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Hög värdering av arbetsmiljö och säkerhet vid upphandling 

Bengt Sahlin, Region Stockholm 

Värdefullt med en arbetsmiljöspecialist både hos beställaren och 

Utföraren/Entreprenören/Anbudsgivaren. 

Bakgrund: 

Jag har vid flera tillfällen de senaste åren deltagit på entreprenörens sida vid 

upphandling av byggnads- och anläggningsprojekt. Det har utvecklats från 

beställarens sida i olika former värderingar av anbudet och beskrivning av hur man 

som entreprenör avser driva projektet ur flera aspekter. 

En arbetsmiljöspecialist behövs då hos beställaren för att avgöra eller värdera 

entreprenörens beskrivning. Hos entreprenören behövs en arbetsmiljöspecialist för 

att beskriva hur entreprenören avser arbeta med arbetsmiljöfrågor. 

Det är i det här exemplet på en totalentreprenad så finns följande fem områden 

som skall beskrivas och värderas av anbudsgivaren. Jag har gjort 

förkortningar av texten i anbudsunderlaget. 

Beställaren kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga för beställaren. Detta kommer att avgöras enligt den 
utvärderingsgrund samt tilldelningskriterier som anges beskrivs 
sammanfattande nedan. 

 
För beställaren är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet det 
anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, d.v.s. 
lägst jämförelsetal enligt utvärderingsmodellen nedan. 

 
Beställaren använder en så kallad absolut utvärderingsmodell. Detta 
innebär att utvärderingen av anbud görs enligt fastställda kriterier 
oberoende av andra anbuds summor och kvalitet. 

 
Utvärderingsmodellen innebär att beställaren sätter pris på de 
kvalitativa egenskaper (mervärden) som värdesätts i upphandlingen. 
Vid utvärderingen justeras anbudssummorna med ett avdrag beroende 
på i vilken mån anbudsgivaren i sitt anbud erbjuder de mervärden 
beställaren efterfrågar. 

 
Vid lika jämförelsetal kommer det anbud som har högsta värdet av 
erbjudna mervärden att antas. 

 
Sammanfattningsvis kan utvärderingsmodellen beskrivas enligt följande 
formel. 

 
Lägst jämförelsetal vinner: Jämförelsetal = anbudssumma – (minus) 
mervärden (SEK) 

Utvärdering kommer att ske enligt de kriterier och omständigheter som anges nedan: 

Pris 
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Utvärdering av pris sker genom att av anbudsgivaren lämnat 

entreprenörarvode, ska lägst uppgå till åtta (8) procent (%) och 

maximalt uppgå till tolv (12) procent (%), multipliceras med fiktiv 

volym om xxxx miljarder SEK. Denna volym är endast ett verktyg för 

utvärdering och blir inte avtalad omfattning. Summan av detta utgör 

anbudets anbudssumma. 

 
Kvalitet 
Utvärdering av kvalitet sker på basis av den beskrivning som 
anbudsgivaren lämnat inom ramen för efterfrågade mervärden.  
Anbudsgivarens beskrivning för vart och ett av mervärdena 
kommer att utvärderas och viktas enligt tabellen nedan. 
 

Mervärden 5 områden: Under varje områden finns detaljerad beskrivning. Jag har 

dock uteslutet beskrivningarna utom på området säkerhet (Arbetsmiljö) 

Anbudsgivarens beskrivning för att nå och skapa mervärde för tilldelningskriteriet 

organisation och kompetens:  50% 

Anbudsgivarens beskrivning för att nå och skapa mervärde för tilldelningskriteriet 

omgivningspåverkan: 15% 

Anbudsgivarens beskrivning för att nå och skapa mervärde för tilldelningskriteriet 
samarbete och kommunikation. 15% 
 
Anbudsgivarens beskrivning för att nå och skapa mervärde för tilldelningskriteriet 
säkerhet. 10% 
Beställaren anser att anbudsgivarens arbete inom nedan angivna områden påverkar 
möjligheten att nå och skapa mervärde för kriteriet säkerhet genom förståelse för 
helhetsåtagandets förutsättningar och komplexitet, samt förmåga till hantering av 
identifierade kritiska områden: 

 
− Beskrivning av hur anbudsgivaren avser att arbeta med organisation med 

avseende på arbetsmiljö och säkerhet. Beskrivningen innefattar även hur 
anbudsgivaren avser att leda, styra och följa upp arbetet i respektive fas inkl. 
leverantörers medverkan i helhetsåtagandet. 

 
− Beskrivning av hur anbudsgivaren avser att arbeta med en säker arbetsmiljö 

samt en säker miljö för tredje man. Beskrivningen innefattar även förslag på 
arbetssätt inkl. rutiner och implementering av desamma som leder till en säker 
arbetsmiljö, samt en säker miljö för tredje man. 

 
Beskrivning av hur anbudsgivaren avser att arbeta med BAS-P och BAS-U för att 
säkerställa att anläggningen är säker att bygga och underhålla. 
 
Anbudsgivarens beskrivning för att nå och skapa mervärde för tilldelningskriteriet 
teknik och utveckling. 10% 

Anbud kommer för vart och ett av mervärdena (1-5), angivna i tabellen ovan, att 
tilldelas ett betyg i enlighet med betygsskalan 0-3 nedan. 

0-Nöjaktigt 
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1-Bra 

2-Mycket bra 

3- Utmärkt 
 

 0– Nöjaktigt 

Anbudsgivaren visar för beställaren att denne har viss insikt i vad som 
krävs för att helhetsåtagandet ska kunna utföras, utan att det ger ett 
mervärde för beställaren. Anbudsgivaren har för beställaren gjort 
sannolikt att helhetsuppdraget kommer kunna genomföras på ett 
nöjaktigt sätt. 

 
Beskrivningen inkluderar en nöjaktig riskanalys* och motivering.  

 
1– Bra 

Anbudsgivaren visar på ett för beställaren trovärdigt sätt att denne 
har insikt i vad som krävs för att helhetsåtagandet ska kunna utföras 
så att det ger ett mervärde för beställaren. Anbudsgivaren har för 
beställaren gjort sannolikt att helhetsuppdraget kommer att kunna 
genomföras på ett bra sätt. 

 
Beskrivningen inkluderar en bra riskanalys* och motivering. Enligt 
Beställarens bedömning: 

 
2– Mycket bra 

Anbudsgivaren visar på ett för beställaren trovärdigt och överskådligt 
sätt att denne har mycket god insikt i vad som krävs för att 
helhetsåtagandet ska kunna utföras så att det ger ett mervärde för 
beställaren. Anbudsgivaren har för beställaren gjort sannolikt att 
helhetsåtagandet kommer att kunna genomföras på ett mycket bra 
sätt. 

 
Beskrivningen inkluderar en mycket bra riskanalys* och motivering. 
Enligt beställarens bedömning: 

 
− Mervärde 1: 

 
• Redovisar beskrivningen i huvudsak helhetsåtagandets 

förutsättningar och komplexitet, samt i huvudsak hantering 
av identifierade kritiska områden. 

• Valda organisationer täcker i huvudsak helhetsåtagandets 
komplexitet, samt att rollerna i huvudsak kompletterar 
varandra. 

• Valda nyckelpersoners arbetsuppgifter, kunskap och 
tidigare erfarenheter tillför helhetsåtagandet i huvudsak 
positiva effekter. 

• Redovisar beskrivningen, kopplat till arbetssätt avseende 
förbättringar och förändringsprocesser, ett i huvudsak 
systematiskt, integrerat och förebyggande arbetssätt. 
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− Mervärde 2-5: 
 

• Redovisar beskrivningen delvis helhetsåtagandets 
förutsättningar och komplexitet, samt delvis hantering av 
identifierade kritiska områden. 

• Föreslagna arbetssätt och metoder är delvis anpassade 
till helhetsåtagandets komplexitet. 

• Redovisar beskrivningen, kopplat till arbetssätt och 
metoder, ett delvis systematiskt, integrerat och 
förebyggande arbetssätt. 

• Redovisar beskrivningen inom många områden positiva 
effekter för helhetsåtagandet, vid utförandet av föreslagna 
arbetssätt och metoder. 

 
 

3– Utmärkt 
Anbudsgivaren visar på ett för beställaren mycket trovärdigt, tydligt och 
överskådligt sätt att denne har full insikt i vad som krävs för att 
helhetsåtagandet ska kunna utföras så att det ger ett mervärde för 
beställaren. Anbudsgivaren har för beställaren gjort sannolikt att 
helhetsåtagandet kommer att kunna genomföras på ett utmärkt sätt. 

 
Beskrivningen inkluderar en utmärkt riskanalys* och motivering.  

 
*) En riskanalys bör minst innehålla: 

− Identifiering av risker. 
− Värdering av riskerna. 
− Förslag på eventuella riskreducerande åtgärder. 
− Verifiering av att de föreslagna åtgärderna medför en 

riskreducerande effekt. 

 
 
 

Efter betygsättning för vart och ett av mervärdena kommer de erhållna betygen att 

Mervärde Betyg Viktat avdrag, SEK 

Organisation och 
kompetens 

0 
1 
2 
3 

0 
80 000 000 
160 000 000 
250 000 000 

Omgivningspåverkan 0 
1 
2 
3 

0 
24 000 000 
48 000 000 
75 000 000 

Samarbete och 
kommunikation 

0 
1 
2 
3 

0 
24 000 000 
48 000 000 
75 000 000 

Säkerhet (arbetsmiljö) 0 
1 
2 
3 

0 
16 000 000 
32 000 000 
50 000 000 

Teknik och utveckling 0 
1 
2 
3 

0 
16 000 000 
32 000 000 
50 000 000 
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omräknas till viktade avdrag enligt nedan. 

De viktade avdragen för respektive mervärde kommer att räknas 
ihop till ett totalt avdrag. Det totala avdraget kan maximalt uppgå till 
femhundra miljoner (500 000 000) SEK i ett projekt som fiktivt har en 
anbudssumma på 5 000 000 000 SEK. 

 
Sammanvägning av pris och kvalitet 
Från anbudets anbudssumma subtraheras det erhållna totala 
avdraget, det erhållna värdet utgör anbudets jämförelsetal. Anbudet 
med lägst jämförelsetal anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. 

 
Den anbudsgivare vars anbud har det lägsta jämförelsetalet 
kommer således att vinna upphandlingen och tilldelas kontrakt. 
 
Min reflektion och erfarenhet: 
I mitt deltagande i arbete på uppdrag av anbudsgivare så har jag gjort 
beskrivningar som motsvarat 2 eller 3. I två av tre fall så har 
anbudsgivaren vunnit kontraktet. I ovanstående exempel så sänktes 
alltså anbudssumman med 32 miljoner kronor. 
För anbudsgivaren var det alltså värdefullt att ha en 
arbetsmiljöspecialist som kunde tydliggöra arbetsmiljöarbetet. Nästa 
steg är att implementera det man skrivit i anbudet. Det kräver en 
fortsättning av arbetet under åtminstone uppstarten. 
Det finns dock en hake i detta upplägg. Har beställaren rätt kompetens 
på den personal som skall avgöra om nivå i anbudet är 0 eller 3 inom 
området Säkerhet (Arbetsmiljö). Här finns behov av 
arbetsmiljöspecialister också i värdering av anbudet men också i 
uppföljning vid genomförande av anbudet så anbudsgivare utför det 
som beskrivits. 
Detta förfaringssätt med viktade anbud blir allt vanligare så 
anbudsgivare borde i allt större omfattning anlita 
arbetsmiljöspecialister för att medverka i anbudsgivningen. 

 
 


