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Sammanfattning 

 

När det offentliga väljer att upphandla välfärden och köpa in tjänsteutförandet från fristående 

vårdbolag följer ett behov av nya verktyg för att driva välfärden i önskad riktning. Den här 

uppsatsen söker beskriva hur kommunala tjänstemän bemöter konsekvenserna av trenden att 

omvandla de byråkratiska välfärdssystemen till marknader för välfärdstjänster och utvecklar nya 

verktyg för styrning. Utgångspunkten för undersökningen är de förfrågningsunderlag tjänstemännen 

formulerar och som utgör grunden för upphandlingsprocessen. Fördjupad kunskap om hur 

upphandlingsprocessen utformas i praktiken samlas genom intervjuer med ansvariga tjänstemän vid 

Uppsala Kommun samt marknadschefen vid ett av kommunens utförarbolag. 

Undersökningen visar att tjänstemännen lägger stor vikt vid formuleringen av obligatoriska 

krav som utförarna måste leva upp till för att maximera de boendes välmående. Dessa krav utformas 

för att stärka tydlighet, uppföljningsbarhet och standardisering. Detta görs genom att öka mängden 

krav, använda och skapa normer för hur verksamheten bör bedrivas och att stärka professionella 

yrkesgruppers roll. 

 

 

 

Nyckelord: Offentlig Upphandling, Public contracting, Marknadisering, Marketization, 

Äldreomsorg, Äldreboenden, Actor-network theory. 
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1. Inledning 

 

Under de senaste årtiondena har stora delar av de offentliga välfärdssystemen i OECD-området 

omorganiserats till marknader för välfärdstjänster (OECD, 2005). Ett av de vanligaste uppläggen för 

sådana reformer är att omorganisera offentliga vårdutförare till vårdbolag och använda offentliga 

upphandlingar för att låta privata vårdbolag delta i konkurrensen (Warner & Hefetz, 2008, s.156f). I 

forskningen brukar denna reformtrend kallas marknadiseringen av välfärdssektorn (Blomgren & 

Sundén, 2009). Trenden kan betraktas som en del av den större reformvågen New Public 

Management, som sedan 1980-talet genomsyrat hur det västerländska samhället organiserar det 

offentliga (Szebehely, 2011). I Sverige syns trenden i att den procentuella andelen äldreomsorg som 

utförs i privat regi ökat från 1% vid avregleringen 1990, till 16% år 2010 och till 20% år 2012 (Stolt, 

Blomqvist & Winblad, 2011, s.560; Socialstyrelsen 2012).   

När offentliga organisationer väljer att köpa välfärdstjänster, istället för att utföra dem i egen 

regi, väljer de samtidigt att organisera välfärdssektorn utifrån marknadsmekanismer (Forssell & 

Kostrzewa, 2009). I det privata näringslivet brukar företag som köper in komplexa produkter arbeta 

i nära och långvariga samarbeten med sina leverantörer. Både för att göra inköpsprocessen enklare 

och utveckla produktkvaliteten över tid (Lian & Laing, 2004). I välfärdssektorn är tjänstekvalitet 

ofta ett komplext område. Dels för att det sällan är tydligt vilka mått som visar på kvalitet, och dels 

för att välfärdstjänster ofta syftar till mål som inte enkelt mäts utifrån marknadens logik. Till 

exempel är en hög efterfrågan på vård- och omsorg inte nödvändigtvis ett tecken på framgång 

(Lindgren, 2014). Offentliga organisationer är dessutom enligt Lagen om offentlig upphandling 

(SFS 2007:1091), tvungna att hålla ett ”armlängds” avstånd till sina leverantörer, begränsa längden 

för alla tjänsteavtal och upphandla verksamheten på nytt när avtalet löpt ut. På grund av detta måste 

det offentliga hitta andra metoder för att säkerställa kvaliteten i de inköpta tjänsterna. 

Kraven som ställs på offentliga upphandlingar medför höga krav på de upphandlande 

tjänstemännens förmåga att beskriva exakt vilken tjänst och kvalitetsnivå omsorgsutförarna ska 

leverera (Forssell & Norén, 2004; Socialstyrelsen, 2012). Beskrivningen ska dessutom vara 

tillräckligt tydlig för att kunna fastställa att den tjänst som levererats håller rätt kvalitet (Callon, 

Méadel & Rabeharisoa, 2002; Isaksson, 2012). Samtidigt som tjänstemännens beskrivning måste 

uppfylla kraven på tydlighet måste upphandlingsprocessen vara effektiv nog för att nyttan att 

upphandla verksamheten fortsätter vara större än att bedriva välfärden i egen regi. Därför kommer 

marknadiseringstrenden att kännetecknas av att det offentliga utvecklar och använder strategiska 

verktyg för att styra välfärden i önskad riktning (Johansson, 2008; Socialstyrelsen, 2012; Vision, 

2013; Freidson, 2001). 
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I Uppsala Kommun finner vi ett konkret exempel på sådana strategiska ambitioner i debatten 

om kommunens upphandlingar av äldreboenden. Efter att media uppmärksammat upprepade brister 

i den upphandlade äldreomsorgens verksamhet och rapporteringsrutiner enades kommunens 

politiker om att en ny upphandlingsmodell behövdes för att säkra tjänstekvaliteten (Wolters, 2014a). 

För detta ändamål föreslog politikerna att upphandlingsmodellen skulle sätta kvalitet över lägsta 

pris som primärt kriterium för vilket anbud som vinner upphandlingen (Wolters, 2014b; 

Äldrenämnden, 2015). Hur kommunens tjänstemän arbetar med att omsätta sådana ambitioner till 

en strategi för upphandlingsmodellen leder oss till uppsatsens frågeställning. 

 

1.1 Forskningsfråga 

 

 Hur arbetar Uppsala Kommuns tjänstemän med upphandlingsrutiner i syfte att utveckla en 

högkvalitativ äldreomsorg? 

 

1.2 Syfte 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka och beskriva hur tjänstemän vid Uppsala Kommun arbetar med 

att utforma strategiska verktyg för att uppnå kommunpolitikens vilja att balansera kvalitet och 

priseffektivitet i upphandlingsarbetet. Genom att beskriva hur tjänstemän arbetar med kvalitets- och 

verksamhetsstyrning i offentliga upphandlingar söker uppsatsen bidra till forskningen med specifik 

kunskap om hur försök till strategisk styrning görs i praktiken. De slutsatser som dras utifrån 

undersökningen kan både ge praktiker insikter gällande upphandlingspraktiker och ligga till grund 

för jämförande studier och utvidga teoribildningen. 
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2. Teoretiskt ramverk 

 

Här presenteras en forskningsöversikt över marknadiseringens effekter på välfärdssektorn och 

äldreboenden generellt, samt Uppsala Kommuns upphandlingsrutiner för äldreboenden specifikt. 

Därefter presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. 

2.1 Litteraturöversikt – marknadiseringen av välfärden 

Forskningen kring marknadiseringstrendens effekter på det offentligas upphandlingspraktiker kan i 

skandinavisk kontext illustreras med hjälp av tre huvudspår. 

Det första huvudspåret diskuterar marknadiseringens drivkrafter och effekter utifrån 

ekonomiska, sociala och styrningsperspektiv på ett nationellt plan (Blomgren & Sundén, 2009; 

Meagher & Szebehely, 2010; Szebehely 2011; Hartman, 2011). Det andra huvudspåret utgår från 

ett ”bottom-up”-perspektiv (Kamp & Hvid, s.229) och fokuserar på hur vårdtagare och anställda 

påverkas av marknadiseringen (Gustafsson & Szebehely, 2009; Meinow, Parker & Thorslund, 2011) 

För den här undersökningen är det tredje huvudspåret mest relevant. Där undersöks de 

tjänstemän som verkställer politiska direktiv och sköter upphandlingen av välfärden (se 

Socialstyrelsen 2012, s.7; Forssell & Norén, 2004, 2007; Lian & Laing, 2004; Isaksson, 2012). 

Inom detta forskningsfält menar Johansson (2008) att det finns en kunskapslucka som följer av att 

forskningen tenderar att fokusera på konsekvenserna av att flytta tjänsteproduktionen från den 

offentliga byråkratin till en marknad. Därigenom förbises de styrmekanismer som marknadiseringen 

möjliggör och som används vid upphandlingar för att höja välfärdens effektivitet och kvalitet 

(Johansson, 2998, s.244ff). Den här uppsatsens syfte är, delvis, ett försök att fylla i denna 

kunskapslucka. 

Genom att de aktiviteter som ingår den offentligt finansierade äldreomsorgen specificeras i 

ett avtal, prissätts och handlas med blir styrningen av välfärden en leveranshanteringsfråga. Det 

finns ett antal publikationer som beskriver hur tjänstemän använder olika marknadsmässiga 

styrmekanismer för att upprätta bindande leverantörsavtal (Lian & Laing, 2004; Forssell & Norén, 

2004, 2007; Lindberg & Blomgren, 2009; Isaksson, 2012). Att lyckas konstruera ett avtal som 

säkerställer hög kvalitet och samtidigt möter de krav som lagen ställer på avstånd mellan aktörerna 

har visat sig lättare sagt än gjort. Problematiken handlar om att konstruera ett avtal som bemöter 

kraven på tydlighet och möjligheten till effektiviseringar och kvalitetshöjningar. Samtidigt ska 

avtalet vara uppföljningsbart och gå att utvärdera för att fastställa att rätt tjänst med rätt kvalitet 

levererats. Hur denna problematik hanterats i Uppsala Kommun undersöks av Anders Forssell & 

Lars Norén i en studie från 2002 (2004, 2007), där de beskriver hur tjänstemän vid kommunen 
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arbetade med upphandlingsprocessen ur två olika perspektiv. 

Forssell & Norén (2004) fann att kommunens tjänstemän underlättade produktbeskrivningen 

genom att konstruera en standardiserad modell där anbudsgivarna själva fick beskriva den tjänst de 

erbjöd och till vilket pris. För att enkelt och objektivt kunna utvärdera den ekonomiska nyttan hos 

inkomna anbud konstruerades även en värderingsmodell, som möjliggjorde kalkylering av vilket 

alternativ som var mest fördelaktigt. Dessa två verktyg kallas för kvalificeringsverktyg respektive 

kalkyleringsverktyg (Forssell & Norén, 2004). Dessa upphandlingsverktyg bidrog till att göra 

upphandlingen objektiv, transparent och kostnadseffektiv. Modellen bidrog även till 

kvalitetsutveckling, då utförarna fick definiera hur tjänstens innehåll bäst omsattes till verksamhet 

baserat på sin professionella kunskap.  

Modellens standardisering möjliggjordes genom tjänstemännens förtroende för utförarnas 

professionalitet samt genom informella kommunikationskanaler mellan utförare och beställare, 

menar Forssell & Norén (2004). Dessa informella kontakter innebar att kravformuleringen kunde 

göras mindre detaljerad, eftersom det samtidigt blev möjligt att lösa problem som uppstod i 

verksamheten genom samarbete (Forssell & Norén, 2007). Lösningen var känslig för ytterligare 

reformer, menar Forssell & Norén (2007), då marknadsiseringsreformer generellt medfört att 

professionellas roll i välfärdssektorn tonats ned (s.217; Freidson, 2001; Lian & Laing, 2004). 

Forssell & Noréns studie kommer att tjäna som utgångspunkt för att undersöka hur Uppsala 

Kommuns tjänstemän arbetar idag. 

 

2.2 Transaktion eller relation? 

I fråga om förhållandet mellan upphandlingens parter, beställare och utförare, finns två allmänna 

perspektiv på förhållandet: transaktionsinriktning eller relationsinriktning (Lian & Laing, 2004). 

Transaktionsansatsen, är den typ som kännetecknar offentliga upphandlingar och som 

präglas av perspektivet på varje utbyte som en separat transaktion gjord mellan två distanserade 

parter för att maximera konkurrensens fördelar (”transactional approach”, Forssell & Norén, 2007, 

s.206; Lian & Laing, 2004, s.248).  Den typ av långvariga och nära förhållanden som är vanlig i det 

privata näringslivet brukar kallas för relationsansatsen (Lian & Laing, 2004). 

Att det offentliga, kanske motvilligt, antar transaktionsansatsen förklaras av att europeisk 

upphandlingslagstiftning baseras på neoklassiskt nationalekonomiska antaganden (Lian & Laing, 

2004). Transaktionsansatsen bygger på samma nyklassiska antaganden om den fria konkurrensens 

mekanismer som ett ideal för att maximera nyttan i ekonomiska utbyten (Lian & Laing, 2004). 

Argument baserade på konkurrensutsättningens fördelar har även varit särskilt pådrivande i 



6 

 

lagstiftningen kring äldreomsorg specifikt (jfr Meagher & Szebehely, 2010, s.7-13 & 23ff). På 

grund av denna gemensamma grund kommer transaktionsansatsen att bli en rimlig tillämpning av 

LOU i upphandlingssituationer (Forssell & Norén, 2004).  

 För att upphandlingar inom ramen för transaktionsansatsen ska vara framgångsrika är det 

viktigt att kunna specificera den tjänst som efterfrågas i termer av mål på kort och längre sikt, för att 

möjliggöra kontroll att den beskrivna tjänsten levererats (Forssell & Norén, 2007; Callon m.fl., 

2002). Vidare krävs en fungerande och balanserad konkurrens på marknaden för att kommunen ska 

kunna välja det mest fördelaktiga alternativet utifrån pris och produktkvalitet (Warner & Hefetz, 

2008; Forsell & Norén, 2007).  

 

2.3 Att handla med välfärdsinsatser – perspektivet på marknaden 

För att beskriva hur kommunens tjänstemän agerar på marknaden, samtidigt som de söker forma 

marknaden för att säkra tillgången och kvaliteten i välfärden, används aktör-nätverksansatsens 

(”actor-network theory”, ANT) perspektiv på marknaden (Helgesson, Kjellberg och Liljenberg, 

2004; Callon, 1998a; Latour, 2015). ANT beskriver marknaden som summan av samtliga aktiviteter 

som betraktas vara marknadsmässiga, exempelvis: köpslående, transaktioner och marknads-

regleringar. När sådana handlingar upprepas befästs de successivt som normer eller regler för hur 

marknaden fungerar och hur aktörer ska bete sig på en marknad; exempelvis genom framväxande 

lagstiftning. Kort sagt både deltar aktörer i marknaden genom att bete sig marknadsmässigt och styr 

marknadens utveckling genom att försöka påverka dessa normer (Callon, 1998a; Helgesson, 

Kjellberg och Liljenberg, 2004; Latour, 2015). Genom detta filter kan vi även förstå Johanssons 

(2008) kritik av att forskningen enbart fokuserat på marknadiseringens effekter och förbisett den 

roll kommunernas tjänstemän har i att forma den välfärdsmarknad som växer fram. 

För att beskriva hur kommunen arbetar med sina upphandlingsrutiner utifrån ANT blir tre 

begrepp särskilt användbara. Dessa begrepp är: inramning (”framing”, Callon, 1998a, s.12-19, 

1998b, 248ff; Forssell & Norén, 2004, s.80ff), kvalificering (Forssell & Norén, 2004, 

s.78ff; ”qualification”, Callon m.fl., 2002, s.197ff) och översättning (Forssell & Norén, 2004, s.79; 

Helgesson, Kjellberg och Liljenberg, 2004, s.43ff; Latour, 2015). 

Inramning handlar om hur aktörerna skapar en kontext som håller samman olika objekt på 

ett meningsfullt sätt (Latour, 2015). Forssell & Norén (2004) beskriver begreppet som ”hur aktörer 

försöker organisera marknadsplatsen på ett sätt som gör utbytet av varor och tjänster möjligt” (s.78). 

För att ett ekonomiskt utbyte ska bli möjligt måste vissa attribut hos objektet stabiliseras och göras 

mätbara, för att möjliggöra utvärdering och prissättning (Callon, 1998b). Detta förutsätter att det 

finns inramning där begrepp som pris, köpare och säljare finns definierade. Därigenom är 
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marknaden en nödvändig inramning för handel, eftersom begreppen definieras i förhållande till just 

marknaden. Inramningen av ett enskilt objekt förstås som den process varigenom produkten 

konstrueras och sätts i förhållande till en viss kontext genom att fastställas i ett avtal. Därför blir 

även produktdefinitionen ett ramverk som alla de aspekter som efterfrågas hos tjänsten, exempelvis 

äldreomsorgens aktiviteter och dess kvalitet, måste anpassas till för att ett marknadsutbyte ska bli 

möjligt. För att kunna köpas in och säljas måste äldreomsorgen vara en produkt på en marknad. 

Kvalificering är den process där olika kvalitativa attribut, exempelvis utbud, efterfrågan, 

köpare och pris, binds till ett objekt (Callon m.fl., 2002). Kvalificeringen av en enskild produkt 

förstås som hur upphandlingens aktörer specificerar den tjänst som upphandlas (Forsell & Norén, 

2004). Till exempel börjar kvalificeringen av en produkt ofta redan i utvecklingsstadiet: tillverkaren 

rådfrågar presumtiva konsumenter om smak, färg och andra attribut som väcker deras efterfrågan. 

Dessa attribut kommer sedan att bindas till ett konkret objekt när produkten tillverkas, vilket 

tillskrivs ett pris och handlas med (Callon m.fl., 2002). Kvalificering av produkter förstås därför 

som en normerande process, där olika parter förhandlar om vilka attribut tjänsten ska ha och hur 

dessa ska mätas och utvärderas. 

 Skillnaden mellan inramning och kvalificering tolkas som att kvalificeringen är en 

kontinuerlig process där definitioner för olika objekt formas och omformas över tid, medan 

inramningen gäller hur dessa objekt stabiliseras i en viss kontext vid ett visst ögonblick (jfr 

Helgesson, Kjellberg & Liljenberg, 2004, s.36f). Därför sammanfaller kvalificeringen av tjänsten 

med inramningen i det avtal som upprättas i upphandlingsprocessen. 

  Översättning är en social process där en idé, produkt eller liknande plockas upp och 

anpassas till ett nytt ramverk (Latour, 2015; Helgesson, Kjellberg och Liljenberg, 2004). Som 

nämnts ovan är en viktig aspekt i inköpssammanhang att göra de kvaliteter som knyts till produkten 

i inramningsprocessen mätbara. Detta för att aktörerna ska kunna fastställa att kvaliteten i fråga 

finns hos produkten och kalkylera hur dessa förhåller sig till andra alternativ (Callon, 1998b; 

Forssell & Norén 2004). Därför måste dessa kvaliteter och aspekter översättas till jämförbara och 

kalkylerbara mätpunkter för att transaktioner och förhandlingar på en marknad ska möjliggöras 

(Callon, 1998b). Hur teoribildning och normer översätts till kvalitetsmått omfattar två olika 

processer: operationaliseringar och sammanlänkningar. Tanken på operationalisering av 

kvalitetsmått som ett slags översättning, hämtas från forskning om kvalitetsmätning i offentlig 

sektor. En sådan operationalisering innebär en process med åtminstone tre steg: 
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I operationaliseringens första steg utgår måttkonstruktören – översättningens medlare (Latour, 2015, 

s.54) – från befintliga teorier och normer för hur att bygga en övergripande förståelse av hur 

verksamheten, idealiskt sett, borde fungera och mätas för att uppnå önskade resultat. Till exempel 

baseras LOU på nyklassiskt ekonomiska antaganden om att konkurrens mellan marknadsaktörer är 

ett eftersträvansvärt ideal (Lian & Laing, 2004). I steg två används den teoretiska förståelsen för att 

skapa ett sammanhängande och ändamålsenligt mätningssystem. Med grund i denna systematiska 

inramning väljs nyckelområden för verksamhetens prestanda ut, exempelvis driftkostnader och 

personaltäthet. Kvalitetsmätning i offentlig sektor är komplext, eftersom ekonomiska mått som pris 

och produktivitet inte alltid speglar verksamhetens kvalitetsnivå. Forssell & Norén (2004) pekar på 

att kvalitetsmått därför ibland baseras Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL). Det tredje steget är mer tekniskt. Där definieras de aspekter som valts för mätning, 

exempelvis ”personaltäthet”. Sedan tillskrivs måttet ett antal operationer som ska utföras för att 

avgöra ”om och hur mycket av nyckelbegreppets egenskap som finns” (Lindgren, 2014, s.72); det 

vill säga, de metoder som används för att mäta personaltätheten.  

Sammanlänkande översättningar kan beskrivas som att objekt som idéer, produkter eller 

aktörer kopplas samman mellan olika kontexter (jfr Helgesson, Kjellberg och Liljenberg, 2004, 
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s.238; Latour, 2015, s.302). Ett exempel är översättningen från olika teoribildningar till lagtext där 

skilda objekt sammanlänkas: nyklassisk ekonomisk teori, innehållande definitioner av köpare, 

säljare, pris och konkurrens, länkas samman med idéer om demokrati, transparens och objektivitet i 

upphandlingar. Sådana översättningar länkar samman många olika enskilda marknadselement som 

måste definieras och antingen inkluderas eller exkluderas ur konstruktionen av ett ramverk (jfr 

Latour, 2015). Resultatet blir en sammanhängande lagstiftning som reglerar hur offentliga 

upphandlingar ska utföras. Dessa översättningar är på så vis typexempel på hur 

översättningsprocesser hör samman med inramningsprocesser av det slag som beskrevs i 

operationaliseringens första och andra steg ovan (jfr Callon, 1998a, s.23ff). I en miljö där många 

olika intressenter deltar i processen kommer inramningen att påverkas av vem som formulerar, 

tolkar och länkar samman kraven (Lindgren, 2014). Detta exemplifierar den interaktiva delen av 

kvalificeringsprocessen som beskrivs av Callon (1998b) och Callon m.fl. (2002) som en 

förhandling mellan utbytets parter. 

2.3.1 Inramningsverktyg – rutiner för uppdragsspecificering 

Det är ofta svårt att ge en tydlig och exakt beskrivning av den tjänst som önskas köpas. Delvis för 

att innehållet hos en tjänst bestäms genom förhandling mellan beställare och utförare. Vidare är 

tjänsten enbart temporärt definierad i beskrivningen och konsumeras samtidigt som den utförs 

(Callon, 1998a; Lian & Laing, 2004). Ett bekymmer, som följer av dessa aspekter, är att värdet av 

tjänsten endast kan bedömas när tjänsten väl levererats. Beskrivningen kompliceras ytterligare då 

beställaren ofta är delaktig i tjänsteutförandet och kan därigenom påverka resultatet (Lian & Laing, 

2004). Tjänster blir följaktligen svåra att mäta, vilket gör det svårt att veta vilka aspekter som skulle 

höja tjänstens kvalitet och som borde efterfrågas i förfrågningsunderlagen. För att bemöta detta 

problem tenderar beställare att utveckla inramningsverktyg som tar fasta på vissa utvalda aspekter 

hos dessa heterogena tjänster för att göra dem jämförbara (jfr Forssell & Norén, 2004).  

Konstruktionen av inramningsverktyg möjliggörs genom att tjänstemännen successivt blir 

mer erfarna och därmed bättre vet vilka aspekter som bör inkluderas i verktyget, men även genom 

att konstruera mått utifrån relevant teoribildning. Ju mer dessa verktyg används desto mindre 

kommer de normer och teorier mätpunkterna baseras på att synas, då mätpunkterna inte längre 

ifrågasätts vid varje upphandling (Callon, 1998b). På grund av detta medför verktygen en 

standardisering av tjänsten som köps in – ett slags grundmall för tjänstens inramning som en 

produkt – då alla tjänster måste innehålla samma och rätt mätpunkter (jfr ”stabilization of actions”, 

Callon, 1998a, s.18; Lindberg & Blomgren, 2009; Warner & Hefetz, 2008). 

 Vid sidan av utrymmet att påverka kvalitetsutveckling genom att specificera tjänsten på 

förhand (fokuspunkten för Callon 1998a; samt Forssell & Norén, 2007), har det offentliga 



10 

 

ytterligare ett marknadsmässigt verktyg till sitt förfogande. Detta verktyg definieras av 

Socialstyrelsen (2012)  som ”exit” (s.54): möjligheten att byta utförare om tjänsten är under 

förväntan (jfr Meinow m.fl., 2008). I regel diskuteras exit i förhållande till den enskilde vårdtagaren, 

men marknadiseringen medför att kommunen antar rollen som köpare på en marknad, med liknade 

möjligheter. Därför blir möjligheten till exit viktig att specificera i avtalet, för att kunna bryta avtal 

om utföraren inte uppfyller de överenskomna kraven (se Isaksson, 2012, s.41 för en diskussion). 

2.3.2 Kalkyleringsverktyg– jämförbara och mätbara kvaliteter 

För att kunna utvärdera vilket alternativ som är mest fördelaktigt måste köpare kunna kalkylera och 

jämföra olika kvaliteter hos produkten. Produktkvalitet är ett komplicerat attribut. I fråga om 

produkter brukar kvalitet ofta vara synonymt med att produkten utmärks av ”bra” egenskaper, 

exempelvis avsaknad av fel eller hållbarhet. Dessa kvalitetsdefinitioner har, genom exempelvis 

marknadiseringsprocessen, anammats av välfärdssektorn (Strannegård, 2013; Lindgren, 2014).  I 

fråga om äldreomsorg använder Socialstyrelsen (2012) Internationella Standardiserings-

organisationens definition: ”[kvalitet är] alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller företeelse 

som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov” (s.13).   

 Först när vi mäter de kvaliteter som binds till tjänsten i avtalet kan tjänsteleveransens 

kvalitet utvärderas (Callon m.fl., 2002). Denna mätning ligger sedan till grund för eventuella 

sanktionsåtgärder för att säkerställa att den utlovade kvalitetsnivån levereras (Isaksson, 2012). 

Kvalitetsmätning handlar generellt om att utvärdera kvaliteten hos den utförda tjänsten med hjälp av 

olika typer av kvalitetsmått, indikatorer och standarder (Lindgren, 2014). För att inramade kvaliteter 

ska vara mätbara måste de fyllas med ett konkret innehåll, någon dimension att mäta huruvida 

kvaliteten finns och i vilken mängd (Callon m.fl., 2002). Kvalitet kan på ett övergripande plan 

förstås som en vertikal dimension hos tjänsten – från högt till lågt – där avtalet mellan parterna 

fastställer en lägsta acceptabla kvalitetsnivå och en högsta kvalitetsnivå som utföraren kommer 

ersättas för (Meagher & Szebehely, 2010). En sådan dimension hos äldreomsorg kan vara 

personaltäthet. Personaltätheten antas påverka kvaliteten, eftersom en högre personal per boende-

kvot rimligtvis medför bättre tillsyn och omvårdnad. Personalen medför även en kostnad. Genom 

personaltäthetsmåttet kan kvalitet sättas i förhållande till en kostnad, vilket möjliggör kalkylering av 

kvalitetsnivån i tjänsten. Därför ser vi att kvalitetskriterier kan användas som både mätinstrument 

och som styrmedel (jfr Lindgren, 2014).  
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2.4 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

Aktör-nätverksansatsen syftar till att beskriva hur objekt länkas samman till en helhet genom att 

göra associationsbanorna spårbara (Latour, 2015) – det vill säga: forskningen ska visa hur aktörerna 

kopplar samman objekt i en viss kontext. Den här uppsatsen vill finna och beskriva hur 

tjänstemännen vid Uppsala Kommun konstruerar verktyg för att uppnå en strategisk målsättning i 

upphandlingsprocessen. För att möjliggöra denna beskrivning har tre analysbegrepp presenterats: 

inramning, kvalificering och översättning. 

Inramning förstås som den process där de aktörer som är inblandade i utbytet – kommunen 

och anbudsgivarna – konstruerar en gemensam kontext med grund i teoribildning och gemensamma 

idéer om vilka attribut som borde knytas till tjänsten (Latour, 2015). Exempelvis visar Forssell & 

Norén (2004) och Lian & Laing (2004) på hur neoklassisk nationalekonomisk teori är invävd i 

lagstiftningen för offentliga upphandlingar, vilket medfört att definitioner för pris, köpare och 

säljare som grundas i sådan teoribildning tas förgivet i praktiken (Callon, 1998a, 1998b). 

Kvalificeringen förstås som den pågående, normerande process där olika attribut successivt 

läggs till och tas bort från tjänstens ramverk och definition (Callon, m.fl., 2002). Det kan 

exempelvis handla om vilka aktiviteter tjänsten ska innehålla, vilka kvalitetsnivåer som efterfrågas 

och vilka värden tjänsten ska syfta till. 

Inramning och kvalificering av tjänsten sammanfaller vid varje unik upphandling genom att 

vissa attribut knyts till eller tas bort från produkten (kvalificeringen) och att de valda kvaliteterna 

stabiliseras i förfrågningsunderlaget (ramen). Först när produkten specificerats i förhållande till 

marknaden så att det är tydligt vad produkten innehåller och hur den skiljer sig från andra alternativ, 

blir ekonomiska utbyten möjliga (Callon, 1998a). Då inramnings- och kvalificeringsprocesserna i 

mycket sammanfaller kommer de här att behandlas som delar av samma process. För att undvika 

förvirring senare i texten kommer enbart ”inramning” att användas hädanefter, då Uppsala Kommun 

använder ”kvalificering” i en annan mening. 

För att möjliggöra kalkylering av vilket alternativ som är mest fördelaktigt måste de aspekter 

som binds till objektet i inramning- och kvalificeringsprocessen göras mätbara (Callon m.fl., 2002). 

Måttkonstruktionen beskrivs här som en översättningsprocess av idéer hämtade från, exempelvis, 

neoklassisk nationalekonomisk teori som, via upphandlingslagstiftning, översätts till riktlinjer i en 

specifik upphandlingssituation. Dessa riktlinjer kan sedan utgöra grunden för att konstruera mätbara 

kvalitetskriterier i förfrågningsunderlaget.  

Inramning, kvalificering och översättning är alla delar i att konstruera verktyg för 

upphandlingsprocessen. Mått och krav formas ofta genom operationalisering av teoribildning. 

Denna teoretiska grund konstrueras genom att olika idéer länkas samman av aktörerna. Därigenom 

utgör den en övergripande inramning för upphandlingsprocesser och finns delvis översatt och 
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uttalad i lagstiftningen. De mått och krav som operationaliseras måste sedan länkas samman på ett 

sätt som möjliggör utvärdering av tjänstens övergripande kvalitet (Lindgren, 2013). 

Vi ser här att inramning, kvalificering och översättning tillsammans kan beskriva hur olika 

kvaliteter länkas samman till verktyg för att agera på marknaden (Callon, 1998a; Forsell & Norén, 

2004). Därför kan kommunens strategiska verktyg beskrivas genom att använda dessa tre begrepp 

för att analysera hur tjänstemännen menar att olika objekt hör samman inom ramen för 

upphandlingen och hur tjänstemännen använder dessa objekt för att uppnå strategiska mål. 
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3. Metod 

 

För att beskriva hur marknadiseringen av svensk välfärdssektor påverkat kommunens strategier för 

upphandling undersöktes hur tjänstemän vid Uppsala Kommun arbetar med upphandlingar av 

äldreboenden. Uppsatsens strategiska perspektiv kan kort sammanfattas som de sätt kommunens 

tjänstemän arbetar på för att uppnå en målsättning med hjälp av upphandlingsprocessen. 

Som metodologisk utgångspunkt valdes aktör-nätverksansatsen (ANT). ANT bidrar med 

analytiska begrepp för att beskriva hur hela aktörsnätverket – i det här fallen den lokala marknaden 

– hänger samman. Teorin ger även verktyg att beskriva enskilda aktörers – kommunen – strategiska 

interaktioner i nätverket (Latour, 2015; Helgesson, Kjellberg & Liljenberg, 2004; Callon, 1998a). 

En problematisk aspekt hos ANT är, som Latour (2015) pekar ut, att forskningen enbart bör 

beskriva hur aktörer i nätverket stabiliserar vissa inramningar, inte att ”stabilisera det sociala åt de 

människor den undersöker” (s.45). Det vill säga: forskare bör inte tillskriva aktörerna vissa 

beteenden på förhand, utan söka beskriva hur aktörerna faktiskt agerade. Av hänsyn till detta togs 

empirisk utgångspunkt i Forssell & Noréns (2004, 2007) studie, som beskriver vilka aspekter som 

var centrala vid en tidigare tidpunkt och därmed aspekter där processen kan ha förändrats. Därefter 

studerades kommunens formella dokument för att få en överblick över området, som sedan 

operationaliserades i frågeställningar till de respondenter som intervjuades. 

Data kring hur upphandlingsprocessen ser ut och varför den utformats på det sättet samlades 

genom att studera förfrågningsunderlag och andra dokument som berör kommunens upphandlingar 

av äldreboenden, samt genom intervjuer med de tjänstemän som är delaktiga i upphandling av 

äldreboenden.  Även marknadschefen för ett av de företag som driver äldreboenden i kommunen 

intervjuades. De analytiska begreppen inramning och översättning applicerades sedan på de data 

som samlats genom undersökningen för att besvara uppsatsens frågeställning. 

 

3.1 Litteraturstudien 

Litteraturstudien syftade till att samla kunskap om hur styrningen av äldreomsorgens kvalitet 

påverkats av marknadiseringen. Utgångspunkt togs i Forsell & Noréns studie (2004, 2007), 

publikationer från Socialstyrelsen (2012) och Institutet för framtidsstudier (Meagher & Szebehely, 

2010), samt litteraturöversikter över marknadiseringen av välfärdstjänster från Johansson (2008) 

och Helby Petersen & Hjelmar (2014). Enbart inom områdena förskola, hemtjänst och äldreboenden 

finner Helby Petersen & Hjelmar (2014) 91 studier från Sverige och Danmark. Utifrån krav på 

offentlig-privata förhållanden, jämförbara data och svenska äldreboenden, kunde listan avgränsas 

till tre studier: Stolt m.fl. (2011), Gustafsson & Szebehely (2007) och Johansson (2008) (Helby 
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Petersen & Hjelmar, 2014, s.8).  

Baserat på detta urval kunde en grundläggande bild av forskningsfältet med hjälp av ”in-

citation”-verktyg upprättas. Vidare har flera kunskapsöversikter, rapporter och antologier som rör 

marknadiseringens konsekvenser på vård, äldreomsorg och på välfärden i stort, samt dess kvalitet, 

använts som utgångspunkt tillsammans med råd från forskare vid Företagsekonomiska institutionen 

vid Uppsala Universitet. 

 

3.2 Studieobjekt 

Uppsala Kommun upphandlar äldreboenden utifrån LOU, genom ramavtal samt genom Lagen om 

valfrihetssystem (respondent 2). För att få ett jämförbart studieunderlag valdes de upphandlingar 

som genomförts utifrån ett ”förenklat förfarande enligt LOU” med den nuvarande 

upphandlingsmodellen som studieobjekt. Detta gjordes för att undersöka samma upphandlingstyp 

som Forssell & Norén (2004, 2007), men även för att LOU-upphandlingar är mer jämförbara med 

regelrätta tjänsteinköp. Totalt undersöktes fem förfrågningsunderlag (bilaga 4).  

För att kunna ge en fördjupad beskrivning av upphandlingsprocessen och syftet bakom 

förfrågningsunderlagens utformning, intervjuades de kommunala tjänstemän som ansvarat för 

upphandlingarna och för att utveckla den aktuella värderingsmodellen. Huvudsakligt fokus lades 

vid den senast genomförda upphandlingen (2014) och en av de tidigaste (2011). Detta gjordes delvis 

på grund av fördelen att ha en konkret utgångspunkt för intervjuerna, och delvis för att få en 

kontrasterande bild som kan visa på eventuella inlärnings- och standardiseringseffekter i underlaget 

över tid. Eftersom samma tjänsteman ansvarade för upphandlingarna och samma utförarföretag 

vann båda upphandlingarna kan antalet variabler i studieunderlaget begränsas: upphandlingarna rör 

samma tjänsteman i förhållande till samma utförare vid olika tidpunkter. För att fånga utförarsidans 

perspektiv på upphandlingarna intervjuades även marknadschefen för det företag som vann de två 

upphandlingarna.   

 Inför den första kontakten med kommunen förbereddes ett presentationsmejl i samverkan 

med en kontakt vid en annan kommunal förvaltning för att diskutera vem som var lämpligast att 

kontakta (jfr Saunders, m.fl., 2013, s.217). I samråd kontaktades avdelningschef samt strategisk 

chef vid Äldreförvaltningen, vilka hänvisade förfrågan vidare till dokumenthållaren. Genom 

dokumenthållaren erhölls tillgång till relevanta dokument och kontaktuppgifter till 

upphandlingsansvarige tjänsteman, samt den tjänsteman som utarbetat värderingsmodellen. Den 

upphandlingsansvarige tjänstemannen rekommenderade kontakter hos det vinnande företaget, 

baserat på delaktighet i upphandlingsprocesserna. Även det vinnande företaget kontaktades via mejl 

till regionchef respektive marknadschef, varav den senare intervjuades. Urvalet av respondenter kan 
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därför beskrivas som ett snöbollsurval (Saunders, m.fl., 2012). 

Av kontakten med kommunen framgick att enbart två tjänstemän arbetar med upphandling 

gällande drift av vård- och omsorgsboenden, samt att en tjänsteman hade övergripande ansvar och 

störst delaktighet i arbetet med att utveckla värderingsmodellen. Därigenom koncentrerades 

relevant kunskap till en liten population. Detta medför svagheter att dra generaliserande slutsatser 

då populationen statistiskt sett är liten, men även styrkor då de personer som håller nyckelpositioner 

i verkställandet av kommunens strategiska arbete intervjuades. Därför kan undersökningen bidra 

med välgrundad kunskap om den specifika kommunen och den specifika upphandlingsprocessen 

(Saunders m.fl., 2012). 

 

3.3 Läsningen av förfrågningsunderlagen 

Läsningen av förfrågningsunderlagen utgick ifrån att finna skillnader mellan underlagen i fråga om 

tjänstespecifikation och kvalitetskriterier, för att avgöra om och på vilka sätt dessa aspekter 

förändrats under perioden. Genom att söka skillnader blev det möjligt att finna de ställen där 

verktyget utvecklats och därmed att ställa frågor om varför dessa ställen ändrats.  

Som tjänstespecifikation tolkades de delar som beskriver upphandlingsobjektet, uppdraget 

och utförarens skyldigheter, men även den kravlista som finns i förfrågningsunderlagens avsnitt 6. 

Som kvalitetskriterier tolkades enbart kraven i denna lista. Ett unikt krav definieras som varje 

dikotomt krav en anbudsgivare kan acceptera (se Isaksson, 2012, s.29). 

 

3.4 Intervjuernas objekt och utformning 

Tre semistrukturerade intervjuer genomfördes; en personlig intervju med den tjänsteman som 

utvecklat värderingsmodellen, en gruppintervju med de två upphandlande tjänstemännen samt en 

telefonintervju med marknadschefen vid utförarföretaget (Saunders m.fl., 2012). Frågorna 

förbereddes på förhand utifrån respondenternas arbetsuppgifter och syftade till att uppmuntra 

respondenterna att beskriva vad de bedömde relevant med egna ord (jfr Saunders m.fl., 2012, 390ff). 

De förberedda frågorna återfinns i bilagor 1-3. 

 Latours (2015) betoning av att ANT-influerade studier bör följa aktörernas handlingar och 

undvika antaganden på förhand eftersträvades i formuleringen av intervjufrågor. Fråge-

formuleringen syftade främst till att låta respondenterna beskriva arbetsprocessen, deras 

målsättningar och upphandlingsmodellens möjligheter och svagheter. Detta för att få djupgående 

beskrivningar av arbetet vid upphandlingsprocessen utifrån tjänstemännens perspektiv att analysera. 
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Upphandlingsarbetet är av komplex, teknisk natur, därför användes stängda, sammanfattande 

kontrollfrågor i slutet av längre beskrivningar för att klargöra att svaren tolkats på rätt sätt eller om 

de ville klargöra eller tillägga någonting. Detta kan exemplifieras enligt frågeformen: ”då, om jag 

förstått dig rätt, skulle en sådan höjning av kvalitetskraven i praktiken kunna innebära...?”. 

 Vid det tillfälle där två tjänstemän intervjuades samtidigt, riktades vissa frågor till enbart till 

den ene och vissa till båda, för att bådas erfarenheter skulle komma fram samt för att de skulle 

kunna beskriva arbetet på ett mer generellt plan tillsammans. Frågorna utformades både för att 

skapa utrymme för deras individuella erfarenhet, men även för deras professionella arbete som 

kollegor (jfr Saunders m.fl., 2012, 401ff). 

  För att möjliggöra bättre interaktion i samtliga intervjuer spelades in samtliga intervjuer med 

de intervjuades tillåtelse (Saunders m.fl., 2012). För detta användes diktafon, respektive program 

för direktinspelning av telefonsamtal i telefonintervjun. All kontakt innan intervjuerna var skriftlig 

och vid intervjuerna gick samtliga tjänstemän med på att svara på eventuella följdfrågor skriftligt. 

Denna möjlighet utnyttjades med respondent 3, för förtydligande kring vissa aspekter som framkom 

av bearbetningen av materialet. 
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4. Upphandlingen av äldreboenden i Uppsala Kommun 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Först ges en kort översikt av Uppsala Kommun och hur 

kommunen arbetat med upphandling sedan Forssell & Noréns studie 2002. Därefter beskrivs hur 

tjänstemännen och anbudsgivarna arbetar med upphandlingar. Avslutningsvis beskrivs 

respondenternas reflektioner om hur den nuvarande upphandlingsmodellen fungerat i praktiken. 

 

4.1 Bakgrund – Uppsala Kommun och upphandlingsprocessen 

Uppsala Kommun är en av Sveriges folkrikaste (SCB, 2015) och i Socialstyrelsens Öppna 

Jämförelser av äldreomsorg över år 2014 räknas kommunen till de ca 70 kommuner med lägst 

jämförelsepoäng i landet (Socialstyrelsen, 2015). I kommunen finns 33 äldreboenden som alla 

kommit att konkurrensutsättas under den föregående Äldrenämndens mandatperiod 2006-2014 

(respondent 2). För att upphandla dessa äldreboenden ansvarar sedan 2015 två tjänstemän vid 

Äldreförvaltningen. Innan dess låg uppdraget att upphandla äldreboendena vid Kontoret för hälsa, 

vård och omsorg (HVK, Uppsala Kommun 2014a), där enbart en av dessa tjänstemän arbetade. 

Samtliga undersökta upphandlingar har sköts av denna tjänsteman. 

Upphandlingsprocessen kan delas in i tre övergripande steg; formuleringen av 

förfrågningsunderlag, anbudsgivarnas arbete med att lägga anbud och kommunens utvärdering av 

inkomna anbud. 

Arbetet börjar med att den ansvarige tjänstemannen utarbetar ett förfrågningsunderlag. Underlaget 

skickas därefter till Äldrenämnden, som fattar det formella beslutet att anta förfrågningsunderlaget. 

Om underlaget antas skickas till kommunens upphandlingsenhet vid kommunledningskontoret som 

publicerar det. Sedan följer perioden där anbud skrivs och anbudsgivare har möjlighet att ställa 

frågor kring förfrågningsunderlaget. För att samtliga frågor ska hinna besvaras avslutas 

frågeperioden 10 dagar innan anbudstiden är slut. Anbuden mottas av upphandlingsenheten, som 

protokollför sitt öppnande av anbuden och testar ifall anbudet möter alla formella krav enligt LOU, 

9 kap. 7§. Godkända anbud prövas sedan av den ansvarige tjänstemannen, som fastställer vilket 

anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. I perioden mellan att anbudet antas och avtalet mellan 

kommun och utförare skrivs finns möjlighet för anbudsgivare att överklaga beslut i 10 dagar. 
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4.2 Upphandlingsmodellens utveckling 

Sedan millennieskiftet har Uppsala Kommun använt flera olika upphandlingsmodeller.  I Forssell & 

Noréns (2004, 2007) studie beskrivs en upphandlingsmodell baserad på principen om ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbud enligt LOU (SFS 1992:1528, 6 kap. 12§). Modellen bestod av två delar: en 

programdeklaration, där anbudsgivaren skulle beskriva sin produkt genom att besvara nio 

verksamhetsfrågor, och till vilket pris de skulle utföra den beskrivna tjänsten. Programdeklarationen 

bedömdes och poängsattes utifrån en femgradig poängskala av en utvärderingsgrupp bestående 

representanter för kommunens beställarenhet och enheten för medicinskt ansvariga sjuksköterskor. 

Dessa delar viktades så att programdeklarationen utgjorde 55 % och priset 45 % av den 

sammantagna bedömningen (Forssell & Norén, 2004, s.86ff). Modellen vidareutvecklades runt 

2005 till en upphandlingsmodell med fast pris, bestående av tio värderingsnivåer där anbudsgivaren 

verbalt specificerade hur verksamheten skulle utformas (respondent 1). Modellen var därmed 

relativt lik den Forssell & Norén (2004, 2007) beskriver undantaget att kommunen reglerat priset.  

Båda dessa modeller genererade relativt långa verksamhetsbeskrivningar i anbuden, varav 

vissa var ”torftigt skrivna fastän innehållet i tjänsten kunde vara av en hög kvalitet” (respondent 1). 

Detta, menade man, ledde till en relativt subjektiv bedömning, som i mycket handlade om hur väl 

verksamheten beskrevs snarare än innehållet hos det inkomna anbudet. Forssell & Norén 

kommenterar detta som att utvärderingen blev en skönhetstävling, långt från transaktionsansatsens 

ideal med tydliga uppdragsbeskrivningar och pris som avgörande kriterium (2007, s.212). 

 För att komma ifrån den subjektiva bedömningen utarbetades 2008/2009 en upphandlings-

modell enligt lägsta pris (respondent 3). Kommunen fastställde en kravlista i förfrågningsunderlaget 

som anbudsgivarna fick ta ställning till och ange vad tjänsten skulle kosta. Det anbud som levde 

upp till kommunens krav med det lägsta priset vann upphandlingen.  

En oväntad konsekvens var en prissänkningsutveckling, pådriven av vissa utförare i syfte att 

komma in på marknaden, som medförde att flera av de etablerade och välrenommerade vårdbolagen 

slutade lämna anbud. Dessa vårdbolag upplevde att prisnivåerna var orimliga för deras höga 

kvalitetsnivåer (respondent 1). Detta var en oönskad utveckling, eftersom tjänstemännen upplever 

att dessa företag är viktiga äldreomsorgen, då de ”står för kvalitet” i sina verksamheter (respondent 

2). Det visade sig även att de låga prisnivåerna ibland inte räckte för att finansiera de grundläggande 

kraven på verksamheten. Därigenom kom både leveransen och kvaliteten i den konkurrensutsatta 

äldreomsorgen att bli lidande. 

 De två upphandlade tjänstemännen upplevde emellertid att kritiken mot lägsta pris främst 

handlade om att lägsta pris hade ”en dålig klang” (respondent 2 & 3). Problemet var inte att 

kvalitetskriterierna i modellen var för låga, utan att få utförarna att ”faktiskt utföra det man lovar” 

(respondent 2). Om anbudsgivaren uppfyllde förfrågningsunderlagets kvalitetskriterier, så var 
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tjänsten bra, menade de. 

 2011 återgick kommunen till principen om ekonomiskt mest fördelaktiga anbud, enligt den 

senare versionen av LOU (SFS 2007:1091, 12 kap 1§), för att balansera pris och kvalitet i 

upphandlingen. Detta är den upphandlingsmodell uppsatsen beskriver. 

4.3 Förfrågningsunderlaget  

 

LOU (SFS 2007:1091) reglerar upphandlingsprocessens formella delar. Sveriges kommuner har 

emellertid utrymme att själva utforma innehållet i förfrågningsunderlagen på det sätt de önskar, 

menar tjänstemännen (respondent 2 & 3). För att skriva förfrågnings-underlagen används sedan 

2008/2009 en grundmall, som i stort varit oförändrad mellan övergången från lägsta prismodellen 

till nuvarande modell. Vad som tillkommit är att en lista med valfria mertjänster inom åtta valfria 

utvärderingsområden tillfogats de obligatoriska kvalitetskraven (respondent 2). Dessa mertjänster 

inkluderades i syfte att balansera priseffektivisering genom att ”satsa på kvalitet i omsorgen [och] 

att utförarna skulle få möjligheten att profilera sig och skilja sig åt” (respondent 1).  

Eftersom kommunen enligt LOU måste upphandla sina konkurrensutsatta verksamheter 

regelbundet måste grundmallen vara flexibel, för att generera förfrågningsunderlag som stämmer 

överens med de aktuella objekten och upphandlingssituationen. Hur detta faller ut i praktiken 

beskrivs nedan. 

 De undersökta förfrågningsunderlagen har sex avsnitt: 

1. Allmänt – uppdraget beskrivs. 

2. Krav på anbudsgivaren – enligt LOU. 

3. Anbudsprövning – beskrivning av hur anbudet prövas. 

4. Kommersiella och administrativa krav/villkor – de krav som ställs på utförare samt av de 

sanktioner som vidtas vid avtalsbrott. 

5. Uppdrag – uppdragets innehåll och omfattning. 

6. Accepterande av ska-krav – de krav kommunen ställer på verksamheten och utföraren. 

Till underlaget tillkommer även flera bilagor – exempelvis en beskrivning av värderingsmodellen. 

 Uppdraget beskrivs i förfrågningsunderlagens avsnitt ”1.1 Omfattning”, och består av en 

beskrivning av äldreboendets avdelningar, de boendes behov samt en beskrivning av verksamhetens 

syfte. I samtliga undersökta förfrågningsunderlag definieras verksamhetssyftet som att: ”Utföraren 
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ska tillhandahålla vård och omsorg för främst äldre personer med multipla omvårdnadsbehov och 

nedsatt funktionsförmåga. Vården och omsorgen ska ge den enskilde möjligheten att bo kvar livet ut” 

(Förfrågningsunderlag, FFU, avsnitt 1.1 Omfattning). Uppdraget upphandlas i treårs-perioder ”med 

option för beställaren att förlänga avtalet på samma villkor med maximalt ytterligare tre år” (FFU, 

avsnitt 1.10 Avtalstid). 

 Principen om ekonomiskt mest fördelaktiga anbud kräver att den upphandlande parten, 

kommunen, specificerar utvärderingskriterierna (SFS 2007:1051, 12kap 2§). I den undersöka 

modellen beräknas ekonomiskt mest fördelaktiga pris genom att räkna fram ett utvärderingsbelopp: 

  

Formel för utvärderingsbelopp (FFU, bilaga ”Information om värderingsmodellen”). 

 

Utvärderingsbelopp (SEK) = Grundanbud (SEK) – Värdet av erbjuden mertjänst (SEK) 

 

 

Grundanbudet baseras på det pris anbudsgivaren offererar per plats och dygn för att kunna leva upp 

till de kvalitetskriterier och krav som anges i förfrågningsunderlagets ska-krav (FFU, avsnitt 6). I 

det senaste förfrågningsunderlaget definieras inte mindre än 121 av dessa obligatoriska ”ska-krav”, 

inom sex huvudområden: 

 grundläggande krav, 

 krav på [tjänstens] omfattning och innehåll, 

 krav avseende personal, kompetens och bemanning, 

 krav relaterade till övertagande eller överlämnande av verksamhet, 

 [krav om] uppföljning, utvärdering och insyn, 

 [krav om] kris och beredskap. 

 

Därtill tillkommer tio ska-krav i samband med de valfria-utvärderingsområdena.  

De obligatoriska ska-kraven formuleras som en stängd ska-sats, som anbudsgivaren måste 

acceptera. Exempelvis: 
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6.1 Grundläggande krav 

 

Utföraren 

 

ska bedriva god och säker vård och omsorg enligt vetenskap,  

beprövad erfarenhet och evidens med ständig kvalitetsutveckling 

 

□ 

 

Av dessa obligatoriska krav ska tre dessutom beskrivas verbalt, utifrån ”vilka metoder och arbetssätt 

som tillämpas för att säkerställa att kraven uppfylls” (FFU, avsnitt 6 Accepterande av SKA-krav). 

Även en presentation av utförarens vision, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé, värdegrund 

och verksamhetsmål, ska bifogas anbudet. 

 Värdet av erbjuden mertjänst beräknas utifrån tretton valfria mertjänster som specificeras 

inom åtta utvärderingsområden (FFU, avsnitt 6.8 Utvärderingsområden). Varje mertjänst upptas till 

ett värde om 10kr/st. och för varje mertjänst anbudsgivaren åtar sig görs alltså ett motsvarande 

avdrag i utvärderingsbeloppet. Detta möjliggör en sammanlagd minskning av utvärderingsbeloppet 

om 130kr om anbudsgivaren förbinder sig att uppfylla samtliga mertjänster. Exempelvis: 

 

Legitimerad personal, Sjuksköterska 

 

En stationerad sjuksköterska finns på boendet alla helger, (lö och sö) minst 4 timmar. 

 

10 

SEK 

 

Anbud från privata aktörer reduceras med 2,5 %, ”i syfte att likställa anbud från privata och 

offentliga företag” (FFU, avsnitt 3.2 ”Steg 2, utvärdering av anbud”). 

4.3.1 Skriva förfrågningsunderlag - tjänstespecifikationen 

Arbetet att skriva förfrågningsunderlaget börjar med en granskning och uppdatering av det tidigare 

underlaget utifrån, exempelvis, om ny relevant information som framkommit genom frågor och svar 

vid tidigare upphandlingsprocesser bör inkluderas (respondent 2 & 3). Vidare påverkar lagstiftning 

och riktlinjer från relevanta myndigheter som Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) och Läkemedelsverket kravformuleringen. Ofta är dessa riktlinjer inte tvingande utan ska 

verka normerande. Exempelvis genom att tjänstemännen tar hänsyn till SKLs mått 

omsorgsprisindex för att beräkna de kostnader och ersättningsnivåer som ingår i uppdraget eller de 

variabler som mäts i Socialstyrelsens Öppna jämförelser (respondent 2 & 3). Till dessa tillkommer 

relevanta domar, som exempelvis Lavaldomen (ECLI:EU:C:2007:809), som medfört att kommunen 

inte får ställa krav om kollektivavtal i förfrågningsunderlaget (respondent 2). 
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 En ledande princip i hanteringen av dessa faktorer är att underlaget inte ska innehålla 

lagtext, ”för att det som är lag, det är självklart” (respondent 2). Därigenom kommer förfrågnings-

underlaget krav att minska ”i takt med att man [på statlig nivå] skärper upp [kraven] på lagstiftarens 

håll” (respondent 2). 

Kommunens politiska linje är en annan central aspekt i arbetet med förfrågningsunderlaget. 

Underlaget måste ”komma rätt vad gäller politikens intentioner [… som] ska genomsyra hela 

dokumentet. För det är ju [politikerna] som står för det här. Det är ju deras vilja vi här ska verkställa” 

(int2). För att tillgodose politikernas krav menar tjänstemännen att det viktigt att föra en dialog. 

Dialogen möjliggör diskussion om exakt vilka förutsättningar som finns att arbeta mer politiskt med 

upphandlingarna – exempelvis de ekonomiska resurser som skulle krävas att driva 

kvalitetsutveckling. En av tjänstemännen förklarar det som ”att [få politikerna att] förstå vad det 

innebär att, om de säger 'a', vad innebär det då? Det innebär både 'a','b','c' och 'd' ” (respondent 2). 

4.3.2 Formuleringen av kvalitetskriterier 

Förfrågningsunderlagets kvalitetskrav är uppdelade i två typer som tillsammans ska säkerställa att 

den utförda tjänsten överensstämmer med kommunens förväntningar på innehåll och kvalitet. 

Målsättningen i kravformuleringen är att alla delar ska tydliggöras och att ”delarna finns på pränt” 

(respondent 2). Att få tydliga, uttalade och uppföljningsbara krav var vägledande i arbetet med att ta 

fram grundmallen för förfrågningsunderlaget i samband med övergången till lägsta 

prisupphandlingar. I processen omarbetades kraven utifrån huruvida specifika ord verkligen ”säger 

det vi menar” (respondent 2). Anledningen till att dessa aspekter är viktiga att ta noggrann hänsyn 

till i underlaget är för att utförarna ska vara medvetna om ”vad de har att ta ställning till” 

(respondent 2). Det är viktigt att tydliggöra exakt vilka förväntningar som kommer finnas på den 

inköpta tjänsten och utföraren, menade tjänstemännen, både för att tjänsten ska hålla utlovad 

kvalitet men även för att utföraren ska kunna ge ett riktigt pris i sitt anbud. Genom att tydliggöra 

detaljerna i hos alla delar av den tjänst som efterfrågas kan kvaliteten höjas, menar tjänstemännen, 

då: ”utföraren bringas till förståelse av helheten. Allting måste fungera och att man ser det från den 

enskildes perspektiv […] Det är hur den enskilde mår som har betydelse” (respondent 2).   

 I läsningen av valda förfrågningsunderlag kan en ökning av antalet obligatoriska ska-krav 

urskiljas över perioden; i förfrågningsunderlagen från 2011 specificerades 92 ska-krav i jämförelse 

med de 131 ska-krav som specificerades i upphandlingen 2014 (bilaga 4). 

Tabell 1 - Antal ska-krav under perioden 

 FFU – dec. 2011a FFU – dec. 2011b FFU – jan. 2013 FFU – april 2013 FFU – juni 2014 

Totalt 92 92 104 102 131 
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Denna ökning gick emot tjänstemännens förväntningar, eftersom kontinuerligt söker att precisera 

kraven och arbeta bort lagtext och nationella riktlinjer. Emellertid, resonerade tjänstemännen, kunde 

ökningen bero på den tidigare nämndens politiska ambitioner; nämnden ställde krav om exempelvis 

HBTQ-kunskaper, miljömedvetenhet samt kommunens lokala arbete värdighetsgaranti – som 

syftade till ”att lyfta fram normer och etiska värden när det gäller utformning och utförande av 

insatser och service inom äldreomsorgen [… som ska] säkerställa att det är en helhetssyn utifrån 

brukarens egna förväntningar, behov och upplevelser” (Kontoret för hälsa, vård och omsorg, 2014, 

s.4). Det har således inte funnits en medveten strategi bakom att öka antalet ska-krav (respondent 2), 

utan handlar generellt sett om en ambition att utöka specifik kompetens samt att förtydliga exakt 

vad presumtiva utförare förväntas leverera. 

 Hittills har vi tittat på inramningsprocessen ur tjänstemännens perspektiv – där 

tjänstebeskrivningen och kvalitetsnivån som efterfrågas i förfrågningsunderlaget stått i fokus. Det 

krävs dock mer än en definierad produkt för att ett utbyte ska vara möjligt – det måste även finnas 

säljare och ett pris. Därför kommer nedan anbudsgivningen återges från leverantörssidans 

perspektiv. 

4.4 Anbudsformuleringen 

 

 

Av förklarliga skäl tar sig anbudsgivaren an upphandlingsprocessen utifrån ett annat perspektiv. 

Företaget som undersöktes driver flera äldreboenden i Uppsala och kan beskrivas som en av 

Sveriges större privata äldreomsorgsbolag. Utifrån denna position samlar företaget 

förfrågningsunderlag från samtliga kommuner och gör en intressebedömning utifrån vilken typ av 

upphandling det rör sig om, vilken kommun verksamheten ligger i, boendets storlek och vilken 

bemanning detta kommer kräva samt avtalets längd (respondent 4). När dessa aspekter vägs 

samman till ett val om att lägga eller inte lägga ett anbud, måste det uppdrag som efterfrågas 

förväntas möta de investeringar företaget måste göra i samband med uppstart av verksamheten. 

I marknadschefens mening har etablerade företag en fördel i att de kan utnyttja sin befintliga 

verksamhet för att sänka sina kostnader genom att räkna på synergieffekter. En etablerad aktör kan 

öka en deltidsanställds sjuksköterskas till heltidsanställning och dela tjänsten mellan två 

verksamheter, och därigenom ha kompetens på båda verksamheterna vid en utökning, ”men det 

funkar kanske inte för en entreprenör som kommer ny. För du kan inte anställa sjuksköterskor på 50% 

[…] vi kan ju istället ta det på det befintliga” (respondent 4). Följaktligen kan bolag sänka sitt 



24 

 

anbudspris i efterföljande upphandlingar, eftersom varje nytt boende medför möjligheten till att 

ytterligare sänka de totala kostnaderna för verksamheten.   

 Arbetet att skriva anbud är beroende av hur det aktuella förfrågningsunderlaget ser ut. För 

att skriva anbudet organiserar marknadschefen en arbetsgrupp, för att få med den kompetens som 

existerar i företaget och som krävs för att skriva ett anbud som ”arbetar så nära verkligheten som 

möjligt” (respondent 4). Därför skiftar vilka personer som ingår i arbetsgruppen med 

förfrågningsunderlagets form, exempelvis kan en viss kompetens – som dietist – vara särskilt 

relevant vid ett visst tillfälle. Emellertid ingår alltid den aktuella regionchefen – som ska ansvara för 

uppdragets utförande – anbudshandläggare och synpunkter från företagsledningen. I förhållande till 

Uppsala Kommuns mall för förfrågningsunderlag, där majoriteten av samtliga krav enbart går att 

acceptera som de formulerats, menar marknadschefen att processen mycket handlar om att förstå 

vad kommunen beskriver i kriteriet. Den dikotoma formen hos Uppsala Kommuns krav innebär 

mindre arbete eftersom ingen text behöver formuleras, berättar marknadschefen. Ibland har 

företaget tio parallella anbudsprocesser och saknar därför resurser att avsätta för mer tidskrävande 

anbudsprocesser, medan de inte arbetar med något under vissa perioder företaget ibland. Därigenom 

kommer förfrågningsunderlagets form att bli en viktig strategisk faktor för företaget, då ett strikt 

förfrågningsunderlag, som Uppsalas, kräver något mindre arbete.  

 Gällande de ska-krav där anbudsgivaren ska beskriva hur de bemöter kravet finns en viss 

standardiseringseffekt: ”det är ju något som vi har jobbat med alla de här tio åren, så det är inga 

konstigheter för oss. Så då har vi ett standardsvar [… på beskrivningen] som uppfyller alla de här 

kriterierna” (respondent 4). Detta blir möjligt, menar marknadschefen, följer av att om man 

eftersträvas samma mål för äldreomsorgen, så finns det inte hur många sätt som helst att göra det på 

(respondent 4). Emellertid ändras i regel kriterier såpass ofta att det sällan eller aldrig är möjligt att 

återanvända kompletta textstycken (respondent 4).  

 Ytterligare en viktig faktor i anbudsprocessen är den information som framkommer genom 

frågor och svar. Marknadschefen menar att ibland kan ny, strategiskt avgörande information kan 

offentliggöras i ett sent skede, som påverkar hela anbudsprocessen. Här upplever marknadschefen 

att det finns en risk för sunk costs, då informationen kan leda till att företaget väljer att – trots det 

arbete som lagts ned – inte lägga sitt anbud. För att minska risken läser företaget 

förfrågningsunderlaget mycket noggrant inledningsvis, för att alla viktiga frågor ska kunna ställas i 

tidigt. Marknadschefen sammanfattar detta som att ”man nästan [måste] kunna andas sitt 

förfrågningsunderlag innan man lämnar iväg ett anbud, så man vet vad det faktiskt säger att vi 

kommer göra” (respondent 4). 

En konsekvens av den strikta kravformuleringen i Uppsala Kommuns underlag är att det inte 

ger anbudsgivaren möjlighet att profilera sin verksamhet i anbudet. ”Om du sätter dig och läser det, 
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så tror jag inte att du kommer få en känsla för vad [vi] är för typ av företag och på vilket sätt vi 

arbetar, eftersom man har den typen av förfrågningsunderlag” (respondent 4). Därigenom kommer 

de egenskaper som särskiljer de olika alternativen från varandra inte fram i förfrågningsunderlagen, 

utan de betydande skillnaderna syns först när verksamheten startar, menar marknadschefen. 

 

4.5 Utvärdering av anbud  

 

Mottagna anbud prövas i en process med tre steg: 

1. Kvalificering av anbud  

2. Utvärdering av anbud 

3. Kvalificering av anbudsgivare 

Upphandlingsenheten granskar i steg 1 att anbudet innehåller all efterfrågad information kring 

anbudet. Om anbudet är kvalificerat, skickas det i steg 2 till de ansvariga tjänstemännen, som skrivit 

underlaget, för utvärdering av den tjänst företaget erbjuder och dess pris.  Avslutningsvis, i steg 3, 

prövar upphandlingsenheten även anbudsgivarens lämplighet. 

 Att fastställa vilket anbud som får lägst utvärderingsbelopp är en relativt enkel process där 

all information som tas upp för bedömning formuleras i siffror respektive ja/nej (se bilaga 5). I 

tabellen redovisas samtliga anbuds utvärderingsbelopp i förhållande till varje anbud, samt huruvida 

utföraren är kvalificerad eller ej.  

Ur beställarnas perspektiv handlar utvärderingsarbetet i mycket om att bedöma rimligheten 

för ”företaget som uppgett det här [priset] att bedriva god och säker vård” (respondent 2). I 

bedömningen av de beskrivande ska-kraven, till exempel beskrivningen av kvalitetssystem 

(Förfrågningsunderlag, avsnitt 6.7.2), jämförs anbudsgivarens beskrivning med de föreskrifter som 

finns gällande, exempelvis, användarvänlighet; ”vi [brukar] tänka att jag är en helt ny anställd […] 

då ska jag i princip kunna ta pärmen och förstå vad det handlar om” (respondent 1). Därigenom blir 

kalkyleringen avhängig tjänstemännens uppfattning om vad som är ett 'rimligt anbud', vilket ställer 

höga krav på utförarens beskrivning och de upphandlande tjänstemännens erfarenhet, då båda parter 

ska kunna förstå hur beskrivna krav ska omsättas till konkret verksamhet (respondent 1 & 2). 

Genom detta, får kommunen en utgångspunkt för avtalsuppföljningen, då de kan ställa ett skriftligt 

löfte mot praktiken (respondent 3). 
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 Tjänstemännen upplever att de mer etablerade aktörerna i kommunen tar underlaget på 

allvar och skriver tydliga och rimliga anbud. Detta, menar tjänstemännen, följer av erfarenhet och 

ett längre förhållande till kommunen, vilket är en bild som även delas av marknadschefen.  

Orimligt låga anbud är ofta är ett sätt för företag att få in foten på marknaden och ofta 

motiveras priset med att företaget kommer finansiera verksamheten med vinst från verksamhet på 

annan ort, menar tjänstemännen. Marknadschefen menar istället att verksamheterna sällan genererar 

tillräckligt med avkastning för att möjliggöra subventionerade priser; om det finns en avkastning så 

önskar detta företag avsätta den för kompetensutveckling och utbildning. Istället brukar detta handla 

om möjliga synergieffekter som kan sänka kostnader och därmed priset (respondent 4). Sådana 

prissänkningar är till kommunens fördel, menar tjänstemännen, eftersom utförarna sänker 

kommunens kostnader, ”men det är inte alltid det håller” (respondent 2) för att säkra 

tjänsteleveransen. Därigenom riskerar modellen att falla tillbaka i samma problematik som 

modellen med lägsta pris. Detta är en problematik som även marknadschefen upplever; ”risken och 

möjligheten är väldigt stor att i princip alla [anbudsgivare] fyller i alla de här uppgifterna 

[mertjänsterna] […] vilket gör att det ramlar tillbaka till att det är priset [som avgör]” (respondent 4) 

och inte kvaliteten. 

Lagen kräver att även ett anbud med så lågt pris att det är rimligt att ifrågasätta huruvida 

utföraren kan levereras ska tas i beaktande. Detta följer av att modellen, enligt politikernas 

önskemål, är prisbaserad enligt LOUs regler (respondent 2). Vid sådana tillfällen har kommunen 

möjlighet att bjuda in anbudsgivaren till en dialog ”i syfte att identifiera och definiera hur 

myndighetens behov bäst skall kunna tillgodoses” (SOU 2006:28, s.17). I sådana lägen söker 

kommunen förtydliga för anbudsgivaren hur noga kommunen är och exakt hur förfrågnings-

underlagets krav och kvalitetskriterier kommer att följas upp och vad konsekvenserna blir om de 

inte möter kraven. Om ett kvalificerat anbud ska avslås på grund av en orimlig prisnivå, måste 

politikerna ändra sina direktiv: ”för det är ju [politikerna] som står för det här. Det är ju deras vilja 

vi här ska verkställa” (respondent 2). Till sist är det därför politikernas uppgift att anta eller avslå 

anbud, resonerar tjänstemännen.  

4.6 Upphandlingsmodellens möjligheter och begränsningar 

Som framgår av uppdragsbeskrivningen i förfrågningsunderlaget ska upphandlingen verka för att 

den enskilde ska ha möjlighet att bo kvar i boendet livet ut. Samtliga intervjuade tjänstemän menar 

att tjänstens kvalitet ”inte [framgår] förrän vi ser på plats att man verkligen gör vad de lovat” 

(respondent 1). Samma perspektiv återkommer i intervjun med det vinnande företaget: ”Hög 

kvalitet för oss [… är att] en äldre person som flyttar in på ett äldreboende kan fortsätta få leva sitt 

liv som man alltid har gjort med stöd från oss” (respondent 4). Därigenom blir den enskilde 
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vårdtagaren huvudnoden som vägleder upphandlingsprocessen och uppföljningen.  

Detta synsätt präglar upphandlingsprocessen, och i synnerhet processen med att ställa och 

besvara frågor kring förfrågningsunderlaget. Både Uppsala Kommun och företaget framhäver 

vikten av att frågeprocessen bidrar till ett samförstånd mellan parterna, och ger anbudsgivaren 

möjlighet att ta ställning till underlaget i sin helhet i god tid. Marknadschefen sammanfattar 

detta: ”jag tror att vi, oavsett, både entreprenörer och kommunen är ute efter att få en god affär. Det 

har ju vi med oss hela tiden när vi skriver det här anbudet, naturligtvis, att blir det bra för oss, blir 

det bra för uppdragsgivaren” (respondent 4), och följaktligen den enskilde boende. 

 Enligt kommunens tjänstemän fungerar modellen relativt bra. De upplever att modellen 

bidragit till att skapa en konkurrens där utförare med en bättre kvalitetsprofilering har premierats. 

Detta har höjt kvaliteten i äldreomsorgen och bidragit till en ökad anpassning till den enskildes 

villkor, menar tjänstemännen (respondent 1). Vidare upplever tjänstemännen att de lyckas fånga den 

här tydligheten i förfrågningsunderlagets kravformulering, då företagen, i deras mening, blir bättre 

på att svara mot kraven som ställs (respondent 2). 

 I fråga om modellens fortsatta utveckling menar en av tjänstemännen att kvalitetskriterierna, 

i synnerhet mertjänsterna, kan förfinas och ”skruvas till” ytterligare. Det vill säga: kommunen kan 

på sikt höja ribban för vad som bedöms vara hög kvalitet. Ett exempel som framkom var 

mertjänsten att sjuksköterskekompetens ska finnas tillgänglig även på helger, vilket tjänstemännen 

menar är: 

en kvalitetshöjning, utifrån att anhöriga jobbar måndag till fredag och kanske inte har tillfälle 

att träffa sjuksköterskan. Men då finns hon lördag, söndag. Dessutom hinner hon ju med på 

ett annat sätt [...] hon hinner [kanske] gå in och prata med någon av dem hon varit tvungen 

att springa förbi i veckan - (respondent 2).  

Å andra sidan, resonerar de upphandlande tjänstemännen, att vissa av de krav som specificeras i 

förfrågningsunderlaget inte skulle behöva vara särskilda krav. Exempelvis, resonerar de har mat 

blivit en central del av nationella riktlinjer, vilket medfört att många utförare på egen hand arbetar 

fram egna sätt att höja kvaliteten kring måltiderna. Det är således en fråga om vilka krav som 

behöver ställas och på vilken nivå, vilket är en fråga som löses bäst genom dialog med politiken och 

med utförarna, menar tjänstemännen (respondent 2 & 3). Sådan dialog förs idag i samband med 

övertagande av verksamhet, där både marknadschef och upphandlande tjänstemän deltar, och 

genom gemensamma utbildningar som anordnas av kommunen. Även marknadschefen menar att 

dessa gemensamma utbildningar är ett viktigt verktyg i att höja kvalitet i verksamheten (respondent 

4).  



28 

 

5. Analys – tjänstens inramning 

 

I det här avsnittet kommer undersökningens resultat att analyseras utifrån hur tjänsten ramas in 

genom urval och översättning av kvaliteter till mätbara krav i vart och ett av upphandlings-

processens steg: förfrågningsunderlaget, anbudet och anbudsvärderingen. 

 

5.1 Inramning genom konstruktion av mätbara kvalitetskriterier 

Av undersökningen framgår att den kvalitet kommunen söker i upphandlingarna är den boendes 

välmående. Denna uppfattning återfanns i förfrågningsunderlagen och i intervjuerna med 

tjänstemän och utförarföretag. Därigenom blir tolkningen av den enskildes intresse vägledande för 

upphandlingsprocessens form och utveckling (jfr Helgesson, Kjellberg & Liljenberg, 2004, s.34). 

 För att skriva förfrågningsunderlagen använder Uppsala Kommun en grundmall. Mallen är 

konstruerad för att tillåta viss flexibilitet, för att ta hänsyn till skillnader mellan de olika boendena 

och för att ny information ska kunna läggas till. Följaktligen skiljer sig förfrågningsunderlag skrivna 

för olika boenden vid olika tidpunkter åt. De skillnader som funnits är ofta små och gäller 

huvudsakligen beskrivningen av boendet och de priser som anbudsgivaren tar på sig att betala. De 

större skillnaderna mellan de undersökta förfrågningsunderlagen återfanns i kravspecifikationen. 

 Kravspecifikationen består som bekant av två sorters krav: obligatoriska ska-krav och valfria 

mervärdesområden. Skillnaden mellan dessa är, som respondent 1 uttryckte det, att ska-kraven utgör 

ribban ett anbud måste komma över för att accepteras, medan mervärdena fångar in ytterligare 

kvalitetshöjande aspekter, men som betraktas hålla en högre kvalitetsstandard än minimikraven. 

Därför ska ett anbud som åtar sig dessa mervärden stärkas i värderingsprocessen (respondent 1). 

Kvalitetskraven i underlaget fångar därmed två typer av kvaliteter; en miniminivå för 

verksamhetens kvalitet och en högre, valfri kvalitetsnivå.  

Indelningen mellan två kvalitetsnivåer stämmer överens med Meagher & Szebehelys (2010) 

diskussion om att kvalitet i äldreomsorgen ofta definieras som en vertikal dimension – från högt till 

lågt – och att marknadiseringen i regel medför en höjning av den lägsta accepterade kvalitetsnivån, 

ett slags golveffekt. Studien finner inga avgörande belägg för att ett tak för den kvalitetsnivå som 

finansieras av kommunen införts, då enbart priset och inte varje anbuds kvalitet tas i beaktande. 

Samtidigt finner vi att kommunen i detalj beskriver tretton kvalitetshöjande mervärden, där 

kommunen tillåter avdrag om maximalt 130kr/dygn i utvärderingsprocessen. Andra eventuella 

kvalitetshöjande mervärden som utföraren erbjuder ska finansieras med det pris anbudsgivaren 

kräver. Detta kan leda till att aktiviteter vid sidan av dessa tretton mervärden inte utvecklas eftersom 
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dessa skulle medföra ett högre pris och att anbudet därmed förlorar. Mertjänsterna utgör därför en 

gräns för vilka kvalitetshöjande aktiviteter kommunen subventionerar och vilka som lämnas åt 

marknadens prisläge. 

 För att främja den boendes intressen menar tjänstemännen att ett helhetsperspektiv i 

förfrågningsunderlaget är avgörande. Att fånga denna helhetssyn är ett av målen i formuleringen av 

förfrågningsunderlagets ska-krav. Ska-kraven formuleras som dikotoma kriterier, där anbudsgivaren 

accepterar kommunens definition eller ej. Isaksson (2012) menar att dikotoma mått är svåra att 

använda för utvärdering på grund av svårigheten att utforma kvalitetskrav som är tillräckligt tydliga 

och mätbara för att användas som grund att bryta avtal – att göra exit. Om Uppsala Kommun lyckas 

formulera sina krav på ett sätt som möjliggör exitmekanismen enligt Isakssons (2012) kriterier 

lämnas osagt, men vi kan se att kommunen försöker skapa följbarhet med hjälp av två mekanismer: 

först, de verbala beskrivningarna av de mer komplexa kraven, där anbudsgivaren beskriver hur 

kravet tillämpas i praktiken. Dessa krav används för att kontrollera att anbudsgivaren förstått vad 

som efterfrågas och som grund för uppföljning, då verksamheten kan ställas direkt mot den 

beskrivning anbudsgivaren gett (respondent 2 & 3). Den andra mekanismen ligger i översättnings-

delen av måttkonstruktionen. 

  Om vi återvänder till det ska-krav som diskuterades tidigare ser vi att det är tidsligt obundet. 

6.1 Grundläggande krav 

 

Utföraren 

 

ska bedriva god och säker vård och omsorg enligt vetenskap,  

beprövad erfarenhet och evidens med ständig kvalitetsutveckling 

 

□ 

Utföraren ska bedriva verksamheten kontinuerligt utifrån dessa normer. Vidare ser vi spår av att, 

åtminstone, tre idéströmningar operationaliserats i måttet (jfr Helgesson, Kjellberg & Liljengren, 

2004): verksamheten ska kunna ställas mot relevanta, vetenskapliga fynd; verksamheten ska kunna 

ställas mot professionella gruppers sammantagna kunskap; verksamheten ska bygga på vedertagna 

kvalitetsutvecklingsmodeller (”'ständig förbättring' […] innebär att allt som inte tillför värde till 

slutprodukten skall elimineras”, Strannegård, 2013, s.15). Kravet är även, till viss del, en 

översättning av Patientsäkerhetslagens 6 kap. 1§: ”Hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt 

arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:659). 

Kravformuleringen baseras alltså på en förväntan om att anbudsgivare har kunskap om relevanta 

teorier, normer och lagar, samt om hur kvalitet diskuteras och mäts inom dessa områden. 

 Jämförelsen mellan kravspecifikationen hos de undersökta förfrågningsunderlagen visar en 
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kvantitativ ökning av mängden obligatoriska krav (se bilaga 1), medan kvalitativa skillnader mellan 

samma ställen är begränsade. Tjänstemännen menar att denna ökning inte varit en medveten strategi, 

utan snarare drivits fram genom praktiska utvecklingar och äldrenämndens ambitioner för 

kunskapsutveckling och nationella riktlinjer (respondent 2).  

Delar av denna ökning kan, rimligtvis, förklaras utifrån viss inlärning hos tjänstemännen. I 

intervjun med de upphandlande tjänstemännen, framgick att utvärdering av tidigare upphandlingar 

är en del av arbetet med att skriva ett nytt underlag. I det tidigaste förfrågningsunderlagets (2011) 

avsnitt 6.1, finns två krav på utförarens IT-system. Utföraren ska använda det system kommunen 

anvisar och utförarens system ska ha den kapacitet systemet kräver. I det senaste 

förfrågningsunderlaget (2014) har fyra krav gällande personalens IT-kompetens och 

rapporteringssystemens kompatibilitet lagts till. Utföraren ska ha tillräcklig kunskap om hur 

information ska rapporteras och delta i kommunens IT-utbildningar.  Att detta bedömts vara relevant 

att formulera som obligatoriska krav kan eventuellt förklaras utifrån de brister som orsakade 

debatten som beskrevs inledningsvis. De brister som uppmärksammades i de upphandlade 

verksamheterna (se Wolters, 2014a) kan tolkas som en strukturell brist i kontrollen över den 

upphandlade verksamheten, vilket i sin tur är en brist i avtalet mellan parterna (Williamson, 2002). 

Genom att skärpa kraven om hur, exempelvis, avvikelser ska rapporteras, minskar risken för att 

dessa aspekter brister. Därför kan utvidgningen av kraven för rapporteringssystem förstås som en 

ökad helhetssyn hos tjänstemännen gällande vilka krav som bör ställas i kontraktet för att 

säkerställa god kvalitet i tjänsten. Dessa krav formuleras för att komplettera varandra och visar 

dessutom de mätpunkter hos systemet som kommer att utvärderas. 

 

5.2 Inramning genom prissättning och verksamhetsbeskrivning – anbudsgivarens roll 

För att möjliggöra kalkylering och utvärdering måste mätbara kvaliteter stabiliseras i ett formellt 

avtal (Callon, 1998b; Williamson, 2002). Resultatavsnittet visar att en betydande del av 

inramningsarbetet sker genom de urval, tolkningar och översättningar av objekt som tjänstemännen 

länkar samman i förfrågningsunderlaget och som anbudsgivarna måste acceptera (jfr Latour, 2015; 

Helgesson, Kjellberg & Liljenberg, 2004). 

 I resultatavsnittet beskrevs anbudsprocessen från marknadschefens perspektiv. Fokus lades 

vid företagets interna bedömning för att bestämma om ett förfrågningsunderlag är intressant att 

lägga anbud på.  Denna bedömning görs genom att företaget utvärderar om det är rationellt att 

producera och sälja tjänsten – om intäkterna möter kostnaderna. Vidare skattas om förutsättningar 

att leverera god vård och kvalitetsutveckling, exempelvis om möjliga synergieffekter för att 

kostnadseffektivisera och frigöra resurser för kvalitetsutveckling finns. Detta arbetssätt leder till 
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priseffektiviseringar, för både kommunen och utföraren, vilket i sin tur bidrar till den lokala 

marknadens struktur på gott och ont. Effekterna av detta och kommunens hantering av dem 

diskuteras i nästa avsnitt. 

5.3 Inramning genom utvärderingsprocessen – en standardiserad förhandling? 

Anbudsvärderingen är relativt teknisk: anbudet godkänns och det ekonomiskt mest fördelaktiga 

väljs på grunder som anbudsgivarna accepterar när de väljer att delta i upphandlingen.  

Inkomna anbud jämförs och utvärderas anbud i tre steg. Först kontrolleras att samtliga 

begärda delar finns hos anbudet. Att samtliga efterfrågade delar finns hos anbudet möjliggör en 

likvärdig bedömning, då anbuden kan kalkyleras utifrån samma mätpunkter. Sedan kontrolleras att 

anbuden bemöter samtliga ställda krav. Här kontrolleras att anbudsgivaren accepterat alla kravens 

definitioner och innehåll och att de verbala beskrivningarna tillfredsställer tjänstemännens 

förväntningar. Dessutom är de kvalitetshöjande mervärdena, som kan stärka anbudet i 

utvärderingsprocessen, definierade på förhand av kommunen, både vad gäller deras innehåll och hur 

verksamheten ska se ut samt deras pris. De anbud som klarar denna process rangordnas därefter 

utifrån utvärderingsbelopp – lägst utvärderingsbelopp väljs ut och testas utifrån ytterligare krav i 

steg tre.  Det anbud som klarar hela processen vinner avtalet. Därigenom blir bedömningen relativt 

transparent.  

Att kommunen tydligt definierar står för den största delen av inramningen av tjänstens 

innehåll och mått och att utförarsidans del av inramningsprocessen främst består av prissättningen 

och att översätta de obligatoriska kraven till verksamhetsbeskrivningar, vilket ligger ganska nära det 

ideal för transaktionsinriktade förhållanden Forssell & Norén (2007) diskuterar (s.212). Utifrån 

denna bakgrund kan vi förstå marknadschefen vid utförarföretagets kommentar om att den 

upphandlingsmodell som används i Uppsala är konstruerad på ett sådant sätt att utförarföretagens 

marknadsmässiga profilering och differentiering inte ges stort utrymme i utvärderingen (respondent 

4). En sådan möjlighet skulle ge vissa företagsprofileringar en fördel, då verksamhetsidén, inte 

priset, skulle bli föremål för bedömning. 

 Den grundmall kommunen använder för att skriva förfrågningsunderlag resulterar i snarlika 

dokument, undantaget kravspecifikationen. Grundmallen har medfört att kommunens uppdrags-

beskrivningar kunnat standardiseras till viss del, då skrivarbetet mer handlar om att uppdatera 

tidigare underlag än att konstruera helt nya vid varje upphandling. På utförarsidan, menar 

marknadschefen att större standardiseringar av anbudsskrivningen är svåra att genomföra, då 

kommunerna ofta byter modeller mellan gångerna (respondent 4). Trots detta har anbudsgivaren 

tagit fram grundmallar för exempelvis beskrivningen av sitt kvalitetssystem, som ska följa 

Socialstyrelsens riktlinjer (respondent 4). Sådana standardiseringar möjliggörs av en förförståelse 
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mellan parterna om hur anbudsbedömningen kommer fungera, som grundas på delad kunskap om 

upphandlingens utgångspunkt (LOU), men även tidigare erfarenhet av upphandling med varandra. 

Standardiseringar minskar också behovet av att begära förtydligande av anbud eftersom båda 

parterna känner till hur processen fungerar och hur anbudet ska formuleras. Exempelvis återger 

marknadschefen att företagets inte kallats in av kommunen för förtydliganden under dennes tid som 

marknadschef (respondent 4). 

Det verkar finnas en tyst överenskommelse mellan kommun och utförare om exakt vad som 

ingår i den övergripande inramningen av äldrevården finnas – hur tjänsten ska utföras, vilka 

prisnivåer som är rimliga och så vidare. Det är en situation där kontexten är stabil och associationer 

mellan alla ingående objekt gjorts underförstådda (Callon, 1998b; Latour 2015; Helgesson, 

Kjellberg & Liljenberg, 2004). Dessa institutionaliserade normer används sedan för att legitimera de 

krav kommunen ställer på utförare och därigenom kontrollera den lokala marknadens utveckling (jfr 

Callon, 1998a). På så sätt kan vi förstå tjänstemännens princip om att alla lagstiftade regler ska 

arbetas ur kraven, som en förväntan på att utförarna delar samma förförståelse av de 

institutionaliserade normer som finns gällande äldreomsorg. Denna tolkning stärks av 

marknadschefens kommentar: ”om man har samma mål, vilket jag är övertygad om att man har i 

den här branschen – att man vill att äldreomsorgen ska vara väldigt bra – så det finns ju inte hur 

många sätt som helst att göra det på” (respondent 4).  

 Liksom i Forssell & Noréns studie (2007), pekar undersökningen på en stark tilltro till att 

professionella yrkesgrupper bidrar till kvalitetshöjning. Att kommunen anordnar utbildningar där 

utförarföretagens personal bjuds in att delta, vilket även specificeras i ska-kraven, pekar på ett starkt 

fokus vid professionalisering av arbetsstyrkan (”gradual professionalisation”, Hvid & Kamp, 2012, 

237ff). Vid sidan av detta tar utföraren del av kommunens kvalitetsarbeten och deltar i 

samverkansgrupper (respondent 4), vilket på sikt kan förväntas stärka den förförståelse av 

institutionella normer som upphandlingsverksamheten förankras i. Därmed har formella kanaler för 

ytterligare kontakt mellan aktörerna etablerats och gemensamma investeringar i arbetsstyrkan blivit 

en viktig del av det långsiktiga kvalitetsarbetet, vilket möjliggjorts genom ett formellt närmre 

förhållande mellan aktörerna baserat på professionalitet vid sidan av upphandlingsprocessen. Denna 

formalisering syns framförallt i att de upphandlade tjänstemännen och marknadschefen, 

upphandlingens huvudparter, deltar i uppstarten av verksamheten tillsammans (respondent 2 & 4), 

och därmed har en närmre kontakt efter upphandlingen. Denna tilltro till professionella grupper har 

kommit att legitimera överskridanden mellan organisationsgränserna (Lindberg, 2009), och tillåta 

de närmre, informella kontakter som Forssell & Norén (2007) menar underlättade upphandling vid 

tillfället för deras studie, vilket underlättar framtida upphandlingar. 
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6. Slutsatser 

 

För att beskriva de strategier som kommunala tjänstemän utvecklar för att hantera och 

kvalitetssäkra välfärden när den utförs av privata företag ställdes frågan: hur arbetar Uppsala 

Kommuns tjänstemän med upphandlingsrutiner i syfte att utveckla en högkvalitativ äldreomsorg? 

 I undersökningen framgick att den typ av kvalitet som är grunden för tjänstemännens 

strategiska arbete är den enskilde boendes välmående. Detta mål eftersträvas i de krav som ställs på 

utföraren och verksamheten. Dessa krav delas in i två kategorier, obligatoriska ska-krav samt valfria 

mertjänster, som fångar in en miniminivå för verksamhetskvaliteten respektive en högre 

kvalitetsnivå. Den större utveckling som förfrågningsunderlagen genomgått under perioden är en 

ökning av antalet ska-krav. Inga ytterligare mervärden har formulerats och skillnader i hur 

uppdragsbeskrivningen ser ut är mycket små. Kommunens arbete verkar därför främst syftat till att 

höja den lägsta accepterade kvalitetsnivån i alla äldreboenden, eftersom alla anbudsgivare måste 

godkänna dessa obligatoriska krav. 

 Analysen visar att denna utveckling hos kraven på anbudsgivaren söker fånga tre 

dimensioner: tydlighet vad kravet gäller, helhetsförståelse över hur kraven hänger samman med den 

enskildes välmående och standardisering i kravformulering och anbudsbedömning.  

 Kommunen eftersträvar att förfrågningsunderlagets krav ska vara tydliga. I undersökningen 

återfanns en konsensus mellan tjänstemän och utförarföretag att ju tydligare förfrågningsunderlaget 

är, desto bättre blir förutsättningarna att skriva ett anbud som både håller en god kvalitet. Denna 

tydlighet har eftersträvats genom att finna ett helhetsperspektiv i kravformuleringen: att kraven 

kompletterar varandra och är uppföljningsbara, och tydligheten har gjorts möjlig genom en 

standardiseringseffekt: att båda parter utvecklat standardiserade arbetssätt för att underlätta 

upphandlingsprocessen. 

 Att kraven ska präglas av en helhetsförståelse handlar både om att kraven ska fånga alla de 

aspekter som är nödvändiga för den boendes välmående, att kraven kompletterar varandra för att 

uppnå detta syfte, samt att kraven går att följa upp. Uppsatsen fann att flera krav gällande 

avvikelserapportering och vårdpersonalens kunskaper lagts till kravlistan under perioden. Det tolkas 

som att kommunen önskat lyfta flera aspekter hos ett visst område, exempelvis 

avvikelserapportering, för att tydliggöra vad utföraren förväntas veta och leva upp till, men även att 

tydliggöra på vilka punkter verksamheten kommer följas upp. 
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För att göra kraven uppföljningsbara använder tjänstemännen delvis på de verbala 

beskrivningar som kopplas till tre av kraven. Denna beskrivning ligger till grund för bedömning och 

vad kommunen kan förvänta sig att finna vid utvärdering. Flera av kraven är grundade i 

institutionaliserade idéer, till exempel kvalitetssäkringsmodeller eller Socialstyrelsens föreskrifter. 

Kommunen ställer krav som kräver att utförarna har kunskap om hur, exempelvis Socialstyrelsens 

riktlinjer, är relevanta för hur verksamheten kommer följas upp. Vissa mått kan sägas vara inbyggda 

i de normer kommunen förankrar kraven i, vilket medför att utföraren på förhand förstår vad kravet 

syftar till och hur det rimligtvis kommer mätas. Sådana krav verkar användas för att utföraren ska 

utforma sin verksamhet i enlighet med sådana institutionaliserade idéer, vilket på sikt möjliggör en 

standardisering av underlaget då kraven bemöts redan på förhand. 

 Kommunen har kunnat standardisera upphandlingsprocessen genom att förankra kraven i 

områden som anbudsgivarna förväntas ha god kunskap om. Dessa standardiseringar kan betraktas 

som ett verktyg för att effektivisera upphandlingsprocessen, då tjänsten beskrivs av beställaren och 

prissätts av utföraren. Modellen har därmed närmat sig transaktionsansatsens ideal: att priset ska 

vara det avgörande kalkyleringskriteriet, sedan Forsell & Noréns studie (2007). 

Genom detta riskerar modellen att reproducera de negativa effekterna hos en lägsta 

prisupphandling: att gynna låga priser över kvalitet. Eftersom samtliga anbudsgivare kan åta sig att 

utföra samtliga mertjänster, kan prisnivåerna sänkas till nivåer som kan försvåra verksamheten. 

Denna problematik har hanterats av kommunen med hjälp av möjligheten att begära förtydliganden 

från anbudsgivare avseende hur deras verksamhet går att genomföra till givet pris. Därigenom kan 

tjänstemännen göra en bedömning om prisnivån i anbudet är rimlig. En annan viktig mekanism för 

att hantera priserna följer av kommunens arbete med en ökad mängd obligatoriska krav, vilket till 

viss del standardiserar verksamheternas innehåll. Sådana standardiseringar kräver att mätpunkterna 

i kvalitetskraven förstås av samtliga parter, men även att företaget utvecklat sin verksamhet på ett 

sådant sätt att denna beskrivning går att standardisera.  

Kommunens fokus vid att anordna gemensamma utbildningar för samtliga omsorgsutförare, 

vilka till viss mån är obligatoriska enligt kravformuleringen, kan förstås som ett försök att skapa 

förutsättningar för standardisering av upphandlingsprocessen. När sådan professionell kunskap 

finns i företaget och verksamheten fungerar i enlighet med sådana normer, kan anbudsgivarna 

skriva anbud som bättre bemöter kommunens krav. Därigenom minskar osäkerheten mellan 

upphandlingens parter och bidrar till en bättre upphandlingssituation för samtliga parter. 
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7. Avslutande diskussion och förslag på framtida forskning 

Uppsatsen visar att den upphandlingsmodell som används i Uppsala Kommun kan reproducera 

nackdelarna hos en lägsta-prismodell. Det verkar därför, precis som Forsell & Norén (2007) menar, 

vara mycket svårt att konstruera en fungerande modell för upphandling. Även modeller med ett 

reglerat pris leder till problematik vad gäller bedömning – om två anbud båda lägger samma pris, 

utifrån vilka grunder ska bedömningen då ske?  Kanske kan lösningen ligga i Lian & Laings (2004) 

betoning av att tjänstemän bör ges utrymme att själva utforma de leverantörsförhållanden och 

upphandlingsmodeller som bäst passar situationen. En utveckling som möjligtvis går i denna 

riktning är att kommunen under den undersökta perioden även upphandlat äldreboenden baserat på 

ramavtal och Lagen om valfrihetssystem, vilka är två fundamentalt annorlunda 

upphandlingsmetoder. Ett sätt att beskriva skillnaden är att LOU syftar till att upphandla hela 

verksamheter, medan de två senare modellerna syftar till att köpa enstaka omsorgsplatser hos 

godkända utförare (Forssell & Kostrzewa, 2009, s.94). 

Den här uppsatsen har undersökt de kommunala upphandlingspraktiker som baseras på 

Lagen om offentlig upphandling, ett av de möjliga upphandlingsverktyg tillgängliga för Sveriges 

kommuner och som används av Uppsala Kommun. Det vore intressant att vidare undersöka hur av 

tjänstemännens val av upphandlingsform påverkar tjänstekvaliteten, då sådan forskning saknas (se 

Hjalmarsson & Wånell, 2013, 33ff). I en sådan framtida studie skulle den här uppsatsens resultat 

kunna jämföras med hur upphandling utifrån exempelvis LOV används i strategiska syften. 

En annan intressant fortsättning vore att sätta den här uppsatsens resultat i förhållande till 

upphandling av andra typer av välfärdstjänster, som exempelvis hemvård och primärvård för att se 

hur olika delar av välfärden utvecklas i jämförelse med varandra. Avslutningsvis vore det intressant 

att sätta in den här uppsatsen i en nationell kontext för att se på marknadiseringens effekter på ett 

mer övergripande plan och följa utvecklingen i kommunen. Att jämföra hur Uppsala Kommuns 

upphandlingsrutiner med andra kommuners, som kanske rankas högre i Socialstyrelsens Öppna 

Jämförelser av äldreomsorgens kvalitet, för att se vilken strategisk roll upphandlingsformen spelar i 

ett större samhälleligt perspektiv. 
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Bilaga 1 –  Frågeställningar för intervju med respondent 1 

 

1. Varför behövdes en ny utvärderingsmodell? 

(Kan du beskriva situationen? Hur såg det ut tidigare? Vart fanns problem? Vad för förväntningar på 

den nya?) 

 

2. Beskriv arbetsprocessen när ni utarbetade Värderingsmodellen, hur resoneranade ni?  

(Vilka var inblandade? Hade ni ett tydligt specificerat uppdrag? Vad gjorde du?) 

 

3. Hade ni någon särskild inspirationskälla i ert arbete? En annan kommun eller liknande?  

(Fråga om Socialstyrelsens Öppna jämförelser!) 

 

4. Modellens rubrik är: Värderingsmodell för ökad kvalitetsprofilering i vård- och 

omsorgsboenden, hur skulle du förklara en ”ökad kvalitetsprofilering”?  

 

5. På vilket sätt skulle du säga att utvärderingsmodellen fångar/mäter kvalitet hos anbuden? 

Hur har ni arbetat för att göra det? 

 

6. Hur tycker du att Värderingsmodellen verkar ha fungerat i praktiken? Förklara!  

(Har den fungerat målenligt? Går det att säga något om den specifika upphandlingen?) 

 

7. Vilka är kriterierna som används för att avgöra ifall ett krav kategoriseras som ett ska-krav 

eller ett mervärde? 

 

8. Kan du förklara hur meningen är att anbudsgivare ska fastställa värdet och kvaliteten i 

grundanbudet för att värdering ska ske korrekt?  

 

9. I modellen verkar olika mervärden vara värda olika mycket, hur har ni resonerat er fram till 

värdet? 

 

10. Hur görs bedömningen av de kriterier där anbudsgivaren själv ska beskriva sin 

verksamhet? 

 

11. Går det bra att jag kontaktar dig för eventuella följdfrågor? 
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Bilaga 2 –  Frågeställningar för intervju med respondent 2 & 3 

1. Hur länge har ni haft samma modell för upphandling och FFU? Hur länge har du arbetat med den? 

 

2. Varför behövdes en ny utvärderingsmodell?  

(Kan du beskriva situationen? Hur såg det ut tidigare? Vart fanns problem? Vad för förväntningar på 

den nya?) 

 

3. Kan du beskriva hur ni arbetar fram ett förfrågningsunderlag? Hur brukar arbetsprocessen se ut? 

 3.1 Hur vet ni vad ni ska specificera i FFU? Får ni några direktiv kring vilka mål ni ska 

eftersträva? 

3.2 Hur arbetar ni med att formulera ska-kraven? Finns det några riktlinjer eller 

inspirationskälla?. 

3.3 Hur görs bedömningen av de ska-kriterier där anbudsgivaren själv ska beskriva sin 

verksamhet? 

3.4 Hur ser kontakten ut mellan dig som upphandlar och anbudsgivare i processen? 

3.5: Hur arbetar du för att uppskatta ifall anbudsgivaren uppfyller kriterierna i 

upphandlingens första steg. Det finns en sanningsförsäkran, men hur vet ni att de talar sanning? 

3.6: Vad har du för stöd i arbetsprocessen om du stöter på något svårt? 

 

4. I FFU från 2014 står det att läkartillsyn och natthemssjukvård är kostnadsfri för utföraren. Har 

det alltid varit så? 

 

5. När jag jämfört upphandlingen från 2011 med upphandlingen från 2014 märkte jag att antalet 

ska-krav ökat mycket. Vad är orsaken till det? 

 

6.  På vilket sätt skulle du säga att utvärderingsmodellen, ekonomiskt mest fördelaktiga, 

fångar/mäter kvalitet hos anbuden? Hur har ni arbetat för att göra det? 

 

7. Hur tycker du att modellen verkar ha fungerat i praktiken? Förklara!  

(Har modellen fungerat målenligt? Går det att säga något om den specifika upphandlingen?) 
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Bilaga 3 –  Frågeställningar för intervju med respondent 4 

1. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

 

2. Kan du beskriva hur arbetet med att skriva ett anbud går till? 

 2.1 Förstå uppdrag – blir experter på ngn kommun? 

 2.2 I underlaget ska vissa delar beskrivas verbalt, hur arbetar ni med dem? 

 2.3 Vad är det ni försöker profilera er med? Vad kännetecknar just ert företag? 

 2.4 Hur brukar kontakten med kommunens tjänstemän se ut? 

 

3. Hur resonerar ni kring vad som är hög kvalitet i fråga om äldreomsorg? 

 3.1 Hur arbetar ni för att lyfta fram det i era anbud? 

 3.2 Brukar ni utvärdera verksamheten för att hitta nya sätt att utveckla verksamheten? Kan 

du beskriva hur det brukar gå till? Internt/externt 

 

4. Känner du att kommunen tar hänsyn till era tankar och kunskaper när de utvecklar 

förfrågningsunderlagen?  

(Har ni utrymme att bedriva kvalitetsutveckling?) 

 

5. Hur tycker du att modellen med ekonomiskt mest fördelaktiga pris fungerar?  

(Finns det något i den som du skulle vilja ändra? Varför?) 

 

 

6. Skiljer sig upphandlingen från 2014 på något särskilt sätt från hur era upphandlingar brukar gå 

till? I så fall, på vilket sätt? 
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Bilaga 4 – Kravformuleringen i de undersöka förfrågningsunderlagen 

I tabellen nedan presenteras antal ska-krav i förfrågningsunderlagen i enlighet med 

förfrågningsunderlagens 7 avdelningar. 

 

 FFU – dec. 2011a FFU – dec. 2011b FFU – jan. 2013 FFU – april 2013 FFU – juni 2014 

Sidantal FFU 34 35 38 37 38 

      

Antal ska-krav per 

område 

     

1. Grundläggande 

krav 

17 17 17 17 29 

2. Krav på 

omfattning och 

innehåll 

32 32 39 39 50 

3. Krav avseende 

personal, 

kompetens och 

bemanning 

15 15 17 15 18 

4. Krav relaterade 

till övertagande 

eller 

överlämnande av 

verksamhet 

5 5 6 6 6 

5. Uppföljning, 

utvärdering och 

insyn 

7 7 9 9 10 

6. Kris och 

beredskap 

6 6 6 6 7 

7. Utvärderings-

områden 

10 10 10 10 11 

Totalt 92 92 104 102 131 
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Bilaga  5 – Exempel: sammanställning av anbudsvärdering i Tilldelningsbeslut 

Beloppen är avsedda att illustrera hur utvärdering går till och samtliga anbud antas här ha valt 

samtliga 13 möjliga mertjänster, varmed deras utvärderingsbelopp reduceras med 130SEK. 

Anbudsgivare Vinnande anbud, privat 

regi 

Anbud m. Lägst 

utvärderingsbelopp, 

privat regi 

Anbud, kommunal regi 

 

Utvärdering 

Omvårdsplats, offererad ersättning per 

antal platser (10) 

1200 (10*1200) 1199 1200 

Summa (reducering med 2,5% för 

privat sektor) 

1170 1169  

Reducering enligt anbudsformulär 130 130 130 

Totalt enligt utv. modell 1040 1039 1070 

 

Demensplats, offererad ersättning per 

antal platser (5) 

1200 (5*1200) 1199 1200 

Summa (reducering med 2,5% för 

privat sektor) 

1170 1169  

Reducering enligt anbudsformulär 130 130 130 

Totalt enligt utv. modell 1040 1039 1070 

 

Total (= pris per dygn) 18000 17985 18000 

Utvärderingssumma 15600 15585 16050 

 

Begärda handlingar 

Sanningsförsäkran Ja Ja  

Elektroniskt anbudsformulär Ja Ja  

 

Kvalificering 

Ska-krav uppfyllda Ja Nej*  

Att sökande är fri från belastningar enl. 

10 kap 2§, samt 11 kap 6§-15§ i LOU 

Ja   

Ekonomiskt stabilitet satt i relation till 

upphandlingens omfattning 

Ja   

 

*Ska-krav nr. (ex. 6.7.2) ej uppfyllt. 


