

upphandling kan innebära en kvalitetsförsämring, inte minst för att det är svårt att skriva ett bra 

förfrågningsunderlag. Det var den första upphandlingen som Uppsala kommun gjorde av 

företagshälsovård och de som arbetade med upphandlingen hade inte erfarenhet av att kravställa 

företagshälsovård. Upphandlarnas förstudie bestod av enkäter, Askmark och Widfeldt (ibid.) menar att 

de hade tjänat på att göra en mer omfattande förstudie inklusive intervjuer. Det hade i sin tur inneburit 

bättre förutsättningar för att skriva ett bra förfrågningsunderlag.  

   En av de som utförde upphandlingen åt Uppsala kommun sammanfattade avvägningen av vad som 

skulle skrivas i förfrågningsunderlaget och vilken effekt det fick senare i anbudsutvärderingen. 

 

"Vi försöker ju korta ner dem här underlagen för att de ska vara så smidiga och 
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lättförståeliga som möjligt, men när det är sådana här saker som är subjektiva i 

bedömningen, då är det svårt att i förväg tala om vad man riktigt ska göra. Och 

då försöker man förklara, det här kommer vi att titta på, det här kommer vi att 

göra. Men det är inte lätt att få ner allt i ord. Och sen lite beroende på vad de 

lämnar in så tänker man; oj de skrev på det här sättet, de tolkade det på det här 

viset. Då måste vi fundera om lite." 

- Intervjucitat från en upphandlare (Askmark och Widfeldt 2010) 

 

Askmark och Widfeldt (ibid.) medger att viss subjektivitet i utvärderingen är svår att komma från, de 

menar dock att man kan minimera denna subjektivitet med hjälp av ett välformulerat 

förfrågningsunderlag och en tydlig utvärderingsmodell. 

 

 

2.2 Beslutsteori och satisficing 

 

Det traditionella sättet att förstå beslutsfattande är genom att beskriva relevanta handlingsalternativ 

och deras resultat i vissa framtida tillstånd. För att lättare kunna jämföra de olika resultaten, eller 

utfallen, är det vanligt att man poängsätter dem efter hur bra de är. Poängen representerar nyttan av 

varje utfall och anges med fördel på intervallskala för att tillåta beräkningar. Tillsammans med en 

prognos för hur sannolika de olika utfallen är kan man räkna ut vilket alternativ som är mest 

fördelaktigt. Ett alternativs förväntade nytta beräknas då genom att man viktar utfallens nyttovärde 

med sannolikheten för respektive utfall (Resnik 1987). 

 

Som exempel kan vi ta beslutet att ta med ett paraply på en promenad. Olika alternativ och deras utfall 

representeras enkelt i en tabell: 

 

 Vackert väder  Regn 

Promenera med paraply Måste bära paraplyet Förblir torr 

Promenera utan paraply Slipper bära paraplyet Blir blöt 

 

Personen som ska fatta beslutet tilldelar utfallen följande nyttovärden: 

 

 Vackert väder  Regn 

Promenera med paraply Måste bära paraplyet - 4 Förblir torr - 5 

Promenera utan paraply Slipper bära paraplyet - 5 Blir blöt - 2 
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Givet en sannolikhet för regn på 50% kan vi räkna ut den förväntade nyttan för de olika alternativen:  

 

Promenera med paraply: 4 * 50% + 5 * 50% = 4,5 

Promenera utan paraply: 5 * 50% + 2 * 50% = 3,5 

 

Den förväntade nyttan för att ta med paraplyet är högre än den förväntade nyttan för att inte ta med 

paraplyet, alltså är det rationella beslutet att ta med paraplyet på promenaden. 

 

Simon (1955) kritiserar den klassiska modellen av beslutsfattande och ifrågasätter om strikt rationalitet 

är eftersträvansvärd eller ens möjlig i praktiken. 

 

Problemet enligt Simon (ibid.) är att den klassiska modellen utgår från perfekt rationalitet, men 

människor har en begränsad förmåga att överväga alternativ och matematiskt utvärdera sannolikheten 

för och godheten i eventuella utfall. Han argumenterar att det behövs en modell för optimalt 

beslutsfattande som tar hänsyn till att människor av naturen har begränsningar i sin rationalitet. 

  

“Because of the psychological limits of the organism (particularly with respect to 

computational and predictive ability), actual human rationality-striving can at best be an 

extremely crude and simplified approximation to the kind of global rationality that is implied, 

for example by game-theoretical models.” - Simon (ibid.) 

 

Vilka framtida tillstånd behöver utvärderas? Hur väl representerar nyttovärdena utfallens godhet? Är 

det lämpligt att göra en djupgående utvärdering innan man går på promenad? Simon (ibid.) föreslår 

flera metoder genom vilka människor kan effektivisera sitt beslutsfattande:  

 

● Förenklad nyttoberäkning. I stället för försöka maximera nyttan kan en beslutsfattare nöja sig 

med ett tillräckligt bra alternativ, den tillräckliga nyttan kallar Simon aspirationsnivå. 

● Informationsinsamling. Ifall information saknas kan den samlas in, men det medför en kostnad 

(i tid och kognitiva resurser). Insamlingen kan anpassas mot en aspirationsnivå. 

● Alternativ kan jämföras på komponentnivå där varje komponent har en egen aspirationsnivå. 

 

Den klassiska modellen förutsätter att nytta kan uttryckas som en skalär. Det vill säga att varje 

alternativ endast har ett nyttovärde. Simon beskriver det som en oförmåga att hantera inkomparabilitet 

och menar att det tvingar fram jämförelser mellan “oranges and apples”. Möjligheten att utvärdera 

varje dimension mot sin egen aspirationsnivå innebär en potentiell förenkling då alternativ kan 

uteslutas utan att utvärderas fullständigt. Vid behov kan aspirationsnivåer justeras under 

beslutsprocessens gång. Till exempel om för många alternativ överträffar aspirationsnivån så kan 

aspirationsnivån höjas och därmed kan man utesluta mindre attraktiva alternativ. I fall mer information 

behövs för att fatta ett bra beslut kan en mänsklig beslutsfattare söka reda på den, men sådan 
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informationsinsamling kostar både tid och arbete. En strategi för att minimera onödig 

informationsinsamling är att anpassa insamlingen efter en aspirationsnivå.  

 

Kort sagt argumenterar Simon för att maximering av nyttan sällan är nödvändig, tvärt om kan det vara 

smartare att nöja sig med ett tillräckligt bra alternativ. Vad som är tillräckligt bra är dock inte på 

förhand givet utan det kan bestämmas under beslutsfattandets gång utifrån de faktiska alternativens 

egenskaper. 

 

2.3 Social Studies of Technology and Science 

 

Lynch (2002) undersökte relationen mellan protokoll och praktik inom molekylärbiologi. Han fann att 

protokoll ofta är inkompletta, men trots det så har de en normativ status för utomstående. Innehållet i 

ett protokoll med avseende på vad som nämns och vad som inte nämns beror på omständigheter och 

det innebär ibland problem. 

 

Laboratoriepersonalen som studerades såg protokoll som vägledande men inkompletta instruktioner. 

Lynch (ibid.) räknar upp tre egenskaper hos protokoll för att påvisa hur de i sig inte är kompletta: 

1. Instruktionen börjar mitt i ett pågående projekt. Det är underförstått att protokollets 

instruktioner är situerade inom andra procedurer. 

2. Varje steg i beskrivningen kan brytas ner till mindre delhandlingar och byggas ut med 

instruktioner för hur man ska hantera avvikelser. 

3. Beskrivningen innehåller talrika formuleringar som tvingar utövaren att göra bedömningar av 

hur proceduren ska utföras. 

 

Utifrån sina observationer formulerar Lynch tre påståenden om protokolls relation till verkliga 

arbetssituationer: 

1. Protokoll beskriver inte, och kan inte beskriva, exakt hur en procedur ska utföras vid varje 

specifikt tillfälle. 

2. Det finns ingen tydlig gräns mellan protokoll och praktik. Protokoll omges av kompletterande 

instruktioner som tillkommit genom att tidigare tyst kunskap nedtecknats.  

3. Punkt 1 och 2 är välkända för de som använder protokoll i sitt arbete. De vet att det finns saker 

i arbetet som “alla” utövare måste lära sig via erfarenhet. 

 

Trots den här pragmatiska synen på protokoll hos de som arbetar med dem antar protokoll en normativ 

status för andra. I exempel från O. J. Simpsons rättegång demonstrerar Lynch att advokaten och den 

ansvariga polisen hade olika syn på protokoll. Advokaten ifrågasatte polisens möjlighet att göra ett bra 

jobb utan etablerade protokoll. Lynch ser det som ett uttryck för att advokaten såg relationen mellan 

protokoll och utförande som deterministisk, det vill säga att ett protokoll precis bestämmer hur 

utförandet ska gå till. Polismannens förhållningssätt till protokoll var mer flytande, han medgav att 
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protokoll är bra att ha men såg dem snarare som verktyg än som nödvändigheter. 

Istället för att se protokoll som en exakt föreskrift för vetenskaplig metod föreslår Lynch en definition 

av “protokoll” som ett efterföljande av rituella former. Protokoll är en nödvändighet för det formella 

pappersspåret som ska intyga utförandets riktighet. På så sätt kan ett protokoll ge ett ytligt mått på 

processens tillförlitlighet samtidigt som det etablerar vilka som är ansvariga för olika delar i processen. 

Protokollen får då en dubbel natur, dels som ett verktyg för utövare att legitimera sina resultat med och 

dels en ytlig garanti för utomstående för att resultatet är pålitligt.  

 

Knorr Cetina (1995) gjorde etnografiska studier av hur laboratorier generar vetenskapliga fakta. Hon 

fann att det sker genom att extrahera objekt från världen, ta in dem till laboratoriet och analysera dem 

på komponentnivå med hjälp av bilder och mätdata. En spannmålsforskare odlar celler i en petriskål i 

stället för att odla en åker. Kopplingarna mellan mätdata och egenskaper och vidare till vetenskapliga 

fakta är inte på förhand givna utan de behöver konstrueras genom forskarens arbete. Konstruktion är 

en process där deltagarna förhandlar om vad resultatet ska vara och innebära. Exempel på sådana 

förhandlingar är såväl praktiska experiment som vetenskapliga artiklar. Experiment är förhandling 

med laboratoriet och materialet om vad som kan sägas om materialet, vetenskapliga artiklar är 

förhandling med läsarna om legitimiteten hos såväl metod som resultat. 

Sammantaget genererar förhandlingarna en kedja av översättningar (från verkligheten till laboratoriet 

till vetenskapliga fakta) där slutresultatet beror på hur övertygande forskaren kan argumentera för sina 

översättningars giltighet.  

 

Knorr-Cetina (ibid.) nöjer sig inte med att använda översättningsbegreppet på externa/sociala 

processer utan applicerar det också på beslutsfattande på ett individuellt plan. När en vetenskapsman 

väljer att fatta ett visst tekniskt beslut så sker det genom att valet översätts till andra val. Sådana här 

översättningar går utöver vad forskarna själva ser som strikt vetenskaplighet, personliga bedömningar 

är ofta nödvändiga för att komma vidare i processen. Översättningarnas giltighet avgörs slutligen av 

processens resultat och i förhandlingen om resultatets giltighet.  

 

 

 

2.4 Cognitive Systems Engineering  

 

Cognitive Systems Engineering (Hollnagel och Woods 2005) formulerades under 1980-talet i ett 

försök att adressera många brister inom informationsprocess-paradigmet. Till skillnad från ip-

paradigmets strukturorienterade reduktionism antar CSE ett funktionellt och holistiskt perspektiv. 

Behovet av ett helhetsperspektiv framträdde främst inom komplexa socio-tekniska system som flyg 

och kärnkraftverk där klumpiga tekniktillämpningar kan ge katastrofala följder. Genom att se till hur 

människor och teknik samverkar i ett kognitivt system kan interaktioner som annars går förlorade 

uppmärksammas, analyseras och designas för.   
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För att möjliggöra sådan analys behövdes en ny teoretisk modell, därför introducerade Hollnagel och 

Woods (ibid.)  COCOM (Contextual Control Model), en cirkelmodell för att beskriva processer (se 

Figur 2). Längst upp i modellen finner vi händelser, de tolkas och genererar en förståelse som i sin tur 

generar handlingar. Handlingarna orsakar händelser och därmed är cirkeln sluten.  

 

 
Figur 2: COCOM 

 

En viktig komponent i cirkelmodellen är förståelsen, eller konstruktet. Konstruktet är en modell för 

hur processen ska styras och den uppdateras för varje varv i cirkeln, informerad av de tidigare 

handlingarnas resultat.  

   Tidsaspekten är viktig i COCOM då processer sker över tid, medan tiden går så förändras 

förutsättningarna och det är viktigt att uppmärksamma förändringar för att bibehålla kontroll över 

processen. Därav namnet Contextual Control Model, en modell för att beskriva hur kontroll 

upprätthålls i en föränderlig kontext. 

 

ECOM (Extended Control Model) är en vidareutveckling av COCOM för att fånga hur en process 

innehåller parallella aktiviteter på flera nivåer. ECOM består av fyra nivåer där varje nivå är en 

COCOM-loop. (Se Figur 3).  
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Figur 3: ECOM består av fyra parallella COCOM-loopar. 

 

Det som skiljer de fyra nivåerna åt är främst hur snabbt de återkopplas. Den högsta nivån har långsam 

återkoppling och innefattar långtidsplanering. Den lägsta nivån är snabbt återkopplad och tillåter 

därmed snabba justeringar. Alla nivåer pågår parallellt, högre nivåer motiverar lägre nivåer och lägre 

nivåer informerar högre nivåer. En process är beroende av alla nivåer, för att uppnå targeting-målet är 

pågående anpassningar till verkliga förutsättningar i lägre nivåer nödvändiga.  

 

Hollnagel och Woods (ibid.) kritiserar vad de kallar informationsprocess-synen på beslutsfattande. De 

menar att fokus på “cognition in the mind” medför bristande hänsyn till arbetskontexten. Hjälpmedel 

designade utifrån informationsprocessparadigmet begränsar användarens handlingar genom att utnyttja 

förenklande abstraktioner. Om användarens förståelse av processen förlitar sig på en ytlig 

representation kan problem bli ohanterliga när den ytliga representationen faller till föga. 

 

Hollnagel och Woods (ibid.) menar att bra hjälpmedel i stället exponerar användaren för komplexitet, 

det medför en ökad förståelse och goda beslut följer naturligt från god förståelse. Ett annat sätt att 

formulera samma påstående är att ett bra konstrukt ökar förmågan till kontroll. Kontroll definierar de 

som förmågan att styra händelseutvecklingen, särskilt med avseende på att kompensera för störningar 

på ett tids- och resurseffektivt sätt. Kontroll kräver förutseende, men också konstant uppmärksamhet 

för att upptäcka och undvika eventuella problem. ECOM:s olika nivåer fångar att såväl 

långtidsplanering som reaktiva korrektioner är viktiga för att upprätthålla kontroll.  

 

Ett tredje begrepp som tillsammans med konstrukt och kontroll är centralt i COCOM är kompetens. 

Ett systems kompetens är helt enkelt de möjliga handlingar som är tillgängliga för systemet, det vill 

säga de praktiska möjligheter och begränsningar som tillsammans med konstruktet utgör systemets 

förmåga att utöva kontroll. 

 

Variabilitet är en term Hollnagel och Woods (ibid.) använder för att belysa hur faktorer i en process 
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kan variera. Den är besläktad med termen variety i Conant och Ashbys (1970) Law of Requisite 

Variety: “Every good regulator of a system must be a model of that system”. Utifrån Hollnagel och 

Woods (2005) perspektiv innebär lagen om “Requisite Variety” att ett system måste kunna hantera den 

faktiska variabiliteten för att bibehålla kontroll. Det kräver i sin tur ett konstrukt som kan bemöta och 

hantera den faktiska variabiliteten. 

 

Den typiska tillämpningen för Hollnagel och Woods (ibid.) teorier är i kontrollrumsmiljöer där 

människor och teknik tillsammans kontrollerar tätt kopplade processer. Att tillämpa teorierna på ett 

löst kopplat system så som en administrativ organisation är relativt oprövat. Teorierna är dock 

formulerade för att inkludera administrativa faktorer, även arbete i kontrollrum sker i kontexten av en 

organisation. Skillnaden mellan denna studie och en typisk tillämpning av CSE är att arbetet som 

utförs i en upphandling är mer renodlat kognitivt. Syftet med processen är inte att kontrollera fysiska 

objekt utan att teckna ett maximalt fördelaktigt avtal.  

 

 

  



17 

 

3 Metod 
 

3.1 Kvalitativ metod 

 

Kvalitativa metoder tillåter forskare att studera världen utanför laboratoriet och beskriva företeelser i 

sitt rätta sammanhang (Kvale 1997). Kvalitativa studier kan fånga komplexa interaktioner i sin 

naturliga kontext (Iveroth 2010).  

 

Kvale (1997) påpekar att om man vill veta hur människor tänker och få tillgång till deras erfarenheter 

så kan man helt enkelt fråga dem. I forskning sker det i en intervju där forskaren guidar informanten 

mot de aspekter relevanta för forskningsfrågan. En viktig egenskap för den data som en intervju ger är 

att den är subjektiv, den utgår ifrån informantens synvinkel. Silverman (2006) förespråkar en 

konstruktivistisk syn på intervjuer, där intervjuarens roll förstärks då intervjuare och informant 

tillsammans konstruerar intervjuns resultat. För att närma sig ett visst mått av objektivitet är det 

lämpligt att använda sig av flera typer av källor såsom till exempel dokumentation (Kvale 1997). 

 

Silverman (2004) beskriver fyra olika metoder för att analysera text: innehållsanalys, analys av 

narrativa strukturer, etnografisk analys och etnometodologisk analys. En innehållsanalys består av 

kategorisering och frekvensräkning. Analys av narrativa strukturer letar efter berättelser i texter. 

Etnografisk analys ser till hur texter praktiskt används, deras funktionella syfte. Etnometodologisk 

analys letar efter hur en text organiserar människor och föremål i grupperingar.  

 

En god matchning mellan metod och forskningsfråga är avgörande för en studies kvalitet. Inom CSE 

är den naturliga kontexten central, därför är det naturligt att använda sig av kvalitativa metoder som 

lyfter fram just denna.  

 

3.2 Process 

 

Den huvudsakliga datainsamlingen var intervjuer jämte studier av offentlig dokumentation samt Lagen 

om Offentlig Upphandling (SFS 2007:1091). Utifrån dessa datakällor genererades en beskrivning av 

upphandlingsprocessen i sin helhet, se Figur 4. 
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Figur 4: Hur beskrivningen av upphandlingsprocessen genererades. 

 

Den offentliga dokumentationen (beslut om avsteg från statligt ramavtal, förfrågningsunderlag, 

inkomna frågor med svar, anbud och utvärdering av anbud) fotograferades digitalt.  

   Utifrån upphandlingens 44 kravpunkter valdes två för detaljerad analys. De valda punkterna var sina 

motsatser i två dimensioner: poängvikt och vinnare. Det vill säga en fempoängspunkt och en 

enpoängspunkt, med olika vinnare. Att punkternas utvärderingspoäng skilde sig gav en möjlighet att 

identifiera vad i anbudens beskrivningar som resulterade i poäng. Att punkterna hade olika vinnare 

innebär att analysen behandlar anbudsgivarna jämlikt. De första två punkterna som uppfyllde 

kriterierna valdes. 

 

Ett arbetsdokument från upphandlingsprocessen var tillgängligt för studier: sammanställning av svar 

på behovsanalysenkäten. All dokumentation genomgick etnografisk analys (Silverman 2004) med 

avsikt att identifiera funktionella aspekter.  

 

Analysen av dokumentationen skedde först i växelverkan med intervuer och därefter parallellt med att 

intervjudata bearbetades.  
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3.3 Intervjuer  

 

För en djupare inblick i själva upphandlingsprocessen genomfördes fyra intervjuer, se Figur 5. 

 
Figur 5: Studiens intervjuer. 

 

Den första intervjun var en orienterande öppen intervju med upphandlingschefen och 

upphandlingsenhetens processexpert. Syftet var att förstå den aktuella upphandlingens omständigheter 

och att identifiera generella utmaningar i att genomföra upphandlingar. 

   Den andra intervjun var en öppen intervju fokuserad på upphandlingsprocessen med 

upphandlingsenhetens processexpert. Syftet var att få en mer detaljerad bild av hur en 

upphandlingsprocess går till. Intervjuerna tog en halvtimme vardera och datainsamling skedde via 

anteckningar.  

   De två senare intervjuerna var semistrukturerade intervjuer med personalavdelningens 

företagshälsovårdsansvariga, den som hade varit ansvarig för upphandlingens innehåll. Syftet var att 

kartlägga förloppet i den aktuella upphandlingen. Semistrukturerad intervjuform valdes för att täcka 

upphandlingens alla moment och samtidigt tillåta informanten fördjupa sina beskrivningar utefter 

behov. Den första intervjun omfattade hela upphandlingsförloppet medan den andra intervjun 

fokuserade på specifika delar av upphandlingsprocessen. Intervjuerna var en timme långa vardera och 

spelades in med mp3-spelare. Inspelningen transkriberades på en nivå något mer detaljerad än ordnivå 

(citat i rapporten är delvis anpassade för skriftspråk). Alla intervjuer skedde under arbetstid på 

informanternas arbetsplats. 

 

Särskilt informativa delar av intervjutranskriptionerna identifierades. Det vill säga partier som beskrev 

tillvägagångssätt eller fördjupade sig kring avväganden. Styckena kategoriserades, sammanfattades 
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och analyserades utifrån begrepp från olika teoribildningar.  

 

Förfrågan om intervju skickades även till den på upphandlingsenheten som hade huvudansvaret för 

upphandlingens formella delar samt den andra personen på personavdelningen som deltog i 

kravpunktsbedömningen. Ingen av dem hade möjlighet att delta i studien. 

 

När analysen var färdigställd skickades en förfrågan om workshop till upphandlingschefen och den 

personal som deltagit i upphandlingen. I workshopen skulle ett preliminärt resultat presenteras och 

diskuteras med deltagarna. Syftet var dels att ge deltagarna en rikare behållning av studien och dels att 

få direkt feedback på studiens resultat. De hade dock inte möjlighet att delta.  
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4 Resultat 
 

För att kunna ge en bild av upphandlingen som visar både den stora helheten och återger detaljer så är 

det här kapitlet uppdelat i flera delar. Den första delen behandlar Lagen om offentlig upphandling. Den 

andra delen är en kronologisk beskrivning av upphandlingsförloppet. Därefter följer delar som 

fördjupar sig i valda moment i upphandlingsprocessen, olika aspekter av dessa moment analyseras 

utifrån olika teoribildning.  

 

4.1 Analys av Lagen om Offentlig Upphandling 

 

Lagen är utformad efter en traditionell, sekventiell modell av beslutsfattande. Bedömningsdimensioner 

definieras, information om alternativ samlas in, bedömningsdimensionerna utvärderas och vägs 

samman till ett nyttovärde. Alternativet med högst nyttovärde väljs. Den här modellen utgår från att 

beslutsfattaren har perfekt kunskap om sina preferenser, att dessa preferenser kan uttryckas och att all 

information om alternativen är tillgänglig och kan utvärderas. Till sist förutsätts beslutsfattaren kunna 

sammanfatta sina preferenser i en endimensionell nyttoskala. 

   I praktiken räcker det förstås att beslutsfattaren lever upp till de här förväntningarna i tillräcklig grad. 

Tillräcklig kännedom om preferenser, tillräcklig beskrivning av preferenser, tillräckligt bra 

utvärdering. Men hur kan man avgöra vad som är tillräckligt? Rent formellt avgörs det i 

upphandlingens slutskede när anbudsgivare kan överklaga resultatet. Därmed är det en förhandling i 

Knorr-Cetinas (1995) bemärkelse, dokumentationen behöver framgångsrikt argumentera för resultatets 

legitimitet.  

 

Lagens utformning passar väl in på Lynchs (2002) beskrivning av protokoll, det är en samling 

instruktioner som styr arbetsprocessen men tillämpningen behöver anpassas till varje enskild 

upphandling. Att en upphandling följer lagen är viktigt för resultatets legitimitet då det är en ytlig 

garanti för att allting gått rätt till.  

 

 

4.2 Upphandlingsförloppet  

 

 

Namnen som används nedan är fingerade. 
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4.2.1 Grundförutsättningar innan upphandlingen 

 

LiU hade ett ramavtal med Previa skulle löpa ut i augusti 2008. Hösten 2007 började man förbereda 

den kommande upphandlingen. Petra var nyanställd i rollen som kundkontaktperson gentemot 

företagshälsovården och var därmed den som skulle ha huvudansvar för upphandlingens innehåll. Från 

upphandlingsenheten var det främst Ulla som skulle arbeta med upphandlingen. 

   På Linköpings universitet 2008 fanns 22 personalintender fördelade på 14 institutioner, de 

tillsammans med 20 prefekter och chefer var avropsberättigade. Det betyder att alla beställningar av 

tjänster från företagshälsovården gick genom dem. 

   I det här läget fanns det två alternativ för att upphandla företagshälsovård, antingen kunde man gå på 

ett centralt ramavtal som högskoleverket upprättat eller så kunde man genomföra en egen 

upphandling. 

 

4.2.2 Enkät  

Inför den kommande avtalsperioden genomfördes en behovsanalys. Den bestod av en enkät som 

skickades ut till personalintendenter, prefekter och chefer. Dock bad man enbart om ett enkätsvar per 

institution. I enkäten frågade man hur kontakten med den dåvarande företagshälsovården fungerade 

och vilka behov man kunde se i framtiden.  

   Totalt bestod enkäten av 11 frågor, de 8 första berörde den dåvarande leverantören medan de 3 sista 

handlade om företagshälsovård i bredare termer. 13 av 14 institutioner lämnade in svar på enkäten.  

 

4.2.3 Beslut att göra egen upphandling 

Efter bedömning av enkätsvaren och undersökning av det centrala ramavtalet avgjorde Petra att det 

vore fördelaktigt att genomföra en egen upphandling. På så sätt skulle man kunna anpassa innehållet 

närmare till de behov som fanns i organisationen, dels genom tydligare beskrivningar av samma 

tjänster men också genom att ställa ytterligare krav på bland annat samverkansformer. Förutom att 

förbättra innehållet i företagshälsovården trodde man sig också kunna sänka kostnader då de 

dåvarande priserna bedömdes som höga. 

 

“Det var ju inte bara utifrån enkäten utan det var ju utifrån det tidigare statliga avtalet, alltså 

vad som ingick i det där jag- alltså där vi såg att det fanns brister, där vi kunde då vinna på att 

göra en egen upphandling och ställa ytterligare kravställningar på leveranser och tjänsteutbud 

och fakturaunderlag och statistik och samarbetsformer.” - Petra om beslutet att göra en egen 

upphandling. 
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4.2.4 Marknadsanalys 

För att orientera sig mot marknadsläget letade man efter andra upphandlingar av företagshälsovård 

som kunde tjänstgöra som referenspunkter. Via upphandlingschefens nätverk fann man tre 

upphandlingar. Dessa var gjorda av Karlstads Universitet, Lantbruksuniversitetet och Munkedals 

kommun. Tillsammans med VHS centrala upphandling användes de som underlag till det egna 

förfrågningsunderlaget.  

 

Att kontakta potentiella leverantörer för att få deras bild av marknadsläget var inte aktuellt, dels för att 

man inte såg något behov men också för att undvika att påverka upphandlingens neutralitet.  

 

“Vi har ganska stora kunskaper om företagshälsovård och det skiljer inte sådär jättemycket 

utifrån leverantör, utan dom erbjuder - dom ska erbjuda väldigt snarlika tjänster.” - Petra  

 

 

4.2.5 Utformning av förfrågningsunderlaget, bedömningsmodell 

Skrivandet av förfrågningsunderlaget var ett samarbete mellan personalavdelningen och 

upphandlingsenheten. Petra från Personalavdelningen stod för fackkunskaper och sakinnehåll, det vill 

säga själva kravställningen. Ulla från Upphandlingsenheten stod för form och de delar som inte var 

domänspecifika, till exempel ekonomiska och juridiska krav på anbudsgivare. 

   Olika delar av underlaget författades enskilt och när delarna var klara kontrolläste man varandras, 

för att försäkra sig om enhetlighet och tydlighet. 

 

4.2.6 Förankring 

När förfrågningsunderlaget var färdigt genomförde man en förankring. Förankringen syftade till att 

beskriva kravställningens utformning och ge organisationen en möjlighet att lämna förslag till 

förbättringar innan man gick vidare med upphandlingen. Förankringen bestod av mailutskick till 

chefer och intendenter samt presentationer i tre olika mötesgrupper: 

● Central samverkansgrupp (fackliga representanter och arbetsgivare) 

● Prefektmöte (chefer från olika delar av universitetet) 

● Personalintendentmöte (de som köper företagshälsovård på institutionerna) 

 

Presentationerna omfattade inte hela förfrågningsunderlaget utan anpassades för att ha lämplig 

omfattning för tillfället.  

 

“Chefer dom vill inte läsa hela utan därför var det ju viktigt att ta ut essensen, alltså dom 

viktiga delarna.“ - Petra om förankringen 
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Efter presentationerna efterfrågades feedback. Åhörarna verkade dock tycka att det som presenterats 

var bra då inga förslag på ändringar eller tillägg lämnades. 

 

 

4.2.7 Annonsering, frågor 

Förfrågningsunderlaget annonserades i Anbudsjournalen (offentligaupphandlingar.se) den 25:e mars. 

Svarstiden var 4 veckor. Under den tiden tog man emot frågor via mail, både svar och frågor 

publicerades på LiU:s hemsida för att alla anbudsgivare skulle ha likvärdig tillgång till dem.  

   11 frågor kom in, 4 av dem bad om förtydligande av specifika kravpunkter medan 6 frågade efter 

förtydligande av begreppen “arbetsmaterial” och “delning av arbetsmateriel”. 

   Anbud skulle skickas i pappersform per post eller bud och vara LiU tillhanda senast den 21:a april.  

När anbudstiden gått ut hade två anbud inkommit, ett från Previa och ett från Feelgood. 

 

4.2.8 Prisdiskussionsmöten 

Petra bedömde priserna i de inkomna anbuden som höga, därför valde man att bjuda in anbudsgivarna 

till var sitt prisdiskussionsmöte i syfte att pressa priserna. Vardera möte varade en dryg halvtimme. 

Anbudsgivarna hade två deltagare medan LiU hade tre, Petra, Ulla och upphandlingschefen. Efter 

mötena fick anbudsgivarna en dryg vecka på sig att lämna uppdaterade prisuppgifter. Båda 

anbudsgivarna sänkte sina priser. 

 

4.2.9 Bedömning av anbud 

Precis som när man skrev förfrågningsunderlaget delade man upp bedömningen av anbuden, 

upphandlingsenheten bedömde de formella delarna medan personalavdelningen bedömde de 

innehållsrelaterade delarna.  

   På de formella delarna bedömdes båda anbudsgivarna uppfylla alla krav. Dessa punkter frågade 

främst efter officiella dokument om bland annat ekonomisk och juridisk ställning och bedömdes enbart 

som uppfyllda eller icke uppfyllda. (Se Figur 6). 

 

http://offentligaupphandlingar.se/
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Figur 6: Resultatet av bedömningen av anbudsgivarkraven 

 

Innehållspunkterna var mer svårbedömda, dels bestod uppgifterna i anbuden av beskrivningar i 

textform och dels skulle merparten av punkterna bedömas efter varierande grad av kravuppfyllning. 

Innehållsbedömningen skedde under två eftermiddagar då Petra och en av hennes kollegor på 

personalavdelningen tillsammans läste och poängsatte tjänstebeskrivningarna. 

   När poängsättningen var klar skickades poängen till Ulla som förde in siffrorna i 

bedömningsmodellen. Den slutgiltiga viktningen bestämdes och Feelgood fick bättre poäng med liten 

marginal. Därmed vann Feelgoods anbud upphandlingen. 

 

4.2.10  Ramavtal 

Resultatet överklagades inte och ramavtal tecknades med Feelgood den 30 juni 2008. 

 

4.2.11  Sammanfattning  

Processen följde det upplägg som lagen föreskriver, det enda ytterligare momentet var förankringen 

vilket kan ses som en del av arbetet att ta fram ett förfrågningsunderlag. Totalt tog upphandlingen 
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cirka sex månader. Ett flertal personer från LiU deltog men de centrala deltagarna var Petra och Ulla 

som bidrog med var sin typ av expertis. Processen formades av ett antal bedömningar: prisnivåer, 

framtida behov och tjänstekvalitet. 

 

Nedan kommer vi titta närmare på två moment i upphandlingen: behovsanalys och utvärdering av 

anbud. Dessutom kommer bedömningsmodellen analyseras då den spelar en central roll i 

beslutsfattandet. 

 

4.3 Behovsanalysenkäten 

I det inledande skedet av upphandlingsprocessen lät man genomföra en enkät. I enkäten bad man 

institutionerna att utvärdera hur samarbetet med den dåvarande leverantören fungerade samt bedöma 

framtida behov. Det var prefekter, chefer och personalintendenter som svarade på enkäten, men man 

lämnade ett enkätsvar per institution och det framgår inte vem eller vilka som faktiskt fyllde i enkäten 

på varje institution. Svaren behandlas därför som givna av institutionerna som funktionella enheter.  

 

Sammanlagt innehöll enkäten 11 frågor varav de första 8 handlade om den dåvarande leverantören 

Previa och de sista 3 om uppskattade framtida behov och önskemål. Previa-frågorna var främst ja/nej-

frågor med utrymme för kommentar. Alla 3 framtidsfrågor var öppna fritext-frågor. 

 

4.3.1 Tidigare leverantör som referenspunkt 

 

Eftersom de flesta av frågorna handlade om erfarenheter av Previa som leverantör är också svaren i 

första hand utvärderingar av hur samarbetet med Previa fungerat. Även de generella frågorna 

besvarades ibland med Previa som referenspunkt, trots att de inte frågade efter en utvärdering av 

Previa.  

 

11. På vilket vis kan samarbetet med FHV förbättras? 

● Är nöjd med det samarbete vi har idag 

 

Vad svaret innebar för upphandlingen är otydligt. Laing och Cotton (1996) beskriver att upphandlare 

föredrar att använda sig av personliga erfarenheter för att utvärdera hälsovård då komplexiteten annars 

blir svårhanterlig. Det är tydligt att respondentens personliga erfarenhet ligger till grund för svaret, 

men vad den erfarenheten består av framgår inte. 

 

Alla frågor berörde i viss mån generella faktorer för företagshälsovård och på så sätt kunde 

institutionernas svar ge indirekt information om hur man såg på företagshälsovård i mer allmänna 

termer. Tydligast framgick det på fråga 7. 
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7. Är det någon yrkeskompetens hos Previa som är viktigare än någon annan, vilken i så 

fall? Ange ex läkare, sköterska, psykolog/beteendevetare, sjukgymnast etc 

● Psykolog/beteendevetare 

 

Det här svaret är lättare att tolka. Respondenten ansåg att tjänster som psykolog/beteendevetare utför 

skulle tilldelas större vikt än övriga tjänster.  

 

4.3.2 Variabilitet i leveranskvalitet 

 

En typ av svar som återkommer flera gånger i enkäten är att tjänstekvalitet varierar beroende på vilken 

individ som levererat tjänsten.  

 

4. Har läkaren återkopplat direkt till dig/chefen (uppdragsgivaren) om en medarbetare 

blivit sjukskriven mer än en vecka vid första besöket? 

● Varierar väldigt beroende på läkare. Vissa läkare har aldrig återkopplat. 

 

Den här typen av svar påvisar ett generellt problem, kvaliteten på en tjänst kan variera beroende på 

vem hos leverantören som utför den. Det finns inga möjligheter att ange att särskilda personer ska 

utföra vissa tjänster i kravställningen. Därmed finns det inga direkta möjligheter att skydda sig från att 

vissa utövare är sämre än andra. Däremot kan kravställningen inkludera verktyg för att begränsa och 

kontrollera variabilitet i tjänsteleveranser.  

 

4.3.3 Sammanfattning och analys 

 

Dessa tre exempel innehåller tre olika kategorier av information för kravställningen: information som 

inte kan användas, information som lätt kan användas och information som indirekt kan användas.  

 

En offentlig upphandling får enligt lagen inte behandla anbudsgivare olika, det är alltså olämpligt att 

formellt inkludera kunskap som man fått genom att avropa tjänster från en viss leverantör. Därmed 

kunde merparten av enkäten inte direkt användas för att skapa kravställningen. Svaren kunde däremot 

indikera på viktiga faktorer i upphandlingen.  

 

Intervjuare: Det kan vara en översättning där mellan vad dom säger och vad du sen ska skriva 

ner i förfrågningsunderlaget. 

Petra: Ja men det är klart det blir, man kan inte planka det eller liksom direkt det dom säger. 

- personalexpertintervju 2 
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Enkätens starka koppling till den dåvarande situationen innebar också att kunskap om dåläget var 

nödvändig för att identifiera viktig information i enkätsvaren. Tolkningen av enkätsvaren krävde insikt 

i institutionernas hälsoarbete och i viss mån även deras historia. 

 

Sammantaget så var resultatet av behovsanalysenkäten inte en färdig lista på krav till 

förfrågningsunderlaget utan en blandning av information i behov av tolkning. Svaren var 

kontextbundna då de var orienterade gentemot den dåvarande situationen. Hur informationen skulle 

användas till skapandet av förfrågningsunderlaget var inte självklart. Enkäten utgjorde en länk i en 

kedja av översättningar (Knorr-Cetina 1995). Först från respondenterna till enkäten, sedan från 

enkäten till Petra och slutligen från Petra till förfrågningsunderlaget.  

 

Behovsanalysens syfte var att generera feedforward för upphandlingen. Informationen som samlades 

in användes för att utforma kravställningen. 

 

4.4 Bedömningsmodellen 

När man skapade förfrågningsunderlaget skapade man samtidigt en modell för hur anbud skulle 

bedömas. Slutmålet var en poäng som sammanfattade anbudens relativa värde så att anbuden kunde 

jämföras på ett entydigt sätt. Se Figur 7. 

 

 
Figur 7: Utvärderingmodellens beskrivning i förfrågningsunderlaget. 

 

Modellen innehåller tre nivåer av poäng, först poäng på enskilda kravpunkter, sedan sammanlagda 

kategoripoäng och sist den viktade slutpoängen. Maxpoängen på kravpunkterna varierade mellan 1 

och 5. Kategoriernas poäng kunde variera mellan 0 och 10 beroende på hur stor andel av kategorins 

maxpoäng anbudet tilldelades. Poängen för priskategorin räknades dock ut annorlunda, det billigaste 
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anbudet fick maxpoängen 10 medan dyrare anbud fick lägre poäng efter hur mycket dyrare de var.  

 

Till sist i utvärderingen viktades de olika kategorierna och deras poäng adderades till en slutpoäng. I 

förfrågningsunderlaget angavs kategorivikterna enbart som intervall, den exakta viktningen bestämdes 

i upphandlingens slutskede. 

 

4.4.1 Poängsättning av kvalitet 

Eftersom maxpoängen i varje kategori var olika blev också varje enskild poängs inverkan olika i de 

olika kategorierna. Kategorierna tjänsteutbud och genomförande hade 55 respektive 45 maxpoäng 

medan kategorin samverkansform bara hade 13 maxpoäng. Det innebär att ett poäng i samverkansform 

hade ungefär fyra gånger mer inverkan på sin kategoripoäng än vad ett poäng i de andra kategorierna 

hade.  

 

Sammanräknad kategoripoäng bidrog till slutpoängen i proportion till kategorins vikt. Kategorierna 

tjänsteutbud och genomförande hade intervallet 20 till 30 procent medan samverkansform hade 

intervallet 10 till 20 procent. Det lägre viktintervallet för samverkansform gav en möjlighet att jämna 

ut skillnaden för hur mycket enskilda kravpunktspoäng påverkade slutpoängen. Tabell 1 visar hur 

mycket ett poäng i respektive kategori påverkade slutresultatet. 

 

Tabell 1: Hur stor del av slutpoängen ett kravpunktspoäng bidrog med.  

Kategori  Poäng  Kategoripoäng  Kategorivikt Slutvärde 

Tjänsteutbud  1 / 55  1/55*10 = 0,18 20% - 30% 0,036 - 0,055 

Genomförande 1 / 45  1/45*10 = 0,22 20% - 30% 0,044 - 0,067 

Samverkansform 1 / 13  1/13*10 = 0,77  10% - 20% 0,077 - 0,154 

 

Som tabell 1 visar ger det matematiskt definierade sambandet ett bestämt värde för varje 

kravpunktspoäng. Intervallen gav ett visst utrymme för flexibilitet men oavsett viktning är  ett 

kravpunktspoäng i kategorin samverkansform mer värt än ett poäng i de andra kategorierna. 

 

4.4.2 Poängsättning av pris 

 

Priset för ett ramavtal är i sig inte fast då kostnaderna beror på hur mycket som avropas av olika 

tjänster. För att komma fram till ett jämförelsepris utgick man från prisen för 16 olika tjänster som 

anbudsgivarna ombads lämna prisuppgifter för. 
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Figur 8:  Beskrivningen av prisviktning i förfrågningsunderlaget. 

 

Varje tjänst var tilldelat en vikt som var baserad på hur mycket LiU avropat av respektive tjänst under 

det föregående året (2007).  

 

Jämförelsepriset beräknades alltså på ett komplicerat men ändå transparent sätt. Det är tydligt hur varje 

steg i beräkningen gjordes. Siffrorna i sig har kända ursprung då pris för tjänster anges av 

anbudsgivarna och viktningen är baserad på antagandet att behovet av företagshälsovårdstjänster inte 

skiljer sig markant från år till år. 

 

Med enbart två anbud blir prisbedömningen relativt enkel, då poängen bara reflekterar skillnaden 

mellan de två. Ett tredje, billigare anbud skulle dock ha förändrat jämförelsen även om det hade varit 

irrelevant på grund av låg kvalitet. Den här egenskapen innebär en oförutsägbarhet som enligt 

Lunander och Andersson (2004) resulterar i bristande rationalitet. Ett billigare tredje anbud hade 

minskat skillnaden i prispoäng mellan Previa och Feelgood. I det här fallet hade ett sådant anbud inte 

förändrat upphandlingens utfall då det dyrare alternativet vann upphandlingen - en minskning av 

prispoängskillnaden hade stärkt vinnaren ytterligare.  

 

 

4.4.3 Hur bedömningsmodellen fungerade i upphandlingen 

Feelgood vann upphandlingen med 7,91 poäng över Previas 7,84 (se Figur 9). Alltså fick Feelgood 

0,07 poäng mer än Previa, hur stor skillnad är det? 
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Figur 9: Resultattabell från utvärderingshandlingarna. Kategorivikterna som användes i den här tabellen och därmed 

poängdifferensen var inte samma som redovisades i texten. Vinnaren var dock densamma. 

 

Kategoriviktningen bestämdes inte förrän i slutskedet av upphandlingsprocessen. När alla siffror var 

färdiga provade man olika vikter för att se hur resultatet påverkades. Det visade sig att Feelgood vann 

oavsett vilka vikter man valde, med ett undantag. Med viktningen 40% 20% 20% 20% skulle Previa 

ha vunnit med 0,0026 poäng, det motsvarar mindre än en tiondel av en kravpunktspoäng. Den viktning 

man slutligen valde gav en medelstor skillnad i slutpoäng, 0,07 vilket motsvarar ungefär 2-3 

kravpunktspoäng. 

 

Hade Previa angett ett 2% lägre pris hade de vunnit upphandlingen, på samma sätt skulle Feelgood ha 

förlorat om de angett ett 2% högre pris.  

 

Anbuden var mycket jämna, Previa var något billigare medan Feelgood hade något bättre poäng på 

Tjänsteutbud och Genomförande.  

 

4.4.4 Analys 

Tabellen där resultatet räknas ut är en nyttoberäkningstabell, en tillämpning av klassisk beslutsteori. 

Varje alternativs olika poäng räknas ihop till ett sammanlagt nyttovärde.  

 

I och med sammanräkningen skapade man en matematisk relation mellan alla bedömningspunkter i 

upphandlingen. Modellen beskriver exakt hur poängen räknas ihop och därmed är varje poängs 

relativa värde definierat. Det här matematiska sambandet var dock ingenting man medvetet designat 

utan det framkom som ett resultat av hur man designat bedömningsmodellens olika komponenter. 

Sannolikt var det en strategi för att hantera komplexiteten i upphandlingen. Genom att dela upp 

helheten i komponenter som bedömdes fristående uppnådde man en betydande kognitiv förenkling. 

Som konsekvens fick man enbart indirekt kontroll över helhetsbedömningen. Lunander och Andersson 

(2004) betonar att det är en svår matematisk uppgift att utforma en bedömningsmodell som 

representerar preferenserna väl.  

 

På frågan om huruvida testning av utvärderingsmodellens beteende kunde varit till hjälp för att 
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förbättra den under designprocessen svarade Petra tvekande:  

 

“Det blir ju så många osäkerhetsfaktorer ändå som påverkar i slutändan. [...] Det är för 

hypotetiskt liksom, hur det kommer att bli sen i verkligheten.” 

- Petra om att testa utvärderingsmodellen i samband med att man skapar den. 

 

Den här inställningen passar väl in på Lynchs (2002) beskrivning av protokolls dubbla natur. För 

utomstående har beslutsmodellen en normativ status medan Petra snarare såg beslutsmodellen som ett 

verktyg i upphandlingsprocessen. 

   I strikt mening är det omöjligt att ha perfekt information i början av upphandlingen. Istället för att 

utgå från att hon redan visste tillräckligt var Petra beredd att anpassa sitt arbete efter de behov som 

visade sig under processens gång.  

 

Ett visst utrymme för att kalibrera utvärderingsmodellen på makronivå gavs i och med 

kategoriviktningen. Att viktningen bestämdes efter anbudsutvärderingen innebar att den kunde 

kalibreras utifrån den kunskap man hade i upphandlingens slutskede.  

 

4.5 Bedömningen av kravpunktsbeskrivningar 

Förutom att anbudsgivarna skulle ange att de kunde tillgodose varje specifikation i 

förfrågningsunderlaget ombads de också skriva egna beskrivningar av hur de skulle tillhandahålla 

varje tjänst.  

 

Beskriv utformningen av de tjänster som efterfrågas nedan, beskriv de olika delarna separat 

med den utförlighet som krävs för respektive tjänst (i snitt en A-4 sida per efterfrågad tjänst). 

Beskrivningen kan innehålla en beskrivning; om specifika metoder används, i vilken 

omfattning arbetet har utförts, er inställning till tjänsten samt om ytterligare insatser inom 

områdena kan erbjudas. Observera att dessa beskrivningar utgör underlag för värdering och 

kommer värderas enligt de poäng som anges i anslutning till respektive skall-krav, och därför 

bör göras så utförliga som möjligt så att en rättvisande utvärdering kan ske. 

- Svarsinstruktionen i förfrågningsunderlaget. 

 

Sammanlagt var 33 skall-krav och 21 bör-krav listade, då man efterfrågade i snitt en sida om varje 

punkt innebar det att anbudens krav-svar förväntades vara ungefär 50 sidor per anbud. En icke 

oansenlig informationsmängd. För en inblick i hur utvärderingen gick till analyseras två punkter i 

kravställningen: arbetsförmågebedömning och förstadagsintyg.  

 

På frågan om vad som hade gett poängen i de olika beskrivningarna svarade Petra att det handlade om 

en helhetsbedömning snarare än kriterieuppfyllning. 
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“Det är ju väldigt öppet, det är [-] ju tjänster och som du såg i förfrågningsunderlaget: 

arbetsförmågebedömningen är beskriven till en viss del. Det är inte så tydligt, det är för att 

lämna öppet för dom att berätta så här gör vi, och det är utifrån det dom lämnar in så är det ju 

hur vi uppfattar det och det är vår bedömning på om det är vad vi vill köpa eller inte och hur 

faller det väl ihop.”  

- Petra om att utvärdera punkten arbetsförmågebedömning 

 

Grunden för bedömning var alltså matchningen mellan hur väl anbudets beskrivning stämde överens 

med LiU:s uppfattning om hur en tjänst bör utföras. Den uppfattningen var till vissa delar beskriven i 

förfrågningsunderlaget men man lämnade också öppet för att anbudsgivarna skulle få mer frihet att 

berätta om sin syn på varje tjänst.  

 

Arbetsförmågebedömning var inget undantag, alla punkter poängsattes på samma sätt: utifrån en 

helhetsbedömning av tjänstebeskrivningens nyttovärde. 

 

 

4.5.1 Punkt 4.2.2.2 Arbetsförmågebedömning för långtidssjukskrivna 

Arbetsförmågebedömning var en av de större punkterna i kravställningen, frågan i 

förfrågningsunderlaget var på en A4 och punkten kunde ge upp till fem poäng. Texten är detaljerad 

med bland annat beskrivningar av syftet med bedömningen, vilka komponenter som ska ingå, vilka 

kompetenser som ska vara inblandade, hur långa undersökningar ska vara och vad bedömningen ska 

resultera i. 

 

4.5.1.1 Previas tjänstebeskrivning 

Den första raden i Previas svar är densamma på alla punkter: “Läst och accepterat”. På punkten 

arbetsförmågebedömning följer ett svar på två sidor där en halv sida är en figur som beskriver 

tjänstens upplägg (se figur 10).  
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Figur 10: Previas modell för arbetsförmågebedömning. 

 

Större delen av texten, ungefär en sida, används till att förklara och förtydliga processen som beskrivs 

i den grafiska modellen.  

 

Tidigt i texten skriver Previa explicit att de föreslår en alternativ modell till den av LiU beskrivna.  

 

Previas beskrivning av tjänsten Arbetsförmågebedömning 

Ett alternativt upplägg till den av Er, i förfrågningsunderlaget beskrivna, tjänsten 

arbetsförmågebedömning. 

  

Att de skriver så implicerar att de förväntar sig att bli utvärderade efter tjänstens godhet snarare än 

efter tjänstens matchning mot beskrivningen i förfrågningsunderlaget. Det är en kontrast till lagens 

beskrivning som säger att bedömningen ska grundas på hur väl anbudet uppfyller kraven i 

förfrågningsunderlaget.  

 

Vad som skiljer mellan LiU:s och Previas upplägg är dock inte uppenbart. De talar om olika faktorer i 

sina beskrivningar men de säger inte emot varandra, ingen strikt inkompatibilitet framgår. Att Previa 

ändå anger att deras upplägg är annorlunda kan bero på tolkningsutrymmet LiU:s kravställning 

lämnade, att de inte såg en helhet i LiU:s specifikation. 
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4.5.1.2 Feelgoods tjänstebeskrivning 

Feelgood valde att svara kort i själva tjänstebeskrivningen, bara tio rader text, men de hänvisar till två 

bilagor. Den första bilagan var ett A4 med en figur som beskrev tjänstens upplägg och den andra 

bilagan var ett formulär de använde för att rapportera resultatet av en bedömning, formuläret var drygt 

2 sidor långt där merparten var tomma ifyllningsfält. 

 

 
Figur 11:  Feelgoods modell för arbetsförmågebedömning. 

 

Även Feelgood anger att deras modell för arbetsförmågebedömning har ett alternativt upplägg.  

 

Se bilaga 4.2.2.2.a som är en processbeskrivning av vår tjänst Arbetsförmågebedömning. I den 

ingår samtliga steg. Vi kan även utföra arbetsförmågebedömningen enligt er kravspecifikation. 

 

- Utdrag från Feelgoods svar på 4.2.2.2 

 

Till skillnad från Previa har Feelgood en tydlig inkompatibilitet då deras processbeskrivning anger att 

hela processen tar 6-8 veckor och förfrågningsunderlaget kräver att processen inte tar mer än 4 veckor. 

Sist i tjänstebeskrivningen skriver Feelgood att de har stor erfarenhet av att leverera tjänsten med en 

hänvisning till ett projekt hos Försäkringskassan. 

 

4.5.1.3 Jämförelse 

Figurerna som beskriver hur leverantörerna genomför tjänsten har stora likheter. Däremot är det stor 

skillnad i hur anbudsgivarna valde att svara. Previa använde mycket text medan Feelgood hade kort 

text plus bifogade resultatformulär.  

Möjligen var Previas mer ospecifika och problematiserande svar mindre förtroendeingivande än 

Feelgoods kortfattade och redovisande svar, Previas tjänstebeskrivning fick 2 av 5 poäng medan 

Feelgoods fick 4.  



36 

 

4.5.2 Punkt 4.2.2.4 Förstadagsintyg vid sjukskrivning 

Förstadagsintyg är en av de mindre punkterna i kravställningen och den bedömdes med 0-1 poäng. 

Tjänstebeskrivningen i förfrågningsunderlaget är en kvarts A4 lång och beskriver detaljer som 

tidsåtgång, nödvändig kompetens och resultatets utformning.  

 

4.5.2.1 Previa 

Previas svar är en A4 långt, det mesta av texten beskriver processen innan en medarbetare får 

föreläggande om förstadagsintyg vilket inte specificeras eller efterfrågas i förfrågningsunderlaget. 

Textstycket som rör själva förstadagsintyget är på 7 rader.  

 

Även på den här punkten har Previa valt att presentera sitt svar som ett alternativ till specifikationen i 

förfrågningsunderlaget. 

 

4.2.2.4 Förstadagsintyg vid sjukskrivning 

Läst och accepterat. 

 

Previas beskrivning av tjänsten Förstadagsintyg 

Ett alternativt upplägg till den av Er, i förfrågningsunderlaget beskrivna, tjänsten 

Förstadagsintyg. 

  

 - Inledningen av Previas svar på 4.2.2.4 

 

Åter igen är det inte tydligt på vilket sätt Previas beskrivning skiljer sig från förfrågningsunderlaget. 

Texterna beskriver i viss mån olika aspekter, LiU:s är mer tekniskt detaljerad medan Previas är mer 

beskrivande. En detalj Previa beskriver är att utandningsprov kan användas i undersökningen i fall 

missbruk misstänks, LiU specificerade ingenting om missbruk. 

 

4.5.2.2 Feelgood 

Feelgoods svar är en kort rad som säger att skallkraven accepteras samt en hänvisning till en bilaga. 

Bilagan är en A4 text där halva sidan är en lista av punkter. 

 

I bilagan beskriver Feelgood att de erbjuder tjänsten förstadagsintyg men att tjänsten egentligen inte 

tillhör företagshälsovårdens område. De vill istället erbjuda en tjänst de kallar “rehabilitering av 

personer med hög korttidsfrånvaro”, den går ut på att göra en djupare analys av orsaker till frånvaro 

där förstadagsintyg kan ingå som ett verktyg. 

 

Punktlistan innehåller egenskaper för tjänsten förstadagsintyg, den innehåller ett fall av strikt 

inkompatibilitet med förfrågningsunderlaget då LiU ställer krav på att intyget ska utfärdas av läkare 
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medan Feelgood anger att intyg utfärdas av företagssköterska.  

 

Ett tydligt tema i Feelgoods tjänstebeskrivning är en kritisk hållning till tjänstebeskrivningen i 

förfrågningunderlaget, den ger ett intryck av att Feelgood är motvilligt till att leverera tjänsten efter 

LiU:s specifikation. 

 

I de fall där kunden ändå önskar att Feelgood ska erbjuda tjänsten gäller följande: 

 

- Överskriften till punktlistan i Feelgoods beskrivning av punkt 4.2.2.4 

 

4.5.2.3 Jämförelse 

Båda anbudsgivarna svarade med en sida, och en stor del av texten handlade om vägen fram till att 

man använder tjänsten förstadagsintyg. Båda anbuden sade sig acceptera kravställningen men föreslog 

också att man kunde nå bättre resultat på annat sätt. Exakt hur arbetssättet skulle skilja sig var inte 

tydligt men eftersom de beskrev situationen kring förstadagsintyg mer utförligt än själva 

intygsutfärdandet är det möjligt att de var osäkra på tjänstens sammanhang och syfte. Det som främst 

skiljer beskrivningarna åt är att Feelgoods språkbruk var mer kritiskt till LiU:s tjänstebeskrivning. 

Previas svar fick maxpoängen 1 medan Feelgoods svar fick 0 poäng.  

 

4.5.3 Förhandling i kravpunktsbedömningen 

På båda punkterna var LiU:s beskrivningar tekniskt detaljerade medan svaren var mer beskrivande. I 

viss mån fyllde svaren ut luckor i kravställningarna men tre av fyra svar bestod till största del av 

beskrivningar av tjänstens sammanhang. Undantaget var Feelgoods svar om arbetsförmågebedömning 

som främst redovisade resultatformulär.  

 

Anbudsgivarna svarade diskuterande, snarare än att direkt bemöta punkter i förfrågningsunderlaget. 

Det stämmer väl med hur Petra beskrev kravställningens syfte. Trots att kravställningen var 

omfattande och innehöll flera specifika punkter var den fortfarande underdefinierad, det vill säga att 

det fanns utrymme för anbudsgivarna att öppet beskriva hur de skulle leverera tjänsterna. Den här 

egenskapen i kravställningen är analog med Lynchs (2002) påstående om att ett protokoll inte exakt 

kan beskriva hur en procedur ska utföras, proceduren behöver anpassas till situationen där den utförs. 

Genom att lämna frihet till anbudsgivarna att beskriva tjänsterna utifrån sitt perspektiv kunde LiU ta 

emot och jämföra olika former av tjänstebeskrivningar.  

 

Anbudens diskussioner tillsammans med öppenheten i kravställningen är drag som passar bättre i en 

dialog än i ett formellt informationsutbyte. Med Knorr-Cetinas (1995) ord verkar det i dokumenten 

pågå en förhandling om hur företagshälsovård bäst ska fungera. Det framgår allra tydligast i Feelgoods 

kritiska svar på punkten förstadagsintyg. Skulle det enbart ha varit frågan om huruvida de kunde 
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leverera tjänsten skulle Feelgood inte ha svarat “I de fall där kunden ändå önskar att Feelgood ska 

erbjuda tjänsten gäller följande”. Förfrågningsunderlaget säger tydligt att LiU ‘ändå’ önskar att 

Feelgood ska erbjuda förstadagsintyg, det är ett av skall-kraven! 

  

4.6 Sammanfattning av datakapitel 

 

Sammanfattningsvis får vi en kontrast mellan en formellt styrd upphandlingsprocess och en 

upphandlingsprocess som måste bemöta en komplex verklighet. 

 

LOU är tydligt baserad på klassisk beslutsteori. Den förutsätter en linjär process där alla faktorer har 

ett nyttovärde som kan uttryckas på en endimensionell skala. Den aktuella upphandlingen följde 

LOU:s upplägg, tack vare att lagen medger utrymme för att anpassa processen utifrån behov. Lagen 

kan av praktiska skäl inte beskriva exakt hur varje enskild upphandling ska gå till, den är ett 

inkomplett protokoll (Lynch 2002).  

 

Förundersökningsenkäten tillförde kunskap som behövde tolkas och översättas i Knorr-Cetinas (1995) 

mening för att kunna inkluderas i förfrågningsunderlaget.  

 

Utvärderingsmodellen var komplex, en stor mängd kvalitets- och pris-dimensioner vägdes samman till 

ett jämförelsevärde för varje anbud. Exaktheten i modellen står i kontrast till Petras uttalande om att 

modellens beteende skulle vara svårt att förutsäga. Den här dikotomin stämmer väl in på Lynchs 

(2002) beskrivning av hur protokoll tjänar olika roller för utövare och utomstående. 

 

I kravpunktsutvärderingen framgår det att de tjänster som ska upphandlas är mycket komplexa. 

Anbudsgivarnas tjänstebeskrivningar har varierande utformning och drar sig inte för att kritisera LiU:s 

kravställning. Poängsättningen var därför en komplex process där det inte alltid var uppenbart vad som 

gjorde att ett anbud fick mer poäng än ett annat.  

 

Kontrasten mellan lagens formella krav och den komplexa naturen hos upphandlingsobjektet utgjorde 

inget problem i den här upphandlingen. Alla parter accepterade resultatet och därmed blev 

upphandlingen avslutad. Enligt Knorr-Cetina (1995) är avsaknaden av överklagan ett intyg på att LiU i 

det här fallet lyckades i förhandlingen för resultatets legitimitet. 
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5 Diskussion 

5.1 Upphandlingsprocessen utifrån CSE 

 

Kontroll är ett centralt begrepp inom CSE, men vad innebar kontroll i LiU:s upphandlingsprocess? 

Generellt kan kontroll beskrivas som förmågan att styra en process för att uppnå vissa mål (Hollnagel 

och Woods 2006)). Kontroll i upphandlingsprocessen blir då förmågan att upphandla bra 

företagshälsovård för ett bra pris. För att upprätthålla kontroll behöver störningar och problem 

övervinnas på ett effektivt sätt. I LiU:s upphandling var priset en viktig faktor, men 

kvalitetsdimensionen hade i slutändan större inflytande. Den viktigaste faktorn för att upprätthålla 

kontroll var alltså förmågan att hantera kvalitetsdimensionen. Det är enligt Bergman och Lundberg 

(2009) en svår uppgift då kvalitet innefattar element med varierande grad av mätbarhet. I analysen 

framgår det att LiU ville ha ett brett informationsintag, LiU efterfrågade fritextsvar där anbudsgivarna 

själva anbelades att definiera sin syn på tjänsterna. I Hollnagel och Woods (2006) termer tillät LiU en 

stor variabilitet i tjänstebeskrivningar, det gav förutsättningar för dessa att reflektera den verkliga 

komplexiteten i anbudsgivarnas leveransförmåga. På så sätt fick LiU tillgång till den verkliga 

komplexiteten, en förutsättning för att bemöta och hantera den, och uppnå kontroll. 

Tillvägagångssättet är implicit anpassat efter lagen om ”requisite variety”. 

 

Ett konstrukt är inte ett fysiskt föremål, det är en immateriell modell för hur kontroll kan 

upprätthållas. Utifrån konstruktet förstår ett system utgångsläget och utifrån konstruktet väljer det 

handlingar. Ett otillräckligt konstrukt kan därför innebära oförmåga att förstå nuläget och leda till att 

suboptimala handlingar väljs. För att undvika de problemen förlitade sig LiU på förmågan att 

uppdatera sitt konstrukt via feedback från leverantörerna under upphandlingen. 

 

Ett systems kompetens är mängden handlingar som är tillgängliga för systemet. Lagen om offentlig 

upphandling är i första hand en begränsning av hur en upphandling kan gå till, det vill säga en 

begränsning av vilka handlingar som är tillgängliga. Förfrågningsunderlaget beskriver hur anbud tas 

emot och bedöms och utgör alltså en definition av upphandlarens kompetens. Genom öppna 

definitioner i förfrågningsunderlaget kunde LiU ta emot och beakta kravpunktsbeskrivning av 

varierande utformningar, utvärdera dem efter en flexibel bedömning av nytta och slutligen vikta 

kategorier för att få en rättvisande sammanvägning.  

 

COCOM är en generell modell och kan oproblematiskt appliceras på upphandlingsförloppet. 

Processen börjar i utgångsläget som representers av händelser längst upp i COCOM. Därefter sker en 

informationsinsamling (feedback) som syftar till att uppdatera konstruktet. Den information man 

samlat in används till att fatta ett beslut. Upphandlingsbeslutet leder slutligen till en ny avtalsperiod 

och ett nytt utgångsläge inför nästa upphandling.  
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Figur 12: Konkurrensverkets standardmodell för upphandlingar. 

 

Den här loopen kan sägas motsvara konkurrensverkets linjära modell för upphandlingsprocessen (Fig. 

12). Loopen sträcker sig över lång tid med fokus på feedforwardkontroll, det är typiska drag för 

targeting-nivån i ECOM. Kontroll är dock beroende av en balans mellan feedback och feedforward. 

Att enbart förlita sig på feedforward kräver förutsägelser och kunskap som alltid är korrekta vilket är 

ett ouppnåeligt ideal, i synnerhet för komplexa processer. I ECOM är lägre nivåer mer reaktiva, det 

vill säga att de opererar utifrån feedback. Det är på så sätt man kan kompensera för störningar och 

anpassa sitt arbete efter de förutsättningar som finns i den skarpa arbetssituationen. I datakapitlet 

påvisades flera exempel på hur LiU anpassade sitt arbete för att ta in feedback. 

Förundersökningsenkäten, mottagandet av anbud och prisdiskussionsmöten är feedbackfokuserade 

moment, men även kooperativa moment såsom utformning av förfrågningsunderlag, poängutvärdering 

och beslut om slutgiltig viktning var moment som förlitade sig på feedback. Dessa skedde i de lägre 

nivåerna av ECOM. 

 

5.2 Protokoll och praktik i upphandlingsprocessen 

Relationen som Lynch (2002) beskriver mellan protokoll och praktik i mikrobiologi verkar gälla även 

för upphandling av företagshälsovård. Man kan se två parallella processer i LiU:s upphandling, en 

formell process som styrs av lagen och redovisas i dokumentationen och en process där människor 

arbetar för att få ett bra resultat. Det finns ett överlapp mellan det formella och det informella i 

anbudens tjänstebeskrivningar, de är en del av den formella upphandlingen men innehållet i dem kan 

inte förklaras utifrån en strikt formell synvinkel. Petras beskrivning av bedömningsmodellens 

inexakthet och poängbedömningens komplexitet förstärker kontrasten mellan protokoll och praktik. 

 

Lagen är av nödvändighet inkomplett och hur den ska tillämpas behöver avgöras från fall till fall. För 

upphandlaren kan lagen tjänstgöra som ett verktyg för att legitimisera sitt resultat.  
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“En upphandlare tyckte förfrågningsunderlaget var viktigt ifall det skulle bli en rättslig process 

då det gav en möjlighet att bevisa att utvärderingen följde de angivna kriterierna” 

 - Askmark och Widfeldt (2010) 

 

Detta är mycket likt hur Lynch (2002) beskriver att protokoll är viktiga som en ytlig garanti för att 

allting gått rätt till. 

 

5.3 Översättningar 

Att i upphandlingen identifiera kedjor av översättningar som de Knorr-Cetina (1995) beskriver är lätt. 

Institutionernas erfarenheter översattes till enkätsvar som översattes till en kravställning. Anbudens 

kravpunksbeskrivningar översattes till kravpunktspoäng som översattes till anbudspoäng. Slutligen 

avgjordes hela upphandlingens legitimitet utifrån hur väl LiU kunde argumentera för översättningarnas 

giltighet.  

 

Sammantaget kan hela upphandlingen beskrivas som ett resultat av översättningar. Beslutsfattandet 

skedde genom att val översattes till andra val. Vem som skulle vinna översattes till vem fick högst 

anbudspoäng, vem fick högst anbudspoäng översattes till vem fick mest kravpunktspoäng, vem fick 

mest kravpunktspoäng översattes till vem levererade bäst kravpunktsbeskrivningar. Den här kedjan av 

översättningar syftade till att gradvis minska anbudens komplexitet för att slutligen uppnå en 

förenkling där valet var uppenbart.  

 

5.4 Transparens och förutsägbarhet i beslutsmodellen 

Lunander och Andersson (2004) talar om rationalitet och att det är en utmaning att skapa en bra 

jämförelse mellan olika kvalitativa kriterier och mellan kvalitet och pris. De påpekar att en 

matematiskt tydlig beslutsmodell inte nödvändigtvis är lätt att förstå. I den aktuella upphandlingen är 

det väldigt svårt att säga hur väl utvärderingsmodellen stämde med LiU:s faktiska preferenser. Dels för 

att preferenserna inte var tydligt uttryckta (förutom just i beslutsmodellen) och dels för att modellen i 

sig är komplicerad.  

 

Den matematiska beslutsmodellen var dock inte fristående, den var direkt beroende av poäng från den 

kvalitativa utvärderingen av anbuden. I praktiken bestämdes inte modellens utformning förrän i 

utvärderingen av anbud då det inte var förrän i själva utvärderingen det bestämdes exakt vad som gav 

poäng. I en upphandling där bedömning ingår är det därför omöjligt att på förhand veta hur 

utvärderingsmodellen kommer att bete sig. Hur tydlig den matematiska modellen än är så baseras 

kravpunktspoängen på en kvalitativ bedömning.  
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Bergman och Lundberg (2007) argumenterar för ökad transparens i beslutsmodellerna. De menar att 

det inte bara skulle underlätta för anbudsgivare att lämna attraktiva anbud, mer transparens skulle 

också göra det lättare för upphandlaren att tydligt uttrycka sina preferenser. Deras förslag för att öka 

transparensen är att man använder sig av pris istället för poäng i utvärderingen. Rent matematiskt är 

skillnaden inte nödvändigtvis betydelsefull då det i praktiken handlar om en enhetskonvertering. 

Vinningen skulle komma från att upphandlare och anbudsgivare skulle tänka på tjänster i termer av 

pris vilket skulle göra det lättare att förstå vad siffrorna faktiskt betyder.  

 

Bergman och Lundberg (ibid.) medger att det verkar svårare att uttrycka sina preferenser i pris istället 

för abstrakta poäng. De menar dock att den upplevda svårigheten kommer från den ökade 

transparensen, det vill säga att utvärderingsmodellen blir tydligare. Tydligheten medför att brister som 

annars skulle varit dolda framgår. Indirekt så skulle alltså den ökade transparensen kunna innebära att 

förarbetet blir mer krävande då utvärderingsmodellen blir tydligare. Tydligare utvärderingskriterier 

innebär mindre utrymme för reaktiva korrigeringar under processens gång. 

 

Metoden Bergman och Lundberg (ibid.) argumenterar för innebär dock inte att själva 

kravpunktsbedömningen blir mer transparent. Att värdera kvalitet i kravpunkter är en komplex uppgift 

som förlitar sig på expertis hos upphandlaren. Ett byte av enheten som kravpunktsbedömningen 

presenteras i förändrar inte att själva kravpunktsbedömningen är intransparent.  

 

Rapporterna diskuterar transparens och rationalitet utifrån ett teoretiskt perspektiv. I LiU:s 

upphandling skulle inte de justeringar som föreslås inneburit att själva kärnan i beslutsfattandet 

förändrats. Mer formella krav hade inneburit mer arbete med den formella delen av upphandlingen 

men i praktiken hade kravpunktsbedömningen och därmed transparensen varit oförändrad.  

 

5.5 Vinsten med ett kontrollperspektiv 

Kontrollbegreppet från Hollnagel och Woods (2005) kan tydligt sammanfatta varför det är viktigt att 

uppmärksamma skillnaden mellan den formella och den praktiska upphandlingen. För att bibehålla 

kontroll måste man kunna bemöta de oförutsedda utmaningar som uppstår under processens gång, det 

vill säga att man anpassar processen utifrån feedback. Klassisk beslutsteori lägger istället tyngden på 

feedforward, att man på förhand ska definiera vilka aspekter som bedöms och hur de kommer relateras 

mot varandra. Från ett teoretiskt perspektiv kan det förefalla som att en upphandling enligt klassisk 

beslutsmodell är idealisk, men i praktiken innebär en sådan metod  en stor mängd förarbete som 

riskerar att vara såväl onödigt som otillräckligt.  

 

Askmark och Widfeldt (2010) medger att ett visst mått av subjektivitet är ofrånkomligt i utvärderingen 

av anbud. De argumenterar dock för att denna subjektivitet kan minskas med hjälp av en omfattande 

förundersökning, ett välformulerat förfrågningsunderlag och en tydlig utvärderingsmodell. Denna syn 
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utgår från klassisk beslutsteori som ideal vilket medför orealistiska krav på upphandlarens förmåga att 

förutse och kvantifiera sina behov (Simon 1955). En mer resurseffektiv och robust strategi är att börja 

med en minimal preferensdefinition och sedan utöka den när ett behov av tydligare preferenser uppstår 

i processen. Simon (ibid.) uttrycker det i två punkter, att informationsinsamlingen anpassas efter 

aspirationsnivån och att aspirationsnivån anpassas efter de faktiska alternativen. 

 

Den subjektivitet Askmark och Widfeldt (2010) vill minimera är funktionellt identisk med 

upphandlarens förmåga att utöva kontroll över upphandlingen under processens gång. Intervjucitat 

från deras egen studie beskriver hur tjänstebeskrivningar i anbud kan tvinga upphandlaren att “tänka 

om” under utvärderingen. Utifrån klassisk beslutsteori tyder det på ett bristande förarbete. I praktiken 

är tillkomsten av ny information oundviklig samtidigt som den kan ge möjligheter till en bättre 

upphandling. För att så ska ske krävs att upphandlaren tillåts använda den nya informationen för att 

påverka upphandlingens utfall. 

 

Dynamiken mellan protokoll och praktik som Lynch (2002) talar om reflekteras i hur de olika 

teorierna ser på beslutsfattande. Klassisk beslutsteori preskriberar ett deterministiskt tillvägagångssätt 

där formella krav garanterar processens riktighet. Hollnagel & Woods (2005) argumenterar för att 

ökad förståelse leder till bättre beslut och därmed behöver upphandlaren tillåtas flexibilitet för att 

processen ska uppnå sitt mål. Lynch (2002) uttrycker det som att tillämpningen av protokollet måste 

anpassas till de faktiska förutsättningarna. 

 

Skillnaden kan också uttryckas som frågan om vem som ska ha kontroll över upphandlingen. Genom 

att öka de formella kraven på upphandling så ökar man den formella kontrollen, det vill säga 

samhällets förmåga att styra hur upphandlarna sköter sina upphandlingar. Problemet med att realisera 

det idealet identifieras av Lynch (2002); protokoll kan inte vara fullständiga instruktioner. Så länge 

upphandlingsobjektet är komplext kommer processen innehålla faktorer som inte kan förutsägas och 

lagstiftas om. Samtidigt kan ökad formell styrning innebära att upphandlaren inte tillåts anpassa sitt 

arbete för att uppnå bästa möjliga resultat. 

 

En övertro på formell kontroll är alltså inte bara missriktad utan också potentiellt kontraproduktiv. 

Formell styrning kan - i stället för att garantera god konkurrens - tvinga upphandlare till merarbete, 

tvinga dem att bortse från tillgänglig information och slutligen leda till sämre upphandlingar.  

 

5.6 Sammanfattning 

Upphandlingsobjektet var mycket komplext, men lagen kräver att utvärderingen sker med en formell, 

tydlig utvärderingsmodell. Den relation som Lynch (2002) beskriver mellan protokoll och praktik i 

mikrobiologi står att finna även i LiU:s offentliga upphandling av företagshälsovård 2008. 

Användningen av protokoll var viktig för resultatets giltighet men i praktiken var utövaren tvungen att 

anpassa sitt arbete utifrån faktorer som protokollet inte berörde. 
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I LiU:s upphandling överbryggades skillnaden mellan den komplexa verkligheten och den formella 

modellen med hjälp av en kedja av översättningar (Knorr-Cetina 1995). Förfrågningsunderlaget 

definierade tydligt hur poängen skulle räknas ihop, men det var ospecifierat gällande hur enskilda 

poäng skulle delas ut. Varje enskild översättning i utvärderingen var tydlig, men den sammanlagda 

effekten av alla översättningar var emergent i avseendet att den var för komplex för att förutse.  

 

Förfrågningsunderlagets otydlighet var inte ett misstag eller ett problem, det var helt enkelt det som 

tillät LiU att tillämpa Simons (1955) metoder för att effektivisera och optimera sitt beslutsfattande. 

Utan flexibiliteten som underdefinitionen innebar hade LiU inte haft utrymme att utöva kontroll 

(Hollnagel & Woods 2005) över upphandlingsprocessen.  

 

En risk med att öka de formella kraven på hur upphandlingar ska gå till är att man minskar 

upphandlarens förmåga att utöva kontroll och därmed dennes förmåga att genomföra en bra 

upphandling. Hollnagel och Woods (2005) varnar för att lägga för stor vikt vid förenklande 

abstraktioner, vilket protokoll av nödvändighet är. För att uppnå kontroll behöver operatören, eller i 

detta fall upphandlaren, tillåtas bemöta den faktiska komplexiteten. 

 

 

 

5.7 Metoddiskussion 

Att studera ett händelseförlopp i efterhand innebär en rekonstruktion utifrån potentiellt inkomplett 

data. Personalen på LiU var hjälpsamma och all dokumentation är offentligt tillgänglig, men ändock är 

det praktiska utförandet av upphandlingen otillgängligt i efterhand. Direkta observationer under 

genomförandet skulle ge bättre möjligheter för en detaljerad kartläggning av tillvägagångssättet. 

Intervjuer utgör ett lager mellan processen som studeras och analysarbetet, det medför en risk för att 

aspekter som kunde varit viktiga i såväl processen som analysen föll bort för att de inte behandlades i 

en intervju. Att intervjuer och dokumentanalys skedde parallellt innebar dock att information från den 

ena källtypen kunde verifieras och elaboreras via den andra. Det resulterade i en detaljerad 

förloppsbeskrivning där centrala teman från de valda teoribildningarna framträdde med tydlighet.  

  

Upphandling av företagshälsovård var ett lämpligt studieobjekt då komplexiteten i 

upphandlingsobjektet innebar komplexitet i upphandlingsprocessen. Detta medförde att Hollnagel och 

Woods (2005) teorier var tydligt relevanta och applicerbara. 
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5.8 Slutsats 

 

En studie gjordes av upphandlingsprocessen i offentlig förvaltning. Studien visar att 

kontrollperspektivet CSE kan användas för att analysera en upphandlingsprocess och detta innebär ett 

förtydligande av processens praktiska dimensioner. I den studerade upphandlingen upprätthöll LiU 

kontroll genom att lämna utrymme för justeringar under processens gång. På så sätt kunde man 

anpassa informationsinsamling och bedömning efter behov enligt Simons (1955) principer, vilket 

resulterade i en effektiv beslutsprocess. 

 

Upphandlingen bestod av förarbete, annonsering och utvärdering. I förarbetet undersökte man behov 

och alternativ, och beslut om att genomföra en egen upphandling fattades. Ett förfrågningsunderlag 

skapades och annonserades. Inkomna anbud utvärderades enligt de riktlinjer som 

förfrågningsunderlaget angav och en vinnare utsågs. I det praktiska arbetet ingick ett flertal 

bedömningar, både vad gäller kravställningen och hur olika tjänstebeskrivningar skulle värderas. 

 

Lynchs (2002) uppdelning mellan protokoll och praktik är relevant även i LiU:s upphandling. 

Ekonomisk teori (Askmark & Widfeldt 2010, Bergman & Lundberg 2009, Lunander & Andersson 

2004) lägger stor vikt på förarbete, förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell. De fokuserar på 

formella protokollaspekter och beskriver hur arbetet med upphandlingen kunde legitimiseras. Knorr-

Cetinas (1995) översättningar och förhandlingar förtydligar legitimiseringsprocesser och betonar att de 

inte är givna utan arbetas fram. Med hjälp av Hollnagel och Woods (2005) framgår praktiska aspekter 

som nödvändiga för att upphandlingens resultat skulle vara det bästa möjliga.  

 

CSE betonar att förutsättningarna för det praktiska arbetet är avgörande för resultatets kvalitet. 

Ekonomisk teori utgår från ett hypotetiskt ideal om global rationalitet som inte beaktar att beslut fattas 

under tidspress med begränsade resurser. CSE tar däremot hänsyn till tidspress och begränsade 

resurser. STS-teori beskriver hur faktiskt arbete utförs men saknar prediktiv förklaringskraft då 

bakomliggande faktorer inte berörs. I CSE introduceras kontrollbegreppet som kärnfullt sammanfattar 

varför det är viktigt att lämna utrymme för upphandlare att själva optimera sina processer och tillåtas 

att tillämpa sin expertis. 

 

Studien visar att kontrollperspektivet CSE kan appliceras på organisatoriska processer. Vinningen är 

ett helhetsperspektiv där processkritiska faktorer framträder med tydlighet. Med kontrollbegreppet 

som utgångspunkt öppnas nya möjligheter för att förstå hur organisationer utför komplexa uppgifter. 

 

I framtida studier skulle direkt observation av en komplex organisatorisk process kunna ge rikare data. 

Det skulle även möjliggöra en mer detaljerad kartläggning av hur kontroll upprätthålls i en 

organisatorisk process.  
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