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Sammanfattning: 

 

Upphandlingar för införande av nya IT-system inom offentlig sektor omfattas i Sverige av 

Lagen om offentlig upphandling. Denna lag tvingar den upphandlande myndigheten att välja 

ett av två direktiv för att utse ett vinnande anbud, det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det 

med lägst pris. Tidigare studier visar på att många anser det  lättare att gå efter direktivet om 

lägst pris då det ekonomiskt mest fördelaktiga måste motiveras utifrån flera aspekter. Studien 

syftar till att undersöka hur en verksamhet inom offentlig sektor kan sätta ett kvantitativt 

mervärde på krav för IT-systemet för att på så sätt kunna genomföra upphandlingen med det 

ekonomiskt mest fördelaktiga som direktiv. Forskningsfrågan har studerats genom en 

dokumentstudie på Stockholms Stads nya IT-satsning Skolplattform som är uppdelad i fem 

separata upphandlingar. Alla dessa upphandlingar följer det första direktivet i lagen, att det 

vinnande anbudet ska vara det ekonomiskt mest fördelaktiga, vilket gjort det möjligt att 

studera vägningen av de aspekter Stockholms Stad valt använda sig av. Resultatet av 

undersökningen visar att verksamhet som vill följa det första direktivet i LOU kan värdera ett 

krav i form av en poäng baserad på den vikt en aspekt anses ha för IT-systemets syfte. 

 

Nyckelord: 
 

Offentlig sektor, Krav, Lagen om offentlig upphandling, LOU, Värdering, Upphandling, IT-

system 

 

Abstract 

 

Procurements for the introduction of a new IT System within the public sector in Sweden are 

covered by the Public Procurement Act. This law obliges the contracting authority to select 

one of two directives to appoint a winning bid, the one that is the most economically 

advantageous or the one with the lowest price. Previous studies shows that many consider it 

easier to choose the bid with the lowest price since the most economically advantageous must 

the justified based on several aspects. The study aims to examine how an organization in the 

public sector can put a qualitative value on requirements for the new IT system, so that the 

most economically advantageous bid can be chosen as a directive. The research question has 

been studied by using a document based research of Stockholms stads new IT investment 

Skolplattform which is divided into five separate procurements. All these procurements 

follow the first directive in the law, that the winning bidder will be the most economically 

advantageous, which made it possible to study how Stockholms stad weighted different 

aspects. The results of the study shows that organizations who want to follow the first 

directive in the law can value a requirement in the form of a score based on the weight the 

aspect is considered to have on the IT system purpose. 
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1 Inledning 

Nedan kommer en presentation av bakgrund och problem inom ämnesområdet. Denna 

bakgrund och problempresentation har sedan frågeställningen blivit baserad på. Sist i 

kapitlet kommer avgränsningar, kunskapsintressenter och disposition av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Den offentliga sektorn i Sverige uppskattas upphandla kontrakt eller ramavtal för tjänster, 

varor eller byggentreprenader för ett värde av ca 500 miljarder sek per år. Upphandlingar 

inom offentlig sektor regleras av lag (2007:1091) om offentlig upphandling (i fortsättningen 

nämnt som LOU). LOU bygger på direktiv för offentlig upphandling upprättade av den 

Europeiska Unionen. Syftet med dessa direktiv är att alla upphandlingar ska ske i öppen och 

fri konkurrens mellan anbudsgivare så att de anbud som lämnas in tävlar på lika villkor. En 

upphandlande myndighet som följer LOU följer således de direktiv den Europeiska Unionen 

framställt (Konkurrensverket, 2012).  

 

I ett dokument sammanställt av Konkurrensverket (2012) vars syfte är att ge en inledning till 

upphandlingsreglerna beskrivs det att LOU ger den upphandlande myndigheten möjlighet att 

följa ett av två direktiv. Det första direktivet är att det accepterande anbudet skall vara det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och det andra direktivet är att det accepterade anbudet 

skall vara det anbud med lägst pris. Molander (2009) förklarar i en artikel om lagens 

komplexitet att syftet med direktiven är att upphandlaren måste använda offentliga medel med 

största möjliga effektivitet.  

1.2 Problemformulering 

Wessman (2013) skriver i sin rapport att upphandlingar allt oftare baseras på det andra 

direktivet i LOU där tilldelningsgrunden är lägsta pris och nämner att detta inte uppskattas av 

leverantörer. Wessman förklarar vidare att det låga priset upphandlingar resulterar i ofta möts 

med att leverantören erbjuder låg kvalité på slutprodukten. Molander (2009) förklarar valet av 

det andra direktivet som det “lättare” valet på grund av att användning av det första direktivet, 

det ekonomiskt mest fördelaktiga, måste motiveras med nyttan av de olika aspekterna.  

 

Balic och Ottersten (2010) skriver i sin bok Effektstyrning av IT att nyttokalkyler för de 

aspekter lagen kräver att upphandlaren tar hänsyn till så som kvalitetshöjning, besparingar 

och effektiviseringar (12 kap 1§ 2st LOU), är svåra att motivera vid upphandlandet av ett nytt 

IT-system då de ofta baseras på  förhoppningar och antaganden. Avsaknad av studier på 

användningsmönster och behov i kombination med höga förväntningar sägs ligga till grund 

för detta vilket i sin tur leder till att nyttokalkylerna kan visa en alltför positiv bild när besluts 

tas om investering. För att kunna använda det första direktivet krävs det dock att den 

upphandlande verksamheten tar hänsyn till denna typ av aspekter och viktar dem inbördes (12 

kap 2§ LOU). Molander (2009) förklarar lagens formulering om viktning som svårtolkad då 

lagen inte innehåller några direktiv om hur viktning ska gå till.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

12 kap 1§ 2st LOU säger att upphandlingar efter det första direktivet måste ta hänsyn till olika 

aspekter kopplade till föremålet för kontraktet. De aspekter som tas hänsyn till måste enligt 12 

kap 2§ viktas inbördes för att på så sätt kunna vara en del i bedömningen av det vinnande 

anbudet. Syftet med uppsatsen är att studera hur en organisation kan sätta ett värde på olika 

typer av krav så att det vid upphandling enligt första direktivet i LOU kan räknas som ett 

viktat kriterium. Den forskningsfråga uppsatsen syftar till att besvara är: 

 

Hur kan krav vid upphandling av ett nytt IT-system värderas på så sätt att de anses 

viktade och därav kan ingå i värderingsgrunden för att välja det vinnande anbudet 

enligt första direktivet i LOU? 

1.4 Tidigare Studier 

Tidigare forskning fokuserar mycket på att förklara den komplexitet LOU innebär och hur 

lagen appliceras på olika typer av verksamheter. På grund av att det fenomen vi studerar är 

starkt reglerat av en lag baseras mycket av den tillgängliga informationen på rapporter från 

granskande myndigheter.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer behandla kravhantering under upphandling av IT-system inom offentlig 

sektor i Sverige där tilldelningsgrunden för upphandlingen följer det första direktivet, att vara 

det ekonomiskt mest fördelaktiga. Uppsatsen avser endast att studera redan framtagna krav 

och dess härkomst. Inget fokus kommer ligga på att undersöka vilka metoder som lämpar sig 

bäst för skapandet av nya krav. Studien kommer endast att baseras på dokument från 

upphandlingar där LOU har applicerats. Avtal där lagen ej behöver appliceras beskrivs i 

kapitel 4.4. 

1.6 Kunskapsintressenter 

Uppsatsen riktar sig till upphandlare och kravanalytiker inom verksamhet där LOU appliceras 

vid upphandling.  
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1.7 Disposition 

 I kapitel 2 redovisas det vetenskapliga tillvägagångssätt som använts, där 

forskningsstrategi,  datainsamlingsmetodik och dataanalys presenteras. Även valet av 

fallstudie presenteras. 

 I kapitel 3 presenteras en kort beskrivning av den offentliga sektorn i Sverige. 

 I kapitel 4 redovisas delar av lagen om offentlig upphandling som är viktiga för att 

besvara forskningsfrågan. 

 I kapitel 5 presenteras teori kring kravställning för IT-system. 

 I kapitel 6 presenteras Stockholms stads Skolplattform som ligger till grund för den 

fallstudie som genomförts.  

 I kapitel 7 redovisas det empiriska material som tagits fram med hjälp av 

dokumentstudien.  

 I kapitel 8 analyseras resultatet från dokumentstudien genom att se hur Stockholms 

stad arbetar med krav och det ställs mot den teori som presenterats i tidigare kapitel. 

 I kapitel 9 analyseras Stockholms stads arbete med viktning av aspekter. 

 I kapitel 10 presenteras den slutsats som studien lett fram till och förslag på tidigare 

forskning ges. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras val av den strategi och de metoder som använts under 

studien. Hur vi har gått tillväga vid arbetet beskrivs löpande i texten. 

2.1 Forskningsstrategi 

Studiens forskningsfråga syftar till att besvara frågan om hur ett krav kan värderas så att det 

på så sätt blir ett viktat kriterium vid offentlig upphandling av IT-system. För att få fram 

denna typ av information behövs en inblick i hur organisationer inom offentlig sektor som 

utför upphandlingar enligt det första direktivet hanterar kravet att vikta aspekter. En kvalitativ 

forskningsstrategi passar bra för detta ändamål då den ger en inblick i organisatoriska 

lösningar och mänskliga interaktioner. Den ställer krav på förmågan att tolka data då strategin 

är direkt kopplad till erfarenheter och värderingar från människan (Mora m.fl., 2012). 

 

Studien hamnar under den interpretativa forskningsparadigmen och Oates (2006) 

karaktäriserar denna paradigm som ett synsätt där utförarna av studien inte förväntar sig 

komma fram till endast en förklaring. Istället jämför man dess förklaringar mot varandra och 

ser vilken som väger starkast. Studien vill inte få fram om en hypotes är rätt eller fel utan se 

hur ett fenomen behandlas i sin naturliga miljö. 

2.2 Fallstudie 

Enligt Oates (2006, s142) lämpar sig fallstudier som forskningsstrategi när komplexa 

fenomen ska studeras. Fallstudier karaktäriseras som en strategi där forskning utförs på djup 

istället för bredd och behandlar verkliga situationer utanför en labbmiljö. Den typ av fallstudie 

vi kommer använda är en förklarande fallstudie. Vi vill tolka varför vissa händelser och 

resultat inträffar och med hjälp av detta kunna förklara hur man går tillväga vid värdering av 

krav i upphandlingen av IT-systemet (Oates, 2006).  

 

Fallstudier brukar få kritik för att de bara speglar det specifika fallet som undersöks men man 

kan ge en bredare bild genom generaliseringar. Många av de faktorer som studeras i detta fall 

kommer troligtvis även finnas i andra liknande fall. Eftersom ämnet vi studerade är reglerat 

av en lag som appliceras på verksamhet inom den offentliga sektorn kan man dra slutsatser 

om att många andra verksamheter utför ett liknande arbete. (Oates, 2006).  

 

Det vi strävade efter att uppnå med studien är vad Oates (2006) kallar Rich insight. Vi ville 

inte komma fram till något nytt koncept eller en ny teori utan få en djupare kunskap om 

ämnet. Med den kunskapen ville vi sedan ge en bild på hur man kan gå tillväga för att vikta 

krav vid en upphandling med det första direktivet i LOU som grund. 

 

 

Genom att vi genomförde en fallstudie på upphandlingen av ett nytt IT-system fick vi en 

inblick i hur beställaren gått tillväga. Fallstudien gav oss en uppfattning om hur verksamheter 

inom den offentliga sektorn som väljer att genomföra upphandlingen med tilldelningsgrund 
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efter det första direktivet i LOU kan värdera krav för att få ett avtal som speglar deras 

önskemål. 

2.2.1 Val av fallstudie 

Det fall vi valt att titta på är införandet av en ny skolplattform i Stockholms stad. Fallet valdes 

på grund av att skolplattformen är uppdelad i fem separata IT-stöd som tillsammans ska skapa 

en helhet där varje del har en egen upphandling som följer det första direktivet i LOU. På 

grund av att varje del av skolplattformen har en enskild upphandling har vardera av dessa 

upphandlingar ett individuellt förfrågningsunderlag. Fem olika förfrågningsunderlag gjorde 

det möjligt att undersöka samband mellan kravarbetet för de olika upphandlingarna. 

 

Figuren nedan visar en övergripande bild över de olika upphandlingarna till den nya 

skolplattformen. En mer detaljerad beskrivning av de olika delarna kan läsas i kapitel 6.  

 

 
Figur 1:  Karta över upphandlingarna 

Källa: Anbudsinbjudan ur förfrågningsunderlaget för IT-stöd för barn och elevregister 
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2.3 Datainsamlingsmetodik  

Eftersom en fallstudie leder till att få en förståelse för ett fenomen har kvalitativa 

insamlingsmetoder använts. Fallstudien utför forskningen på djupet istället för på bredden och 

därför passar kvalitativ data bättre då den ger en djupare syn på situationen än vad kvantitativ 

data ger.  

2.3.1 Dokumentstudie 

Dokumentstudie är ett bra alternativ som datakälla till intervjuer. En dokumentstudie utgår 

ifrån att forskaren tar del av de dokument som finns i tryckt, bildlig eller muntlig form. Under 

en dokumentstudie är det viktigt att vara källkritisk och reflektera över vilket syfte 

dokumenten har och varför dom är skapade (Patel & Davidson, 2011).  

 

Dokument kan delas in i två olika typer, found documents och research-generated documents.  

Found documents förklaras av Oates som redan existerande dokument vid studiens start till 

skillnad från research-generated documents som skapas specifikt för studien  (Oates, 2006). 

De förfrågningsunderlag dokumentstudien baseras på ingår i kategorin found documents då 

dessa dokument existerade redan innan studien påbörjades. 

 

Stockholms stad är en del av den offentliga sektorn vilket gör att upphandlingarna faller under 

offentlighetsprincipen. Samtliga dokumentet för de avslutade upphandlingarna inom 

verksamheten är därför allmänna handlingar och vi kunde på så sätt ta del av dokumenten. 

De dokument vi tagit del av och undersökt är förfrågningsunderlagen och dess olika bilagor 

för de fem olika upphandlingarna. Valet av dessa dokument gav oss möjligheten att 

undersöka hur Stockholms stad gick tillväga vid upphandlandet av ett nytt IT-system och hur 

de arbetade med krav under upphandlingen. 

2.4 Kvalitativ Dataanalys 

Kvalitativ data är icke numerisk data som utvinns ifrån till exempel intervjuer, observationer 

och dokument. Detta kan innefatta ord, bilder och ljud och är den huvudsakliga typen av data 

som fås med hjälp av en fallstudie. Kvalitativ data skiljer sig från kvantitativ data på det sätt 

att den är mer svårtolkad då sättet datan ska analyseras på inte är reglerat (Oates, 2006). 

 

I och med den stora mängden dokument som dokumentstudien tillförde behövdes först en 

utsållning av dessa göras. Det första dokument vi fokuserade på var anbudsinbjudan vilket är 

det dokument upphandlaren tar fram för att beskriva upphandlingsprocessen och ger en 

helhetsbild över hela upphandlingen. Utifrån detta dokument kunde vi identifiera vilka övriga 

dokument som påverkade den process med krav vi ville undersöka. Kodningen av datan från 

dessa dokument gjordes enligt Oates (2006) uppdelning av teman. Datan kategoriserades i tre 

olika segment som beskrivs nedan. 

 

 Segment för data om är irrelevant för vår forskning 

 Segment för data som kan hjälpa oss att ge en övergripande bild av forskningsområdet  

 Segment för data som är relevant för att besvara forskningsfrågan 
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När den första kodningen var klar gjordes en kategorisering av segmentet med relevant data, 

denna kategorisering gjordes med en induktiv ansats. En induktiv ansats bygger på att läsaren 

kategoriserar datan med samma kategorier som har valts under framställandet av dokumenten. 

Läsaren ska även analysera datan utan förutfattade meningar och läsa av datan med ett öppet 

sinne. En svårighet med denna ansats är att det är svårt att glömma vad man lärt sig och 

tidigare upplevelser (Oates, 2006). 

2.4.1 Kvantitativ analys av den kvalitativa datan 

Den data som togs fram bestod till stora delar av hur en organisation valt att lägga vikt på 

olika typer av aspekter genom att ge dem ett numeriskt värde. Dessa värden var inte mätbara 

på det sättet att de förekom i flera upphandlingar då siffrorna alltid skiljde sig åt. De 

representerade istället en mänsklig värdering översatt till en fördelningsbar summa som gav 

värde till en aspekt beroende på vikt för upphandlingen. Enligt Oates (2006) går det att göra 

en kvantitativ analys av den kvalitativa datan och vi undersökte därför samband mellan de 

olika systemen på hur ofta en aspekt var av tyngre vikt jämfört med andra aspekter. 

2.5 Reliabilitet och Validitet 

En undersöknings kvalitet kan styrkas med hjälp av att beakta reliabilitet och validitet. Dessa 

två begrepp går hand i hand och en god reliabilitet behövs för att uppnå god validitet. 

Begreppet reliabilitet betyder tillförlitlighet och menar till att samma resultat ska ges vid en 

upprepad undersökning. Begreppet validitet syftar till att man ska undersöka det man vill 

undersöka. 

 

Reliabilitet har en annan innebörd vid kvalitativa studier än vid kvantitativa studier. Om olika 

svar inkommer från en källa i en kvantitativ studie så har studien låg reliabilitet men om en 

respondent blir intervjuad flera gånger och ger olika svar så behöver detta inte betyda att 

studien har låg reliabilitet, respondenten kan helt enkelt ha ändrat uppfattning eller fått nya 

insikter i frågorna (Patel & Davidson, 2011). 

 

Även validitet skiljer sig i kvalitativa och kvantitativa  studier. I kvalitativa studier omfattar 

begreppet hela forskningsprocessen och manar till att forskaren att tolka och förstå en 

förseelse, forskaren ska kunna beskriva uppfattningar. Det är inte bara datainsamlingen som 

relaterar till god validitet utan hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011). 

2.6 Källkritik 

Mycket av informationen som funnits var i form av rapporter från granskande myndigheter 

vilka i sin tur kan vara riktade. Det är viktigt att utreda varför källan till information har 

uppkommit för att sedan kunna ta ställning till om källan är trovärdig och kan användas. 

 

En granskande myndighet och det vi undersöker upphandlingar inom, offentlig sektor, är båda 

statliga organ och kan på så sätt vara påverkade av politiska och godtyckliga beslut. I de fall 
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där rapporterna har kommit från granskande myndigheter har detta tagits i beaktande och vi 

har varit medvetna om att de kanske inte är helt opartiska. I och med att relativt lite forskning 

har gjorts i området har dock vissa av dessa rapporter använts vid insamlingen av material. 
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3 Den offentliga sektorn i Sverige 

I en rapport från Statskontoret (2012) delas den offentliga sektorn i Sverige upp i två delar, 

samhällsnivå och utförare. Den offentliga sektorns uppgifter utförs till störst del av statliga 

och kommunala myndigheter och till mindre del av landsting och kommun. Samhällsnivån för 

dessa delas upp i central, regional och lokal nivå. Den statliga delen organiseras på central 

och regional nivå medan kommuner och landsting organiseras på regional och lokal nivå 

(Statskontoret, 2012).  

 

Kommuner, landsting och regioner ser alla olika ut i tal om antal invånare, kultur och storlek. 

Ett bra sätt att lösa detta är genom en form av självstyre. Detta innebär att invånarna väljer de 

styrande och påverkar politiken på både lokal och regions nivå.(Sveriges kommuner och 

landsting, 2013). I och med detta självstyre så kan varje del i den offentliga sektorn själv 

bestämma över förnyelse och förbättringar men detta självstyre gör att de behöver egen 

kompetens inom alla olika delar i en organisation. Verksamhet inom den offentliga sektorn 

finansieras till stor del av de skatter Sveriges befolkning betalar samt social avgifter och 

övriga allmänna medel (Statskontoret, 2013). 
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4 Lag om offentlig upphandling - LOU 

Lagen ( 2007:1091) om offentlig upphandling, också benämnd LOU,  är den lag statliga och 

kommunala myndigheter följer vid upphandling. Med statliga och kommunala myndigheter 

avses offentligt styrda organ vars huvudsakliga verksamhet är att tillgodose behov i de 

allmännas intresse. Myndigheter som ej berörs av LOU och istället har mer flexibla regler är 

verksamma inom områdena vatten, energi, transport och posttjänst (Konkurrensverket, 2012). 

4.1 Det första direktivet för tilldelning av kontrakt enligt LOU 

För att ett anbud skall kunna bedömas som det ekonomiskt mest fördelaktiga krävs det att 

upphandlaren tar hänsyn till olika aspekter kopplade till det kontraktet avser att upphandla (12 

kap 2 st LOU). För ett IT-system kan aspekter så som införande, kvalitet, funktionalitet, och 

miljöegenskaper tas hänsyn till och enligt 12kap 2§ LOU måste dessa viktas för att kunna 

ingå i bedömningen. Viktningen för aspekter kan anges olika beroende på vad som passar 

aspekten bäst, där en fallande prioritering eller ett intervall med största tillåtna spridning kan 

tillämpas (12kap 2§ LOU).  

4.2 Grundläggande principer 

Offentliga upphandlingar följer samma grundläggande principer och berör upphandling av 

tjänster, varor och byggnadsentreprenader och dessa principer beskrivs nedanför. 

 

Icke-diskriminering 

Det är förbjudet att en leverantör diskrimineras på grund av vilket land de kommer ifrån. 

Myndigheten får inte efter geografiskt läge ge en leverantör företräde. Anbudet får inte heller 

var utformat för att bara gå att genomföra för svenska leverantörer. 

 

Likabehandling 

Alla leverantörer måste behandlas lika och få samma förutsättningar för att kunna ta anbudet. 

 

Transparens 

Upphandlaren är skyldig att klart och tydligt förklara i förfrågningsunderlaget samtliga krav 

som finns på det som ska upphandlas. Det ska vara förutsägbart vad upphandlaren lägger 

störst vikt på vid val av leverantör. 

 

Proportionalitet 

Kraven som ställs på leverantören och kraven som ställs i kravspecifikationen måste ha en 

rimlig proportion till det som upphandlas. Om det finns alternativ som belastar leverantören 

mindre bör det väljas. 

 

Ömsesidigt erkännande 

Ett intyg och certifikat utfärdat av en myndighet i en behörig medlemsstat av EU/ESS ska 

också gälla i alla de andra medlemsstaterna. 

(Konkurrensverket, 2012) 
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4.3 Upphandlingsstegen, en kort beskrivning av planeringsfasen 

Upphandlingen sker under sex steg, under vår studie är det de fyra första som är relevanta. 

Det förfrågningsunderlag som uppkommer under steg ett beskrivs vidare i dokumentanalysen 

i kapitel 7. Steg tre och fyra är utvärdering av leverantörer och val av det vinnande anbudet. 

Hur detta går till beskrivs i dokumentstudien i kapitel 8.1. Figur 2 visar en tidsaxel över hur 

upphandlingen går till.  

 

 
Figur 2:  Upphandlingsprocessen 

Källa: Upphandlingsreglerna - En introduktion (Konkurrensverket, 2012) 

 

 

Upphandlingen inleds med en analys av de behov som behövs lösas och ett 

förfrågningsunderlag skapas. Förfrågningsunderlaget är den handling anbudsgivarna tar del av 

och beskriver föremålet för upphandling på ett strukturerat sätt så att leverantörernas process 

för skapandet av anbud ej försvåras (Konkurrensverket, 2012). Vid de fall där en leverantör ej 

förstår sig på förfrågningsunderlaget måste det förtydligas och i det fall där kraven måste 

ändras kan det krävas att förfrågningsunderlaget görs om från början vilket avbryter 

upphandlingen (Konkurrensverket, 2012).  

 

Utifrån analysen görs en beräkning av den totala summan kontraktet förväntas uppgå till 

vilket i sin tur bestämmer om anbudet ska ses som en A-tjänst eller en B-tjänst. A-tjänster 

anses vara mer lämpade för internationell konkurrens och B-tjänster anses ej nyttja sådan typ 

av konkurrens. Värden under tröskelvärdet räknas som en B-tjänst och då tillämpas kapitel 15 

från LOU på upphandlingen (Konkurrensverket, 2012). 

 

Kraven i förfrågningsunderlaget måste vara ställda i enlighet med vad kontraktet avser att 

upphandla, vilket går under proportionalitetsprincipen. En upphandlare kan således ej begära 

att en leverantör ska ha en orimligt hög årsomsättning bara för att kunna välja anbud från de 

stora leverantörerna (Konkurrensverket, 2012). Uteslutning av leverantör får ske om denna ej 

uppnår en viss lägsta nivå (Konkurrensverket, 2012). 
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4.4 Undantag för LOU 

Följande rubriker i lagen beskriver punkter där avtal ej har upphandlingsskyldighet 

 

Forsknings- och utvecklingstjänster (1 kap. 6 § 6 p LOU) 

Undantaget kan tillämpas på avtal där slutprodukten kan gynna samhället och inte bara den 

upphandlande myndigheten. 

 

Undantag på grund av tekniska skäl (4 kap. 5 § 2 p, 15 kap. 3 § 2 st LOU) 

Undantaget kan tillämpas om det tekniska krav som avses för avtalet endast kan levereras av 

en specifik leverantör. 

 

Undantag på grund av ensamrätt  (4 kap. 5 § 2 p, 15 kap. 3 § 2 st LOU) 

Undantaget kan tillämpas om upphandlingen avser en produkt där endast en leverantör kan 

uppnå kraven på grund av rättsliga skäl, till exempel upphovsrätt. 

 

Undantag på grund av upprepning av tjänst (4 kap. 8 §  LOU) 

Undantaget kan tillämpas om upphandlingen avser en nya tjänster som enbart är en 

upprepning av tidigare upphandlad tjänst. 
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5 Att ställa krav vid upphandling 

Detta delkapitel presenterar olika begrepp inom kravområdet och hur en uppdelning av krav 

kan göras utefter en beskriven kravmodell. Även teorier kring varför krav ska ställas på effekt 

istället för funktioner och hur man kan ställa krav på leverantören presenteras. 

5.1 Olika typer av Krav 

Krav är ett uttryck som beskriver vad ett system ska göra eller vilka karaktärsdrag systemet 

ska ha. Under utvecklingen delas kraven in i olika delar. Kraven syftar i att beskriva vad 

verksamheten behöver (affärs/-verksamhetsmässiga krav), vad användaren behöver göra 

(användarkrav), vad programvaran behöver kunna göra (funktionskrav), vilka karaktärsdrag 

systemet ska ha (icke-funktionella krav) och hur systemet ska byggas (systemkrav) (Dennis, 

Wixom & Roth 2013). Nedan visar figuren vilka relationer kraven har till varandra och vart 

dom uppkommer ifrån. Under figuren kommer sedan en mer genomgående förklaring av varje 

kategori av krav. 

 

 
Figur 3:  Relationer mellan krav. Heldragen pil menar att kravet “finns i” och streckad pil  “kommer ifrån”. 

Källa: Software Requirements (Beatty & Weigers, 2013) 

 

 

 

Affärs/-verksamhetsmässiga krav (Business Requirements) 

Dessa krav beskriver varför systemet ska implementeras och vilken vinning organisationen 

kommer få av systemet. Här ligger fokus på de som har beställt systemet och ofta är det 

beställaren eller en talesperson för användarna som jobbar med denna typ av process och 

ställer kraven (Beatty & Wiegers, 2013). 
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Användarkrav (User Requirements) 

Beskriver de krav som en användare ska kunna göra i systemet för att skapa ett värde för 

organisationen. Men även krav som ger användaren ett användarvänligt system hamnar under 

denna kategori. Dessa krav bör komma in från användarna själva och kan samlas in via ett 

user case, intervjuer och liknande metoder (Beatty & Wiegers, 2013).  

 

Funktionella krav (Functional Requirements) 

Beskriver vilka funktioner som systemet måste ha för att användarna ska kunna utföra sina 

uppgifter och behövs för att användarkraven ska gå att följa och i och med detta möjliggöra 

att verksamhetskraven uppnås. Denna koppling mellan de olika kraven är grunden till ett 

lyckat projekt. Kraven beskriver hur en användare skall kunna utföra en handling. 

(Beatty & Wiegers, 2013). 

 

Icke-funktionella krav (Non-functional Requirements/Quality Attributes) 

Utöver de funktionella kraven finns icke-funktionella krav. Det är kända som 

kvalitetsfaktorer, kraven på driftkvalitet, begränsningar och säkerhet. De beskriver produktens 

egenskaper i olika situationer som är viktiga, kan vara till exempel prestanda, tillgänglighet 

och design  

(Beatty & Wiegers, 2013). 

 

Systemkrav (System Requirements) 

Är de krav som syftar till att få en produkt som är med i ett större system att fungera med dom 

andra komponenterna. Kan vara bara mjukvarukomponenter men också en blandning av 

mjukvara och hårdvara. Även här räknas användaren med då den är en del av det hela 

systemet (Beatty & Wiegers, 2013). 

5.2 Kravhantering 

Kravhantering är något som behövs göras någon gång under utvecklingens livscykel. Beatty 

och Weigers (2013) delar upp kravhanteringen (Requirement Engineering) i två delar, 

framtagning av krav (Requirement Development) och förvaltning av krav (Requirement 

Managemant). Figuren nedan visar uppdelningen. 

 

  
Figur 4:  Kravhantering 

Källa: Software Requirements (Beatty & Weigers, 2013) 
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Framtagning av krav (Requirements Development) 

Framtagningen av krav är uppdelad i fyra områden som kan ses i figur 4 ovan. Under 

framtagningen av kraven vill man identifiera, utvärdera, dokumentera och fastställa kraven 

för systemet (Beatty & Wiegers, 2013). 

 

 Under första steget (Elicitation) så ska man fastställa systemets syfte, mål och 

användare och samla in kraven. Detta kan åstadkommas genom intervjuer med 

individer från olika kompetensområden. 

 Under analysen (Analysis) skapas en djupare förståelse för de olika kraven genom att  

dela in dem i olika kategorier och identifiera dåligt beskrivna krav eller onödiga krav. 

 När analysen är gjord dokumenteras kraven för att skapa en organiserad 

kravspecifikation (Specification). 

 Valideringen (Validation) genomförs för att bekräfta att kraven kommer göra det 

möjligt för utvecklarna att ta fram ett system som uppfyller målen som vill nås. 

 

Förvaltning av krav (Requirements Management) 

Förvaltningen av kraven syftar till att utvärdera kraven under projektets gång och se om 

eventuella ändringar behövs göras. Det ingår även att uppdatera hela projektplanen i takt med 

att krav ändras. Medan krav ändras kan stora delar av projektet påverkas och nya relationer 

mellan krav och delar av projektet skapas och projektplanen måste uppdateras (Beatty & 

Wiegers, 2013). 

 

Det är inte meningen att göra arbetet svårare genom extra jobb vid ändringar utan istället göra 

så att ändringar av krav ger minimal påverkan på projektet (Beatty & Wiegers, 2013). 

5.3 Kravställning med effekt som mål 

Ottersten och Balic (2010) säger att resultatet av en upphandling ofta baseras på 

överenskommelser med leverantören om att leverera en viss funktionalitet på en viss tid. 

Detta eftersom det är vanligt att krav ställs på teknisk kompetens inom speciella plattformar 

och att en viss funktionalitet efterfrågas. De menar att krav på specifika funktioner för ett IT-

system leder till att det endast är funktioner som levereras i slutprodukten. Istället bör 

beställaren efterfråga den effekt de vill uppnå med funktionen. Detta eftersom att funktioner 

kan byggas på olika sätt för att nå ett mål, men endast ett fåtal faktiskt når den effekten 

beställaren egentligen är ute efter. Genom att beskriva dessa effekter blir det lättare att göra 

antagande om vilka funktioner och egenskaper som är viktiga för lösningen genom en 

väldefinierad grund.  

5.4 Att ställa krav på leverantören 

De konsulter leverantören bidrar med till lösningen värderas i tid och kostnad baserad på 

deras kompetens att uppnå ett funktionellt krav. Om beställaren inte ställer specifika krav på 

funktioner utan istället efterfrågar effekt baseras valet av leverantör inte på de tekniska 

kunskaper de kan bidra med. Istället bör en leverantör efterfrågas där denna  kan få en önskad 

effekt att uppstå. Detta öppnar upphandlingen för olika typer av leverantörer där all teknisk 

kunskap inte är inom samma område (Ottersten & Balic, 2010). 
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5.5 Krav på kvalitet och införande 

Det är viktigt att beskriva vilka kvalitet- och införandekrav det finns vid upphandlingen av ett 

nytt IT-system. För att produkten ska kunna leverera förväntad nytta ska krav på prestanda, 

säkerhet, underhåll och tillförlighet vara specificerade. Vid ställandet av krav när 

upphandlingen avser att leverantören ska bidra med en standardprodukt ska process- och 

informationskrav vara specificerade och ligga till grund för hur de olika produkterna värderas. 

Produkter som uppfyller dessa krav bör användartestas för att utvärderas. För beställare och 

användare är det vanligt att användningskrav är något som tas för givet och ett problem vid 

sluttest kan fördröja införandet av produkten. Genom att inkludera en införandeplan som ger 

en översiktlig bild av hur införandet av produkten ska gå till får det att ställa krav på ett 

effektivt införande av produkten (Ottersten & Balic, 2010). 
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6 Skolplattform 

I detta kapitel presenteras det IT-system vår fallstudie baseras på. Vi ger en introduktion till 

vad Skolplattform är och beskriver varför systemet är uppdelat i de fem olika 

upphandlingarna. Namnen på de fem olika IT-stöden ges tillsammans med en förklaring vad 

lösningen avser att tillföra Skolplattform. 

6.1 Ett nytt IT-system för en bred grupp användare 

Skolplattform är Stockholms stads nya IT-satsning för att minska den administrativa bördan 

lärare idag har inom verksamheten. Upphandlandet av det nya systemet är en satsning mot 

Stockholms stads vision, “En skola i världsklass”, och ska flytta tid från det administrativa till 

elevernas lärande (Stockholms stad A, 2014). Skolplattformen ska fungera som en 

helhetslösning för samtliga skolformers behov, idag och i framtiden, inom Stockholms stad 

(Stockholms stad B, 2013). 

 

Användarbasen för Skolplattform förväntas vara cirka 300 000 användare med anknytning till 

förskolan, grundskolan, gymnasium eller vuxenutbildning. Det framtida skolplattformen ska  

ersätta den nuvarande flora av olika system där Fronter, Skolwebb och Bosko bara är några i 

mängden. Systemet ska vara tillgängligt för elever, vårdnadshavare, pedagoger och 

administratörer där alla ska ha tillgång till information baserat på deras roll i systemet 

(Stockholms stad A, 2014). 

6.2 Skolplattform i fem delar 

Det nya systemet kommer att vara uppdelat i fem delar för att på så sätt vara modulärt och 

utbytbart när ny teknik kommer. Dessa fem delar upphandlas därför separat och en ensam 

leverantör är således inte ansvarig för systemets helhet vilket i sin tur gör att Stockholms stad 

ej låser in sig på grund av teknik och därför får ett flexibelt och fritt system (Stockholms stad 

A, 2014). 

6.2.1 IT-stöd för barn- och elevregister 

IT-stöd för barn- och elevregister avser att hantera ett register med information om alla barn 

och elever i Stockholms stad. IT-stödet möjliggör hantering av viktiga funktioner så som 

hantering av personuppgifter, studieplan och utbildning med mera. Det ska även gå att föra 

skolpliktsbevakning och informationsutbyte med andra interna system, till exempel CSN 

(Stockholms stad B, 2013). 

6.2.2 IT-stöd för hantering av elevdokumentation 

IT-stöd för hantering av elevdokumentation avser att hantera all typ av elevdokumentation för 

Stockholms stads skolformer. Dokumentationen innefattar betyg, utvecklingsplaner, 

omdömen och nyckelorden för det nya systemet är enkelhet och tydlighet. En stor del av IT-
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stödets användare kommer endast att använda systemet en gång per termin och därför är det 

av stor vikt att det är lätthanterligt vid den tidpunkten (Stockholms stad C, 2013).  

6.2.3 IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro 

IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro avser att vara ett gemensamt system för 

rapportering av all frånvaro samt närvaro för alla skolformer. Fokus ligger på att göra 

anmälning av frånvaro respektive närvaro till en enkel process. Det ska gå att föra statistik 

och automatiskt rapportering till vårdnadshavare (Stockholms stad D, 2014).  

6.2.4 IT-stöd för pedagogiskt material 

IT-stöd för pedagogiskt material avser att fungera som ett system där 

utbildningsverksamhetens pedagoger ska kunna skapa och sammanställa digitalt läromaterial 

som är anpassat till dagens syn på digitala läromedel. På grund av den ständiga tekniska 

utveckling vi idag har förväntas lösningen kräva mycket förändring under avtalsperioden för 

att kunna möta framtida förändringar (Stockholms stad E, 2013).  

6.2.5 IT-stöd för pedagogiskt genomförande 

IT-stöd för pedagogiskt genomförande avser att fungera som ett system för samverkan och 

delaktigheten mellan pedagog och elev genom tillämpade enheter så som datorer och 

surfplattor. IT-stödet kommer att omfatta ett stort antal användare och därför läggs stor vikt 

på enkelhet, tydlighet och ett bra gränssnitt. IT-stödet ska bidra till ett bättre lärande och ska 

möta verksamhetens krav som tillkommer när varje elev tilldelas en egen enhet så som dator 

eller surfplatta (Stockholms stad F, 2013).   
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7 Dokumentstudie 

Denna studie består av en dokumentstudie utav de fem förfrågningsunderlag som upprättats 

för upphandling av Stockholms stads nya IT-satsning skolplattform. Valet av upphandling är 

baserat på antalet IT-stöd upphandlingen omfattar samt att det direktiv Stockholms stad valt 

för att välja ett vinnande anbud är baserat på är det första direktivet, det ekonomiskt mest 

fördelaktiga. Vi har valt att studera hur Stockholms stad konverterat olika typer av krav för 

IT-stöd till kvantitativa mervärden för att på så sätt kunna vikta dessa i 

förfrågningsunderlaget till upphandlingen.  

7.1 Jämförelsetal för anbud 

Jämförelsetalet är den avgörande siffran för vilket det vinnande anbudet blir i upphandlingen. 

Det anbud som tilldelas kontraktet är det anbud med lägst jämförelsetal. Jämförelsetalet 

beräknas enligt formeln: 

Jämförelsetal = U * (1 + P * (1 - M)) 

där: 

U = Utvärderingspris 

P = Maximalt påslag på utvärderingspriset för ett anbud som inte erbjuder några utökade 

åtaganden utöver grundläggande kravuppfyllelse 

M = Anbudets måluppfyllelsegrad 

 

Exempel på hur jämförelsetal räknas ut baserat på ovanstående formel kan skådas i figur 5 

nedan. 

 
Figur 5: Räkneexempel av jämförelsetal 

Källa: Anbudsinbjudan ur förfrågningsunderlaget för IT-stöd för barn och elevregister 

 

Den post vi val att studera är “Anbudets måluppfyllelsegrad (M)”. Denna post är direkt 

baserad på de kvantitativa mervärden anbudsgivaren tillgodoräknas utöver det angivna priset 

för att på så sätt följa det första direktivet i LOU. 
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7.2 Anbudets måluppfyllelsegrad 

Anbudets måluppfyllelsegrad baseras på anbudets totalt antal uppnådda utvärderingspoäng 

dividerat på maximalt antal möjliga utvärderingspoäng. Utvärderingspoängen i samtliga fem 

upphandlingar för skolplattform är baserad på tilldelningskriterierna “införande”, 

“funktionalitet”, “standardprodukter”, “mobilitet” samt ett systemspecifikt 

tilldelningskriterium. Tilldelningskriterierna är Stockholms stads sätt att nämna aspekter som 

är kopplade till föremålet för kontraktet i enlighet med första direktivet i LOU. Utvärderingen 

av dessa tilldelningskriterier är uppdelade i två kategorier och beskrivs i punkterna nedan. 

7.2.1  Fasta åtaganden som ger bestämda poäng 

I samtliga fem förfrågningsunderlag för upphandlingarna finns en svarsmall som benämns 

som bilaga 2 i samtliga upphandlingar. Denna svarsmall ska alla anbudsgivare fylla i. I 

bilagan svarar anbudsgivaren med fasta svarsalternativ på krav och tilldelningskriterierna 

“pris”, “standardprodukter”, ”införande” och “funktionalitet”. Genom att uppfylla krav 

tillgodoräknas anbudsgivaren inga utvärderingspoäng, dessa krav är obligatoriska att uppnå 

för att kunna lägga ett giltigt anbud. För att tilldelas utvärderingspoäng utifrån ifyllnad av 

bilagan kan leverantören utöver kraven erbjuda att uppfylla specifika delkriterier som finns 

för tilldelningskriterierna “standardprodukt” och “funktionalitet”. Stockholms stad gör ej en 

bedömning av de svar som ges i denna bilaga. De svar som anbudsgivaren ger är bindande 

och tas med i avtalet med det vinnande anbudet. 

7.2.2  Utvärdering av övriga tilldelningskriterier 

Utvärderingspoäng kan även tilldelas anbudsgivaren om denne gör åtaganden för 

tilldelningskriteriet “mobilitet” och det tilldelningskriteriet som är specifikt för det enskilda 

IT-stödet. Uppfyllelse av krav för dessa två tilldelningskriterier kan precis som i den andra 

kategorin inte ge utvärderingspoäng. En anbudsgivare kan inte heller tilldelas 

utvärderingspoäng för funktionella delkriterier inom dessa tilldelningskriterier som redan 

finns i svarsbilagan. Endast åtaganden som inte redan omfattas av kravspecifikationen kan 

således ge utvärderingspoäng i tilldelningskriterierna. De åtaganden anbudsgivaren gör 

utvärderas av en tillsatt arbetsgrupp med sakkunniga inom området. 
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7.3 Gemensamma tilldelningskriterier för samtliga fem IT-stöd 

I detta delkapitel ges en kort beskrivning av de tilldelningskriterier som är återkommande i 

samtliga anbudsinbjudningar för de fem IT-stöden. Det som nämns som  tilldelningskriterier 

motsvarar de aspekter det första direktivet LOU kräver att upphandlaren beskriver för 

föremålet. 

7.3.1 Pris 

Anbudsgivaren lämnar in prisuppgifter i bilaga 2 utefter definierade priskategorier. Posten 

utvärderingspris baserar på de prisuppgifter anbudsgivaren lämnar in och är en ren ekonomisk 

punkt i anbudet. Pris har inte vidare studerats då det ej är baserat på något mervärde utifrån 

krav utan en direkt angiven summa från anbudsgivarens svar i bilagan.  

7.3.2 Införande 

Tiden anbudsgivaren anger för införandet av det nya IT-stödet kan ge utvärderingspoäng om 

produkten kommer att vara färdigutvecklad före det sista angivna datumet. En införandeplan 

ska finnas i anbudet som ligger till grund för införandet av det nya IT-stödet. Införandeplanen 

skall innehålla en redovisning av hur anbudsgivaren planerar att utföra faserna design, 

konstruktion, test/verifiering och produktionssättning/överföring. 

7.3.3 Funktionalitet 

Anbudsgivaren kan göra fasta åtaganden där denne erbjuder att uppnå icke-obligatoriska 

delkriterium i svarsmallen för funktioner i IT-stödet och respektive delkriterium ger ett 

bestämt antal utvärderingspoäng. Utvärderingspoängen är baserad på hur viktigt delkravet 

anses vara för lösningen och en anbudsgivare som uppnår ett viktigt delkrav tilldelas således 

en högre poäng än en anbudsgivare som uppnår ett mindre viktigt delkrav. 

7.3.4 Standardprodukter 

Anbudsgivaren kan svara i bilagan att krav och funktionella delkriterier kan ingå i deras 

standardprodukter. Om det inte är en del av standardprodukten kan de istället svara så att 

hantering av delkriteriet motsvarar en hantering så som i standardprodukten. Om 

anbudsgivaren svarar att kravet eller delkriteriet ingår som en del av standardprodukten binder 

sig denna till att vidareutveckla den aktuella lösningen om förändringar i lagen skulle kräva 

så. Anbudsgivaren förbinder sig även till vidareutveckla lösningen i takt med att marknaden 

utvecklas och nya tekniker och standarder tas fram. Dessa två utvecklingskrav måste ske i 

form av nya releaser av den berörda delen och ska integration av den nya lösningen ska ske 

utan att det uppstår problem med systemet som är i drift. 
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7.3.5 Mobilitet 

En stor andel av arbetet tros kommas göra på mobila enheter såsom smartphones och 

surfplattor. Dessa mobila enheter är viktiga redskap för många blivande användare och ett 

responsivt system är därför viktigt. I och med att mobila enheter blir ett allt vanligare redskap 

så ställer användare allt högre krav på att IT-stöden ska fungerar på dessa enheter. 

Syftet med mobilitet som ett tilldelningskriterium är att se till att möta dessa behov och få ett 

IT-stöd som har anpassade lösningar för mobila enheter. 

7.4 Specifika tilldelningskriterier för enskilda IT-stöd 

I detta delkapitel ges en kort beskrivning av de tilldelningskriterier som förekommer i max två 

av upphandlingarna. Till skillnad från tilldelningskriterierna beskrivna i 7.4 är dessa 

formulerade specifikt för den upphandling de finns och är således inte generella för alla fem 

upphandlingar. Alla tilldelningskriterier är formulerade på så sätt att Stockholms stad ber om 

en effekt och inte en funktion. 

7.4.1 IT-stöd för barn- och elevregister - Manuella rutiner vid fördelning av resurser 

Stockholms stad efterfrågar i anbudsinbjudan att ett par arbetsprocesser skall kunna hanteras 

med hjälp av massoperationer. Detta innebär att användaren kan utföra operationer i systemet 

där fler än ett objekt påverkas samtidigt. Den efterfrågade effekten är att användaren slipper 

utföra monotona upprepade manuella rutiner för varje objekt som skall hanteras. Alternativet 

till massoperationer är en helt automatisk lösning där användaren inte behöver utöva något 

arbete vilket skulle betyda maximal effekt.  

7.4.2 IT-stöd för hantering av elevdokumentation - Administrativa arbetsuppgifter för 

pedagogerna – tre delkriterier 

Stockholms stad efterfrågar i detta tilldelningskriterium en effekt som syftar till att minimera 

och förenkla de administrativa arbetsuppgifterna för pedagogerna genom anbudsgivarens 

lösning för hantering av elevdokumentation. Med elevdokumentation menas arbetsmoment så 

som betygsregistrering, kontakt med vårdnadshavare, utvecklingsplaner samt hantering av 

åtgärdsprogram.  För att tilldelningskriteriet skall ge utvärderingspoäng måste anbudsgivaren 

påvisa att den förslagna lösningen kommer att bidra till effektivare arbetsmoment inom något 

av följande tre delkriterier.  

 

Delkriterium 1: Regelstyrd bevakning 

Regelstyrd bevakning innebär implementation av automatiska bevakningsåtgärder som styrs 

av ett tekniskt regelverk. Detta kan betyda att till exempel varningsmeddelande kommer upp 

när lösningen märker att en åtgärdsplan behövs uträttas för en elev. 

 

Delkriterium 2: Återanvändning av information 

Återanvändning av information avser att effektivisera användandet genom att system 

återanvänder redan befintlig information. 
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Delkriterium 3: Utföra massoperationer 

Utförande av massoperationer inom detta tilldelningskriterium avser samma funktionalitet 

som tidigare nämnts i 7.4.1. 

 

7.4.3 IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro - Administrativa arbetsuppgifter 

för pedagogerna – fyra delkriterier 

Detta tilldelningskriterium syftar till uppnå en effekt för att minimera och förenkla de 

administrativa arbetsuppgifterna för pedagogerna och beskrivs utförligare i punkt 7.4.2. Detta 

tilldelningskriterium är baserat på de tre delkriterierna beskrivna i 7.4.2 punkt men har utöver 

det ett extra delkriterium. 

 

Delkriterium 4: Kontextkänslig registrering (context aware) 

Kontextkänslig registrering innebär att lösningen känner av vilken information fält skall fyllas 

med utifrån den uppgift användaren utför. Detta innebär att information om t.ex. tid, klass och 

ämne redan är ifyllt när pedagogen får upp registreringsformuläret. Detta blir tidssparande då 

pedagogen inte behöver fylla i informationen varje gång. 

7.4.4 IT-stöd för pedagogiskt material / IT-stöd för pedagogiskt genomförande  - 

Anpassningsbarhet mot andra lösningar för pedagogiska system 

Stockholms stad lägger stor vikt på att de två pedagogiska IT-stöden skall vara 

anpassningsbara för att på så sätt uppnå en effekt tillsammans och fungera som ett gemensamt 

system, detta genom att IT-stödet uppnår både tekniska och verksamhetsmässiga aspekter. För 

de tekniska aspekterna gäller det att lösningen baseras på standarder, har alternativa 

möjligheter till anpassning, delar gemensam grunddata med det andra IT-stödet och har en låg 

komplexitet genom få externa beroenden. För de verksamhetsmässiga aspekterna  gäller det 

att lösningen är utformad så att onödiga klippa- och klistra åtgärder ej behövs utföras och att 

användaren av IT-stödet ej behöver starta och växla mellan applikationer för att slutföra en 

process. 

 

De två lösningarna ska under avtalets löptid hela tiden anpassas utifrån förändringar inom 

verksamheten som byte av leverantör eller förändringar i funktionaliteten för IT-stödet. Det är 

upp till anbudsgivaren att motivera hur lösningen kommer att uppnå önskad effekt. 

7.5 Fördelning av utvärderingspoäng för gemensamma tilldelningskriterier 

Under denna rubrik förklaras fördelningen av utvärderingspoängen för de fyra 

tilldelningskriterierna beskrivna i 7.3 som alla förekommer i de fem upphandlingar. 

Gemensamt för samtliga tilldelningskriterier förutom mobilitet är att fasta svar ges i form av 

ett ja/nej eller val av en tidsperiod. Den poäng som uppnås blir då direkt synlig för den som 

lägger anbudet. Den data som presenteras baseras på anbudsinbjudningar och svarsmallar 

från de fem förfrågningsunderlagen.  
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7.5.1 Införande 

Tilldelningskriteriet införande är i alla upphandlingar uppdelat i perioder på tre månader. 

Antalet perioder skiljer sig mellan de olika IT-stöden där antalet valbara perioder antingen är 

sju eller elva. Införande under dessa perioder leder till att anbudsgivaren kan tillgodoräkna sig 

poäng för införandet, dock ger införande i den sista perioden inga poäng och är också 

deadline för införandet. För att uppnå den maximala poängen på krävs det av anbudsgivaren 

har en färdig lösning under den första perioden och poängen minskar i takt med hur sent 

perioden ligger i tiden. 

7.5.2 Funktionalitet 

Tilldelningskriteriet funktionalitet är uppdelat i en poängskala på tre eller fyra olika värden. 

Maxpoängen för detta kriterium fås genom att svara ja på alla delkriterium som finns i 

svarsmallen. Nedanför finns två exempel på delkriterium från svarsmallen till upphandlingen 

för IT-stöd för barn- och elevregister där det första är värt 14,43 poäng och det andra 1,80. 

 

 Lösningen ska ha kontrollfunktion som gör att endast aktuella elever som inte har 

gjort studieuppehåll kan skriva prov. (14,43) 

 Lösningen ska ha funktion för att automatiskt markera studieplanen som vilande när 

en elev gjort studieuppehåll. (1,80) 

7.5.3 Standardprodukter 

Poängen för standardprodukter baseras på antalet krav och delkriterier i upphandlingen. För 

varje krav som kan uppnås genom att erbjudandet som en del standardprodukten ger 

anbudsgivaren ett poäng.  

7.5.4 Mobilitet 

Utvärderingspoäng för tilldelningskriteriet mobilitet återfås genom att anbudsgivaren gör ett 

åtagande att göra lösningen responsiv. En utvärderingsgrupp på Stockholms stad värderar ifall 

åtagandet är tillräckligt för att uppnå den effekt de efter frågar och om poäng ska tilldelas eller 

inte för tilldelningskriteriet. De olika IT-stödens poängindelning skiljer sig på det sätt att två 

system ger allt eller inget och tre system har delpoäng. Delpoängen uppnås genom att 

åtagandet anses uppnå olika grader av den efterfrågade effekten, till exempel att en pedagog 

kan utföra ett specifikt arbetsmoment på den mobila enheten men inte hela lösningen. 

7.6 Utvärderingspoäng för systemspecifika tilldelningskriterier 

Under denna rubrik förklaras fördelningen av utvärderingspoängen för de 

tilldelningskriterium som ej förekommer i alla upphandlingarna utan i max ett eller två fall 

vilka beskrivs i 7.4. Gemensamt för dessa tilldelningskriterier är att samtliga efterfrågar en 

effekt och inte en funktionalitet och anbudsgivaren måste göra ett åtagande i fritext om att 

uppnå det som efterfrågas. Svaren utvärderas sedan av en tillsatt utvärderingsgrupp vid 
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Stockholms stad och anbudsinbjudaren kan därför inte se vilken poäng denna uppnår med sitt 

svar direkt. Den information som presenteras baseras anbudsinbjudningarna från de fem 

förfrågningsunderlagen. 

7.6.1 Manuella rutiner vid fördelning av resurser 

Utvärderingspoängen för Manuella rutiner vid fördelning av resurser baseras på fyra 

arbetsprocesser där anbudsgivaren kan erbjuda massoperationer eller en automatiskt lösning 

för att nå en önskad effekt om minskad arbetsbörda. Dessa arbetsprocesser är  köhantering, 

platshantering, ersättningshantering samt inkomst- och avgiftshantering. Arbetsprocesserna är 

i sin tur uppdelade i arbetsmoment och en anbudsgivare som uppnår minst hälften av alla 

arbetsmoment inom en arbetsprocess tilldelas en fjärdedel av maxpoängen. Uppnås mindre än 

hälften av samtliga arbetsmoment inom en arbetsprocess tilldelas endast en åttondel av den 

maximala poängen. 

7.6.2 Administrativa arbetsuppgifter för pedagogerna med tre delkriterier 

Utvärderingspoängen för Administrativa arbetsuppgifter för pedagogerna är i upphandlingen 

för IT-stöd för hantering av elevdokumentation uppdelad i tre delkriterier beskrivna i 7.4.2. 

En anbudsgivare som uppnår ett enskilt delkriterium tilldelas en tredjedel av den totala 

utvärderingspoängen för tilldelningskriteriet. 

7.6.3 Administrativa arbetsuppgifter för pedagogerna med fyra delkriterier 

Tilldelningskriteriet Administrativa arbetsuppgifter för pedagogerna är i IT-stöd för hantering 

av frånvaro och närvaro fördelad över fyra delkriterier. De tre delkriterierna beskrivna i 7.4.2 

ger en tredjedel av den totala poängen och det fjärde delkriteriet beskrivet i 7.4.4 ger fyra 

fjärdedelar av poängen.  

7.6.4 Anpassningsbarhet mot andra lösningar för pedagogiska system 

Utvärderingspoäng för Anpassningsbarhet mot andra lösningar för pedagogiska system 

återfås genom att anbudsgivaren gör ett åtagande att göra lösningen på det sätt att lösningen 

fungerar som ett helhetssystem. En tredjedel av maxpoängen tilldelas om anbudsgivaren  

inkluderar tekniska eller verksamhetsmässiga aspekter på ett bra sätt. Om båda aspekterna 

antas uppnås på ett bra sätt tilldelas två tredjedelar av poängen och om de antas uppnå båda 

aspekterna på ett utmärkt sätt tilldelas full poäng. 
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7.6.5 En överblick av utvärderingspoängens fördelning 

För att ge en visuell bild över hur poängen är fördelad mellan de olika tilldelningskriterierna 

har vi skapat den tabell som presenteras i figur 6 nedanför. Vi skapade tabellen genom att 

notera hur många poäng varje tilldelningskriterium var tilldelat i samtliga fem 

förfrågningsunderlag för IT-stöden. Vi ställde sedan upp dessa bredvid varandra utifrån den 

ordning vi presenterat dem i kapitel 6.2 med dess totala utvärderingspoäng, en summa 

bestående av de fem tilldelningskriterierna tillsammans.  

 

 
Figur 6: Maxpoäng för de olika tilldelningskriterierna 

Källa: Sammanställning från vardera IT-stöds anbudsinbjudan 

7.7 Stockholms stad arbete med krav 

Stockholms stad har i dessa fem upphandlingar delat upp kraven i tre stora kategorier där de 

kategorierna har flera underkategorier. De tre stora kategorierna är funktionella krav, krav på 

lösningens utformning och krav på tjänsteleveranser. Samtliga krav som ställs i dessa 

kategorier måste uppfyllas för att anbudsgivaren ska kunna lägga ett anbud. 

I och med att systemet kommer bestå av fem separata delar ställs höga krav på samverkan och 

att lösningarna enkelt ska kunna kopplas samman.  

7.7.1 Funktionella krav 

I svarsmallen för anbudet står alla funktionella krav som måste uppfyllas för att bli godkända 

att lägga ett anbud. Detta är en blandning av funktionella krav som lösningen måste uppfylla 

och kan tillexempel vara “Lösningen ska ha funktion för att kunna jämföra elevens nationella 

prov resultat och kursbetyg” och “Lösningen ska ha funktion för att ge samma bedömning till 

alla som samarbetat med en arbetsuppgift utan att behöva gå in i varje elevs 

bedömningsunderlag”.  Det är även under de funktionella kraven som utvärderingspoäng kan 

fås genom att uppfylla delkriterium inom "funktionalitet". 
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7.7.2 Krav på lösningens utformning 

I denna kategori beskrivs kraven utöver de funktionella kraven och är icke-funktionella krav, 

informationssäkerhetskrav och krav på användbarhet. Dessa tre underkategorier har egna 

bilagor i förfrågningsunderlaget och är djupt ingående i sina respektive områden.  

Exempel på dessa krav kan vara hur integrationen ska göras och hur ändringar ska loggas med 

användaridentitet för att man ska kunna spåra vilken användare som gjort ändringen. 

7.7.3 Krav på tjänsteleveranser 

Dessa krav avser att beskriva tjänster som anbudsgivaren ska utföra utöver själva leveransen 

av lösningen. Dessa krav kan hamna under införande, underhåll och vidare utveckling av 

lösningen efter implementation. Här finns det också flertalet bilagor som beskriver de olika 

kraven som finns i respektive underkategorier. 
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8 Analys av Stockholms Stad, kravställning vid upphandling 

I detta kapitel analyseras det arbete med kravställning Stockholms stad gjort under 

upphandlingen. Utifrån resultatet från empirin förklaras det hur Stockholms stad värderar 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt första direktivet i LOU. Vi gör en jämförelse 

av hur Stockholms stad förhåller sig till kravmodellen beskriven i 5.1 och Otterstens och 

Basics teori om att ställa krav utifrån önskad effekt och att ställa krav på leverantören. 

8.1 Hur ett anbud blir det ekonomiskt mest fördelaktiga 

Alla fem upphandlingar inom Skolplattform är gjorda under det första direktivet i LOU och 

för att följa detta direktiv har Stockholms stad valt att definiera fem aspekter i varje 

upphandling som ger utvärderingspoäng. Dokumentstudien visar i kapitel 7.2 att Stockholm 

stad kallar dessa aspekter för tilldelningskriterium och det antal utvärderingspoäng aspekten 

är värd baseras på hur stor vikt denna har i IT-stödet. Anbudsgivaren tilldelas 

utvärderingspoäng baserat på hur stor del av de önskemål om effekter och krav de anses 

uppnå inom aspekten. Den uppnådda utvärderingspoängen beräknas sedan mot den högsta 

möjliga utvärderingspoängen för att på så sätt få fram en måluppfyllelsegrad. 

Måluppfyllelsegraden används sedan i den matematiska formeln beskriven i kapitel 7.1 för att 

få fram ett jämförelsetal och det anbud med lägst jämförelsetal vinner upphandlingen. 

8.2 En tydlig fördelning av olika typer av krav 

Stockholms stad visar på stor förståelse för hur olika typer av krav ska kategoriseras utifrån 

vad de behandlar. Studien visar på att de tydligt delat upp krav efter de kategorier som 

beskrivs i kapitel 5.1 och resultatet tyder på att de arbetat efter en befintlig kravmodell i likhet 

med den som illustreras. Affärs/-verksamhetsmässiga krav motiveras genom att beskriva 

varför Skolplattform upphandlas. Skolplattform i sin helhet har som krav att fungera som ett 

helhetssystem som täcker alla skolformer i Stockholms stad med sina fem IT-stöd. Målet är 

att eliminera de många system som idag finns för att lösa problem som uppstår när 

verksamheten är fördelad mellan olika system. 

 

För användarkrav har Stockholms stad  för samtliga IT-stöd beskrivit vad användarna ska 

kunna göra i systemet och hur det tillför ett värde. Dokumentstudie visar i 7.4.2 och 7.4.3 att 

det är viktigt för myndigheten att lösningen som levereras är konstruerad på ett sådant sätt så 

att pedagogernas administrativa arbetsbörda är minimal. Detta bidrar till att mer tid kan läggas 

på eleverna vilket blir till nytta för verksamheten. Även krav för elevers och vårdnadshavare 

användande beskrivs tydligt. Det ska vara lätt att få tag i studiematerial, se hur elever gör 

framsteg i sitt lärande och föra registrering och rapportering av från- och närvaro. Krav för 

användbarhet har specificerats i vardera av de fem upphandlingarna med hjälp av en 

beskrivande bilaga med information om krav på tillgänglighet, användardokumentation, 

kommunikation och språk. 
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Funktionella krav finns i samtliga upphandlingar för skolplattform beskrivna i en svarsmall 

för anbudsgivaren att fylla i med fasta svarsalternativ. Dokumentstudien visar i kapitel 7.3.3 

och 7.5.2 att kraven är tydligt uppdelade inom kategorierna krav och delkriterium där krav är 

obligatoriska att uppfylla för att få lägga ett anbud. Delkriterierna är ej obligatoriska att uppnå 

men ger utvärderingspoäng om de uppfylls. Samtliga funktionella krav består av en 

ämneskategorisering och en beskrivning på vilken funktion som efterfrågas. Det finns även 

funktionella krav som ej står med i svarsmallen utan som istället ska beskrivas med ett 

åtagande från anbudsgivaren i fritext. Exempel på detta är funktioner som behandlar 

massoperationer eller är helt automatiska. 

 

Precis som så användbarhetskrav är en bilaga i alla upphandlingar för skolplattform visar 

dokumentstudien i kapitel 7.7.2 att även icke-funktionella krav är det. Bilagan beskriver icke-

funktionella krav för lösningen under kategorierna integrationskrav, tillförlitlighet, klienter, 

arkivering och gallring samt metadata. Stockholms stad har utöver denna bilaga ett 

kravdokument specifikt för informationssäkerhet. Bilagan beskriver på vilket sätt behöriga 

användare ska nå riktig information samt hur användning av dessa ska loggas på ett spårbart 

sätt.  

 

Stockholms stad har tydligt definierat krav som syftar till att få de upphandlade produkterna 

att vara en del av ett större system. Detta genom att dela upp hela skolplattformen i fem 

separata upphandlingar vilket i sin tur leder till att delarna blir oberoende av varandra till stora 

delar och dessa komponenter kan därför bytas ut om det så behövs. Dokumentstudien visar i 

7.4.4 och 7.6.4 att det finns ett tydligt krav att båda IT-stöden för den pedagogiska delen 

måste fungera som en helhet, även om de är två individuella IT-stöd och en hög 

utvärderingspoäng tilldelas till det anbud som uppnår detta. Krav ställs på att standarder ska 

användas och att processer ska kunna slutföras utan att starta nya applikationer eller växla 

mellan dem. 

8.3 Fasta krav, delkrav och effekter  

Studien visar på att den formulering av krav Stockholms stad valt att använda varierar mycket 

beroende på vilket tilldelningskriterium kraven tillhör. Vi har utifrån studien identifierat tre 

olika typer av krav vi valt att kalla fasta krav, delkrav och effekter. Fasta krav är icke 

poänggivande förutom i det fall där de är en del av standardprodukten, och på så sätt tilldelas 

en poäng. Delkrav är ett önskemål från upphandlaren som anbudsgivaren kan uppnå genom 

att erbjuda icke-obligatoriska funktioner som efterfrågas eller leverera lösningen innan utsatt  

slutdatum. Det sista kravet vi identifierat är effekter vilket uppnås genom att göra ett åtagande 

och är det krav anbudsgivaren har minst kontroll över.    

 

Vid beskrivning av funktionella krav gör Stockholms stad tvärt om mot vad Ottersten och 

Basic säger i sin teori beskriven i stycke 5.3, att beställaren  inte ska ställa krav på specifika 

funktioner. Kravbeskrivningarna för de individuella kraven i samtliga svarsmallar för de fem 

upphandlingarna är ordagrant beskrivna som en efterfrågan av en funktion eller en 

funktionalitet. Stockholms stad delar upp funktionella krav som obligatoriska och icke-

obligatoriska och vi har därför kategoriserat dem enligt fasta- och delkrav. 
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Till skillnad från beskrivningen av funktionella krav har det specifika tilldelningskriteriet för 

varje enskilt IT-stöd är det stark betoning på att den lösning som efterfrågas är en effekt, inte 

en funktion. Resultatet från studien visar på att alla tilldelningskriterier som är specifika för 

ett enskilt IT-stöd är det tilldelningskriterium som är av högst värde i totalt antal 

utvärderingspoäng. I studien framkom det att kravet på dessa tilldelningskriterier är att 

anbudsgivaren gör ett åtagande i fritext om att uppnå den efterfrågande effekten eller delar av 

den. Detta åtagande utvärderas sedan av en utvärderingsgrupp som i sin tur bestämmer om 

anbudsgivaren ska tilldelas utvärderingspoäng för sitt svar. Detta tyder på att dessa 

tilldelningskriterier är av stor vikt för de enskilda IT-stöden då Stockholms stad visar ett eget 

intresse i att utvärdera det och således tilldelas inte poängen automatiskt på det sätt som det 

görs för funktionella krav. 

8.4 Stockholms stad och krav på leverantören 

Stockholms stad ställer höga krav på leverantören och beskriver i anbudsinbjudan vilka 

former av tjänsteleveranser anbudsgivaren ska utföra utöver leverans av tjänsten. 

Anbudsgivaren måste acceptera att följa krav inom totalt åtta områden där införande, 

utveckling och servicenivåer är några av dessa. Det är endast ett av dessa områden som ger 

utvärderingspoäng vilket är införandet. Om anbudsgivaren inte väljer att acceptera kraven 

inom ett av områdena får denna inte lägga ett bud. Detta visar på att Stockholms stad arbetar 

på det sätt Ottersten och Balic föreslår om krav på leverantören beskrivet i 5.4. 

8.4.1 En värdering av kvalitet och införande från leverantören 

Ottersten och Balic skriver även om att  det är viktigt att ställa krav på standardprodukter och 

ett effektivt införande beskrivet i 5.5. Studien visar i kapitel 7.5.1, 7.5.3 och 7.7.3 att 

Stockholm stad har definierat väl hur de hanterar dessa två aspekter i upphandlingarna. 

Stockholms stad godtar att slutprodukten är i form av en leverantörs standardprodukt. Om 

slutprodukten är ett standardsystem visar studien på att uppfyllda funktionella krav värderas 

med en extrapoäng, undantaget för fasta krav beskrivet i 8.3. De leverantörer som väljer att 

svara på krav och delkriterier som en del av standardprodukten i svarsmallen tilldelas därför 

den möjliga poängen och ett extra utvärderingspoäng utöver det för varje enskilt krav. Om en 

funktion ingår i standardprodukten ställer Stockholms stad kravet att denna funktion måste 

vidareutvecklas i takt med att lag, teknik och standarder ändras för att hålla hög kvalitet. 

Anbudsgivaren binder sig till att leverera nya leveranser av de berörda delarna vilket ger den 

extra poängen. 

 

Stockholms stad förmedlar i förfrågningsunderlaget att de värdesätter ett snabbt införande av 

de nya IT-stöden. Studien visar att det finns grupperade perioder på tre månader där 

anbudsgivaren kan välja under vilken period införandet kommer att göras. Vi ser ett tydligt 

mönster i samtliga upphandlingar där Stockholms stad ger höga utvärderingspoäng för ett 

införande under en period som sker långt innan sista leveransdatum. Ett sådant införande 

kategoriserar vi som ett delkrav då det är poänggivande. Införandet för alla IT-stöd skall göras 

utifrån de införandeplaner som tagits fram. En Införandeplan är viktig att inkludera i 

upphandlingen enligt Otterstens och Balics teori för att kunna ställa krav på ett effektivt 

införande. 
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9 Analys av viktning av utvärderingspoäng för 

tilldelningskriterier 

I detta kapitel analyseras resultatet från den empiriska del som behandlar hur 

utvärderingspoängen är fördelade mellan de olika tilldelningskriterierna. Varför 

tilldelningskriteriernas tilldelade utvärderingspoäng skiljer sig mellan de olika IT-stöden 

förklaras och vikten av dessa motiveras.  

9.1 Olika vikt på tilldelningskriteriet beroende på IT-stöd 

Resultat från studien visar i figur 6 i kapitel 7.6.5 att det tilldelningskriterium som är specifikt 

för det enskilda IT-stödet alltid är det tilldelningskriterium med högst utvärderingspoäng och 

är därför av störst vikt för IT-stödet. I samtliga upphandlingar är det upp till anbudsgivaren att 

göra ett åtagande om effekt som sedan utvärderas av en tillsatt utvärderingsgrupp. 

Utvärderingspoäng för detta tilldelningskriterium fördelas i alla upphandlingar beroende på 

hur stor del av effekten anbudsgivaren åtar sig att uppnå. Den lägsta möjliga delpoäng i de 

fem upphandlingarna är en sjundedel av utvärderingspoängen och finns i tilldelningskriteriet. 

Administrativa arbetsuppgifter för pedagogerna it IT-stöd för hantering av frånvaro och 

närvaro. 

 

Tilldelningskriteriet mobilitet har näst högst utvärderingspoäng i tre av de fem 

upphandlingarna och delar i ett av fallen plats med införande. Dessa tre IT-stöd har alla krav 

på funktioner som ska göra det möjligt för administratörer, pedagoger, vårdnadshavare och 

elever att använda systemet. Till skillnad från IT-stöd med endast administrativt fokus 

kommer de ha en bred grupp av olika typer av användare på olika enheter och det är därför 

mobilitet är av stor vikt. 

 

Det tilldelningskriterium med högst totala utvärderingspoäng efter mobilitet är införande där 

det i två av upphandlingarna har införande utvärderingspoäng. En av dessa upphandlingarna 

är  den mest omfattande upphandlingen av de fem, IT-stöd för barn- och elevregister. 

Införandet är av hög vikt i detta IT-stöd då Stockholms stad vill ha det i bruk så fort som 

möjligt för att ersätta nuvarande system. 

 

De två tilldelningskriterierna som står för lägst antal utvärderingspoäng är funktionalitet och 

standardprodukt där funktionalitet är näst högst värderat i endast ett IT-stöd. Det IT-stöd där 

funktionalitet har ett högt värde är IT-stöd för barn- och elevregistrering, vilket är ett system 

med stor fokus på administrativa processer. Funktionalitet är av större vikt än mobilitet i detta 

IT-stöd då det endast skall användas av administratörer. Standardprodukt har lägst antal 

utvärderingspoäng i samtliga upphandlingar och delar i vissa fall plats med andra 

tilldelningskriterium och väger därför minst i samtliga upphandlingar. 

 

Nedan illustreras en genomsnittlig procentandel för hur stor del av den totala 

utvärderingspoängen varje tilldelningskriterium har i form av ett cirkeldiagram vi skapat 

utifrån statistik i figur 6. Utvärderingspoängen representerar den viktning av olika aspekter 

Stockholm stad gjort under de fem upphandlingarna och en högre procent betyder således att 

en aspekt är av högre vikt. Uträkningen för varje del är baserad på följande formel: 



32 

 

Genomsnittlig procentandel = (tilldelningskriteriets utvärderingspoäng / totalt antal 

utvärderingspoäng) / antal IT-stöd 

 

Detta är ett genomsnitt och den sammanlagda procenten är 99.48% 

 

 
 

Figur 7: Genomsnittlig procentandel av totalutvärderingspoäng 

Källa: Sammanställning från empiri 
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10 Slutsats och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att studera hur olika typer av krav kan värderas när en verksamhet 

upphandlar ett nytt IT-system inom offentlig sektor, för att på så sätt bli ett kvantitativt 

mervärde för att kunna möta det första direktivet för tilldelningsgrund i LOU. I detta kapitel 

presenteras slutsatsen om hur krav kan värderas utifrån resultat från studien. 

 

Den forskningsfråga uppsatsen syftar till att besvara är: 

 

Hur kan krav vid upphandling av ett nytt IT-system värderas på så sätt att de anses 

viktade och därav kan ingå i värderingsgrunden för att välja det vinnande anbudet 

enligt första direktivet i LOU? 

10.1 Slutsats 

Utifrån studiens resultat drar vi slutsatsen att Stockholms Stads arbete med krav är ett tydligt 

exempel på hur det första direktivet i LOU kan tolkas och på så sätt användas som 

tilldelningsgrund för upphandlingen. Stockholms stad använder det de kallar för ett 

jämförelsetal som baseras på pris och antal uppnådda utvärderingspoäng för att välja det 

vinnande anbudet. Jämförelsetalet gör att anbud som uppnår en stor del av deras önskemål 

kan vara mer ekonomiskt fördelaktigt för deras verksamhet än det anbud med det lägsta 

priset. 

 

Stockholms stad har tolkat LOUs krav på att aspekter måste viktas genom att i samtliga fem 

upphandlingar värdera krav i det de kallar utvärderingspoäng. Utvärderingspoängen fördelas 

mellan olika tilldelningskriterier, det Stockholms stad valt att kalla de aspekter som ska tas 

hänsyn till enligt LOU. Antalet utvärderingspoäng ett tilldelningskriterium är tilldelat avgör 

hur stor vikt det har för upphandlingen. En aspekt med ett högt antal utvärderingspoäng väger 

således mer än ett med låg utvärderingspoäng. Detta tillsammans med en bra förklaring av 

vad aspekten har för betydelse för lösningen gör att Stockholms stad tydligt kan motivera en 

aspekts vikt för lösningen. 

 

Utifrån resultatet av hur Stockholms stad gör detta har vi kommit fram till slutsatsen att krav 

kan värderas i form av en poäng som representerar en mänsklig värdering. För att visa vilken 

vikt kravet har för upphandlingen bör poängen baseras på hur stor påverkan slutförandet av 

kravet har för lösningen. Hur poängen tilldelas en anbudsgivare bör baseras på vikten av 

kravet. En poäng som representerar ett krav med liten vikt i upphandlingen kan tilldelas direkt 

medan en poäng som representerar ett krav av stor vikt bör utvärderas av en 

utvärderingsgrupp. Det är även viktigt att förklara hur fördelning av poängen för ett högre 

värderat krav går till. Värdering av krav enligt ovan nämnda arbetssätt uppfyller LOUs krav 

på viktning av aspekter enligt första direktivet och kan appliceras av verksamhet inom 

offentlig sektor vid upphandling av nya IT-system.  
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10.2 Diskussion och förslag på vidare forskning 

Arbetet med denna uppsats har givit oss en förståelse för hur LOU ställer höga krav på 

upphandlarens kompetens inom området och att ett bra arbete enligt det första direktivet 

kräver stora resurser. Att Stockholms stad kommit fram till en poängfördelning för alla 

aspekter och även själva utvärderar många av svaren med hjälp av kunniga inom ämnet är 

uppenbart en svårare process än att välja det anbud med lägst pris. Upphandling på detta sätt 

visar på att den leverantör som i slutändan ska införa systemet har uppfyllt flest önskemål från 

beställaren vilket vi anser vara en positiv sak. Att investera resurser i att börja använda det 

första direktivet borde på så sätt motverka den låga kvalité som kan komma med ett lågt pris 

enligt de rapporter som tagits upp. 

10.2.1 Varför har Stockholms Stad valt detta arbetssätt? En fråga för vidare forskning. 

Vi har i denna studie svarat på hur Stockholms Stad har gjort under fem upphandlingar för att 

välja det vinnande anbudet enligt det första direktivet LOU. Något vi inte svarat på är varför 

Stockholm Stad valt detta sätt att värdera sina krav på. Vart poängen som används för 

viktning kommer ifrån vet vi inte och för att svara på frågor om vad det är som ligger till 

grund för hur och varför poängen är fördelad på detta vis behövs en djupare förståelse för hur 

personerna har tänkt vid arbetet med kraven. Med en kvalitativ intervjumetod hade vi fått 

möjligheten att få personlig kontakt med de involverade och på så sätt få svar på dessa typer 

av frågor. Detta ligger dock utanför uppsatsens område då syftet var att svara på frågan om 

hur krav kan värderas och för att besvara frågan om varför de värderats så behövs det vidare 

forskning. 

10.2.2 En rich insight utan generalisering 

Det är viktigt att poängtera att resultatet av denna uppsats är en rich insight i hur ett enstaka 

fall har värderat sina krav. Värdering och kategorisering av krav utifrån det arbetssätt som 

presenteras i analysen grundar sig endast på den kunskap vi fått från Stockholms stads 

upphandlingar och vi kan således inte påstå att resultatet ska anses som en generalisering. Den 

rich insight vi fått har givit oss kunskap nog att anse att en myndighet kan värdera krav på 

detta sätt, dock kan vi inte säga att de ska. För att resultatet ska kunna representera en 

generalisering av värdering av krav hade vi behövt göra en studie på fler upphandlingar på 

olika myndigheter för att på så sätt kunna utvärdera samband. Det faktum att vi endast gjort 

detta på fem upphandlingar av en myndighet leder till att resultatet inte representerar en 

generalisering för hur en myndighet ska göra, men det var heller inte syftet med uppsatsen. 

 

Stockholms stads val att separera sina krav i tre kategorier, fasta krav, delkrav och effekter ser 

vi som en uppdelning med fokus på kontroll. Möjligheten att i samtliga upphandlingar själva 

kunna utvärdera ett anbuds svar i fritext vid efterfrågan om en effekt på det mest viktade 

tilldelningskriteriet ger dem möjlighet att själva tolka den förslagna lösningen. Att de inte 

efterfrågar en effekt i ett fast- eller delkrav kan vara en fråga om resurser, då efterfrågan av en 

effekt enligt vår uppfattning bör bemötas med ett öppet svar vilket i sin tur behöver 

utvärderas. 
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Enligt teorin bör alla typer av krav formuleras som effekter vilket i sin tur skulle begränsa 

kategoriseringen av dessa till endast krav formulerade utifrån behovet av en effekt. Att 

anbudsgivaren skulle ge ett utvärderingsbart svar i fritext är dock en omöjlighet med tanke på 

det stora antalet krav upphandlingarna innehåller. Vissa krav måste formuleras på så sätt att 

de uppnår en exakt efterfrågan, inte en tolkning av den, för att möta verksamhetens behov.  

Stockholms stads val att dela upp krav i tre olika kategorier är enligt oss inte på något sätt 

felaktigt då de enligt vår studie tydligt speglar deras behov. Vi anser dock att det är fullt 

möjligt att formulera ett fast- eller delkrav som en effekt i de fall där det finns ett sådant 

behov att utvärdera svaret, även om så aldrig var fallet i vår studie.  

 

Om det sätt Stockholms stad valt att både kategorisera och värdera sina krav på har lett till att 

det system som införs är det ekonomiskt mest fördelaktiga i realiteten är inget vi kan bevisa. 

Alla fem upphandlingar har gått igenom och tilldelats en leverantör men inget av IT-stöden är 

ännu infört och är därför endast i teorin det ekonomiskt mest fördelaktiga. Det kan därför vara 

intressant att i framtiden se hur dessa IT-stöd utvärderas och om de följer vår teori om att inte 

vara av låg kvalité på grund av att upphandlingen gjordes under det första direktivet. 
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