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1. Indledning
Som led i handlingsplanen ”Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” fra oktober 2016 skal der foretages en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse af unges oplevelser af negativ social kontrol og frihed.
Gennem nærværende udbud findes en ekstern leverandør, som får til opgave at gennemføre undersøgelsen.

1.1 Budgetramme
Til det samlede projekt er afsat i alt 1,5 mio. kr. ekskl. moms i perioden 2017-2018.
Udgifter forbundet med opgaveløsningen må ikke overstige 0,5 mio. kr. i 2017 og 1
mio. kr. i 2018.

2. Udbudsbetingelser
Der gøres opmærksom på, at der er tale om en annoncering under udbudslovens afsnit V, hvorfor kontrakten ikke er omfattet af de formelle udbudsregler, men det skal
sikres, at kontrakten indgås på markedsmæssige vilkår. Desuden skal indkøbet foretages i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomiske forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn,
ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

2.1 Den ordregivende myndighed
Den ordregivende myndighed er:
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Strandgade 25C
1401 København K

2.2 Tilbudskreds
Private såvel som offentlige organisationer og konsulentvirksomheder kan indgive tilbud på løsning af opgaven.
Det er muligt for flere aktører at gå sammen om at indgive tilbud på løsning af opgaven for at dække bredt videns- og erfaringsmæssigt – dog så længe der er anført en
aktør som primær tilbudsgiver.

2.3 Tidsplan for udbudsforretningen
Tilbuddet skal være indleveret senest den 19. maj 2017 kl. 12.00. Tilbud modtaget
efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning.
I har som led i udbuddet mulighed for at stille skriftlige afklarende spørgsmål.
Spørgsmål skal sendes til: tma@siri.dk
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Spørgsmål modtaget senest den 3. maj 2017 kl. 12.00, vil blive søgt besvaret senest
den 8. maj 2017. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive udsendt til samtlige
tilbudsgivere.
Tilbuddet, der skal være skriftligt, skal fremsendes pr. mail til følgende mail-adresse:
udbud_aere@siri.dk
Mails som fylder mere end 10 MB kan ikke modtages. Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til kunden.

2.4 Annullation
Styrelsen for International Rekruttering og Integration forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt at annullere udbuddet
og herefter eventuelt gennemføre nyt udbud, såfremt der foreligger en saglig begrundelse for at annullere. En eventuel annullation vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indeholdende årsagen til annullationen.

2.5 Ændringer i udbudsmaterialet
Styrelsen for International Rekruttering og Integration forbeholder sig ret til at foretage
ændringer i udbudsmaterialet ved udsendelse af et tillæg til udbudsmaterialet inden
tilbudsfristens udløb.
I tilfælde af ændringer kan Styrelsen for International Rekruttering og Integration forlænge tidsfristerne, herunder tilbudsfristen.

2.6 Omkostninger ved deltagelse
Deltagelse i tilbudsforretningen sker for tilbudsgivers egen regning og risiko, og omkostninger eller tab, som en tilbudsgiver måtte pådrage sig i forbindelse med deltagelse i udbudsforretningen, er Styrelsen for International Rekruttering og Integration
uvedkommende.

2.7 Vedståelsesfrist
Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil 6 måneder efter afgivelse af tilbud.

2.8 Minimumsoplysninger
Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal
tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter:
De fremsendte dokumenter bør alle benævnes i overensstemmelse med det anførte:
2.8.1

Positiv erklæring om tilbudsgivers soliditet (bankerklæring, revisorerklæring eller erklæring fra erhvervsansvarsforsikring), udstedt indenfor
de seneste 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. Erklæringen skal være
udfærdiget af uafhængig udsteder. Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 1

2.8.1.1.

Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge
den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin
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økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder
finder egnet.
2.8.1.2.

Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne afgiver minimumsoplysningerne angivet i punkt 2.8.1. I givet fald skal den tilbudsgiver,
hvorom der afgives minimumsoplysninger, medsende en underskrevet
erklæring Tilbud-Bilag 2 om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige,
navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine
egne forhold.
Det skal bemærkes vedrørende de øvrige minimumsoplysninger, at alle
tilbudsgiverne i en sammenslutning skal afgive de øvrige krævede oplysninger/erklæringer.

2.8.2.

Erklæring om udelukkelseskriterierne. Tilbudsgiver skal vedlægge sit
tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver at have opfyldt sine forpligtelser mht. betaling af skatter og afgifter samt sociale bidrag.
Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor
tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være under konkurs, skifter mm og ikke at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling
med henblik på likvidation, skifte mm.
Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor
tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være dømt for en strafbar handling,
der rejser tvivl om pågældendes faglige hæderlighed eller at have begået en alvorlig fejl som de ordregivende myndigheder bevisligt har
konstateret.
Erklæring på tro og love vedlægges som Tilbud-Bilag 3.
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3. Opgavebeskrivelse
3.1 Introduktion
Projektet er en del af den satspuljefinansierede Nationale handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som regeringen og de øv1
rige satspuljepartier har afsat i alt 73,4 mio. kr. til i perioden 2017-2020.
Den nationale handlingsplans overordnede formål er at styrke indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Initiativerne i handlingsplanen skal bygge
videre på og videreudvikle den eksisterende forebyggende indsats på området og
derved bidrage til, at færre børn, unge og voksne oplever æresrelaterede konflikter,
negativ social kontrol og lignende undertrykkelse. Handlingsplanen indeholder fire fokusområder:
1)
2)
3)
4)

Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Styrket forebyggelse
Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol
Systematisk videns- og dokumentationsindsats.

Som led i udmøntningen af indsatsen omhandlende øget og systematisk viden og dokumentation skal der foretages en undersøgelse af unges oplevelse af negativ social
kontrol og frihed.
Nærværende udbud omhandler derfor udvikling og afholdelse af en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, der skal afdække omfanget og karakteren af negativ social kontrol blandt unge i Danmark, herunder hvor mange der er underlagt æresrelaterede
konflikter og negativ social kontrol, hvem der udsættes for den, hvad den omfatter,
hvilke konflikttyper der er mest udbredt, og hvem der er udøvere.
Øvrige initiativer i den systematiske videns- og dokumentationsindsats omfatter et
strategisk forskningsprojekt om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i en
dansk kontekst, et metodeudviklingsprojekt og et metodekortlægningsprojekt samt en
evaluering af initiativerne i hele handlingsplanen, herunder en følgeforskning omhandlende holdningsbearbejdning gennem dialogindsatser.
Der er afsat i alt 1,5 mio. kr. til nærværende opgave vedr. en kvantitativ og kvalitativ
undersøgelse, og projektperioden strækker sig fra juni 2017 til december 2018.

3.2 Baggrund for opgaven
Der findes en stor mængde praksisviden på området for negativ social kontrol og
æresrelaterede konflikter, ligesom der foreligger et stort antal metoder på det sociale
område, som også er relevante i en æresrelateret kontekst.

1

Se den nationale handlingsplan her og aftaleteksten om udmøntning af satspuljen for 2017 på
integrationsområdet her.
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Dog er der i dag en begrænset systematisk og forskningsbaseret viden om æresrelaterede konflikter i en dansk kontekst, og i en forskningskontekst er det æresrelaterede
felt et nicheområde i Danmark. Lotte Kragh (2010), Louise Lund Liebmann (2014),
Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen (2011) har skrevet afhandlinger om ære, æresrelaterede konflikter og æresrelateret vold med forskellige metodiske og teoretiske tilgange, og Halima El-Abassi og Sabba Mirza skriver pt
ph.d.-afhandlinger om æresområdet. Derudover er der foretaget en række undersøgelser på området hvor Indsatser mod æresrelateret vold. En undersøgelse af indsatsen i seks europæiske lande (SFI 2006), Ung i 2011 (Als Research 2011), Kønsroller
og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund (Als Research 2014) og
Nydanske LGBT-personers levevilkår (Als Research 2015), er centrale. Udlændingeog Integrationsministeriets integrationsbarometer måler ligeledes løbende på udbredelsen af negativ social kontrol, ligesom ministeriets Medborgerskabsundersøgelse
også berører unges selvbestemmelse.
Ud fra ovenstående afhandlinger og undersøgelser ved vi, at der en sammenhæng
mellem æresrelaterede konflikter og patriarkalske familiestrukturer, som er præget af
lukkethed, og hvor hensynet til kollektivet vægter højere end individets ønsker. Baglandet har en afgørende betydning for kontrollen, konflikterne og volden, idet omgangskredsen oftest vil være billigende overfor disse, eller fordi kontrollen bunder i en
frygt for, hvordan omgangskredsen vil opfatte en bestemt adfærd. Æresrelaterede
konflikter, vold og negativ social kontrol er dermed socialt acceptable metoder til forsøg på genopretning af en social orden i visse miljøer. Udøverene kan bestå af store
dele af ofrets netværk, ligesom kontrollen kan være transnational. Af samme årsag vil
personer, der bryder med konflikterne, kunne opleve at miste store dele af deres netværk. Tidligere undersøgelser har peget på, at der blandt de forskellige etniske grupper kan være store forskelle på graden og karakteren af æresrelaterede konflikter, og
at mange faktorer som religion, kultur, social placering og kontakten til diaspora kan
have en stor betydning.
Baggrunden for konflikten kan således være et ønske om at genoprette en social orden eller regulere eller sanktionere en uacceptabel social adfærd, og særligt unge
kvinder er udsatte og hyppigst ofre for konflikterne. Deres adfærd, særligt hvad angår
seksualitet, har betydning for hele familiens anseelse, og de normbrud, der fører til
æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, omhandler således i høj grad køn
og seksualitet. Unge mænds oplevelser af æresrelaterede konflikter omfatter oftest
uddannelsesvalg, ægtefællevalg og forventninger til at udøve bestemte opfattelser af
maskulinitet.
Oplevelser af negativ social kontrol er således mest udbredt blandt minoritetsetniske
yngre kvinder. Der er samtidig en sammenhæng mellem oplevelser af negativ social
kontrol og omfanget af beskæftigelse og uddannelse. Personer i beskæftigelse
og/eller uddannelse oplever i mindre grad negativ social kontrol, ligesom personer der
ikke bor i et boligområde med en høj andel af beboere med minoritetsetnisk baggrund,
oplever mindre negativ social kontrol sammenlignet med personer, der bor i sådanne
boligområder.
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Undersøgelser fremhæver LGBT+-personer som værende i en særlig sårbar situation,
idet heteroseksualitet betragtes som den eneste mulige seksualitetsform i nogle minoritetsetniske miljøer. Udstødelse fra familien eller tvangsægteskab kan være konsekvenserne ved kendt homoseksualitet, og kun et meget lille antal LGBT+-personer
lever åbenlyst med deres seksualitet eller ikke-normative kønsidentitet.
Som nævnt ovenfor, er der i Danmark kun udført tre forskningsprojekter på æresområdet, ligesom antallet af undersøgelser er sparsom. Der er derfor behov for flere undersøgelser af problematikken, herunder en opdatering af tal for omfanget og karakteren af unges oplevelse af negativ social kontrol.
En øget viden om baggrunde, omstændigheder, omfang og nye tendenser i relation til
problemet, vil kunne målrette og kvalificere indsatsen væsentligt både i forhold til forebyggelse og håndtering af konkrete sager. På den baggrund iværksættes dette udbud
vedr. en undersøgelse af unges oplevelse af negativ social kontrol og frihed.

3.3 Opgavebeskrivelse
3.3.1 Formål
Projektets formål er, at der genereres aktuel viden om omfanget og karakteren af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt unge i Danmark anno 2017
med henblik på at målrette og kvalificere indsatsen mod æresrelaterede konflikter og
negativ social kontrol.

3.3.2 Målgrupper
Målgrupper i undersøgelsen
Den primære respondentmålgruppe for den kvantitative undersøgelse er unge indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og den sekundære respon2
dentmålgruppe, og kontrolgruppe, er unge med dansk oprindelse. Ungemålgruppen
skal være i alderen 15-25 år.
Informantmålgruppe for den kvalitative del af undersøgelsen er dels indvandrere og
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, som er forældre til unge i alderen 15-25 år
og dels unge indvandrere og efterkommere i alderen 15-25 år. Derudover indeholder
denne målgruppe også både unge og forældre, der tilslutter sig et religiøst mindretal i
Danmark.
Primær målgruppe for undersøgelsen
Den primære målgruppe for undersøgelsens resultater er fagpersoner som fx socialrådgivere, lærere, pædagoger, politifolk, sundhedspersonale mv., samt forskere, studerende, politikere, kommunale ledere, civilsamfundsaktører, som arbejder på det socialfaglige område og/eller med håndtering, tilrettelæggelse af indsatser og forebyg2

Der tages udgangspunkt i Danmarks Statistiks definitioner af indvandrere, efterkommere, ikkevestlig og dansk oprindelse. Se definitionerne her.
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gelse mv. af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt andre, der har en
faglig interesse for feltet.
Styrelsen ønsker med undersøgelsen at få afdækket omfanget og karakteren af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol blandt unge i Danmark, herunder hvor
mange der er underlagt æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, hvem der
udsættes for den, hvad den omfatter, hvilke konflikttyper der er mest udbredt, og hvem
der er udøvere. Undersøgelsen skal desuden have fokus på både forældregenerationens og de unges relationer, herskende normer og holdninger til udøvelsen eller oplevelsen af negativ social kontrol, tvangsægteskaber, ufrivillige genopdragelsesrejser,
pres til en heteronormativ seksualitet og andet pres til en bestemt livsførelse. I den
forbindelse skal leverandøren:
a) Udvikle et metodisk design for indsamling og produktion af data for både den
kvantitative og kvalitative del af undersøgelsen.
b) Tilrettelægge og gennemføre den kvantitative undersøgelse blandt ca. 4000
respondenter af unge.
c) Tilrettelægge og gennemføre den kvalitative undersøgelse blandt ca. 20 unge
og ca. 20 forældre.
d) Udvikle et metodisk design for databearbejdning og analyse.
e) Aflevere slutprodukt i form af en rapport og en pixiversion.
f) Afholde formidlingsaktiviteter/-oplæg om undersøgelsens resultater.

3.4 Opgavens leverancer og overordnede krav
Det forventes, at leverandøren har en faglig viden om fænomenet negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter eller indhenter ekstern ekspertise fra underleverandører, i det omfang leverandøren ikke selv har den fornødne viden.
Opgavens leverancer uddybes nedenfor.
a) Udvikling af metodisk design for indsamling og produktion af data
Tilbudsgiver skal i sit tilbud gøre rede for det metodiske design og for fremgangsmåden i forhold til at indsamle og producere den data, der vil ligge til grund for undersøgelsen, som skal være af både kvantitativ og kvalitativ karakter.
Kvantitativ undersøgelse
Undersøgelsen skal være overvejende kvantitativ, og i udformningen af spørgsmål
3
4
skal der inddrages erfaringer fra Ung i 2011 , og fra Medborgerskabsundersøgelsen ,
som gennemføres årligt og senest er udkommet i november 2016. Leverandør skal
dels anvende det batteri af spørgsmål, der er blevet anvendt i Medborgerskabsundersøgelsen, og dels udvikle nye, supplerende spørgsmål, eventuelt med inspiration fra
andre validerede undersøgelser, kvalitative undersøgelser og Ung i 2011. Leverandør
skal fremlægge en plan og redegørelse for, hvilke dimensioner der undersøges, og
hvorledes disse er operationaliseret, så spørgsmålene fremstår valide og reliable.
3
4

Læs Ung i 2011 her.
Læs Medborgerskabsundersøgelsen her.
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Derudover skal leverandør indhente relevant registerdata fra Danmarks Statistik i forhold til respondentmålgruppen. Det er derfor et krav, at leverandør har en forskeradgang til Danmarks Statistik. Det er samtidig et krav, at dataindsamlingen og bearbejdningen foregå på en måde, så undersøgelsens resultater fuldt ud kan sammenlignes med resultaterne af Medborgerskabsundersøgelsen.
Leverandør skal i udviklingsfasen sikre en kvalificering af det valgte undersøgelsesdesign for den kvantitative undersøgelse gennem min. tre fokusgrupper med hhv. fageksperter på området for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i regi af Styrelsens faglige følgegruppe samt med unge i respondentmålgruppen. Sidstnævnte
gruppe skal pilotteste det metodiske design i to fokusgrupper med i alt min. 50 unge i
respondentmålgruppen. Leverandør skal efterfølgende justere designet på baggrund
af fokusgruppernes input. Designet skal samtidig kvalificeres og godkendes af Styrelsen i samarbejde med ministeriets Analysekontor.
Kvalitativ undersøgelse
Undersøgelsen skal indeholde et kvalitativt element i form af en interviewundersøgelse med ca. 20 forældre og ca. 20 unge indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse. De unge skal være i aldersgruppen 15-25 år, og forældrene skal være
forældre til unge i samme aldersgruppe. For så vidt det er muligt, skal interviewundersøgelsen også foretages med unge og forældre, der tilslutter sig et religiøst mindretal i
Danmark.
Leverandør skal udvikle en interviewguide, der er fleksibel i forhold til at kunne tilpasses de tendenser, der viser sig i forbindelse med den kvantitative undersøgelse. Interviewguiden skal pilottestes og kvalificeres gennem en afprøvning med ca. 5-7 repræsentanter fra hhv. unge- og forældremålgruppen samt kvalificeres og godkendes af
Styrelsen i samarbejde med ministeriets Analysekontor.
Den kvalitative undersøgelse skal således anvendes til at gå i dybden med resultaterne fra den kvantitative del af undersøgelsen. Leverandør skal anvende udbyttet af de
kvalitative interviews i et formidlingsperspektiv, der kan underbygge og være med til at
forklare data fra den kvantitative undersøgelse. Således kan den kvalitative del af undersøgelsen fungere som en slags casebaseret udbygning af de tal og tendenser,
som den kvantitative del resulterer i.
I forbindelse med udviklingen af det metodiske design for den samlede undersøgelse
skal leverandør sikre, at der inddrages den fornødne viden om området negativ social
kontrol gennem bl.a. relevant litteratur og ekspertviden. Denne viden skal anvendes til
at operationalisere begreberne negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter på
en måde, der virker meningsfuld og genkendelig for respondent- og informantmålgruppen.
b) Tilrettelæggelse og gennemførsel af den kvantitative undersøgelse
Tilbudsgiver skal i sit tilbud gøre rede for, hvordan det sikres, at undersøgelsen gennemføres repræsentativt i forhold til fx demografi, socioøkonomiske forhold og oprindelseslande blandt ca. 4000 unge i respondentmålgruppen (15-25 år). Det vil sige, at
der forventes besvarelser fra ca. 4000 unge, og det er samtidig et krav, at besvarel-
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sesprocenten er på min. 50 %. Det er et krav, at samplingen af respondenter foregår
på baggrund af CPR, der samtidig indebærer en høj respondentdeltagelse af unge
med oprindelse i ikke-vestlige lande.
Som før nævnt skal undersøgelsen baseres delvis på det eksisterende batteri af
spørgsmål anvendt i Medborgerskabsundersøgelsen. Derudover skal øvrige spørgsmål, der skal udvikles til undersøgelsen, i så høj grad det er muligt, være allerede afprøvede spørgsmål.
c) Tilrettelæggelse og gennemførsel af den kvalitative undersøgelse
Tilbudsgiver skal i sit tilbud redegøre for en strategi, der kan sikre, at der rekrutteres
og gennemføres kvalitative interviews med ca. 20 unge og ca. 20 forældre med oprindelse i ikke-vestlige lande og unge og forældre, som tilslutter sig en religiøs minoritet i
Danmark. Rekrutteringsstrategien skal også omfatte, hvordan tilbudsgiver vil håndtere
evt. dansksproglige udfordringer hos målgruppen. Rekrutteringen/kontakten til informanter kan fx ske ved at indgå aftaler med bestemte nøglepersoner/gatekeepers i
relevante miljøer med kontakt til informantmålgruppen af unge og forældre (som beskrevet i afsnit 3.2), fx sprogskoler, forældreforeninger, skoler, ungdomsklubber mv.
d) Udvikling af metodisk design for databearbejdning og analyse
Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere beskrivelser af det mulige indhold for en analysestrategi for undersøgelsen, herunder foreløbige beskrivelser af metoder til databearbejdning både i forhold til den kvantitative og kvalitative del af undersøgelsen. Tilbudsgiver skal derudover redegøre for, hvordan samspillet mellem den kvantitative og
kvalitative del af undersøgelsen kan sikres.
Det metodiske design skal redegøre for, hvordan tilbudsgiver vil foretage analyser og
fortolkning af både de kvantitative og kvalitative data, herunder analysere på de statiske sammenhænge, resultaterne viser. Til det skal leverandør inddrage registerbaseret baggrundsdata til at analysere på sammenhængen med respondenternes besvarelser. Leverandør skal på baggrund af resultaterne opstille nogle tematikker for analysen. Det kan fx være køn og seksualitet – herunder LGBT+, uddannelse og beskæftigelse, sanktioner og repressalier, konflikttyper betinget af hhv. religiøse, kulturelle,
kønsmæssige o.a. henvisninger, relationen mellem unge og forældre mv. Det kunne
også være relevant at basere (dele af) analysen på et intersektionelt perspektiv, idet
respondent- og informantmålgruppens livsvilkår ofte vil være sammensat af mange
forskellige faktorer og undertrykkelsesformer, der får en særlig betydning for, hvordan
de fx er udsat for/er udøvere af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Designet for databearbejdning og analyse af resultaterne skal kvalificeres og godkendes af Styrelsen i samarbejde med ministeriets Analysekontor.
e) Aflevering af skriftlig rapport til Styrelsen
Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere beskrivelser af det mulige indhold i og opsætning af den endelige skriftlige rapport. Det kan fx komme til udtryk gennem en tentativ
og beskrivende indholdsfortegnelse, som bl.a. skal indeholde forklarende litteratur/teori om fænomenet negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, herunder
overvejelser om operationalisering af begreberne i selve undersøgelsen. Dertil skal
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den indeholde selvstændige analysekapitler, der kontekstualiserer og fortolker resultaterne, en beskrivelse af overvejelserne om det metodiske udgangspunkt og dataindsamling/-produktion samt en oversigt over anvendt litteratur. Tilbudsgiver skal også
præsentere beskrivelser af det mulige indhold i og opsætning af en kortere og formidlingsvenlig pixiversion af undersøgelsen, som opsamler de væsentligste resultater i en
kobling mellem data fra den kvantitative og kvalitative undersøgelse.
Leverandør har det primære ansvar for at udfærdige den endelige rapport og pixiversionen, både hvad angår layout og tryk. Styrelsen ønsker at få trykt både rapporten og
pixiversionen i 500 eksemplarer hver. Derudover skal leverandør også udfærdige en
elektronisk version af hver.
Styrelsen og departementet skal have udkastet til rapporten og pixiversionen til gennemsyn, inden de kan godkendes endeligt.
f) Afholdelse af formidlingsaktiviteter/-oplæg om resultaterne
Tilbudsgiver skal i sit tilbud redegøre for, hvordan undersøgelsens resultater kan formidles til forskellige fagpersoner og andre relevante personer. Det forventes, at leverandør i samarbejde med Styrelsen planlægger og afholder diverse aktiviteter i forbindelse med formidling af undersøgelsens resultater, som fx deltagelse i forskellige faglige netværk, arrangering af kommunale fyraftensmøder for relevant frontpersonale,
oplæg på forskellige faglige konferencer mv. Desuden skal leverandør præsentere
resultaterne ved de af Styrelsens aktiviteter, som det vil være relevant for, bl.a. Styrelsens netværk for forskere og praktikere på området for æresrelaterede konflikter.

3.5 Vurdering af tilbud
I vurderingen af tilbud vil Styrelsen først og fremmest tage stilling til, om tilbudsgiver
lever op til nedenstående minimumskrav for at kunne komme i betragtning til at få vurderet indsendte tilbud. Minimumskravene er:
-

At tilbudsgiver foretager en sampling af respondenter på baggrund af CPR.
At tilbudsgiver har forskeradgang til Danmarks Statistik og vil inddrage registerbaseret baggrundsdata både ifm. sampling af respondenter og i analysen
af resultater.

Er minimumskravene opfyldt, vil Styrelsen dernæst i vurderingen lægge vægt på dels
kvaliteten af tilbuddet (vægter 50 %), tilbuddets pris (vægter 10 %) og det valgte konsulentteam til løsning af opgaven (vægter 40 %), herunder følgende vurderingskriterier:
-

-

Tilbudsgivers faglige erfaring med lignende metodiske undersøgelser, herunder faglig erfaring med statistiske og kvalitative metoder.
Kvaliteten af tilbudsgivers faglige overvejelser om og forståelse for undersøgelsens genstandsfelt af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
samt for undersøgelsens respondent- og informantmålgruppe.
Tilbudsgivers bud på det metodiske design for indsamling og produktion af data samt kvalificeringen heraf.
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-

-

Tilbudsgivers bud på det metodiske design for databearbejdning og analyse
samt fortolkning af resultater på baggrund af både kvantitativ og kvalitativ data, herunder hvordan de bedst kan spille sammen.
Tilbudsgivers bud på tilrettelæggelse og gennemførsel af den kvantitative undersøgelse med besvarelser fra ca. 4000 respondenter af unge.
Tilbudsgivers bud på tilrettelæggelse og gennemførsel af den kvalitative undersøgelse med ca. 20 unge og ca. 20 forældre.
Tilbudsgivers bud på indholdet i og opsætningen af den endelige rapport og
pixiversion.
Tidbudsgivers bud på formidlingsaktiviteter om undersøgelsens resultater.

Tilbudsgiver skal til brug for ovennævnte vurdering indsende en beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med løsning af lignende opgaver, herunder en liste med beskrivelser af relevante tjenesteydelser/projekter/referencer for tilsvarende opgaver.
Tilbudsgiver skal endvidere indsende beskrivelse af de medarbejdere og deres
kvalifikationer (fx i form af CV), der forventes at skulle varetage opgaven. Tilbudsgiver kan ikke uden forudgående aftale med Styrelsen udskifte medarbejderne på
opgaven. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af tilbud vedlægge en tidsplan
for arbejdet, et periodiseret budget samt en underskrevet tro- og love erklæring på,
at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger
100.000 kr.
Eventuelle oplysninger vedrørende forventede underrådgivere skal angives særskilt for hver af disse samt hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiveren eventuelt
agter at give i underrådgivning.
Ved sammenslutning af tilbudsgivere skal oplysningerne gives for hver enkelt tilbudsgiver.

3.6 Styregruppe
Der nedsættes en styregruppe bestående af Styrelsen for International Rekruttering
og Integration, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt leverandøren.

3.7 Rettigheder
Styrelsen vil være dataejere af alle undersøgelsens data. Leverandøren skal levere
rådata i anonymiseret form i hhv. Stata- og SAS-format for de kvantitative data og
word-format for de kvalitative data samt kodebog. Data skal desuden leveres til
Forskningsservice i Danmarks Statistik.

3.8 Tidsplan
Tid
19. maj 2017
Juni 2017
Juni – oktober 2017

Aktivitet
Deadline for indsendelse af tilbud
Tilsagn til leverandør og opstartsmøde
Udvikling og kvalificering af design for
indsamling og produktion af data
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Juni – december 2017
August 2017
September 2017
Oktober – november 2017
November 2017
November 2017

November 2017 – marts 2018
December 2017 – januar 2018
Maj 2018
Juni 2018 – december 2018

Udvikling af design for databearbejdning og analyse
Pilottest af kvantitativt design
Styregruppemøde mhp. præsentation
og godkendelse af kvalificeret design
Gennemførsel af kvantitativ undersøgelse
Pilottest af interviewguide
Styregruppemøde mhp. godkendelse
af interviewguide og design for databearbejdning og analyse
Bearbejdning af data og udarbejdelse
af analyse
Gennemførsel af kvalitativ undersøgelse
Aflevering af endelig rapport til Styrelsen
Løbende afholdelse af formidlingsaktiviteter

3.9 Økonomi
Tilbudsgiver skal afgive et tilbud, der beskriver løsningen af opgaven. Beløbsrammen
for hele perioden udgør i alt 1.500.000 kr. eks. moms.
Betalingsplan:
2017:
1. rate på 17,3 % af den samlede beløbsramme udbetales, når designet for indsamling og produktion af data er præsenteret og godkendt af Styrelsen (ca. september 2017).
2. rate 16 % af den samlede beløbsramme udbetales, når designet for databearbejdning og analyse er præsenteret og godkendt af Styrelsen, og når den kvantitative undersøgelse er afholdt, og den kvalitative er igangsat (senest december
2017).
2018:
1. rate på 20 % af den samlede beløbsramme udbetales, når databearbejdningen
pågår, og den kvalitative undersøgelse er afsluttet (ca. januar 2018).
2. rate på 25 % af den samlede beløbsramme udbetales, når Styrelsen har godkendt og modtaget den endelige rapport og pixiversion (ca. marts 2018).
3. rate på 21,6 % af den samlede beløbsramme udbetales, når de sidste formidlingsaktiviteter er afholdt (december 2018).
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Tilbud-Bilag 1
Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgiveres ydelser
Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium),
er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne afgiver minimumsoplysningerne angivet i punkt 2.8.1. I givet fald skal den tilbudsgiver, hvorom der afgives minimumsoplysninger, medsende en underskrevet erklæring om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme
måde som for sine egne forhold.
Undertegnede tilbudsgiver erklærer hermed at hæfte for følgende tilbudsgivere
vedrørende punkt 2.8.1 i minimumsoplysningerne:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Såfremt erklæring ikke er relevant anføres dette.

Dato:
Firmanavn:
Underskrift:

Tilbud-Bilag 2
Soliditetserklæring
Positiv erklæring om tilbudsgivers soliditet (bankerklæring, revisor erklæring
eller erklæring fra erhvervs-ansvarsforsikring), udstedt indenfor de seneste 3
måneder regnet fra tilbudsfristen. Erklæringen skal være udfærdiget af uafhængig udsteder. Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 2
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Tilbud-Bilag 3
Erklæring på tro og love om Udelukkelseskriterier
a) Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør:
i) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1,
i Rådets fælles aktion 98/773
ii) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af
26. maj 1997 21 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742
iii) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De
Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.
iv) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv
91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod
anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge.
b) Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk
aktør:
i) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden
for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder
sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der
er fastsat i national lovgivning
ii) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling
med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national
lovgivning
iii) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for
en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige
hæderlighed
iv) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret
v) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det
land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende
myndigheds land
vi) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af
skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den
pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land
vii) som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de
oplysninger, der kan kræves i henhold til denne afdeling, eller som
har undladt at give disse oplysninger.
Undertegnede erklærer herved ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier.
Dato:
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Firmanavn:
Underskrift:
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