
 
 
 

 Veiledning til vektingsmodell Side 1 av 2 
 

Pensjonskontorets forslag til vektingsmodell 
 
 
Generelt 
 
Pensjonskontorets vektingsmodell er ment å være et hjelpemiddel og et verktøy som kan bidra 
til en bedre sammenligning av pensjonsleverandørene og deres tilbud. Etter forskrift om 
offentlige anskaffelser (FOA) § 22-2 skal de kriterier som skal legges til grunn oppgis i 
kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Det er videre et krav etter bestemmelsen at 
oppdragsgiver skal ”angi den relative vektingen som gis hvert av kriteriene. Vektingen skal 
angis innenfor et område med passende maksimalt utslag”. Det er tilstrekkelig at man på 
utlysningstidspunktet har angitt en prosentvis vekting av hovedtildelingskriteriene, og ikke i 
forhold til alle undertildelingskriteriene. 
 
Pensjonskontorets vektingsmodell er basert på at konkurransegrunnlaget kan deles inn i et 
antall kriterier (som i vektingsmodellen kalles ”hovedkriterium”), som igjen kan grupperes i 
ulike kategorier (som i vektingsmodellen kalles ”underkriterium a-f”). Hva de enkelte 
kriterier går ut på og hvordan de grupperes, avgjøres av konkurransegrunnlagets spesifikke 
utforming. 
 
Oppdragsgiver starter med å tilordne vekter til hvert enkelt kriterium. (Vekten skal 
fremkomme ved å besvare spørsmålet ”hvor stor betydning har dette kriteriet for oss?”). 
Vektene registreres ved hjelp av automatisk nedtrekksmeny i kolonnen med overskriften 
”Vekt (%)”. For at utregnet rangering skal bli meningsfylt, må vektene som tildeles være på 
en skala fra 0 til 100 og de må summere seg til 100. Utover dette er det ingen tekniske 
begrensninger for tildeling av vekter. 
 
For hvert enkelt kritierium skal oppdragsgiver videre plassere hver av de tre tilbyderne på en 
poengskala fra 1 til 6. Poenget som tildeles skal uttrykke ”hvor godt/dårlig er tilbudet for dette 
kriteriet?”. Poeng registreres ved hjelp av automatisk nedtrekksmeny i kolonnene med 
overskriften ”Poeng” for hver tilbyder. 
 
 
Oppsummering 
 
Ut fra oppdragsgivers registrerte vekter og poeng, regner modellen automatisk ut følgende 
størrelser: 

• Veiet poeng, som produktet av vekt og poeng, for hvert underkriterium for hver 
tilbyder. 

• Sum veiet poeng for hvert hovedkriterium for hver tilbyder. 
• Sammenlagt sum veiet poeng for hver tilbyder. 

 
Sum veiet poeng for hvert hovedkriterium og sammenlagt for de tre tilbyderne vises også 
grafisk i vinduet til høyre. 
 



 
 
 

 Veiledning til vektingsmodell Side 2 av 2 
 

Vektingsmodellens rangering er den innbyrdes rekkefølgen mellom tilbyderne for den 
sammenlagte summen av veiede poeng. 
 
 
Slik skal vektingsmodellen brukes 
 
Nedenfor følger en punktvis liste som bør følges for å oppnå et korrekt resultat ved utfylling 
av vektingsmodellen, samt et eksempel på hvordan den kan fylles ut. 
 

1. Legg de forhåndsdefinerte hovedkriterium (1-4) inn i tabellen. 
 

2. Legg deretter inn underkriterium under hvert hovedkriterium. Pensjonskontorets forslag til 
hoved- og underkriterier fremgår av Pensjonskontorets veileder med tilhørende 
konkurransegrunnlag. 
 

3. Tildel hvert hovedkriterium en prosentvis fordeling slik at summen til sammen utgjør 100 
prosent. Den sammenlagte summen for de fire hovedkriterier vil vises nederst i venstre 
hjørnet i kolonne 1, ”Sammenlagt sum”. 
 

4. Fordel den tildelte prosentsatsen for det enkelte hovedkriterium på de tilhørende 
underkriterium i kolonne 1,” Vekt”. 
 

5. Gi hver tilbyder poeng i kolonne 2, ”Poeng”. Den leverandør som anses å komme best ut gis 
høyest poeng på en skala fra 1-6. 

 
Resultatet kan leses av i kolonne 3, ”Veiet” og vil samtidig bli grafisk fremstilt i vinduet til høyre for 
vektingsmodellen. 
 
 
Eksempel på utfylling av vektingsmodellen 
 

 

 


