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Sammanfattning
Syftet  med studien har varit  att  undersöka om det är  möjligt  att  tillämpa en
beslutsmodell  för  att  lösa  ett  problem avseende  anbudsstrategi  vid  offentlig
upphandling. När ett företag har en kund som omfattas av lagen om offentlig
upphandling gäller  särskilda  regler  vid upphandlingar.  För  ett  företag är  det
viktigt att känna till dessa regler vid inlämning av anbud. Detta är dock oftast
inte tillräckligt för att vinna en upphandling, eftersom det då också gäller att
deras produkts jämförelsepris är  lägre än konkurrenternas. En beslutsmodell,
baserad  på  data  från  tidigare  upphandlingar,  har  tagits  fram  för  att  kunna
underbygga ett verktyg gällande anbudsstrategi. Beslutsmodellen är uppbyggd
av  diverse  teorier  som  beslutsmatris,  beslutsträd,  lognormal  fördelning  och
förväntat  monetärt  värde.  Tillvägagångssättet  har  bestått  av  insamling  av
information och data via intervjuer, samt andra källor såsom litteratur, artiklar,
uppsatser och upphandlingar, där metoden design science har använts. Utifrån
en  generell  beslutsmatris  och  ett  beslutsträd  samt  beräkningar  har
beslutsmodellen kunnat tas fram. Beslutsmodellen är i första hand avsedd för att
underbygga ett verktyg för företag som är leverantör av eldrivna rullstolar men
skulle även kunna appliceras i andra typer av upphandlingar. Beslutsmodellen
kan ge stöd till ett verktyg som i sin tur skulle kunna användas av beslutsfattare.
Beslutsfattarna får dock inte endast utgå från dess information, som är baserad
på  tidigare  upphandlingar,  utan  bör  också  analysera  konkurrenternas
nutidssituation.

Nyckelord: Beslutsmodell, offentlig upphandling, anbudspris, jämförelsepris, 
beslutsfattare, beslutsmatris, beslutsträd, lognormal fördelning, förväntat 
monetärt värde
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Abstract
The aim of the study has been to investigate if it is possible to apply a decision
model when solving a problem with bidding strategies in public procurement.
When  a  company  has  costumers  comprehended  by  the  laws  in  public
procurement, there are certain rules involved. For a company it is important to
be aware about these rules, when setting their bids. Though this is often not
enough  for  a  winning  procurement,  because  of  the  fact  that  the  products
comparison prices need to be lower than the competitors'. A decision model,
based on data from earlier procurements, has been developed to reinforce a tool
with bidding strategies. The decision model is composed by various theories,
like  decision  matrix,  decision  tree,  lognormal  distribution  and  expected
monetary  value.  The  procedure  through  the  study  has  contained  data  and
information  acquisition  via  interviews  and  other  references  like  literature,
articles,  thesis  and procurements.  Based on a  general  decision matrix  and a
decision tree, as with calculations, the decision model has been generated. The
decision model is mainly designed to reinforce a tool for companies supplying
electric wheelchairs to costumers but could also be applicable in other types of
procurements. The decision model could be a support when constructing a tool,
which consequently could be used by decision makers. The decision makers can
however not only adopt the ideas based on earlier procurements. They also need
to analyse the competitors’ situations in present time.

Keywords: Decision model, public procurement, bidding prices, comparison 
prices, decision maker, decision matrix, decision tree, lognormal distribution, 
expected monetary value
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1 Inledning
Vid inköp i  offentliga  myndigheter  i  Sverige  är  upphandlingarna slutna och
oberoende  av  varandra.  Det  första  lagda  budet  från  respektive  potentiell
leverantör gäller, det vill säga att leverantören inte får ändra ett lagt bud. Det
innebär att försäljare och dess konkurrenter inte i förväg har möjlighet att ta
reda på hur de övriga lägger sina bud i budgivningen. [1] Hur kan då företaget
förhålla sig till konkurrenterna och strategiskt lägga anbud i upphandlingar, där
de i förväg inte kan ana utfallet?

Företagen ställs ofta inför svåra komplexa beslutsproblem som bör behandlas
rationellt.  Det  kan  vara  komplicerat  när  framtiden  är  oviss  och  ett  flertal
faktorer  spelar  in.  [2] Eftersom inte  framtida händelser  kan förutspås  är  det
också svårt att bestämma sannolikheterna till de specifika utfall som inträffar.
[2][3]

Beslutsteori kan ligga till  grund för rationella beslut när beslutsproblemen är
komplexa. För att avgöra förekommandet av olika utfall behöver sannolikheter
eliciteras. Det finns ingen konkret metod för hur detta ska utföras och det kan
därmed vara svårt för beslutsfattaren att hitta ett brukbart tillvägagångssätt.

För att generera ett högt värde åt organisationen krävs att det lagda anbudet i
offentlig  upphandling  är  tillräckligt  lågt  för  att  kunna  vinna  över
konkurrenternas anbud men också tillräckligt högt för att intäkterna ska kännas
tillfredsställande  för  företaget.  En  anbudsstrategi  bör  alltså  utgå  från  dessa
aspekter. [2]

På Permobil AB sker offentliga upphandlingar med landstingen i Sverige. Inför
detta  erhålls  anbudsförfrågningar,  där  företaget  får  tillgång  till
kravspecifikationer för de efterfrågade produkterna. Det förekommer ett gediget
arbete  i  att  hitta  rätt  produkter  med  kvalitet  som  motsvarar  kundens
förväntningar.  Det  eftersträvas  att  sätta  priser  som,  efter  lägsta  pris  och
kvalitativa  påslag,  är  lägre  än  konkurrenternas.  Företaget  använder  inga
modeller  och  metoder  för  att  bestämma anbudens priser,  utöver  att  hitta  en
ungefärlig prisnivå utgörande konkurrenternas anbud i tidigare upphandlingar i
samma  produktkategorier.  [4] Syftet  är  att  undersöka  om det  är  möjligt  att
tillämpa  en  beslutsmodell  för  att   lösa  ett  problem med  anbudsstrategi  vid
offentlig upphandling.

1.1 Övergripande syfte

Syftet är att undersöka om det är möjligt att tillämpa en beslutsmodell för att
lösa ett problem med anbudsstrategi vid offentlig upphandling.
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1.2 Avgränsningar

Studien  har  begränsats  till  att  undersöka  den  svenska  marknaden,  där
landstinget är kund, för Permobil AB. De elektriska rullstolarna är de produkter
som avgränsat till.

Studien  avgränsar  sig  till  att  endast  beröra  de  upphandlings-  och
anbudsansvariga  som  på  förhand  har  möjlighet  att  beräkna  eventuella
påslagsfaktorer  som  uppkommer  vid  viktning  i  offentliga  upphandlingar.
Undersökningen  har  tillika  avgränsats  till  modeller  och  metoder  som  är
relevanta för ämnet och denna specifika fallstudie.

1.3 Mål och problemformulering

Målet med denna studie är att ta reda på hur en offentlig upphandling går till, ur
både upphandlares och anbudsläggares perspektiv. Detta för att kunna anpassa
en  relevant  beslutsmodell  utefter  den  tillhandahållna  informationen.  Utifrån
denna målformulering har följande frågeställning skapats:

• Hur skulle en beslutsteoretisk modell, för anbudsstrategi vid offentlig 
upphandling, kunna utformas?

• Skulle studien kunna ligga till grund för att utveckla ett verktyg inför
anbudsstrategi vid offentlig upphandling?

1.4 Översikt

Uppsatsen har en inledande del  innehållande problemformulering samt syfte
och mål. Kapitlet efter är teoriavsnittet bestående av de teorier som studien har
baserats  på.  Vid  teoriavsnittets  slut  tar  nästa  metodkapitlet  vid.  Metoden
beskriver  tillvägagångssättet  i  denna studie.  Denna underbygger  den modell
som kommer därnäst.  Kommande kapitel, resultat, innehåller information från
intervjuerna  samt  beslutsmodellen  och  stegen för  den.  Efter  resultatet  följer
analyskapitlet  där  en  analys  av  studien  utförs.  Detta  efterföljs  av  avsnittet
slutsatser  där  frågeställningarna  besvaras,  etiska  och  samhälleliga  aspekter
benämns,  samt  ger  förslag  till  vidare  forskning.  Därefter  följer  en
källförteckning  samt  diverse  bilagor  innehållande  intervjuer,  anbudsunderlag
samt programkod.

1.5 Tidigare forskning

Vid  inlämnande  av  anbud  till  offentliga  upphandlingar  är  ett  stöttande
beslutsunderlag  att  föredra,  för  att  kunna  öka  sannolikheten  att  vinna
upphandlingen. Studier gällande utvärderingsmodeller samt strategier gällande
anbudsinlämning har tidigare genomförts.
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Adjoudani [5] har tidigare genomfört en studie i området. Studien innehåller
utvärderingsmodeller  ur  ett  leverantörsperspektiv.  Utvärderingsmodellerna
används av upphandlaren vid utvärdering av anbud. Modellerna har undersökts
genom att observera de utfall som åstadkoms när de testas på tidigare uppgjorda
upphandlingar.  Detta  för  att  kunna se  vilka  faktorer  och  variabler  som kan
påverka utvärderingen. Studiens syfte har också varit att undersöka bristerna i
de generella modellerna. Detta för att slutligen ge underlag till leverantörer som
skall  lämna  anbud,  då  utvärderingsmodellerna  kan  ge  olika  anbudsvinnare.
Studien har  använts för att öka förståelsen om hur olika utvärderingsmodeller
kan ge olika anbudsvinnare. Därmed kan en produktkategori i en upphandling
inte  jämföras  med  andra  kategorier.  Huruvida  utvärderingsmodellerna  har
utvärderats av Adjoudani är inget som har använts i denna studie.

Konkurrensverket har också bidragit med ett flertal studier till ämnet. Lunander
har varit högt delaktig i ett antal studier, på uppdrag av Konkurrensverket. I en
av dem har Lunander tillsammans med Andersson [6] studerat de metoder och
problem som existerar vid anbudsutvärdering där upphandlaren inte endast tar
hänsyn till  priset.  Beräkningsmodeller har studerats för att överblicka hur de
olika anbuden kan påverka vem som vinner upphandlingen. Vid poängsättning
har slutsatsen dragits att beroende på anbuden som inlämnas kan olika utfall
erhållas.  Detta  till  skillnad  från  då  ett  påslagspris  på  ett  inlämnat  anbud
beräknas. Det förutsätter att påslagspriset framgår i förfrågningsunderlaget, då
inga andra anbuds kvaliteter eller priser kan påverka det slutliga anbudspriset
som skall  jämföras i  upphandlingen.  Att  värdera kvaliteten och ange detta  i
förfrågningsunderlaget  kan  vara  svårt  för  kunden  och  gör  att  poängsättning
ändå används skriver Lunander och Andersson . Detta relaterar till vår studie då
upphandlingarna  som studerats  har  genomförts  med  beräkningsmetoder,  där
påslagspriset har kunnat beräknas innan inlämning av anbud. Det betyder att i
det specifika fallet kan inga irrelevanta bud påverka vilket anbud som vinner
upphandlingen.

Poängsättning har inte använts i studien som genomförts men bör väl kännas
till.  I  en  rapport  har  poängsättning  av  pris  samt  kvalitet  gällande
anbudsutvärdering  i  offentliga  upphandlingar  studerats,  vilket  är  en
komplettering av Lunander och Anderssons [7] tidigare studie. Där har anbud
analyserats huruvida de påverkar utfallet, där en utvärderingsmodell som viktar
pris  och kvalitet  har  använts.  Tre utvärderingsmodeller  har studerats  och ett
brytpris som anger vad det lägsta anbudet skall vara i upphandlingen för att två
anbud skall få samma poäng, förutsatt att ena anbudet har högre poäng än det
andra,  har beräknats. Slutsatsen i  studien pekar på att  irrelevanta anbud kan
komma  att  påverka  rangordning  av  anbuden.  Lunanders  studie  ger  viktig
information  till  denna  undersökning,  då  medvetenheten  angående  hur  olika
anbud påverkar slutvinnaren även gäller för resultatet i modellen som skapats.
Brytpris och de specifika utvärderingsmodellerna har inte använts i studien. 
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Johansson och Svensson [8] har gjort en undersökning gällande användning av
beslutsverktyg för företag, i syfte att få ett större underlag att basera besluten
på.  Då  strategiska  beslut  som  företag  tvingas  ta  är  komplexa  kan  därmed
beslutsverktyg hjälpa. Det har gjorts en fallstudie på SCA där det har använts
beslutsverktyg  för  att  analysera  huruvida  en  implementering  i  systemet
PipeChain  skall  utföras  eller  ej.  En  avgränsning  har  gjorts  till  de  monetära
värdena  i  studien  och  där  har  det  förväntade  värdet  varit  positivt,  enligt
beslutsmodellen.  I  slutsatsen  har  belsutsverktygens  fördelar  och  nackdelar
fastställts. Där framgår att beslutsverktygen är att föredra men att det krävs tid
och kunskap av de som arbetar på företaget för att de skall kunna användas.
Detta är relevant för studien, då vår beslutsmodell skall kunna underbygga ett
verktyg  för  anbudsstrategi.  Fallstudien  används  inte  men  teorierna  och
slutsatserna är i liknelse till det som använts i denna studie.

1.6 Författarnas bidrag

Författarna har i största utsträckning varit lika delaktiga genom hela studiens 
gång.

4
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2 Teori
I kapitel 2.1-2.2 presenteras de teorier som har använts i studien.

2.1 Offentlig upphandling

Vid inköp hos statliga myndigheter i Sverige sker offentliga upphandlingar. I
och med detta påverkas upphandlare, såväl som anbudsläggare, av lagen om
offentlig upphandling och måste följa vissa regler och krav. [9] När ett anbud,
som definieras i avsnitt 2.1.1, är lagt gäller det priset och anbudsläggaren får
alltså  inte  längre  ändra  på  det.  Offentliga  upphandlingar  är  slutna  och sker
oberoende av varandra. Det innebär att försäljare och dess konkurrenter inte i
förväg har möjlighet att ta reda på hur de andra lägger sina bud i budgivningen.
[1] 

Svårigheten vid anbudsprissättning i offentlig upphandling skulle dels kunna
bero på att upphandlingarna är slutna men också på det faktum att det finns
olika beräkningsmodeller  som de offentliga  myndigheterna  har  möjlighet  att
använda sig av.  Dessa beräkningsmodeller  kan antingen endast  behandla det
lägsta inkommande priset eller också kvalitativa påslag för respektive produkt.
[10][5]  Enligt  Nilsson  kan  Permobil  oftast  beräkna  de  kvalitativa
påslagsfaktorerna  när  förfrågningsunderlaget,  inför  en  offentlig  upphandling,
erhålls. [4] 

2.1.1 Definition av anbud

Anbud  är  ett  förslag  avseende  ett  avtal  som  ges  till  en  eller  flera  utvalda
anbudstagare.  Om  anbudet  godtas  av  anbudstagaren  uppstår  ett  avtal.  Ett
inlämnat anbud är bindande för anbudsgivaren under acceptfristen,  om inget
annat  anges.  Anbudsgivaren  kan  alltså  inte  återkalla  anbudet  när  det  har
mottagits av anbudstagaren. Särskilda regler gäller när anbud lämnas till statlig
och kommunal upphandling, bland annat lagen om offentlig upphandling. [11]

Ett  anbud  skall  innefatta  det  som  specificerats  i  anbudsförfrågan.  Det  är
vanligen  ett  innehåll  av  bland  annat  pris,  leveranstid,  leveransvillkor  och
betalningsvillkor. Givetvis skall anbudet innehålla en produktspecifikation och
leverantörsspecifikation.  Information  om  leverantören  och  dess
underleverantörer,  angående  om de  är  certifierade  för  diverse  kvalitets-  och
miljöstandarder som exempelvis ISO 9000, kan också krävas att inlämnas med
anbudet.  Hur  leverantören  arbetar  med  etikregler  samt  miljö-  och
samhällsansvar  kan också  krävas  i  förfrågningsunderlaget  och  skall  då  vara
bifogat. [12]
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2.1.2 Utvärdering av anbud

Vid  offentlig  upphandling  finns  två  utvärderingsgrunder,  lägsta  pris  samt
ekonomiskt mest fördelaktigt.  Vid lägsta pris  är  det endast priset  som avgör
vem som vinner upphandlingen, förutsatt att kravspecifikationen som ställts för
upphandling  har  uppfyllts.  Det  medför  därmed  att  inga  andra  kvalitativa
egenskaper vägs in. [6][13][14] 

Vid  ekonomiskt  mest  fördelaktigt  som  utvärderingsgrund  kan  ett  flertal
faktorer vägas in i upphandlingen. Jämförelsepris är en av teknikerna som kan
användas.  Jämförelsepris  är  ett  pris  som  visar  vad  en  vara  kostar  med  ett
jämförbart mått [15]. Jämförelsepriset avser i detta fall anbudspriset samt ett
påslag  som  beräknas  utifrån  kravspecifikationens  börkrav.  Det  lägsta
jämförelsepriset vinner upphandlingen. [4][5]

2.2 Beslutsmodellering

Beslutsproblem är ofta komplexa och svåra att hantera endast genom förnuft,
magkänsla  eller  liknande.  Möjliga  orsaker  till  beslutsproblemets  komplexitet
kan  bero  på  ovissheten  gällande  framtiden,  många  olika  alternativ  eller  ett
flertal påverkansfaktorer. Beslutsteorin innehåller ett flertal teorier och modeller
som kan hantera de komplexa beslutsproblemen och ge stöd till beslutsfattaren.
[2]

2.2.1 Beslutsmatris

Inom beslutsteorin finns beslutsmatrisen som kan användas för att strukturera
ett  beslutsproblem. Beslutsmatrisen visar tydligt upp de olika scenarion som
kan  förekomma  vid  olika  alternativ.  [2]  Beslutsmatriser  kan  exempelvis
appliceras vid de fall då något tillverkas och beslut över vilket material som
skall användas behövs tas [16].

En beslutsmatris är en matris bestående av värden i rader och kolumner, där
alternativ  och  händelser  orsakar  utfallen.  Beslutsmatrisen  beskriver  alltså
konsekvensen utifrån möjliga alternativ och händelser. Matrisen är användbar
vid  stora  datamängder  gällande  olika  beslutsfaktorer  för  att  kunna  bedöma
faktorernas betydelse, samt få uppfattning om de existerande relationerna.

Om  A  är en mängd som beskriver de alternativ en person fritt  kan välja
mellan är mängden S ett antal ovissa händelser. Raderna i matrisen består då av
de  alternativ  som  tillhör  mängden  A ,  medan  kolumnerna  består  av  de
händelser som ingår i mängden  S . Om alternativ  a∈A paras ihop med
händelse s∈S  erhålls en viss konsekvens. I Figur 1 återfinns en matris där ai
står för ett givet alternativ a, samt sj för händelse s. [2]
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Figur 1: Beslutsmatris över konsekvenserna för alternativ a, b eller c vid händelse s

En beslutsmatris kan omvandlas till ett beslutsträd, som beskrivs nedan, med
dess innehållande värden och alternativ. Ett beslutsträd kan också omformas till
en beslutsmatris. [2]

2.2.2 Beslutsträd

Vid beslutsmodellering kan ett så kallat beslutsträd modelleras. I huvudsak är
det ett träd som har ett visst antal grenar beroende på vilka beslut och händelser
som kan äga rum. Beslutsträd kan modelleras baserat på en mängd olika fall.
[2] Inom vården har en studie gjorts där beslutsträd används för att få en klarare
bild över situationen, samt med sannolikheter få ut ett  värde [17].  Ett  annat
exempel är då beslutssituationen uppkommer vid valet av väg, där beslutsträdet
då visar de olika alternativen och dess konsekvenser [18].

Ett beslutsträd ger en visuell bild över hur olika beslut och händelser leder till
diverse konsekvenser. En beslutsfattare kan överblicka ett beslutsträd för att ta
reda på vilka strategier som existerar. Detta utifrån den konsekvens som önskas
åstadkommas, beroende på hur riskbenägen beslutsfattaren är. Beslutsträdet är
uppbyggt av olika element. Ett beslut representeras av en fyrkant och är ett av
elementen. Ett annat element symboliseras av en cirkel eller oval och anger en
ovisshet,  det  vill  säga när  en händelse endast  sker med en viss sannolikhet,
vilket betyder att den händelse som kommer att ske är okänd. Det beslut och
händelse  leder  till  kallas  konsekvens  och  betecknas  i  beslutsträdet  som  en
triangel.  Mellan symbolerna dras linjer som visar de olika vägarna som kan
infalla.  Vilken  av  vägarna  från  symbolen  fyrkant  som  väljs  avgörs  av
beslutsfattaren  men  vilken  av  linjerna  från  symbolen  cirkel  eller  oval  som
kommer att  vandras  beror  på olika sannolikheter.  Tillsammans motsvarar  de
olika vägarna från en symbol av totala sannolikheten 1.

I Figur 2 kan ett exempel på ett beslutsträd tydas. Beslutsträdet är uppbyggt av
ett fall, där frågan om en produktutveckling skall fortsätta eller inte ställs. Om
produktutvecklingen  inte  skall  fortsätta  erhålls  konsekvens  6.  Vid  valet  att
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fortsätta  produktutvecklingen  följer  vägen  mot  en  händelsesymbol,  där  ena
vägen har sannolikheten 0.3 att det kommer bli en succé och den andra vägen
sannolikheten  0.7 för  ett  misslyckande.  Om händelsen  blir  ett  misslyckande
erhålls konsekvens 5. Vid succé följer vägen till ett beslutsfattande mellan att
producera en stor eller liten kapacitet. Om stor kapacitet väljs är sannolikheten
0.6 att  det  blir  en hög efterfrågan eller  sannolikheten 0.4 att  det blir  en låg
efterfrågan. Vid hög efterfrågan erhålls konsekvens 1 och vid liten efterfrågan
konsekvens 2. Vid valet låg kapacitet är sannolikheten 0.6 att det blir en hög
efterfrågan  som  ger  konsekvens  3,  respektive  sannolikheten  0.4  för  låg
efterfrågan vilket ger konsekvens 4. [2]

Figur 2: Beslutsträd [2]

2.2.3 Förväntat monetärt värde

Det  förväntade  monetära  värdet  ger  information  om  vilket  värde  som  kan
förväntas  erhållas  vid  de  olika  sannolikheterna  att  händelser  med  monetära
värden  inträffar.  Vid  beräkning  av  det  förväntade  monetära  värdet  måste
konsekvenserna ha en monetär term. För att beräkna det förväntade monetära
värdet används formel (1) som kan tydas nedan.

EMV (A)=∑
i=1

n

P (c i)⋅v (c i)=P (c1)⋅v (c1)+P (c2)⋅v(c2)+...+P (cn)⋅v(cn) (1)

EMV är  det  förväntade  monetära  värdet  för  alternativ A .  P (ci) är  en
beteckning  för  sannolikheten  att  konsekvensen c i inträffar. v (ci) är  det
monetära  värdet  för  att  konsekvens  c i infaller.  Vid  beslutstagande  mellan
olika alternativ  Ai skall det alternativ som maximerar EMV väljas. Det vill
säga om EMV ( A1)⩾EMV ( A2) bör alternativ A1 väljas före A2 . [19]
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Det  förväntade  monetära  värdet  kan  beskriva  huruvida  de  olika  alternativen
skiljer sig. EMV kan beräknas i beslutsträd, ett exempel på hur detta görs följer
utifrån beslutsträdet i Figur 3.

Figur 3: Beslutsträd, författarnas illustration.

Vid fyrkanten tas ett beslut mellan två olika alternativ, 1 respektive 2, varvid
EMV för Alt.1 och Alt.2 kan beräknas enligt: 

EMV (Alt.1)=(0,5⋅10+0,5⋅0)⋅0,6+0,4⋅5=3 (2)

EMV (Alt.2)=0,8⋅3+0,2⋅1=2,6 (3)

2.2.4 Konsekvensers sannolikheter

Det är känt att sannolikheter är svåra att bestämma, eftersom det oftast ej går att
förutspå framtida händelser. Det krävs ofta erfarna personer för att uppskatta
relativt trovärdiga sannolikheter. Då framtidsutsikter kan te sig olika, beroende
på  vilka  faktorer  som  spelar  in,  går  inte  ett  korrekt  tillvägagångssätt  att
generaliseras. [2][20]

Givet att en mängd stokastiska variabler existerar kan en sannolikhetsfördelning
över  dessa  bestämmas.  Det  innebär  att  en  fördelningsfunktion  P(x )  kan
bestämmas, då varje variabel x i är mindre eller lika med x .

pi=P(x<x i) (4)

En  kumulativ  fördelning  enligt  ekvation  (4)  kan  se  ut  på  flera  sätt.  Vid
intervallfördelning  kan  den  exempelvis  se  ut  som i  Figur  4.  I  den  vänstra
figuren kan sannolikheten för varje intervall skönjas och i den högra figuren
ökar sannolikheten med x i mellan noll och hundra procent. [2]
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Figur 4: Rektangulär sannolikhetsfördelning i intervall [2]

2.2.4.1 Elicitering av sannolikheter

Om beslutsfattaren känner en viss osäkerhet i att bestämma sannolikheter kan
en indirekt fråga som specifikt pekar på problemet ställas. Utefter denna kan ett
visst antal intervall bestämmas och därigenom ange kvantitetsfördelningen av
variabeln x i de olika intervallen. Då erhålls en densitetsfunktion som pekar på
sannolikheterna i  det givna problemet.  Denna kan i  sin tur översättas till  en
fördelningsfunktion, där x är fördelat i en kontinuerlig graf och sannolikheten
definieras mellan noll och hundra, vilket visas i Figur 5. [2]

Figur 5: Densitets- och fördelningsfunktion i intervall [2]

De  givna  sannolikheterna  och  värdena  kan  illustreras  genom  att  skapa  ett
beslutsträd, vilket finns exemplifierat i Figur 11.

2.2.5 Fördelningar

Vid upphandlingar kan en beslutsfattare aldrig med säkerhet veta hur framtidens
budgivningar ter sig. Däremot kan informationsobservationer, genom historisk
data i relaterade auktioner, utföras och generera en sannolikhetsfördelning över
dessa. Det finns olika typer av fördelningar anbuden skulle kunna fördela sig
enligt. I de fall då det inte finns tillgång till en större samling data kan det vara

10



Anbudsstrategi vid offentlig upphandling – 
Beslutsmodell vid analys av anbud och prissättning hos Permobil AB
Julia Henriksson
Lisa Krohn 2015-07-06

svårt att skönja en sannolikhetsfördelning. Därmed måste fördelningsfunktionen
antas.

Vid upphandlingar där leverantörerna jämförelsevis liknar varandra och lägger
bud oberoende av varandra kan en binomialfördelning antas. Om budgivningen
innehåller  relativt  låga  bud  kan  binomialfördelningen  approximeras  till  en
Poissonfördelning. 

Det existerar fall när budgivningen innehåller ett flertal likvärdiga produkter,
där leverantörerna har olika utilitetspreferenser och budgetar. Det innebär att
inte  leverantörerna  är  förhållandevis  lika  och  kan  därför  inte  jämföras  med
varandra.  Produkterna  kommer  differera  från  varandra  och  budgivningen
avgöras avseende olika sammanvägda produktspecifikationer. I dessa fall kan
fördelningsfunktionen  antas  vara  lognormal.  [21]  Produkterna  i  offentlig
upphandling har olika uppbyggnad och, vid utvärderingsgrunden ekonomiskt
mest  fördelaktigt,  kan  de  ha  olika  påslagsfaktorer  beroende  på
produktfunktionerna.  Det  innebär  att  produkterna  differerar  mellan  olika
leverantörer  och  de  torde  därmed  kunna  antas  fördelas  enligt  en  lognormal
fördelning. Lognormal fördelning, som valts i denna studie, är också baserad på
att  fördelningen  ej  hanterar  negativa  värden.  Detta  eftersom  inga  negativa
anbud lämnas.

2.2.5.1 Lognormal fördelning

En  lognormal  fördelning  innehåller  en  samling  randomiserade  stokastiska
variabler som är fördelade i en kontinuerlig graf över dess sannolikheter. Denna
mängd  variabler X  fördelas logaritmiskt enligt:

Y=ln (X ) (5)

Detta betyder att inga variabler X  kan anta negativa värden.

Täthetsfunktionen illustrerar bilden över hur sannolikheten för händelser skall
ske  beroende  av  varandra.  De  anger  motsvarigheten  för  de  stokastiska
variablerna  i  sannolikhetsfördelningen.  Lognormalfördelningen  har  en
densitetsfunktion över sannolikheten enligt:

f X( x ;μ ,σ)=
1

xσ√(2π)
e

−( ln(x )−μ)2

2σ2 (6)

där  x∈(0,+∞) ,  μ är väntevärdet och  σ är standardavvikelsen. Denna
densitetsfunktion kan beskrivas i en graf liknande i Figur 6. [20][22]
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Figur 6: Densitetsfunktion över tre grafer. [20]

2.2.6 Riskacceptans och maximum likelihood estimation

På grund av svårigheten att bestämma sannolikheter kan, utefter en fördelnings-
funktion,  acceptansnivån  för  ett  visst  bud  beräknas.  Det  innebär  att  olika
procentuella  sannolikhetsnivåer  (percentiler),  för  att  budet  ska  accepteras  av
beslutsfattaren,  väljs  ut.  Vid  percentilen  α  är  alltså  sannolikheten  α  att  det
beräknade budet med pris xa ska vinna. [2]

f L( x ;μ ,σ )=∏
i=1

n

(1xi )f N ( ln x ;μ ,σ ) (7)

f L  är  sannolikhetsfördelningsfunktionen  över  den  lognormala  funktionen
f N . Funktionens maximum likelihood bestäms enligt:

lL(μ ,σ∣x1 , x2 , ... , xn)=−∑
k

ln xk+ lN (μ ,σ∣ln x1 , ln x2 , ... , ln xn) (8)

Parametrarna för de logaritmerade värdena på väntevärdet och varianden blir
då:
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μ̂ =

∑
k

ln x k

n
(9)

σ̂ 2
=
∑
k

(ln xk−μ̂ )
2

n
(10)

Utefter dessa parametrar kan då de ickelogaritmerade värdena för väntevärde
och varians beräknas enligt:

E(Y )i=e
μ i+

1
2
∑
ii

1 (11)

Var (Y )ij=e
μi+μ j+

1
2
(∑
ii

1+∑
jj

1)

(e
∑
ij

1

−1) (12)

[20]
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3 Metod
Metoden beskriver tillvägagångssättet i denna studie. Denna ska innehålla de 
redskap som används för att generera information i ämnet. [23]

En  e-utbildning  är  ett  datorbaserat  inlärningssystem  som  ger  instruktioner,
informationsresurser och lösningar till användaren vid inlärning inom IT. Den
flexibilitet och tillgänglighet en e-utbildning medför gör att  intresset för den
ökar. Problemet är bemötandet av förändring och utveckling, vilket innebär att
utbildningen måste tillgodoses med personlig service.  Den behöver innefatta
hjälp för användaren vid hantering av inlärningssystemet.

Ett arbetsplatsbaserat inlärningssystem innefattar personlig utveckling, träning
och arbete och inlärning. Detta ska, genom processer och aktiviteter, lära de
anställda tekniker och skötsel som kan implementeras direkt i organisationen.
Det  krävs  dock  effektiva  sätt  för  att  bemöta  förändringar,  vara
konkurrenskraftig och kunna hålla organisationen uppdaterad i tekniken.

Inom IT fokuserar sällan en e-utbildning på organisationens vision och mission.
Den  tenderar  nämligen  att  sakna  pedagogik  och  effektiv  inlärning,  vilket
medför avsaknad av målinriktning och bidrar därmed till sämre kvalitet. För att
bemöta komplexiteten hos en e-utbildning och kunna anpassas inför framtidens
föränderliga marknad måste en strategi, som behandlar både organisationen och
den  interaktiva  människan,  väljas.  En  modell  för  detta  är  så  kallad  design
science. Det innebär att en artefakt skapas och byggs upp för att lösa uppkomna
problem.  Design  science  är  en  flexibel  metod  för  att  i  realtid  förbättra  ett
företags  aktiviteter,  genom  iterativa  analyser,  design,  utveckling  och
implementation. [24]

Bider, Johannesson och Perjons har skrivit om skillnaden mellan DSR, design
science research,  och ER, emperical research. DSR är en metod för att  hitta
generella lösningar inför framtida problem, medan ER syftar till att undersöka
äldre studier för att  teoretiskt kunna förklara det som hänt eller  händer i  en
organisation. För att kunna bemöta framtidens problematik kan det ses som en
fördel att utnyttja teorin bakom både ER och DSR. [25] I denna studie har äldre
studier  undersökts  för  att  teoretiskt  komma  fram till  en  modell  som skulle
kunna  användas  för  att  lösa  problem  och  underbygga  ett  verktyg.  Det
modelldesignen är uppbyggd för att tillgodose är dock att hitta en metod inför
framtida problem, vilket skulle kunna utföras genom DSR.
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3.1 Modelldesign

Det problem som studien är tänkt ska ha möjlighet att lösa är den metod för hur
prissättning av ett anbud kan gå till. Detta ska kunna generera i en modell som
skulle kunna ligga till grund för ett verktyg avseende anbudsstrategi. Valet av
verktyg baseras på att marknaden är föränderlig och ska därmed kunna möta
framtidens  krav,  samtidigt  som det  ska  vara  lättförståeligt  och  ge  värde  åt
organisationen. Som Lundgren har antytt kan metoden utföras genom att skapa
artefakter.  Detta  kan  utföras  genom  design  science  och  kan  generellt
implementeras på ett erhållet problem. 

Lundgren nämner de olika aktiviteter design science innehåller och dessa är:

1. ”Problemspecificering.” I detta steg beskrivs det bakomliggande problemet. Det
ska tydliggöra vad som grundar i de problem som uppstår.

2.  ”Föreslå  artefakt  och  definiera  krav.”  Steget  avser  hitta  ett  lösningsförslag
genom  att  presentera  det  som  en  artefakt.  Detta  genom  att  specificera  en
kravspecifikation som artefakten kan baseras på.

3.  ”Design  och  utveckling  av  artefakt.”  Aktiviteten  är  till  för  att  lösa  det
bakomliggande  problemet  och  uppfylla  den  definierade  kravspecifikationen,
samt bestämma funktion och konstruktion.

4.  ”Demonstrera  artefakt.”  Detta  steg  uppfylls  genom  att  testa  artefakten  på
problemet. Det vill säga att det ska bevisa att problemet, genom artefakten, kan
lösas.

5. ”Utvärdera  artefakt.”  I  denna  aktivitet  utvärderas  om  artefakten  uppfyller
kraven och kan lösa det definierade problemet. [26]

De olika aktiviteterna har nedan beskrivits fallspecifikt för hur de kan utföras
vid anbudsstrategier.

3.1.1 Problemspecificering

Denna  studie  innefattar  både  kvalitativ  och  kvantitativ  forskning.  Med
kvalitativ  forskning  menas  studiens  egenskaper  medan  kvantitativ  forskning
åsyftar en studies kvantifierbara data, det vill säga tal, mängd och storlek. [28]
Den kvalitativa forskningen grundar i frågorna som syftar till att öka förståelsen
och undersöka existerande dilemman ur en teorivetenskaplig synvinkel.  Den
kvantitativa forskningen används till beräkningar i upphandlingar för att, om så
möjligt,  åstadkomma en  beslutsmodell.  Den  modell  som designas  använder
också kvantifierade storheter.

Insamlingen av data har beskaffats ur intervjuer med personal som arbetar kring
inköpsprocessen gällande hjälpmedel. Intervjuer med medarbetare vid företaget
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som säljer produkterna har gett data i form av en nulägesbeskrivning samt en
anbudsprocess. De frågor som ställts återfinns i bilaga A samt bilaga B. Vid
intervjun har  båda författarna antecknat  svar.  Offentliga  upphandlingar,  med
avseende  på  hjälpmedel,  som  finns  tillgängliga  har  erhållits  till
datainsamlingen. Diverse teorier samt annan data har samlats in från litteratur,
uppsatser, webbaserade källor och artiklar.

3.1.1.1 Intervjumetodik

Intervju är en muntlig kommunikation som kan bringa information som inte
finns i befintlig litteratur. Detta genom att noggrant förbereda en intervju och
därmed  ställa  frågor  som  kan  ge  data  som  behövs  för  undersökningen.
Intervjufrågorna kan vara mer eller mindre strukturerade men givna på förhand.
Vid intervju kan dessa förberedda frågor ställas i en ordning beroende på hur
intervjun fortskrider sig och dessutom kan ickestrukturerade frågor framföras,
till skillnad från en enkätundersökning. De intervjufrågor som har skapats innan
den första intervjun har bidragit till att samma grundfrågor har kunnat ställas
vid olika intervjuer. [27] I vår forskning har varje intervju skett enskilt och inte
i  grupp.  För  att  de  intervjuade  skall  ha  haft  möjlighet  att  öppna  sig  har
konfidentiell  behandling  använts,  om  det  har  varit  deras  vilja.  Att
säkerhetsställa källan kan göras genom att sända svar till de intervjuade för att
vara säker på att inga missförstånd har skett [27]. Detta har utförts i studien och
har genererat i korrigerade intervjusvar.

3.1.2 Föreslå artefakt och definiera krav

Från  intervjuerna  där  nulägesbeskrivning  samt  inköp-  respektive
anbudsprocessen har efterfrågats har beslutsteori studerats och därifrån har en
beslutsmodell  valts ut för att kunna underbygga ett verktyg som skall kunna
stötta en beslutsfattare. Kraven för beslutsmodellen är att den skall vara tydlig
och  enkel  för  en  beslutsfattare  att  tyda.  Beslutsmodellen  behöver  också
innehålla de olika besluten som tas vid anbudsläggning. Modellen skall kunna
generera sannolikheter med tillhörande anbudspriser för att kunna beräkna ett
förväntat  monetärt  värde.  Beslutsmodellen  syftar  till  att  kunna  underbygga
ytterligare underlag för beslagtagande.

3.1.3 Design och utveckling av artefakt

Beslutsmodellen har tagits fram i designmiljöerna Matlab, Microsoft Excel och
DecideIT.  Matlab är ett simuleringsverktyg, där beräkningar kan genomföras
samt grafer kan skapas och på grund av detta har programmet använts. I Matlab
har  programkod  för  diverse  beräkningar  skrivits,  vilket  resulterat  i
sannolikheter,  anbudspriser  samt  fördelningar.  I  Microsoft  Excel  kan  enkelt
tabeller formas vilket var orsaken till  användandet av programmet. DecideIT
har funktionen att skapa beslutsträd där sannolikheter kan läggas in och EMV
kan beräknas, därmed passade programmet artefakten.
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3.1.4 Demonstrera artefakt

Data  har  samlats  in  från  offentliga  upphandlingar  som tillhandahållits.  Det
insamlade  data  skall  motsvara  jämförelsepriser  vid  tidigare  upphandlingar.
Detta har använts för att ta fram en lognormal fördelning och dess percentiler
med hjälp av Matlab. Percentilerna som beräknats avser de anbudspriser som
förts in i en beslutsmatris för att få en tydlig översikt. Värdena i beslutsmatrisen
har  modellerats  till  ett  beslutsträd  för  en  ännu  tydligare  överblick  samt  ett
beräknat förväntat monetärt värde för de olika alternativen.

Datainsamlingen har använts i de olika programmen för att avslutningsvis få
fram ett anbudspris som skulle kunna läggas vid en upphandling, givet att ett
högt förväntat monetärt värde efterfrågas.

Kostnader har inte beaktas i studien. Förvisso är kostnaderna i största drag lika
stora oberoende vilket anbud som väljs att lämna in. Syftet har dessutom varit
att hitta det anbudspris som gör att företaget vinner upphandlingen, oberoende
kostnaden.

3.1.5 Utvärdera artefakt

Hypotetiskt kan artefakten vid applicering på företag utvärderas genom att låta
anbudsansvarig testa modellen. Denne kan då föra in en mängd data och följa
modellen för hur detta ska appliceras vid anbudsprissättning. För att artefakten
ska kunna bedömas vara välgjord och användbar krävs att kravspecifikationerna
är uppfyllda. Det vill säga att modellen skall uppfylla förväntningar som att den
skall vara stödjande, generera förväntade monetära värden som ligger till grund
för  framtida  beslutsfattanden  och  göra  det  lättare  för  beslutsfattare  att  fatta
rationella beslut.

Denna modell har ännu inte applicerats på ett företag men grunden till rationella
beslut är ett vetenskapligt beslutsunderlag och ska inte baseras på magkänsla
[28]. Det innebär att modellen fyllt en funktion som att ge ett konkret underlag,
där  irrationella  beslut  baserade  på  en  beslutsfattares  egen  känsla  kunnat
uteslutas. Då modellen baserats på vetenskapliga teorier torde den vara rationell
men  kan  inte  sägas  stämma  med  verkligheten  förrän  den  praktiskt  har
beprövats.

Modellen  kan  utvärderas  genom  att  undersöka  huruvida  de  olika
acceptansnivåerna och dess anbudspriser stämmer överens med den data som
modellen baserats på. Artefakten kan alltså utvärderas genom att testa hur de
framräknade anbuden i  resultaten  förhåller  sig  till  de  vinnande anbuden för
produktkategorierna i de äldre upphandlingsrapporterna i bilaga C till E.
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3.2 Metoddiskussion

För  att  utvärdera  styrkan  i  den  empiriska  studien  har  validiteten  och
reliabiliteten undersökts.

3.2.1 Validitet

Validitet  handlar om att studera det som är sagt skall  studeras. Validitet kan
också  sägas  höra  ihop  med  tolkningen  av  det  som  har  undersökts.
Trovärdigheten är en annan term för validiteten. [27][29]

I  studien  beträffande  intervjuer  är  det  viktigt  att  beakta  det  faktum att  den
intervjuade personen kanske inte alltid är helt sanningsenlig. Den intervjuade
personen kan, för att skydda sin arbetsplats, välja samt vinkla vad den berättar.
Som människa  ses  och upplevs  dessutom saker  på  olika  sätt,  vilket  gör  att
resultatet från en intervju kan hämmas av personens egna uppfattningar.

För att  undvika och minska dessa aspekter så har de intervjuade personerna
tillåtits  vara anonyma,  om önskan finns.  Intervjuerna är  noggrant  utformade
intervjuerna för att ställa rätt frågor. Att intervjua rätt personerna som verkligen
arbetar med dessa frågor ökar också trovärdigheten i källan.

Validiteten har ökats genom att genomföra flera intervjuer. Vid datainsamling
av teori- och metodmaterial finns ett ett flertal fall flera källor som utger samma
information.  Studien  har  också  granskats  av  andra  personer  än
huvudförfattarna.

För  att  kvantifiera  studien  har  ett  axplock av  produktkategorier  valts  ut.  På
grund av en önskan att utesluta liten mängd data har endast de kategorier, där
åtminstone fem anbud lyckats erhållas, valts ut.

3.2.2 Reliabilitet

Reliabilitet syftar till att forskare som gör samma studie, utan samverkan, ska
åstadkomma  samma  resultat.  Den  enskilda  forskaren  skall  också  få  samma
resultat  av  studien,  fast  vid  olika  tidpunkter  men  under  liknande
omständigheter. Reliabilitet är graden av tillförlitlighet. [29]

Genom att använda väletablerade modeller i studien har reliabiliteten ökats.
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4 Modell
För  att  ta  reda  på  vilket  anbudspris,  som  med  fördel  kan  sättas  i  en
anbudsförfrågan, har beslutsanalysens grunder använts. Detta avsnitt bygger på
ett generellt fall som avser vara ett exempel på hur en prissättning kan utföras,
genom analys och beräkningar. 

Modellen  förutsätter  att  beslutsfattaren  vid  utvärderingsgrunden  ekonomiskt
mest fördelaktigt själv kan beräkna prispåslaget. Beslutsfattaren bör också vara
väl  medveten  om  de  egna  produkterna  samt  ha  god  kännedom  om
kravspecifikationernas uppbyggnad, då olika kravspecifikationer kan generera i
olika prispåslag.

4.1 Estimering

För  att  estimera  en  lognormal  fördelning  över  den  stokastiska  variabeln  x,
innehållande anbudspriser, har Matlab använts. De värden som önskats erhållas
är anbudspriserna vid tre olika percentilnivåer, det vill säga de priser som, vid
en  viss  sannolikhet,  är  så  stor  chans  att  vinna  med.  I  studien  har  dessa
percentiler  uppgått  till  50  %,  95  % och 99 %.  De parametrar  som använts
presenteras i Tabell 1.

Tabell 1: Parametrar

Parameter Beskrivning

x Anbudens jämförelsepriser 

parmhat Logaritmerat väntevärde och standardavvikelse 

parmci Konfidensintervall med 100(1-alpha)% 

M Ickelogaritmerat väntevärde 

V Ickelogaritmerad varians 

a Intervall på x-axeln 

b Lognormal fördelning 

Till att börja med har x initierats som en array över de anbudspriser som för
varje  specifikt  fall  erhålls  genom  datainsamling.  Därefter  har  logaritmerat
väntevärde och standardavvikelse för givet data, samt percentilernas nedre och
övre gränser, erhållits genom att använda inbyggda funktioner i Matlab enligt:

[parmhat,parmci] = lognfit(x,alpha) 
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Parmhat  returnerar  ett  väntevärde  och  en  standardavvikelse,  medan  parmci
returnerar en matris där den vänstra kolumnen anger nedre och övre percentil
för  väntevärdet  och  högra  kolumnen  anger  nedre  och  övre  percentil  för
standardavvikelsen.

För att bestämma de ickelogaritmerade värdena av väntevärde och varians, för
de olika percentilerna användes funktionen lognstat enligt:

[M,V] = lognstat(parmci1(1,1),parmci1(1,2))

där M anger bud xα. 

För att kunna plotta en graf utefter de logaritmerade värdena på väntevärdet och
standardavvikelsen har ett relevant intervall valts ut, utefter värdena på x, och
skapats i variabeln a. Detta intervall har i sin tur använts vid utförandet av den
lognormala  fördelningen.  Den  lognormala  fördelningen  kan  erhållas  enligt
funktionen:

b = lognpdf(a, mu, sigma);

Denna funktion returnerar värden på a enligt en lognormal fördelningsfunktion.
Den har därefter kunnat plottas på y-axeln med intervallet a på x-axeln. 

4.2 Beslutsmatris

Vid intervjun med Nilsson framgick att Permobil kan beräkna det preliminära
jämförelsepriset deras produkt kommer att få i den offentliga upphandlingen.
Vad konkurrenterna får för jämförelsepris är dock ovisst, men matrisen nedan
tydliggör  när  Permobils  jämförelsepris  vinner  mot konkurrentens.  I  matrisen
betecknas Permobils jämförelsepriser som 0, x , y , z där de är i ökande grad.
Konkurrentens jämförelsepris betecknas i och varierar mellan 0 och i i
en  ökande  grad  där  i slutligen  är  större  än  z .  Sannolikheten  P
beskriver sannolikheten för konkurrentens jämförelsepris i i jämförelse med
Permobils  jämförelsepris.  Resultatet  i  matrisen  uttrycker  huruvida
jämförelsepriset  som  Permobil  får  vinner  över  konkurrenten.  Vid  vinst
betecknas  jämförelsepriset som lämnats in, det vill säga, 0, x , y , z eller 0
då konkurrentens  jämförelsepris  vinner.  Ett  exempel  är  om ett  beslut  tas  att
lägga  jämförelsepriset  x och  konkurrenten  lägger  jämförelsepriset  i>z
erhålls resultatet att x är det lägsta jämförelsepriset, vilket leder till en vinst.
Detta synliggörs i Figur 7.
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Figur 7: Beslutsmatris

4.3 Beslutsträd

Beslutsträdet i Figur 8 har modellerats utifrån beslutsmatrisen i kapitel 4.2.1.
Trädet visar en övergripande del av anbudsprocessen vid valet om anbud skall
lämnas eller inte. Existerande beslut och konsekvenser kan tydas i beslutsträdet.

Det första beslutet tas vid D1 gällande huruvida ett anbud skall lämnas eller ej.
Om det beslutas att inget anbud skall lämnas, följer linjen till  E1. Den röda
cirkeln vid E1 står för en oviss händelse, det vill säga C1, C2, C3, C4 eller C5.
De har olika sannolikheter beroende på hur stor sannolikheten att konkurrenten
får ett visst jämförelsepris är. I detta fall, när beslutet är taget att inte lämna
något  anbud,  spelar  det  visserligen  ingen  roll  vad  konkurrenten  lämnar  för
anbud, då det monetära värdet blir noll i vilket fall.

Om det istället beslutas att lämna ett anbud vid D1 följer linjen till D2. Vid D2
ska det beslutas vilket anbud som skall lämnas, det vill säga i detta fall utifrån
vilket jämförelsepris som beslutas att produkten skall få i upphandlingen. Om
beslutet lyder jämförelsepris x så följer linjen till den röda cirkeln E2 som är en
oviss händelse. Vad som sker beror på sannolikheterna för de olika alternativen
C6, C7, C8, C9 och C10. Alla alternativen förutom C7 kommer i detta fall leda
till  en  vinst  i  upphandlingen,  medan  C7  kommer  resultera  i  en  förlust,  då
konkurrenten lagt ett lägre jämförelsepris.

Vid D2 finns fler  alternativ  än att  lämna jämförelsepris  x.  Om valet  istället
faller på alternativet jämförelsepris y, som är ett högre pris jämfört med x, följer
linjen  till  händelse  E3.  Där  kan  alternativen  C11,  C12,  C13,  C14  och  C15
erhållas. C12 och C13 kommer inte leda till en vinst i upphandlingen, då det i
dessa händelser sålunda faller att konkurrenten har lagt ett lägre jämförelsepris.
De  kvarvarande  alternativen  C11,  C14  och  C15  kommer  att  ge  det  lägsta
jämförelsepriset i upphandlingen och därmed en vinst av den.

Det sista alternativet som kan väljas vid D2 är att lägga jämförelsepriset z. Vid
det  beslutet  följer  vägen till  händelsen E4. Utifrån sannolikheterna för C16,
C17, C18, C19 och C20 kommer något av alternativen infalla, vilket resulterar i
en vinst  i  upphandlingen vid C16 och C20. I de andra alternativen kommer
jämförelsepriset vara högre än konkurrentens. 
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Det sista alternativet som kan väljas vid D2 är att lägga jämförelsepriset z. Vid
det  beslutet  följer  vägen till  händelsen E4. Utifrån sannolikheterna för C16,
C17, C18, C19 och C20 kommer något av alternativen infalla, vilket resulterar i
en vinst  i  upphandlingen vid C16 och C20. I de andra alternativen kommer
jämförelsepriset vara högre än konkurrenten. 

Sammanfattningsvis kan tydas ur beslutsträdet, om det beslutas om att lämna ett
anbud,  att  ju  lägre  val  av  jämförelsepriset  desto  fler  alternativ  där
jämförelsepriset är lägre existerar. Beslutsträdet visar också att det inte finns
något  beslut som kan väljas sådant att  sannolikheten är  100% att  det är  det
lägsta jämförelsepriset, förutsatt att jämförelsepriset är skilt från noll.

Figur 8: Beslutsträd

4.4 Strategisk anbudsläggning

För  artefakten,  som skall  underbygga  ett  stöd  vid  offentliga  upphandlingar
avseende anbudsprissättning, följer nedan dess framtagningsprocess. 

1. Kvantifiering. Detta steg innebär att mängden data, avseende de värden
som skall användas i studien, ökas och blir så stor som möjligt. I studien
sker datainsamling av äldre anbud via tidigare uppgjorda upphandlingar.
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Det  krävs  därmed  att  beslutsfattaren  har  tillgång  till  äldre
anbudsrapporter.  De  relevanta  produkterna  väljs  ut  beroende  på  vad
anbudsförfrågan gäller, det vill säga vad kravspecifikationen definierar,
och undersöks i vidare bedömning.

2. Estimera lognormal fördelning. Till detta steg kan ett programmerings-
verktyg  användas  för  att  estimera  en  lognormal  fördelning.  I  denna
studie  har  Matlab  använts.  I  programmet  skapas  en  vektor  med  de
tidigare  anbudens jämförelsepriser.  Utefter  dessa  bestäms väntevärdet
och standardavvikelsen genom programkod. Med hjälp av värdena kan
därefter  en  lognormal  fördelningsfunktion  skapas,  se  programkod  i
bilaga F till G.

3. Beräkna  percentiler.  För  att  erhålla  sannolikheter  ur  den  lognormala
fördelningen beräknas percentiler. Dessa percentiler anger sannolikheten
att vinna med ett anbud. I studien har dessa sannolikheter valts ut till
99%, 95% och 50% och beräknats genom programkod enligt bilaga F
till G.

4. För  in  värden  i  beslutsmatris.  De  värden  som  erhålls  ur
percentilberäkningarna kan föras in i en beslutsmatris  och därmed ge
överblick  över  de  erhållna  värdena  och  inkomsterna,  givet
konkurrentens  anbud.  Detta  steg  kan  vara  fördelaktigt  för  en  osäker
beslutsfattare för att få insikt och struktur i beslutsarbetet.

5. För  in  värden  i  beslutsträd.  För  att  besluta  om  vilket  anbud  som
sannolikt kan vara klokt att lägga kan percentilsatserna och de erhållna
värdena föras in i  ett  beslutsträd. I studien har programmet DecideIT
använts till detta.

6. Analysera EMV. Om beslutsträdet skapas i DecideIT kan det förväntade
monetära  värdet  erhållas.  Detta  genom  att  verktyget  gör  en
automatiserad  beräkning  och  genererar  EMV  som  en  output  till
invärdena. Det anbud med den givna sannolikheten som genererar högst
EMV kan,  enligt  denna  modell,  därmed  vara  klokast  att  lägga.  Det
betyder nämligen att för de tre olika percentilerna torde detta alternativ
ge  den  högsta  avkastningen,  givet  att  estimeringen  stämmer  överens
med verkligheten. Ett företag kan inte endast se till att chansen att vinna
med ett bud är så hög som möjligt, utan måste även tänka på att sätta
priser som medför att intäkterna känns tillfredsställande.

7. Sätt  anbudspriser.  Efter  beräkning  av  EMV  kan  anbudspriserna
bestämmas.  Denna  modell  räknar  inte  på  kostnaderna  för
förberedelserna  inför  att  lägga  anbud,  som exempelvis  personal-  och
materialkostnader. Modellen kan därmed endast utgöra vilket bud som
är mest strategiskt utefter konkurrenternas anbudsläggning. Detta beror
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på att  det  i  studien  inte  har  funnits  tillgång till  kostnadsexempel  för
anbudsläggning och måste därför uteslutas.
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5 Resultat
I resultatkapitlet beskrivs nuläget hos Permobil AB och Landstinget, samt de
anbudsberäkningar som utförts.

5.1 Nulägesbeskrivning

I  kapitel  5.1.1-5.1.2 presenteras  en  nulägesbeskrivning av  Permobil  AB och
landstinget.

5.1.1 Permobil AB

Permobil AB är en världsledande tillverkare av avancerade elektriska rullstolar.
1963 grundade Per Uddén företaget Permobil  som var geografiskt placerat i
Timrå.  Per som var läkare hade många idéer om hur han skulle kunna höja
livskvaliteten för människor med funktionsnedsättningar. I mitten på 1960-talet
skapade Per den första prototypen av en elektrisk rullstol. Prototypen var redan
då utrustad med bland annat elektrisk sitsvinkling, arm- och benstöd som kunde
vinklas  undan  samt  framhjulsdrift.  Idag  finns  flera  modeller  av  eldrivna
rullstolar som används av tiotusentals människor. Permobils huvudkontor ligger
idag fortfarande i Timrå men Permobil finns även i många andra länder runt om
i världen. Investor AB som är ett investmentbolag med nordisk bas äger idag
Permobil som har närmare 1250 anställda. Permobil som är en global ledare
inom avancerade  eldrivna  rullstolar  arbetar  nära  och  i  kommunikation  med
brukaren för att  lyssna på vilka behov som existerar.  De arbetar  också nära
forskare för att ha tekniska utvecklade produkter. De anställda, med olika roller
på Permobil, arbetar tillsammans för att producera eldrivna rullstolar som ska
förbättra livskvaliteten för användaren.

Vid  intervju,  som  återfinns  i  bilaga  B,  med  Permobils  anbuds-  och
avtalsansvarige  framkom  hur  deras  process  vid  inlämnande  av  anbud  i
offentliga  upphandlingar  ser  ut.  I  dagsläget  arbetar  Permobil  med analys  av
tidigare upphandlingar, där både deras egna samt konkurrenternas anbud och
jämförelsepris  kartläggs.  Permobil  beräknar  också  produktens  slutliga
jämförelsepris  de  lämnar  anbud  med  och  har  då  analysen  av  de  tidigare
upphandlingarna i åtanke. Innan anbudsförfrågningar skickas ut bjuder kunden
in till  marknadsdagar  där det  finns möjlighet  för Permobil  att  visa upp sina
produkter, där de kan ge förslag till den kommande kravspecifikationen. Detta
utgör ett värdefullt arbete för Permobil, då deras produkter i de flesta fall är
dyrare än konkurrenternas men också ofta har funktioner som konkurrenterna
inte har eller är bättre än konkurrenternas. Genom att Permobils konkurrenter
då  får  en  högre  påslagsfaktor,  vid  utvärderingsgrunden  ekonomiskt  mest
fördelaktigt,  kan  de  ändå  vinna  upphandlingen.  Det  finns  inga  enskilda
modeller  för  beslutsfattande  av  anbud,  så  i  kommande  kapitel  har  en
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beslutsmodell tagits fram för att ge Permobil möjlighet till ett bredare underlag
vid beslutande om anbudsprissättning.

5.1.2 Landstinget

Landstinget  arbetar  med  att  hjälpa  dess  läns  invånare  vid  vårdbehov.  De
ansvarar  för  olika  verksamheter,  där  Hjälpmedelscentralen  är  en  av  dem.
Verksamheten  Hjälpmedelscentralen  har  i  uppdrag  av  landstinget  att
tillhandahålla tekniska hjälpmedel till länets funktionshindrade. Detta innefattar
arbetsuppgifter som att  upphandla ett lämpligt hjälpmedelssortiment, köpa in
hjälpmedel, ha ett fungerande lager, utdela hjälpmedel där behov finns, hjälpa
och  tipsa  personer  som är  i  behov av  hjälpmedel,  anpassa  hjälpmedel  efter
behov och ge utbildning om hjälpmedel till landstingets förskrivare. Dessutom
arbetar  Hjälpmedelscentralen  också  med  de  uppgifter  som  på  lång  sikt
uppkommer  efter  att  hjälpmedel  har  delats  ut.  Det  utgör  exempelvis
reparationer  av  hjälpmedel,  annan  teknisk  service  av  hjälpmedel  och  att
rekonditionera och recirkulera hjälpmedel i möjlig mån. 

Intervjun,  som hittas  i  bilaga  A,  skedde  med  en  hjälpmedelskonsulent  som
arbetade på Hjälpmedelscentralen.  Hon arbetar med att  stödja förskrivare på
landstinget som köper in hjälpmedel till människor med behov. Mer utförligt
kan sägas att Maria får ta del av de medicinska behoven som personen har, samt
i  vissa  fall  också  träffa  personen  för  att  ta  fram  det  optimala  hjälpmedlet
gällande pris, kvalitet, funktioner med mera som de har i upphandlingarna. 

5.2 Anbudsberäkningar

I detta avsnitt presenteras de anbudsberäkningar som utförts enligt framtagen
modell.

5.2.1 Urval av produktkategorier

Vid beräkningar behöver kvantifierbara data analyseras, utifrån de tillgängliga
anbudstilldelningar som erhållits. I Tabell 2 presenteras de produktkategorier,
där åtminstone fem anbud erhållits ur tilldelningsrapporterna.
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Tabell 2: Antal anbud i varje produktkategori

Produktkategori Antal anbud

AA2 4

AB3 Mitthjul 2

AB* 7

A1 2

B2 1

B3 4

B4* 5

B5 1

B6 1

B7 1

B8 1

B9 2

C10 1

B11 2

B12 3

C13 3

AA1* 7

AB1 4

AB2 3

AB3 Framhjul 1

AC1 Bakhjul 1

AC2 Framhjul 1

AC2 2

AC Tungvikt 2

AA Barn 2

AB1 Barn 1

AB2 Barn 2

AB3 Barn 1

AC3 Barn 1
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I tabellen har urvalet markerats med en stjärna. Det betyder att de tre anbuden
AB, B4 och AA1 valts ut för vidare analys och bedömning.

5.2.2 Resultat av produktkategori AB

Nedan följer resultatet för anbuden i produktkategori AB.

5.2.2.1 Lognormal fördelning

Den lognormala fördelningen av de sju anbuden i produktkategori AB baseras
på anbudsunderlaget i bilaga C. Fördelningen har skapats enligt programkod i
bilaga F och erhållit följande värden på väntevärdet och standardavvikelsen:

μ=10.0615
(13)

σ =0,2006
(14)

Dessa värden har i sin tur genererat grafen i Figur 9.

Figur 9: Lognormalfördelning av produktkategori AB
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Utefter den utförda lognormala fördelningen enligt logaritmerat väntevärde och
standard-avvikelse har percentilerna för 99%, 95% och 50% beräknats. Dessa
presenteras i Tabell 3.

Tabell 3: Acceptansnivåer för produktkategori AB

Acceptansnivå Anbud

99 % 17 800

95 % 19 620

50 % 22 527

5.2.2.2 Beslutsmatris

För översikt  har de erhållna anbuden,  gentemot konkurrentens,  förts  in i  en
beslutsmatris i Figur 10.

Figur 10: Beslutsmatris för produktkategori AB

5.2.2.3 Beslutsträd

För att strukturera upp de olika anbuden och beräkna de förväntade monetära
värdena för dessa har beslutsträdet i Figur 11 skapats. Detta genererar till synes
tre beräknade EMV, där anbud y anger det högsta ingående värdet.

29



Anbudsstrategi vid offentlig upphandling – 
Beslutsmodell vid analys av anbud och prissättning hos Permobil AB
Julia Henriksson
Lisa Krohn 2015-07-06

Figur 11: Beslutsträd för produktkategori AB

5.2.3 Resultat av produktkategori B4

Nedan följer resultatet för anbuden i produktkategori B4.

5.2.3.1 Lognormal fördelning

I  kategori  B4 har  de fem anbuden i  bilaga D utvärderats  och analyserats.  I
programkod G har logaritmerat väntevärde och standardavvikelse för anbuden
beräknats: 

μ=10,8073 (15)

σ =0,1590 (16)

Därefter har grafen i Figur 12 genererats.
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Figur 12: Lognormalfördelning av produktkategori B4

Utefter den lognormala fördelningen i figuren har de tre percentilerna bestämts.
Dessa har genererat värden enligt Tabell 4.

Tabell 4: Acceptansnivåer för produktkategori B4

Acceptansnivå Anbud

99 % 35 717

95 % 40 720

50 % 42 381

5.2.3.2 Beslutsmatris

De anbud som erhållits av acceptansnivåerna har förts in i en beslutsmatris i
Figur 13.
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Figur 13: Beslutsmatris för produktkategori B4 

5.2.3.3 Beslutsträd

Nedan, i Figur 14, presenteras det beslutsträd som erhållits efter att ha fört in
acceptansnivåer och anbud i beslutsträdet. I figuren finnes att anbud y har det
högsta monetära värdet.

Figur 14: Beslutsträd för produktkategori B4

5.2.4 Resultat av produktkategori AA1

Nedan följer resultatet för anbuden i produktkategori AA1.

5.2.4.1 Lognormal fördelning

För  att  estimera  den  lognormala  fördelningen  för  produktkategori  AA1,
kategorin  som  återfinns  i  bilaga  E,  har  först  den  logaritmerade
standardavvikelsen och väntevärdet beräknas enligt:

μ=10,6540 (17)
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σ =0,0402 (18)

Dessa genererar en fördelningsgraf enligt Figur 15.

Figur 15: Acceptansnivåer för produktkategori AA1

Utefter den lognormala fördelningen i figuren har de tre percentilerna bestämts.
Dessa har genererat värden enligt tabell 5.

Tabell 5: Acceptansnivåer för produktkategori AA1

Acceptansnivå Anbud

99 % 40 051

95 % 40 829

50 % 41 928

5.2.4.2 Beslutsmatris

Anbuden till acceptansnivåerna i tabell 5 har förts in i en beslutsmatris i Figur
16.
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Figur 16: Beslutsmatris för produktkategori AA1

5.2.4.3 Beslutsträd

Värdena i tabell 5 har förts in i beslutsträdet i Figur 17 . I trädet kan hämtas att
anbud x har det högsta monetära värdet.

Figur 17: Beslutsträd för produktkategori AA1
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6 Analys
Nedan följer en analys av studiens datainsamling, produktkategoriernas resultat
samt beslutsmodellen.

6.1 Analys av datainsamling

För produktkategoriernas resultat  kan tydas att  ett  lägre anbud ger  en högre
acceptansnivå,  för att  därmed bli  vinnare av upphandlingen.  Det  är  förvisso
skillnader i intervallen mellan anbuden i de olika produktkategorierna, vilket
gör att i de olika produktkategorierna kan en mindre skillnad i anbudet ge en
högre acceptansnivå samtidigt som i en annan produktkategori krävs en större
sänkning av anbudet för att nå samma acceptansnivå.

Studiens  information  har  samlats  in  via  bland  annat  intervjuer.  Permobils
anbuds- och avtalsansvarige i Sverige hänvisades vi till att intervjua angående
hur deras process gällande att lämna anbud ser ut, samt deras konkurrenter och
interna  konkurrens  mellan  produkterna.  Det  genomfördes  endast  en  intervju
med Permobil och att få ytterligare en källa och bekräftelse på anbudsprocessen
hade varit fördelaktigt. Förmånligt hade vi möjligheten att intervjua den person
som är ansvarig och dagligen arbetar med anbudsprocessen vilket borde vara
den  säkraste  källan.  Om  något  skulle  undanhållas  behöver  det  inte  heller
komma  fram  bara  för  att  fler  personer  intervjuas.  På  Hjälpmedelscentralen
intervjuades också endast en person.

Intervjuerna gav svar på de frågor som studien eftersökte, genom att författarna
var  väl  förberedda  och  inlästa  på  ämnet  samtidigt  som  de  intervjuade
personerna hade tillräcklig kompetens för att svara på frågorna. För att stärka
källan, samt eventuellt erhålla ytterligare information, hade fler intervjuer varit
fördelaktigt att utföra. Däremot kan en felaktigt intervjuad person ge inkorrekta
svar.

Gällande datainsamling av jämförelsepriser  från upphandlingar är underlaget
något  litet  och  studien  hade  kunnat  generera  i  ett  annat  resultat  om  det
underbyggts på ett större underlag. Den data vi baserat studien på är emellertid
helt korrekt och består inte av några antaganden.

6.2 Analys av produktkategoriernas resultat

I produktkategori AB visar beslutsträdet på att lämna anbud y ger det högsta
förväntade monetära värdet. Enligt beslutsmodellen bör därmed anbud y lämnas
av företaget. Att lämna ett lägre bud, anbud x, kan antas vara ett säkrare val
men för den ekonomiska vinningen ger anbud y det bästa resultatet. Anbud z
skulle  ge  en  högre  ekonomisk  vinning  vid  vinst,  men  sannolikheten  att
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upphandling vinns gör att det förväntade monetära värdet blir lågt och anses
inte  vara det  optimala valet  enligt  beslutsmodellen.  Enligt  beslutsmodellen i
produktkategori  B4  skall  också  anbud  y  väljas  eftersom EMV är  högst  för
beslutet. 

Om det vinnande anbudet i upphandlingen för produktkategori AB jämförs med
de beräknade percentilerna kan avläsas att budet på 18005 kr uppfyller den 95%
nivån,  men inte 99%. Om anbud y,  som hade högst  EMV, hade lagts  i  den
ursprungliga upphandlingen skulle inte anbudet ha vunnit, då det existerade ett
lägre  bud.  Detta  skulle  exempelvis  kunna bero  på  att  de fåtaliga  anbuden i
upphandlingen  var  rikligt  spridda.  Ett  liknande  scenario  uppträder  vid
produktkategori B4, där det vinnande budet är 39088 kr. 

För produktkategori AA1 har anbud x det högsta förväntade monetära värdet.
Det vill säga att beslutsfattaren enligt beslutsmodellen skall lämna anbud x. I
detta fall bör alltså anbudet med högst acceptansnivå lämnas till upphandlingen.
Detta  till  skillnad  från  produktkategori  AB  och  B4  där  anbudet  med
acceptansnivån  på  95%  istället  rekommenderades  att  väljas,  enligt
beslutsmodellen. En bidragande faktor till  resultatet är att anbudens intervall
mellan acceptansnivåerna där är lägre än vid de andra produktkategorierna.

Det vinnande anbudet i kategori AA1 var 40685 kr. Jämfört med percentilernas
monetära värde är det  vinnande budet  lägre vid 50% respektive 95 %, men
högre än det monetära värdet vid 99%. Enligt beslutsmodellen skulle anbud x
läggas,  vilket  är  lägre  än  det  vinnande  anbudet  och  skulle  medföra  att
upphandlingen  vanns.  Att  spridningen  på  anbuden  var  låg  i  denna
produktkategori kan vara en orsak till det.

Att lägga ett lägre anbud ökar sannolikheten för att vinna upphandlingen och
enligt  beslutsmodellerna,  för  dessa  produktkategorier,  bör  ett  av  de  lägre
anbuden lämnas in enligt det förväntade monetära värdet.

6.3 Analys av beslutsmodell

Beslutsmodellen underbyggs av en liten del data. Datainformationen innehåller
dock jämförelsepriser från samma kravspecifikation. Vid utökande av data då
kravspecifikationerna skiljer sig,  då de exempelvis kan innefatta olika börkrav,
kan  därmed  jämförelseprisen  förändras,  vilket  gör  att  fördelningen  kan  bli
felaktig.  Detta  försvårar  utökandet  av  data  och måste  tas  i  beaktning.   Det
medför att beslutsmodellen begränsas från att utgöra ett större underlag av data,
då  kravspecifikationer  ofta  skiljer  sig  och  därmed  kan  inte  jämföras  dem
emellan.

Metodvalet, att välja lognormal fördelning, baserades delvis på att det startar
vid  noll  och  inga  av  de  studerade  jämförelsepriserna  är  negativa.  Om
exempelvis  normalfördelning  hade  använts  som  fördelning  hade  negativa
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värden kunna antas.  Det hade alltså inte varit  möjligt  i  denna studie.  Vidare
hade  andra  fördelningar,  som  exempelvis  binomialfördelning,  kunnat
undersökas.

Vid framtagning av beslutsmodellen har inga kostnader tagits med. Kostnaderna
är konstant lika vid en anbudsinlämning, oavsett vilket anbudspris som beslutas
om att läggas. En kostnad för att att endast lämna in ett anbud för ett företag har
inte heller tagits med. Kostnaden är dock svår att beräkna på grund av att det
skulle kräva ett stort tidsarbete, samt behöva innefatta flera olika delar inom
företaget. Det undersökta företaget hade ingen beräknad kostnad för att lämna
in ett anbud. Det är en dock en intressant faktor, då det säkerligen är en stor
kostnad och i vissa fall skulle det kunna diskuteras om det i slutändan blir värt
att lägga anbud eller inte, i de fall anbudet har svårt att vinna upphandlingen.
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7 Slutsatser
Hur  skulle  en  beslutsteoretisk  modell,  för  anbudsstrategi  vid  offentlig
upphandling, kunna utformas?

För att ta fram en beslutsmodell behövs information huruvida anbudsprocessen
ser ut på företaget. Beslutsmodellen blir också begränsad till att gälla samma
typ av upphandlingar, beroende på att fördelningarna kan skilja sig åt mellan
upphandlingar som avser exempelvis olika branscher. Detta är något som inte
undersökts i denna studie, då vi endast har studerat huruvida en beslutsmodell
existerar för en viss typ av upphandlingar för företag som producerar liknande
produkter. 

En beslutsmodell  avseende prissättning skulle kunna utformas på flera olika
sätt.  Beslutsmodellen  som  har  tagits  fram  i  denna  studie  anger  olika
sannolikheter för när anbudet kommer att vinna upphandlingen. Vägen dit har
krävt  intervjuer  för  att  öka  förståelsen  om  hur  processen  ser  ut  och  vilka
faktorer som har varit användbara specifikt för denna studie. Att vi intervjuade
anställda  som  arbetade  med  upphandlingar  gav  en  direkt  inblick  men  vid
intervjuer  kan  information  undanhållas  eller  falla  bort.  Från  tidigare
upphandlingar  hämtades  information,  från  viss  kategori  gällande
jämförelsepriser,  för  att  ta  fram  en  lognormal  fördelning.  Antalet
jämförelsepriser som togs med i studien är förhållandevis en liten del, då det
statistiska materialet var begränsat och svåråtkomligt. Det kan ha kommit att
påverkat fördelningen och fler jämförelsepriser hade fördelaktigt gjort studien
starkare. 

En beslutsmodell kan framställas avseende prissättning för företag som skall
lägga anbud i offentliga upphandlingar, men beslut för prissättningen kan inte
utgöras från endast denna modell utan mer underlag krävs om företaget önskar
öka chansen att vinna upphandlingen.

Skulle  studien  kunna ligga  till  grund för att  utveckla  ett  verktyg  inför
anbudsstrategi vid offentlig upphandling?

Ett  verktyg  för  anbudsstrategi  är  väl  användbart  om  dess  funktioner  och
användargränssnitt  är  anpassat  för  beslutsfattare  utan  högre  matematisk
kompetens,  samt att  verktyget  inte  är alltför tidskrävande. Denna studie kan
underbygga ett sådant verktyg, då det för beslutsfattaren endast skulle behövas
känna  till  tidigare  jämförelsepriser  från  upphandlingar  vid  användning  av
verktyget. Studien har framtagit en beslutsmodell som har applicerats på olika
produktkategorier  och genererat  ett  resultat  i  form av ett  förväntat  monetärt
värde för varje beslut.  Beslutsmodellen skulle därmed kunna underbygga ett
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verktyg  som  är  användarvänligt  då  endast  jämförelsepriser  behövs  till
verktyget.  Det  skulle  i  sin  tur  kunna  generera  i  de  steg  som genomförts  i
beslutsmodellen och slutligen i det anbud som bör läggas, enligt det förväntade
monetära värdet.

Gällande beslutsmodeller existerar inga sannolikheter, sådana att ett beslut till
100% resulterar  i  vinst,  vilket  är  att  beakta.  Eftersom studien är  baserad på
tidigare  fakta,  bör  det  finnas  i  åtanke  att  förändringar  ständigt  sker.  En
undersökning  gällande  vad  som  har  skett  med  konkurrenterna,  till  den
upphandling som företaget står inför, bör också genomföras. 

Upphandlingsansvariga som redan har en process för anbudsprissättning kan
visserligen vara mindre mottagliga för att använda ett obeprövat verktyg, då det
redan existerar ett stort arbete bakom att lämna anbud. De anser eventuellt att
de redan, i de flesta fall,  lyckas vinna upphandlingarna.  Tidsbegränsning för
ytterligare underlag kan också hämma användningen av studien. Studien kan
förvisso underbygga ett verktyg som enkelt kan användas genom att tyda hur
stor  sannolikhet  ett  anbud har  att  vinna  en  upphandling  och vid  behov öka
möjligheterna för att vinna en upphandling.

7.1 Etiska och samhälleliga aspekter

Forskningsområdet  avser  offentliga  upphandlingar  gällande  hjälpmedel  för
funktionsnedsatta människor. I och med att inköpen finansieras av skattemedel
finns den samhälleliga aspekten att kostnaderna önskas vara inom budget samt
så låga som möjligt. Produkterna som köps in skall således hjälpa människor
med funktionsnedsättning, vilket är en etisk aspekt som medför att leverantören
så gott det går vill hjälpa dessa människor.

Vid intervjuer har författarna betonat att studiens syfte har varit att ta fram en
beslutsmodell som kan tillämpas för att lägga anbud för att kunna ge ytterligare
underlag vid beslutet. Det antyder inte något om att en arbetsprocess eller ett
beslut  är  etiskt  rätt  eller  fel.  Den  data  som  samlats  in  och  underbyggt
beslutsmodellen är bestående av jämförelsepris i offentlig upphandlingar som
har behandlats endast avseende prisaspekten.

7.2 Förslag till vidare forskning

Syftet med studien har uppnåtts då en modell avseende anbudsprissättning har
tagits fram. Modellen, som syftar till att underbygga ett stöd för beslutsfattaren
vid anbudsprissättning, kan användas i den meningen.

Vidare studier kan därmed vara att basera beslutsmodellen på ett större underlag
av anbud. En undersökning huruvida kostnaderna att lämna ett anbud spelar in
kan också vara till fördel för företag som skall lämna anbud. Beslutsmodellen
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skulle också kunna utvecklas genom att ta med förberedelsekostnader och den
totala kostnaden i beslutsmatris och i beslutsträdet.

Ett  annat förslag till  vidare forskning är att  undersöka om det är  möjligt  att
skapa ett konkret beslutsverktyg att applicera på företagen.
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Bilaga A: Intervju 1 på 
Hjälpmedelscentralen Sundsvall
Intervjudatum: 2015-04-27

• Vem är du?

Maria Marklund, medicinsk bakgrund

• Vad har du för roll på landstinget?

Hjälpmedelskonsulent  för  landstinget  på  arbetsplatsen
Hjälpmedelscentralen  Västernorrland,  gör  utredningar  och  hjälper
föreskrivare med deras val av hjälpmedel till slutanvändare.

• Hur sker bedömning gällande att få ett hjälpmedel?

Bedömning  sker  via  hälso-  och  sjukvårdspersonal  som  förskriver
hjälpmedel och skickar ärendeblankett till Hjälpmedelscentralen.

• Hur sker kommunikationen med slutanvändaren?

På hjälpmedelscentralen sker inte alltid en direkt kommunikation med
slutanvändaren. Kommunikationen sker främst via förskrivaren, men i
vissa fall även med slutanvändaren då det anses behövas för att hitta det
rätta hjälpmedlet.

• Hur sker kommunikationen med Permobil AB?

Det  sker  en  aktiv  kommunikation  mellan  Hjälpmedelscentralen
Västernorrland och Permobil AB. Hjälpmedelscentralen Västernorrland
beställer bland annat ”provstolar”, ger feedback till Permobil angående
hur stolarna och olika delar fungerar bra eller mindre bra. Utbildning
från Permobil kan också förekomma.

• Hur  ser  inköpsprocessen  ut?  Från  färdig  bedömning  till  att  få
hjälpmedel.

Det sker enligt stora offentliga upphandlingar, som styrs av LOU (lagen
om offentlig  upphandling).  Inköpsprocessen  utgår  alltså  inte  från  en
enskild  individ.  Själva  upphandlingsarbetet  inleds  med  RFI  (Request
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For Information), en procedur där alla leverantörer som är intresserade
bjuds in för att förevisa sin produkter. Det är ett sätt för oss att se vilka
hjälpmedel inom aktuellt produktområde som finns på marknaden. Vi
tittar  även  på  inköpsstatisk  från  tidigare  år  och  funderar  över  vilka
behov  som finns  ute  bland  länets  medborgare.  Utifrån  den  samlade
informationen skrivs  en  kravspecifikation.  Annonsering  av  en
upphandling sker genom en internationell databas där vilken leverantör
som helst (som är ansluten till  databasen) kan välja om de vill lägga
anbud  på  hela  upphandlingen  eller  delar  av  den,  beroende  på  vilka
produkter  leverantören  kan  tillhandahålla.  När  anbuden  är  samlade
undersöks  i  vilka  av  dem  skallkraven  är  uppfyllda.  Om  inte  alla
skallkrav  är  uppfyllda  förkastas  anbudet.  Sedan  genomgås  börkraven
och  utefter  dessa  görs  en  monetär  värdering  av  funktioner.  Om  ett
hjälpmedel  inte  innehåller  en  funktion  i  börkraven  kommer  priset  i
värderingen öka. Därefter måste det anbud som har lägst värderat pris
väljas ut.

• Hur tycker du att inköpsprocessen fungerar?

”Fast”  i  lagen  om  offentlig  upphandling.  Det  är  mycket  regler  att
förhålla sig till, vilket gör det komplicerat. Men fullt fungerande.

• Hur utformas kravspecifikationerna?

Kravspecifikationerna  innehåller  skall-  och  börkrav  och utformas  för
olika behov där de indelas i olika kategorier.

• Vilka modeller används vid anbudsutvärdering?

Viktning av pris och funktion enligt lägstaprismodellen.  Har även till
viss del börjat använda en modell så kallad särskild fördelningsnyckel.
Det innebär att det utses en vinnare enligt lägsta prismodellen men vi får
ändå möjlighet att köpa in produkt från annan leverantör om vi bedömer
att  denna produkt  bättre  motsvarar  brukarens  behov.  Denna särskilda
fördelnings nyckel är extra intressant och användbar i de fall då krav på
funktion för brukare är väldigt höga och vi redan från början vet att
brukarens behov sällan kan lösas med en standardlösning.

• Hur bedöms vilka modeller som skall köpas in?

Vår målsättning från Hjälpmedelscentralen är att vara avtalstrogna och
köpa produkter från vinnande leverantör, vilket vi hoppas att även länets
förskrivare tänker på. Vi kan se att det finns viss tendens av vana och
gammal tradition ute hos våra förskrivare, det vill säga att de produkter
man som förskrivare är van att arbeta med det är dessa produkter som
förskrivs. Rent generellt så är det ju förskrivaren som gör en medicinsk

45



Anbudsstrategi vid offentlig upphandling – 
Beslutsmodell vid analys av anbud och prissättning hos Permobil AB
Julia Henriksson
Lisa Krohn 2015-07-06

bedömning och väljer  ett  hjälpmedel  från den leverantör  som vunnit
upphandlingen eftersom det är dessa produkter som blir sortimentsförda
och beställningsbara. 

På vissa hjälpmedelscentraler i andra Landsting finns tillämpas det så
kallade ”Fritt val”. I dessa fall erhåller brukaren en ekonomisk summa,
med vilken de ur ett  bestämt sortiment inom ett  produktområde,  kan
välja vilket hjälpmedel de vill köpa.

• Hur är budgeten? Varierar denna beroende på antalet personer i
behov?

Vår verksamhet är intäktsfinansierad vilket innebär att vi köper in och
äger alla hjälpmedel men vi får in hyra på de hjälpmedel som är ute hos
brukare.  Det  är  föreskrivaren  inom  kommun  och  landstinget  här  i
Västernorrland  som  är  ekonomiskt  ansvarig  för  de  hjälpmedel  som
förskrivs.

• Sker något samarbete mellan de olika landstingen?

Tidigare ingick Västernorrland i  ett  samarbete med ”Norra regionen”
(Västerbotten,  Norrbotten,  Jämtland  och  Västernorrland)  och  gjorde
gemensamma upphandlingar tillsammans med dessa landsting. Eftersom
upphandlingar  är  ett  så  stort  arbete  var  det  bra  att  fler  hjälptes  åt.
Västernorrland  bröt  sig  dock  ur  denna  region  eftersom  det  blev  en
utdragen process samt att det var svårt att jämka då behov och arbetssätt
ser olika ut i de olika länen. 

• Upplever du att slutanvändaren alltid får sina behov uppfyllda?

Komplex fråga. Jag vill påstå att det i Västernorrland finns förutsättning
för  slutanvändaren  att  få  hjälpmedel  som  uppfyller  de  medicinska
behoven. Ibland får man dock skilja på vad som är behov och vad som
är önskemål. Till exempel så kan de flesta medicinska behov gällande
förflyttning  motsvaras  av  en  elrullstol  från  Permobil  men  brukarens
önskemål om färgval kan inte alltid tillgodoses. I Västernorrland är alla
vuxenstolar  blå,  vilket  ibland  kan  känns  jobbigt  då  utseendet  på
hjälpmedlet är väldigt viktigt för många brukare. 

Många gånger finns önskan att ett enda hjälpmedel ska fungera i många
olika  miljöer  och  vid  flera  olika  aktiviteter  men  då  får  brukare  och
förskrivare komma överens om vad som är viktigast att uppfylla. 

Det är inte alltid som brukare, förskrivare, konsulent och till och med
leverantör  tycker  lika  i  ett  ärende.  Konsulentens  roll  är  att  bistå
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konsultativt med råd och stöd så det är alltid förskrivaren som tar både
ekonomisk och medicinskt ansvar över det hjälpmedel som förskrivs. 

• Är det något mer du önskar tillägga?

Inom kommunen har man anställt, en så kallad, Controller, som följer
upp användningsgraden av hjälpmedel som finns ute hos brukare. Detta
är ett sätt att minska på kostnader för hjälpmedel då man vet att många
hjälpmedel faktiskt inte används utan står orörda.
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Bilaga B: Intervju 2 med på Permobil
AB
Intervjudatum: 2014-05-12

• Vem är du?

Jöran Nilsson

• Vad har du för roll på Permobil?

Anbuds-/avtalsansvarig i Sverige.

• Hur ser anbudsprocessen ut för er?

I tidigt skede arbetar Permobil med att påverka förfrågningsunderlagen
som skickas ut,  exempelvis kan det vara att  höja ett  bör-krav för att
deras  produkt  skall  få  en  högre  påslagsfaktor.  I  Visma  Opic  har
Permobil  en  licens  som  bevakar  inkommande  anbudsförfrågningar
passande Permobils sortiment. När en anbudsförfrågning skickas ut så
meddelas  Permobil  detta  genom bevakning  via  affärssystemet  Visma
Opic och då genomförs en undersökning om det är något som passar
deras  produkter.  Granskning  av  kravspecifikationen,  förfrågnings-
underlaget  samt  annan  information  som  skickas  ut  i  anbuds-
förfrågningen genomförs.  Om det inte  finns en produkt som matchar
anbudsförfrågningen  avslutas  processen  där.  Men  om  det  finns  en
produkt i Permobils sortiment som anses passa in i det som efterfrågas
så startas ett arbete för att kunna lämna ett anbud. Diverse information
som måste lämnas in (återhämtas i förfrågningsunderlaget vad som skall
skickas med i anbudet) nedtecknas. En undersökning om vilka krav som
uppfylls  genomförs,  där  det  framgår  till  hög  sannolikhet  vilken
påslagsfaktor som produkten kommer att få. I analys med påslagsfaktorn
väljs ett anbudspris som därefter lämnas in tillsammans med resterande
information  anbudet  skall  innehålla.  Om  Permobil  inte  vinner
upphandlingen  avlutas  processen  genomförs  en  analys  av  det  egna
anbudet  samt  konkurrenternas  anbud.  När  Permobil  vinner
upphandlingen skrivs kontrakt på med kunden.
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• Använder  ni  några  modeller  eller  beräkningsmetoder  när  ni
bestämmer ert anbud?

Vid bestämmande av anbud så granskas förfrågningsunderlaget för att se
vilken påslagsfaktor produkten troligen kommer att få. En analys kring
vad  konkurrenterna  lagt  för  anbud  tidigare  vid  liknande  anbuds-
förfrågning genomförs. Utifrån dessa aspekter samt Permobils generella
prislista läggs ett anbudspris.

• Hur  förhåller  ni  er  till  konkurrenterna?  Har  ni  god  kännedom
kring dem?

Anbudsrapporter som skickas ut efter att upphandlingen är klar sparar
Permobil för att se hur konkurrenternas produkter uppfyllt  olika krav
samt  vilket  anbud  de  lämnat.  De  känner  till  konkurrenterna  och
uppmärksammar konkurrenternas produkter vid exempelvis mässor.

• Hur  tänker  ni  kring  era  egna  olika  modeller  angående  deras
konkurrens mot varandra?

Permobil  är  medvetna om att  de har  produkter  som konkurrerar  mot
varandra.  Vid  vissa  anbudsförfrågningar  passar  ibland  två  av  deras
produkter för förfrågan. Oftast lämnas då ändå bara ett anbud in som det
största förtroende finns för att vinna upphandlingen. Problemet kan vara
att modellen som har bättre prestanda passar anbudsförfrågningen och
uppfyller kraven bättre än väl,  men får ett  för högt pris jämfört  med
konkurrenterna samt Permobils andra stol med lite lägre prestanda. Ett
arbete pågår för att ta fram produkter som inte konkurrerar lika mycket
mot varandra, exempelvis kan de två liknande modellerna övergå till en
ny produkt som motsvarar de två äldre modellerna.

• Hur sker kommunikation med landstinget, hjälpmedelscentraler?

Landstinget kontaktar i huvudsak Permobil vid behov av reservdelar och
specialbeställningar.  Det  finns  möjligheter  att  påverka  förfrågnings-
underlaget  innan  det  verkställs  då  kunden  (landstinget)  kallar  till
marknadsdagar för att bilda sig en uppfattning om vilka produkter som
finns. Då har permobil möjlighet att lyfta fram deras produkters fördelar.

• Hur sker kommunikation med slutanvändare?

Den främsta kontakten sker tillsammans med konsulent och förskrivare
vid utprovning av rullstolen.
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• Är det något mer du önskar tillägga?

Nej.
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Bilaga C: Anbudsunderlag för 
produktkategori AB
Upphandlade myndighet: Landstinget Västernorrland

Datum: 2012-06-25

Diarienummer: 11LS2809

Rättelse till upphandlingsrapport
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Bilaga D: Anbudsunderlag för 
produktkategori B4
Upphandlade myndighet: Stockholms läns landsting

Datum: 2010-09-17

Diarienummer: LS0912-1056
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Bilaga E: Anbudsunderlag för 
produktkategori AA1
Upphandlade myndighet: Landstinget Västernorrland

Datum: 2012-06-12

Diarienummer: 11LS2809
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Bilaga F: Programkod för 
produktkategori AB
>>  x  =  [30912.75,26691.5,18005,21720.25,27709,19023.5,22739.75];
%anbudens jämförelsepriser

>> [parmhat,parmci1] = lognfit(x,0.01) %99 procent konfidensintervall

parmhat =

10.0615 0.2006

parmci1 =

9.7804 0.1141

10.3425 0.5976

>> [M,V] = lognstat(parmci1(1,1),parmci1(1,2)) %returnerar ickelogaritmerade
parametrar i nedre gräns för väntevärde M och varians V

M =

1.7800e+04

V =

4.1495e+06

>> [parmhat,parmci2] = lognfit(x,0.05) %95 procent konfidensintervall

parmhat =

10.0615 0.2006

parmci2 =

9.8760 0.1292

10.2469 0.4416
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>> [M,V] = lognstat(parmci2(1,1),parmci2(1,2)) %returnerar ickelogaritmerade
parametrar i nedre gräns för väntevärde M och varians V

M =

1.9620e+04

V =

6.4838e+06

>> [parmhat,parmci3] = lognfit(x,0.5) %50 procent konfidensintervall

parmhat =

10.0615 0.2006

parmci3 =

10.0071 0.1754

10.1159 0.2643

>> [M,V] = lognstat(parmci3(1,1),parmci3(1,2)) %returnerar ickelogaritmerade
parametrar i nedre gräns för väntevärde M och varians V

M =

2.2527e+04

V =

1.5862e+07

>> a = (10000:1:40000); %intervall på x-axeln

>>  b  =  lognpdf(a,parmhat(1),parmhat(2));  %returnerar  värden  på  a  enligt
lognormal fördelning med väntevärde och standardavvikelse

>> plot(a,b)
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Bilaga G: Programkod för 
produktkategori B4
>> x = [52280,55200,39088,45265,57510]; %anbudens jämförelsepriser

>> [parmhat,parmci1] = lognfit(x,0.01) %99 procent konfidensintervall

parmhat =

10.8073 0.1590

parmci1 =

10.4800 0.0825

11.1347 0.6989

>> [M,V] = lognstat(parmci1(1,1),parmci1(1,2)) %returnerar ickelogaritmerade
parametrar i nedre gräns för väntevärde M och varians V

M =

3.5717e+04

V =

8.7089e+06

>> [parmhat,parmci2] = lognfit(x,0.05) %95 procent konfidensintervall

parmhat =

10.8073 0.1590

parmci2 =

10.6099 0.0953

11.0047 0.4568

>> [M,V] = lognstat(parmci2(1,1),parmci2(1,2)) %returnerar ickelogaritmerade
parametrar i nedre gräns för väntevärde M och varians V

56



Anbudsstrategi vid offentlig upphandling – 
Beslutsmodell vid analys av anbud och prissättning hos Permobil AB
Julia Henriksson
Lisa Krohn 2015-07-06

M =

4.0720e+04

V =

1.5112e+07

>> [parmhat,parmci3] = lognfit(x,0.5) %50 procent konfidensintervall

parmhat =

10.8073 0.1590

parmci3 =

10.7547 0.1370

10.8600 0.2293

>> [M,V] = lognstat(parmci3(1,1),parmci3(1,2)) %returnerar ickelogaritmerade
parametrar i nedre gräns för väntevärde M och varians V

M =

4.7290e+04

V =

4.2381e+07

>> a = (35000:1:65000); %intervall på x-axeln

>>  b  =  lognpdf(a,parmhat(1),parmhat(2));  %returnerar  värden  på  a  enligt
lognormal fördelning med väntevärde och standardavvikelse

>> plot(a,b)
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Bilaga H: Programkod för 
produktkategori AA1
>>  x  =  [41497.5,42845,43435,40685,42022.5,40710,45542.5];  %anbudens
jämförelsepriser

>> [parmhat,parmci1] = lognfit(x,0.01) %99 procent konfidensintervall

parmhat =

10.6540 0.0402

parmci1 =

10.5977 0.0229

10.7103 0.1198

>> [M,V] = lognstat(parmci1(1,1),parmci1(1,2)) %returnerar ickelogaritmerade
parametrar i nedre gräns för väntevärde M och varians V

M =

4.0051e+04

V =

8.3903e+05

>> [parmhat,parmci2] = lognfit(x,0.05) %95 procent konfidensintervall

parmhat =

10.6540 0.0402

parmci2 =

10.6168 0.0259

10.6912 0.0885
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>> [M,V] = lognstat(parmci2(1,1),parmci2(1,2)) %returnerar ickelogaritmerade
parametrar i nedre gräns för väntevärde M och varians V

M =

4.0829e+04

V =

1.1193e+06

>> [parmhat,parmci3] = lognfit(x,0.5) %50 procent konfidensintervall

parmhat =

10.6540 0.0402

parmci3 =

10.6431 0.0352

10.6649 0.0530

>> [M,V] = lognstat(parmci3(1,1),parmci3(1,2)) %returnerar ickelogaritmerade
parametrar i nedre gräns för väntevärde M och varians V

M =

4.1928e+04

V =

2.1759e+06

>> a = (35000:1:50000); %intervall på x-axeln

>>  b  =  lognpdf(a,parmhat(1),parmhat(2));  %returnerar  värden  på  a  enligt
lognormal fördelning med väntevärde och standardavvikelse

>> plot(a,b)
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