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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

3. Utvärdering

3.1 Utvärdering av anbud
Skolverket tilldelar kontrakt till den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga med 
hänsyn till bästa förhållande mellan pris och kvalitet (16 kap. 1 § LOU).

3.2 Utvärderingsmodell
För utvärdering av anbud används en mervärdesmodell.

Denna modell bygger på principen att de kriterier utöver pris som bedöms i utvärderingen, värderas 
var för sig och ges ett ekonomiskt värde (mervärde). Anbudets totala mervärde fås genom att 
summera de olika kriteriernas bedömda mervärde. Det totala mervärdet subtraheras från 
utvärderingspriset (pris per timme exkl. mervärdesskatt). Resultatet betecknar anbudets 
jämförelsesumma. Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet. 

3.3 Anbudspris
Anbudspriset är angivet pris per timme för en konsult.

3.4 Jämförelsesumma
Jämförelsesumma  = anbudspris - värdet av utvärderingskriterierna

3.5 Bedömningsgrund krav på konsulten bör-krav
2.1.3 Bedömning på konsulten

Konsulten bör ha:
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erfarenhet av uppdrag i politiskt styrd organisation, myndighet eller motsvarande (max 150 kr)a. 
kompetens att självständigt ansvara för, planera och genomföra aktiviteter (max 400 kr)b. 
god förmåga att kommunicera, vara lyhörd samt samarbeta med olika intressenter (max 400 
kr)

c. 

Bör-kraven baserar sig på inlämnad dokumentation och intervju. Bör-kraven är uppdelat i två olika 
moment: Punkt a kan konsulten få maximalt ett mervärde eller inget mervärde alls; Punkt b-
c kommer bedömas genom en styrkebedömning där konsultens erfarenhet och kompetens graderas 
enlighet med vilken nivå och grad denne uppfyller bör-kraven.

Då uppdraget innebär många kontakter med Skolverkets olika verksamheter kommer vi under 
intervjun att lägga stor vikt vid konsultens personliga egenskaper, exempelvis samarbetsförmåga, 
kommunikativ, självgående etc.

Bedömning på kriterie a

Uppfyllt= 150 kr

Ej uppfyllt= 0 kr

Bedömning kriterie b och c (kraven poängsätts enskilt) 
Över förväntan - 400 kr, fullt tillfredsställande uppfyllnad av krav och omfattande mervärde till 
Skolverket. Konsulten har stor kompetens, erfarenhet som beskrivs i kriterierna och har utmärkande 
personliga egenskaper som i hög grad skapar förutsättningar för ett väl genomfört uppdrag.

Väldigt bra - 280 kr, innebär tillfredsställande uppfyllnad av krav och ett betydande mervärde till 
Skolverket. Konsulten har bra kompetens, erfarenhet som beskrivs i kriterierna och har bra 
personliga 
egenskaper och bra personliga egenskaper som skapar förutsättningar för ett väl genomfört 
uppdrag.

Bra- 160 kr-  innebär ok uppfyllnad av krav och ett visst mervärde till Skolverket. Konsulten har bra 
kompetens, erfarenhet som beskrivs i kriterierna och har bra personliga 
egenskaper och bra personliga egenskaper som skapar förutsättningar för ett väl genomfört 
uppdrag.

Inget utmärkande - 40 kr, godtagbar uppfyllnad av krav och ett visst mervärde till 
Skolverket. Konsulten kompetens, erfarenhet av det som beskrivs i kriterierna men har inga 
utmärkande personliga egenskaper som skapar förutsättningar för ett genomfört uppdrag.

Ej godtagbar- 0 kr ,Ingen beskrivning finns eller konsulten har ingen erfarenhet alls vilket skapar inga 
förutsättningar för ett genomfört uppdrag.

Maximalt erhållet mervärde är 950 SEK

Negativa jämförelsesumma kan förekomma.

a. Skolverkets bedömning punkt a
Fasta svarsalternativ. Uppfyllt (150 SEK), Ej uppfyllt (0 SEK)

150 SEK

b. Skolverkets bedömning punkt b
Fasta svarsalternativ. Över förväntan (400 SEK), Väldigt bra (280 SEK), Bra (160 SEK), Inget 
utmärkande (40 SEK), Ej godtagbar (0 SEK)

400 SEK
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c. Skolverkets bedömning punkt c
Fasta svarsalternativ. Över förväntan (400 SEK), Väldigt bra (280 SEK), Bra (160 SEK), Inget 
utmärkande (40 SEK), Ej godtagbar (0 SEK)

400 SEK

3.6 Exempel
Anbudsgivare 1 anbudspris är 1200 kr och erhåller ett mervärdespoäng med 950 kr. 1200-950= 250 
kr 
Anbudsgivare 2 anbudspris är 1000 kr och erhåller ett mervärdespoäng med 710 kr. 1000-368= 290 
kr. 
Anbudsgivare 1 har lägst jämförelsesumma och vinner uppdraget.

3.7 Vinnande anbud
Anbud med lägst jämförelsepris vinner upphandlingen. För det fall att två eller flera anbud har 
samma jämförelsepris kommer den anbudsgivare med konsult som har högst prisavdrag avseende 
kvalitet att vinna. Om det i slutskedet ändå inte går att skilja anbudsgivarna åt kommer Skolverket att 
tillämpa lottdragning för de resterande anbuden. Lottdragning kommer då att förrättas av Notarius 
Publicus.

2.7.1-2021:1755 Junior informationssäkerhetsanalytiker 
(23.3-5559-17)

Publicerad 2021-09-23 15:59

Sida 3/3


