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Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
2020-04-01

Undersökningen genomförs
årligen av närmare 200 av
Sveriges 290 kommuner

Bakgrund
Kundundersökningen inom myndighetsutövning* är obligatorisk
för kommuner inom partnerskapet Stockholm Business Alliance,
SBA, och har genomförts sedan 2005-års ärenden.
Sedan 2010 genomförs undersökningen i samverkan mellan
SBA och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som erbjuder
den till övriga Sveriges kommuner.
Sedan NKI-undersökningen startade har företagens nöjdhet med
kommunens service ökat.
*Brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd

NAI-undersökningen erbjuds som
option till SBA-kommunerna jämte
den ordinarie NKI-undersökningen.

Nyhet 2020! Nöjd Anbudsgivare Index, NAI
• Offentliga upphandlingar utgör drygt 1/6-del av Sveriges BNP och är en viktig del i hur man uppfattar det lokala
företagsklimatet.
• År 2019 erbjöds SBA-kommunerna att som pilot-studie börja mäta NKI för upphandling, efter att SBA tagit fram
en anpassad enkät enligt NKI-metodik.
• Inför 2020 har vi utvecklat enkäten i dialog med Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner,
SKR (fd SKL), SKL Kommentus, kommuner samt NKI-konsulter.
• Genom Nöjd Anbudsgivare Index, NAI, vill vi skapa ett gemensamt kunddrivet förbättringsverktyg för
upphandlingar i Sverige, likt NKI-undersökningen blivit för den kommunala myndighetsutövningen.
• SBA och SKR har gått igenom NAI-undersökningen med godkända NKI-konsulter för Insikt.
• I SBA:s direktupphandlingsmall för NKI-undersökningen finns ”Upphandling” som valbar option. Även SKR
erbjuder NAI-undersökningen till kommunerna år 2020.
• OBS! NAI särredovisas och ingår ej i det sammanräknade NKI-resultatet från SBA eller SKR.

I SKRs webbportal kan man
löpande följa sitt resultat under
året. NAI-undersökningen
planeras att kunna redovisas i
webbportalen under andra
halvåret 2020.

Ansvarsfördelning
• SKR ansvarar för webbportalen (i samarbete med Origo Group AB) samt redovisning av nationella
resultat och ranking av kommunerna i ”Öppna Jämförelser Företagsklimat”.
• SBA och SKR ansvarar för enkätens utformning, instruktioner till kommunerna samt att NKI-konsulterna
genomför enkätundersökningen på ett likvärdigt sätt.
• Kommunen bestämmer i samverkan med upphandlad konsult hur ofta utskick av enkäter ska ske, hur
rapporteringen av resultat ska ske samt om det finns egna analysbehov som inte täcks in i den ordinarie
undersökningen. Kommunen ska också informera om att undersökningen görs och varför, enligt GDPR.
• Kommunen ska ha en kontaktperson för undersökningen. Om denna person slutar ska ny person utses
och information om detta förmedlas till upphandlad NKI-konsult samt för kännedom till SKR/SBA.

Rekommendationen är att
använda samma leverantör
för NAI-undersökningen som
för NKI-undersökningen.

Upphandling av konsult för att genomföra NAI
• För att genomföra NAI-undersökningen ska godkänd NKI-konsult upphandlas

Till godkända leverantörer
• I upphandlingsmallen från SBA och SKR är NAI en valbar option jämte den
ordinarie NKI-undersökningen inom myndighetsutövning - Insikt.

GDPR
Den 25 maj 2018 ersattes den gamla Personuppgiftslagen (PUL med en ny dataskyddsförordning (GDPR).
Enligt SKR finns inget i den nya lagstiftningen som hindrar undersökningens genomförande. All data som lagras i
SKR:s webbportal är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera
specifika personer eller företag i databasen.
Den nya dataskyddförordningen innebär dock några viktiga förändringar:
1)
2)
3)

Register som överförs till upphandlad konsult som omfattar personuppgifter får inte längre skickas med e-post.
Konsulterna har tagit fram alternativa funktioner för överföra registeruppgifter.
Kommuner som genomför NAI-undersökningen ska informera om detta på sin webbplats (likt den övriga NKIundersökningen).
Vi rekommenderar att kommunen länkar till SKR:s webbportal som nu omfattar en offentlig sida (Upphandling
kommer att redovisas i webbportalen snarast möjligt, under 2020). Där går det att läsa mer om
undersökningen, få ta del av de viktigaste resultaten över tid samt hitta länkar till SKR:s och SBA:s webbplatser.

Vilka upphandlingar omfattas av undersökningen?

Svar: Annonserade upphandlingar:
1. Upphandlingar som ska annonseras enligt lag
2.

Upphandlingar som Beställare annonserar utöver ovan (valbar option)

Anmärkning: viktigt att säkerställa tillräcklig ärendevolym.

Metod

Fyra definierade målgrupper
Nedan målgrupper definieras gällande
upphandling
1. De som laddat ned anbudsunderlaget, men valt
att ej lämna anbud
2. Anbudsgivare som lämnat ett icke kvalificerat
anbud (uppfyller ej ska-krav)
3. Anbudsgivare som lämnat ett kvalificerat
anbud, men ej erhållit kontrakt
4. Anbudsgivare som erhållit kontrakt

Enkät 1

Enkät 2:
”NAI”

Målgrupp 1 [endast bakgrundsinfo, ingår ej i NAI]
Person som laddat ned upphandlingsdokumenten men valt att ej
lämna anbud.
Metod
• Endast digitala enkätutskick (inkl två (2) digitala påminnelser, ej
telefonuppföljning).
• Karantän (default): endast en ”målgrupp 1-enkät” per person
och kvartal.
• Kontaktperson som ej anger ” Affärsmöjlighet för företaget” på
fråga 1 tas bort för efterföljande enkäter under året.

Målgrupp 2-4: Nöjd Anbudsgivare Index, NAI
Person som laddat ned upphandlingsdokumenten och lämnat anbud.
Metod
• En NAI-enkät per kontaktperson och upphandling oavsett antal
anbudsområden i upphandling.
• Beställare avgör om karantän ska förekomma, dvs om
kontaktperson ska få högst en enkät per t ex kvartal. Viktigt att
beakta att antal enkätsvar blir tillräckligt under året.
• Enkätutskick likt övriga insikt, dvs e-postutskick, två (2) digitala
påminnelser samt telefonuppföljning.

Länk till

”Ärendemall”

Registerdata att delge konsult
Målgrupp 1:
• Utöver information om Upphandling,
endast e-post
Målgrupp 2-4: NAI
• I ”Ärendemall Upphandling” anges vilken
data som ska följa med upphandlingen
för att mäta Nöjd Anbudsgivare Index,
NAI.

Genom att ”tagga” upphandlingen efter
olika karaktäristika kan man analysera hur
det påverkar nöjdheten (NAI), t ex:
• Inköpstyper; som används internt
utöver CPV / UNSPCS
• Upphandlingstyp; t ex
”innovationsupphandling”
• Process; fördialog (ja/nej),
överprövningar (antal)
• Organisation; förvaltning, avdelningar,
team

Länk till

”Enkäter”

Enkäter
Enkät för målgrupp 1.

Till dem som laddat
ned anbudsunderlaget,
men valt att ej lämna
anbud.

NAI-enkät för målgrupp 2-4.

Enkäten innehåller
drygt 30 frågor till
dem som lämnat
anbud.

Följebrev till NAI

Länk till

”Följebrev”
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Kontaktuppgifter: NKI-undersökning
SBA
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Kontaktperson: Stefan Frid

Kontaktperson: Jan Torége

Telefon: 08-508 28 016

Telefon: 08-452 78 89

E-post: stefan.frid@stockholm.se

E-post: jan.torege@skr.se
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