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Sammanfattning
Offentlig upphandling omfattar årligen omkring 375–500 miljarder kronor, vilket
motsvarade 13–18 procent av BNP under år 2008. Det innebär att upphandlingar utgör en
stor del av den sammantagna ekonomin i Sverige, vilket understryker vikten av att det
sköts på ett tillfredsställande sätt. Offentlig upphandling regleras genom Lagen om
offentlig upphandling (Lag 2007:1091), vilken är stiftad efter EU-direktiv. Studien har
huvudsakligen en kvalitativ forskningsansats, där en abduktiv teoribildning tillämpas.
Genom en intervjustudie, bestående av åtta kvalitativa intervjuer, har vi undersökt vilka
aspekter personer verksamma inom offentlig upphandling upplever fungerar bra,
respektive när lagens målsättningen om ett effektivt utnyttjande av skattemedel inte
uppfylls. Utifrån empiriinsamlingen och det teoretiska ramverket har vi utformat en
analysmodell, som syftar till att förklara hur det genom ett kategoristyrt
upphandlingsarbete och strukturerat arbetssätt är möjligt att komma åt de fallgropar som
existerar vid offentlig upphandling. Studiens forskningsbidrag är främst den reviderade
versionen av en vedertagen inköpsmodell som anpassas till offentlig upphandling, där
mycket av idéerna är hämtade från intervjustudien. Vi har dragit slutsatsen att
användande av en kategoristyrningsmodell liknande den vi utformat kan användas som
ett stöd när offentliga verksamheter söker förbättra sina arbetsprocesser genom
kategoristyrning.
Nyckelord: Offentlig upphandling, arbetsprocesser, kategoristyrning, Kraljic purchasing
portfolio model (KPPM), utvärderingsmodeller.

Abstract
Public procurement spending reaches roughly 375-500 billons SEK on a yearly basis,
which translates into 13-18 percent of the Swedish GNP in the year of 2008. This implies
that public procurement constitutes a large part of the overall national economy in
Sweden, which underlines the need of a satisfactory procurement process. Public
procurement is regulated through Act (2007:1091) on public procurement, which is
formed after an EU-directive. The study has mainly a qualitative research approach,
where an abductive theory is applied. Through our interview based study, which consists
of eight qualitative interviews, we examined which aspects of public procurement are
working well and when public procurement does not reach the objective of effective
usage of the public funding. From the information generated by the empirical study, and
the theoretical framework, we have derived an analytical model. The model, which is a
category management tool, can be used to avoid the pitfalls of public procurement by a
structured work process. The study´s research contribution is the revised version of an
established purchase model adapted to public procurement, where much of the ideas came
to our mind through the interview study. We have come to the conclusion that using a
model like the one we derived can be used as support for public organizations witch seek
to improve the work processes through category management.
Key words: Public procurement, work processes, category management, Kraljic
purchasing portfolio model (KPPM), tender evaluation models.

Förord
Vi vill först och främst tacka alla respondenter verksamma inom offentlig upphandling
som öppenhjärtigt delat med sig av sina åsikter och erfarenheter. Intervjuerna har varit
oerhört viktiga för uppsatsens färdigställande då de gett oss nya infallsvinklar, perspektiv,
samt givit oss en inblick i hur det är att arbeta med offentlig upphandling.
Ett stort tack riktas även till våra handledare Olle Högberg, Roland Almqvist och Niklas
Wällstedt på Institutet för Kommunal ekonomi, för deras hjälp och synpunkter under
seminarier och handledarmöten.
Slutligen vill vi även tacka våra opponenter som kommit med konstruktiv kritik under
terminens gång, vilket varit till stor nytta.
Stockholm, Januari 2013
Martin Jonsson & Fredrik Sköld

Innehållsförteckning
1. Introduktionskapitel .......................................................... 1
1.1 Problembakgrund.................................................................................. 1
1.1.1 Marknadssituation........................................................................... 1
1.1.2 Regelverket kring offentlig upphandling ............................................. 1
1.1.3 Kritik mot regelverket ..................................................................... 2
1.2 Problemdiskussion ................................................................................ 3
1.2.1 Utvärderingskriterier vid offentlig upphandling ................................... 3
1.3 Problemformulering............................................................................... 4
1.3.1 Syfte och forskningsfrågor ............................................................... 5
1.3.2 Disposition ..................................................................................... 6

2. Metod ................................................................................ 7
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt ................................................................. 7
2.2 Forskningsstrategiskt upplägg ................................................................ 8
2.2.1 Litteraturstudie .............................................................................. 8
2.2.2 Intervjustudie ................................................................................ 9
2.3 Forskningsetik .....................................................................................11
2.4 Metodkritik..........................................................................................12
2.5 Källkritik .............................................................................................13

3. Teoretiskt ramverk .......................................................... 14
3.1 Introduktion ........................................................................................14
3.2 Förhandlingspositionens betydelse .........................................................14
3.2.1 Upphandlarnas förhandlingsstyrka ...................................................15
3.2.2 Leverantörernas förhandlingsstyrka .................................................15
3.3 Kraljic purchasing portfolio model ..........................................................16
3.3.1 Kritik mot KPPM.............................................................................18
3.4 Öppen eller sluten budgivning ...............................................................18
3.5 Utvärderingsmodeller vid sluten budgivning ............................................19
3.5.1 Mikroekonomisk utvärderingsmodell ................................................20
3.6 Budgivning eller förhandling? ................................................................21
3.7 Konklusion ..........................................................................................23

4. Empiri .............................................................................. 24

4.1 Vilka aspekter vid offentlig upphandling främjar ett effektivt utnyttjande
av tillgängliga medel? ................................................................................24
4.2 Vilka fallgropar existerar vid offentlig upphandling? ..................................26
4.3 Vilka potentiella möjligheter finns att förbättra arbetsprocesserna vid
offentlig upphandling? ................................................................................28
4.4 Sammanfattning av empirin ..................................................................30

5. Analys.............................................................................. 31
5.1 Introduktion ........................................................................................31
5.2 KPPM reviderad för offentlig upphandling ................................................32
5.2.1 Modellförteckning ..........................................................................32
5.2.2 Ruta 1- Icke-kritiska produkter/tjänster ...........................................33
5.2.3 Ruta 2- Hävstångsvaror/tjänster......................................................34
5.2.4 Ruta 3- Flaskhalsprodukter/tjänster .................................................36
5.2.5 Ruta 4- Strategiska varor/tjänster ...................................................38
5.3 Reflektioner kring modellen ...................................................................40

6. Diskussion och slutsats ................................................... 41
6.1 Diskussion ..........................................................................................41
6.2 Slutsats ..............................................................................................41
6.3 Forskningsbidrag .................................................................................42
6.4 Förslag på vidare forskning ...................................................................42

Källförteckning ...................................................................... 43
Litteratur och rapporter ..............................................................................43
Övriga källor .............................................................................................45

Bilagor .................................................................................. 46
Bilaga 1.1 - Upphandlingsprocessen.............................................................46
Bilaga 1.2 - Skillnader mellan offentliga upphandlingar och privata företags
inköp .......................................................................................................49
Bilaga 2.1 – Utdrag från Molander s. 50-51 ..................................................50
Bilaga 2.2 – Utdrag från Molander s.52-53 ...................................................50
Bilaga 3- Frågeformulär .............................................................................51

1. Introduktionskapitel
Initialt redogör vi för bakgrunden till vår studie om offentlig upphandling. Först
presenteras allmän fakta om offentlig upphandling, där syftet ligger i att berätta varför
ämnet är viktigt att undersöka. Därefter beskrivs regelverket kring offentlig upphandling
och vilken kritik som existerar mot regelverket. Uppsatsen kretsar sedan kring dessa
problem och vilka lösningar som kan tänkas minimera lagstiftningens negativa
konsekvenser.

1.1 Problembakgrund
1.1.1 Marknadssituation
Den offentliga sektorn i Sverige har under de senaste 30 åren förändrats från en slags
egenförsörjning, där det offentliga tidigare producerade tjänster i egen regi, till att de
offentliga verksamheterna istället köper in tjänster från privata aktörer.1 Offentlig
upphandling består, förutom tjänster, av varor och byggentreprenader som stat,
kommuner och landsting köper in. Den offentliga upphandlingen berör hela
samhällsekonomin, eftersom de varor och tjänster som upphandlas omfattar allt från
kontorsmaterial, konsulttjänster, vägbyggen, livsmedel, transporttjänster, IT-system och
mängder av andra produkter och tjänster.
Den offentliga upphandlingen i Sverige beräknades 2007–2008 omfatta inköp som
uppgår till 375–500 miljarder kronor, vilket motsvarade 13–18 procent av BNP.2 Det
innebär att den offentliga upphandlingen utgör en oerhört viktig ekonomisk funktion i det
svenska samhället. Därmed är det av stor vikt att den offentliga upphandlingen sköts på
ett sätt som uppfyller kravet på ett effektivt utnyttjande av de offentliga resurser som står
till förfogande. På senare år har Category Management (kategoristyrning) i syfte att
effektivisera inköpsprocesserna fått ett stort genomslag i den privata inköpsvärlden.3 Det
förefaller dock som att kategoristyrning inte används i lika stor utsträckning vid offentlig
upphandling.4

1.1.2 Regelverket kring offentlig upphandling
Lagstiftningen kring offentlig upphandling (Lag 2007:1091), nedan förkortad LOU,
reglerar tillvägagångssättet vid upphandlingar. Lagen har sitt ursprung i de bestämmelser
som under 1800-talet utformades för att styra den statliga upphandlingen kring
Försvarsmaktens inköp. I Sverige infördes 1952 ett regelverk som påminner om dagens

1 Bergman, M., Nilsson J.E. (2012)
2 Ibid.
3 Supply Chain Effect (2010)
4 Empiristudie
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och 1973 utfärdade Riksrevisionsverket anvisningar som låg till grund för en ny
förordning. År 1983 gjordes vissa ändringar, delvis beroende av Sveriges anslutning till
frihandelsavtalet GATT. Det nuvarande regelverket är utformat till följd av Sveriges
anpassning till EU5 och några förändringar i lagen till följd av praxis implementerades så
sent som 2011.6
Förutom LOU finns särskilda bestämmelser för upphandlingar som berör områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster som regleras i lagen om upphandling (LUF).7
Det existerar även ett tredje regelverk, lagen om valfrihet (LOV), som reglerar vad som
gäller när kommuner och landsting konkurrensutsätter verksamheter inom vård och
omsorg.8 Vi kommer i uppsatsen avgränsa våra studier till upphandlingar som ryms inom
ramen för LOU. En mer ingående diskussion om LOU och en förklaring kring
upphandlingsprocessen återfinns i bilaga 1.1.
De främsta motiven till den formaliserade process som offentlig upphandling utgör är att
begränsa risken för korruption, motverka favorisering av lokala eller inhemska
leverantörer, samt ge stöd för bättre affärer.9 Främjandet av konkurrens och stödet för
bättre affärer ska medverka till att säkerställa att offentliga medel används så effektivt
som möjligt i medborgarnas intresse.10 Det som lagen tar fasta på och borgar för är en väl
fungerande konkurrens mellan utförarna, vilket i sin tur ska leda till ett mer effektivt
utnyttjande av de offentliga medel som står till förfogande vid upphandlingar. LOU
tillämpar ett flertal principer för att garantera en väl fungerande konkurrens, några av
dessa är likabehandling, icke-diskriminering, transparens och proportionalitet, där
proportionalitet innebär att de villkor som upphandlingen innefattar ska vara rimliga i
förhållande målet med upphandlingen.11

1.1.3 Kritik mot regelverket
Det har framförts kritik mot regelverkets val av gränsvärden och restriktioner.12 Kritiken
grundar sig i att de transaktionskostnader och de potentiella samhällsvinsterna som
lagstiftningen är tänkt att föra med sig i form av ökad konkurrens mellan anbudsgivarna
inte alltid står i proportion till varandra.13 Upphandlande enheter har lyft fram att
regleringarna i EU-bestämmelserna inte alltid är anpassade efter deras inköpsbehov.
Framför allt önskar de ökad flexibilitet och ett smidigare förfarande, i synnerhet när det
gäller upphandlingar som görs av små upphandlingsenheter.14 Förslag till

5 Molander, P. (2009)
6 SFS 2010:571, SFS 2011:1030
7 Eriksson, A. Jönsson, S. (2011)
8 Ibid.
9 Bergman, M., Nilsson J.E. (2012)
10 Molander, P. (2009)
11 Ibid.
12 Molander, P. (2009), Europeiska kommissionen, Grönbok. (2011)
13 Molander, P. (2009)
14 Europeiska kommissionen, Grönbok. (2011)
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förbättringsmöjligheter som upphandlande myndigheter lyfter fram består framför allt av
en mer flexibel reglering där ökade möjligheter till förhandling föreslås.15
Som en följd av ovanstående kritik och de problem som nämns kring området anser vi att
det är intressant att studera hur arbetsprocessen vanligtvis ser ut vid offentlig
upphandling. Därefter avser studien undersöka vilka fallgropar som existerar, vad som
faktiskt görs bra för tillfället, samt vilka potentiella förbättringsmöjligheter det finns.

1.2 Problemdiskussion
LOU tar fasta på att principerna (likabehandling, icke-diskriminering, transparens och
proportionalitet) ska följas. Det som den upphandlande enheten kan påverka vid
utformningen av förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen är vilka
utvärderingskriterier som ska bedömas.

1.2.1 Utvärderingskriterier vid offentlig upphandling
En offentlig upphandlande enhet ska enligt LOU anta det bud som innebär lägst pris
och/eller är det mest ekonomiska fördelaktiga budet.16 Upphandlaren måste vid
annonseringen av upphandlingen ange vilka bedömningskriterier som används för att
mäta den ekonomiska fördelaktigheten av buden, eljest måste de anta det lägsta budet
som uppfyller kriterierna för upphandlingen.
Bedömningskriterierna kan vara kvalitet, funktionalitet eller andra relevanta kriterier.17
När övriga kriterier förutom pris bedöms skall upphandlaren specificera värdet de
tilldömer dessa.18 Detta beskrivs i LOU som viktning. Exempelvis kan upphandlaren
bestämma att budets kvalitetsegenskaper utgör en vikt av 20 procent i
helhetsbedömningen, och att priset utgör den resterande delen, 80 procent. Sedan sätts
vikterna och variablerna in i en formel för att beräkna det relativa eller absoluta
ekonomiska värdet av budet.19 (Se bilaga 2.1 och 2.2 för en utförligare förklaring och
exempel på beräkningar)
I de fall upphandlaren anser att det är omöjligt att vikta de olika kriterierna måste de
redovisas för budgivarna i fallande prioritetsordning.20 I slutskedet av en offentlig
upphandling skall de inkomna buden värderas genom att bedöma värdet de uppnår i det
eller de kriterier som var uppsatta, för att sedan beräknas med vikterna.21
Om beställaren är bunden av LOU tvingas denne acceptera det anbudet som enligt
utvärderingsmodellen framstår som mest lukrativt. Privata inköpare drabbas inte av den

15 Wijkman, A. (2011)
16 LOU 12:1.
17 LOU 12:1. 1st
18 LOU 12:2. 1st
19 Molander, P. (2009)
20 LOU 12:2. 2st
21 Molander, P. (2009)
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begränsningen då de har möjlighet att påbörja förhandling när de utvärderat anbuden. Det
är då vid förhandlingen möjligt att de olika budgivarna erbjuder olika lösningar och
tilläggstjänster som är nyttiga på olika sätt. Privata aktörer har då en möjlighet att vända
sig till de olika leverantörerna och be dem inkludera en liknande lösning i deras bud för
att uppnå den mest gynnsamma totallösningen. En sådan möjlighet finns dessvärre inte
för offentliga upphandlare, om de inte vill göra om upphandlingen, vilket gör att ett
viktigt instrument för att nå goda resultat saknas för dem.22
Samtidigt kan offentlig upphandling ge upphov till stora kostnadsbesparingar gentemot
ett förfarande där första bästa bud antas utan att konkurrensutsättning mellan leverantörer
sker. Ett exempel illustrerar Per Molander, där priset vid en upphandling sjönk från
ursprungliga 500 tkr till 400 tkr från första förfrågan till inkommit bud vid ett
upphandlingsförfarande där endast den ursprungliga leverantören deltog vid
budgivningen, vilket alltså resulterade i en bruttobesparing på 20 procent.23 Det indikerar
att en konkurrensutsättning enligt förfarandet vid offentliga upphandlingar kan generera
betydande kostnadsbesparingar.
Det kan dock uppstå negativa konsekvenser vid ett upphandlingsförfarande, exempelvis
till följd av att budens utvärderingsgrunder klart och tydligt måste redovisas vid
annonseringen av offentliga upphandlingar och inte får ändras under processens gång.
Det kan resultera i att innovationsmöjligheterna för budgivarna hämmas, eftersom deras
bud måste utvärderas efter de förutbestämda kriterierna som beställaren ställt upp. Det är
möjligt att regelverket leder till att eventuella alternativa lösningar till det efterfrågade
inte utvecklas och erbjuds av budgivaren eftersom de inte kan vinna budgivningen på
grund av de fastslagna kriterierna.24

1.3 Problemformulering
Ett av de huvudsakliga syftena med offentlig upphandling är att maximera nyttan av
medborgarnas skattemedel,25 vilket är snarlikt syftet för privata företag som har syfte att
maximera nyttan av investerarnas kapital. Eftersom både privat och offentliga
organisationer har liknande mål, att maximera nyttan, borde processerna vara likartade
om båda agerade rationellt och effektivt. Det finns dock stora skillnader avseende vilka
värdegrunder offentliga och privata verksamheter vilar på.26 Offentliga verksamheter tar
tillvara på allmänna samhällsintressen, vilket de privata inte måste göra, vilket är en
viktig skillnad som gör att förhållandet till intressenterna, medborgarna kontra
investerarna, ser olika ut för dem.27
Skillnaderna avseende arbetsprocesserna vid upphandlingar för offentliga och privata
organisationer beror delvis på att de offentliga omfattas av LOU som inte enbart syftar till
22 Europeiska kommissionen, Grön bok. (2011)
23 Molander, P. (2009)
24 Uyarra, E., Flanagan, K. (2010)
25 Wijkman, A. (2011)
26 Ibid.
27 Molander, P. (2009)
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ett effektivt resursutnyttjande, utan även innefattar principer de upphandlande enheterna
måste förhålla sig till.28 Ett exempel på en princip är likabehandlingsprincipen, som
innebär att en enskild leverantör inte får ges otillbörliga fördelar gentemot andra.29 Vi
finner det anmärkningsvärt att LOU sätter upp begränsningar för offentliga upphandlares
kreativitet och tvingar fram en arbetsprocess som skiljer sig åt i jämförelse med hur
privata inköpare opererar. Se bilaga 1.2 för ytterligare förklaring kring skillnader i
arbetsprocesserna vid offentlig upphandling och privata inköp.
En annan viktigt aspekt som är värd att fundera över är att kategoristyrning, som syftar
till att utforma en mer strukturerad metodik i inköpsarbetet,30 inte är lika vanligt
förekommande vid offentlig upphandling som när privata organisationer planerar sina
inköp.31 Med ovanstående i åtanke har vi undersökt hur arbetsprocesserna vid offentlig
upphandling kan förändras för att förbättra upphandlingarnas resultat utan att inskränka
på övriga samhällsintressen. I studien har vi fokuserat på hur ett kategoristyrt
upphandlingsarbete kan användas vid offentlig upphandling, vilket vi återkommer till i
teoriavsnittet.

1.3.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med uppsatsen är främst att ge konkreta förslag på vilka möjligheter som finns för
att förbättra arbetsprocesserna genom ett kategoristyrt upphandlingsarbete. Därför har vi
utformat följande huvudsakliga forskningsfråga;


Hur kan ett kategoristyrt upphandlingsarbete utformas för offentlig upphandling?

För att uppnå studiens syfte och besvara ovanstående forskningsfråga har vi utformat ett
antal operationaliserande underfrågor genom vilka vi önskar fånga vad som fungerar bra
och vilka potentiella förbättringsåtgärder som är möjliga;




Vilka aspekter vid offentlig upphandling främjar ett effektivt utnyttjande av
tillgängliga medel?
Vilka fallgropar existerar vid offentlig upphandling?
Vilka potentiella möjligheter finns att förbättra arbetsprocesserna vid offentlig
upphandling?

28 Ibid.
29 Europeiska kommissionen, Grön bok. (2011)
30 Kraljic, P. (1983)
31 Empiristudie
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1.3.2 Disposition
I nedanstående figur visas uppsatsens disposition;
Kapitel 1: Introduktionskapitel
Problembakgrund

Problemdiskussion

Problemformulering

Kapitel 2: Metod
Vetenskapligt förhållningssätt
Forskningsetik

Forskningsstrategiskt upplägg

Metodkritik

Källkritik

Kapitel 3: Teoretiskt ramverk
Förhandlingpositionens betydelse

Kraljic purchasing portfolio
model (KPPM)

Öppen eller sluten budgivning

Budgivning eller förhandling

Utvärderingskriterier vid sluten budgivning

Kapitel 4: Empiri
Vilka aspekter vid
offentlig upphandling
främjar ett effektivt
utnyttjande av
offentliga medel?

Vilka
fallgropar
existerar vid
offentlig
upphandling?

Vilka potentiella
möjligheter finns att
förbättra
arbetsprocesserna vid
offentlig upphandling?

Kapitel 5: Analys
Kategoristyrningsmodell anpassad för offentliga upphandlingar
Icke-kritiska varor/tjänster

Hävstångsvaror/ tjänster

Flaskhalsprodukter/tjänster

Strategiska varor/tjänster

Kapitel 6: Diskussion och slutsats
Diskussion

Slutsats

Forskningsbidrag

Förslag på vidare forskning
Figur 1, Disposition
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2. Metod
I metodkapitlet redogörs inledningsvis för vilket vetenskapligt förhållningssätt vi utgått
från i uppsatsen med en motivering till varför vi anser att det lämpat sig för vår studie.
Därefter förklaras vilken metod vi använt oss av vid empiriinsamlingen och därefter
diskuteras kring vilka etiska och vetenskapliga problem valet av forskningsmetod och
vetenskapligt förhållningssätt kan ha fört med sig beträffande studiens trovärdighet.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Vid val av forskningsmetod står valet mellan en kvantitativ eller kvalitativ ansats.
En kvantitativ forskningsmetod strävar efter objektivitet och generaliserbarhet. Ordet
kvantitativ kommer från att kvantifiera, vilket traditionellt betyder att bestämma värdet på
något. Det görs främst genom matematiska modeller eller statistik. Den kvantitativa
forskningsmetoden härstammar från naturvetenskapen och det positivistiska
förhållningssättet. Målet är att generera hypoteser som kan prövas och därigenom
undersöka om det går att komma fram till allmängiltiga, hållbara lösningar.32
Vi anser att en ren kvantitativ forskningsmetod inte hade lämpat sig för vår studie och vi
har istället använt oss av en forskningsmetod mer inspirerad av en kvalitativ ansats.
Orsaken till att vi utgick från en kvalitativ forskningsansats i uppsatsen är att studiens
målsättning inte är att uppnå en allmängiltig slutsats på forskningsområdet, utan istället
ge förslag på tänkbara förbättringar för operativa upphandlares arbetssätt. Studien syftar
inte till att göra en rättsekonomisk analys om vad som bör förändras med LOU, utan
istället hur upphandlare bör arbeta utifrån lagens förutsättningar.
Teorin som vi har tillämpat är i stor utsträckning positivistisk, eftersom det är den typen
av akademisk forskning som generellt bedrivs på inköpsområdet. Däremot kommer vi
genomföra kvalitativa intervjuer för kunskapsinhämtning. Vi kommer därför inte
genomföra en ren kvalitativ forskningsstudie, utan kommer använda oss av det
Hammersley kallar triangulering, som kortfattat kan beskrivas som en metod där ett
kvalitativt synsätt används för att bekräfta kvantitativa resultat eller tvärtom. 33
Uppsatsen är grundad på kvantitativa modeller och teorier, vilket härstammar från
kvantitativa resultat. Intervjustudien är dock kvalitativ, medans forskningsrapporterna vi
studerat och tagit till oss resultat från har inslag av såväl kvantitativa som kvalitativa
resultat, vilket innebär att vi använder oss av Hammersleys idéer om triangulering i viss
utsträckning.

32 Bryman, A. (2011) s.30
33 Bryman, A. (2011) s.558
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Studierna vid kvalitativ forskning är friare än studier med en kvantitativ ansats, vilket gör
att forskningen kan erhålla ett bredare perspektiv av det som studeras.34 I kvalitativ
forskning är det subjektiva intressant och fokus ligger i att förstå och tolka sammanhanget
i det som studeras. Vår förhoppning är att valet av en forskningsmetod som
huvudsakligen är inspirerad av det kvalitativa förhållningssättet skulle leda till att vi fick
en djup förståelse för de problem som är förknippade med offentlig upphandling och
därigenom kunna ge förslag på hur offentlig upphandling skulle kunna ske mer effektivt
ur en samhällsekonomisk synvinkel på en operativ nivå. För att genomföra detta ansåg vi
det nödvändigt att använda positivistiska inslag i studien, eftersom de är enklare att
relatera till samhällsekonomiska resonemang.
Vid val av forskningsprocess för en studie är det enligt Bryman möjligt att välja mellan
en deduktiv eller induktiv teoribildning.35 En deduktiv teoribildning innebär kortfattat att
man utgår från det man vet inom ett visst område, en teori, och därefter stället upp ett
antal hypoteser kopplade till området som studeras. Därefter samlas material in och
hypoteserna testas för att se huruvida teorin är hållbar eller om den måste omarbetas för
att stämma överens med slutresultatet.36 Ett induktivt forskningsupplägg innebär istället
att man genomför en studie utan en förutbestämd teori kring det som ska studeras och
därefter bildar teorier kring området som passar för studiens syfte.37
Valet av angreppssätt var för oss från början mer åt det induktiva hållet, då vi i ett tidigt
skede bestämde oss för att utföra en intervju och genomföra en litteraturstudie i syfte att
skapa oss en uppfattning om problematiken kring området offentlig upphandling. Under
arbetets gång har vi dock tagit till oss av teorier kring inköp och upphandling via artiklar
och rapporter, vilka vi utgått från i det fortsatta arbetet. Vid intervjuerna har vi undersökt
om litteraturen som berör offentlig upphandling stämmer överens med de verksammas
uppfattning om problematiken inom området och vilka förbättringsåtgärder de ser som
möjliga. Vi har således under arbetets gång växelvis använt oss av induktion och
deduktion. Ett sådant förhållningssätt kallas för abduktion och ökar möjligheterna till
kunskapsinhämtning då vi som forskare inte är bundna av de teorier vi utgår från, men
samtidigt har vi möjlighet att ta stöd i teorierna vid tolkning av empirin.38

2.2 Forskningsstrategiskt upplägg
2.2.1 Litteraturstudie
För att skapa oss en bred uppfattning om de problem som förknippas med offentlig
upphandling har vi inledningsvis genomfört en omfattande litteraturstudie. Det främsta
syftet med litteraturstudien var att ge oss tillräcklig kunskap om upphandling för att
genomföra en givande intervjustudie på området. Offentlig upphandling behandlas i en
mängd av uppsatser och rapporter med olika infallsvinklar, där vi granskade några mer
34 Bryman, A. (2011) s.340-376
35 Bryman, A. (2011) s.26
36 Ibid.
37 Bryman, A. (2011) s.28
38 Lipscomb, M. (2012)
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ingående som vi ansåg vara särskilt intressanta utifrån uppsatsens syfte. Vi har fastnat för
ett antal forskningsrapporter där ett flertal är skrivna på uppdrag av statliga myndigheter
som ingående beskriver offentlig upphandling, dess historia och konsekvenser.

2.2.2 Intervjustudie
I syfte att undersöka huruvida det som framkommit i litteraturstudien avseende problem
vid upphandlingar stämmer överens med hur personer verksamma inom området upplever
verkligheten, har vi genom ett målinriktat urval valt ut personer för intervjuer.39 Vi valde
att fråga personer med höga positioner inom upphandling i deras respektive verksamhet.
Därigenom fick vi kontakt med respondenter som har lång erfarenhet av offentlig
upphandling och är kunniga inom sitt område och därför har god möjlighet att ge oss
utförliga svar på våra frågor. En nackdel med urvalsmetoden kan vara att vi gick miste
om kunskap från personer vi valde bort i urvalsprocessen, vilket resulterat i att studien
inte uppnår så brett perspektiv som skulle kunna vara möjligt om vi intervjuat fler
personer från en bredare krets.40 Eftersom alla våra förfrågningar om intervjuer inte
besvarades, övergick det målinriktade urvalet delvis till ett snöbollsurval för att
komplettera intervjustudien. Snöbollsurval innebär att de intervjupersoner vi varit i
kontakt med refererar oss till andra möjliga respondenter de tror är relevanta för
intervjustudien.41 En tänkbar nackdel med snöbollsurval är att det kan resultera i en
homogenisering av intervjupersoner, eftersom det är troligt att respondenterna
rekommenderar andra personer som de vet delar deras åsikter.
Vi har inte haft som mål att sammanställa statistik över de svar intervjuerna gett oss, utan
vi har istället varit intresserade av hur personer verksamma inom området upplever det.
För att uppnå detta har ställt frågor av semi-strukturerad natur, vilket innebär att
respondenterna har haft möjlighet att ge utförliga svar på våra frågor där deras personliga
reflektioner och erfarenheter har haft inflytande på deras svar.42 Vår förhoppning var att
relativt öppna frågor skulle ge oss en ökad förståelse för hur problemen upplevs, vilket
skulle öka våra möjligheter att från det insamlade materialet dra slutsatser och presentera
dessa i uppsatsen.

39 Bryman, A. (2011) s.392
40 Bryman, A. (2011) s.436
41 Bryman, A. (2011) s.196
42 Bryman, A. (2011) s.415-416
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Här nedan följer en intervjuöversikt där vi presenterar vilka personer vi intervjuat. Vi
nämner personerna vid namn eftersom det är deras personliga åsikter och uppfattningar
som kommer fram, inte hela organisationens synpunkter, vilket flera av respondenterna
har poängterat.
Intervjuperson

Organisation

Befattning

Datum

Morgan Jansson
Pia Hedström

Skanska AB
SKL Kommentus
Inköpscentral
Järfälla kommun

Procurement Expert
Avd. Chef Juridik

2012-09-25
2012-11-09

Upphandlingschef
Upphandlingscontroller
Upphandlare
Ansvarig Offentlig
Upphandling
Enhetschef, upphandling,
stadsledningskontoret.
VD

2012-11-19

Avdelningschef

2012-12-13

Kerstin Svensson
Maria Persson
Sinikka Suutari
Pia Ivarsson

Lidingö kommun
EFFSO AB

Daniel Moius

Stockholm stad

Anna-Karin
Renström
Agneeta
Anderson

Telge inköp AB
KammarkollegietUpphandlingsstödet

2012-11-20
2012-11-22
2012-11-30
2012-12-10

Tabell 1, Intervjuöversikt

Under intervjuerna, som var mellan 40 till 80 minuter långa, har mycket relevant och
intressant information framkommit utanför våra specifika frågeställningar. Därmed har vi
erhållit empirimaterial som vi inte direkt hade för avsikt att få fram, men som vi anser
varit till nytta för våra studier. Vi anser att det understryker att metodanvändningen
lämpade sig väl för våra intervjuer. En kvantitativ intervjustudie i form av en
enkätundersökning hade endast givit svar på de specifika frågeställningarna, vilket hade
lett till ett mer begränsat resultat där vi gått miste om intressant kringliggande
information utanför frågorna i enkäten.
En intervjustudie av semi-strukturerad natur tar mer tid i anspråk och är mer omfattande i
informationsunderlaget per intervju i jämförelse med en strukturerad intervju.43
Tidsaspekten och det faktum att respondenterna har bred erfarenhet från offentlig
upphandling från olika organisationer gör att vi anser intervjuunderlaget, med nio
intervjupersoner, enligt oss är fullt tillräckligt för att ge en tillräcklig empiriinsamling till
analysen.
Vi har inriktat oss på personer med seniora positioner då de förmodligen har en stor
erfarenhet och bra översyn över hela upphandlingsprocessen. Många av respondenterna är
trots sina höga positioner delaktiga eller ansvariga för deras respektive verksamhets
upphandlingar, vilket gör att vi även fångat in den aspekten vid intervjuerna. Ingen av
respondenterna har angett att de är specialister på något upphandlingsområde. Istället har
43 Bryman, A. (2011) s.413
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det framkommit att de flesta har en övergripande roll där de är delaktiga vid
upphandlingar av olika karaktär. De är således inte specialister inom vissa
upphandlingsområden utan mer av generalister.
Vid intervjuerna använde vi oss av ett frågeformulär, vilket återfinns i bilaga 3. Vid de
första intervjuerna följdes frågeformuläret metodiskt, men intervjupersonerna tilläts sväva
ut kring frågeställningarna eftersom vi genomförde semi-strukturerade intervjuer. Efter
varje intervju skiftade vi gradvis från det ursprungliga frågeformuläret i takt med att vår
kunskap på området ökade. Vi kunde vid senare intervjuer formulera frågor av högre
relevans för studien. Vid de sista intervjuerna användes frågeformuläret endast som en
referensgrund och frågorna som ställdes var bättre kopplade till vårt teoretiska ramverk
och till den relevanta informationen som hade framgått vid tidigare intervjuer.
Intervjuerna har spelats in för att vi inte skulle gå miste om viktiga reflektioner och
synpunkter från respondenterna. Inför intervjuerna gjorde vi en avvägning om vi skulle
spela in dem eller inte, där vi kom fram till att fördelarna överväger nackdelarna.
Fördelarna med att spela in intervjun är mångfaldiga, att anteckna under intervjun kan
vara distraherande för både intervjuaren och intervjupersonen. Dessutom ger inspelning
en bättre möjlighet för att kunna kontrollera att det finns stöd för vår tolkning av
intervjusvaren. Inspelning av intervjuer ger dessutom en mer omfattande redogörelse av
intervjun än vad anteckningar av det som sägs skulle uppnå. En nackdel kan vara att
respondenten känner sig granskad och blir mer försiktig och osäker i sina svar.44
Vi bestämde oss redan i ett tidigt skede för att inte transkribera fullständiga intervjuer på
grund av arbetstidsaspekter. Vi har istället använt oss av en teknik som kallas för
intervjulogg.45 Den huvudsakliga skillnaden mellan intervjulogg och transkribering är att
i intervjuloggen noteras endast de viktigaste utsagorna, vid transkribering noteras allt som
har sagts.46 Vi tillämpade det på följande sätt; Efter att en intervju var genomförd
lyssnades intervjuinspelningen igenom och vi stannade uppspelningen när något
intressant nämndes, för skriva ner citat och relevant information. Tiden för varje utdrag
av intervjun noterades för att underlätta senare återkoppling. Våra egna reflektioner
skrevs även ner vid varje utdrag och därefter skrevs en sammanfattning för att skapa en
helhetsbild av intervjupersonens åsikter och vår tolkning av dem.

2.3 Forskningsetik
Vi har följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet fastställer i
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.47 Därför
har vi informerat samtliga intervjupersoner som har deltagit i undersökningen om
studiens syfte och vilka förväntningar vi hade på intervjuns möjliga bidrag till vår
uppsats. Därefter har respondenterna haft möjlighet att ta ställning till om de var
intresserade av att medverka eller ej. Respondenterna har även haft möjlighet att vara
44 Bryman, A. (2011) s.428
45 Merriam, S. B. (1994) s.99
46 Ibid.
47 Vetenskapsrådet. (2001)
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anonyma, även om vi föredragit att de ställt upp med sitt namn då det enligt vår mening
ökar uppsatsens och resultatens tillförlitlighet.48 Ingen av respondenterna har valt att vara
anonym, vilket ökar tillförlitligheten.
Vi har inte erbjudit någon ersättning för deltagande i undersökningen då vi inte haft för
avsikt att de medverkat på felaktiga grunder, utan att de ska ha varit intresserade att bidra
till uppsatsens resultat. Intervjupersonerna har haft möjlighet att avstå från att svara på
någon eller några frågor som de inte ansett sig vilja eller kunnat ge ett svar på.49
Intervjuerna har, som vi tidigare nämnt, spelats in. Syftet med inspelningen var, vilket vi
tidigare nämnt, att underlätta analysering av det som kommit fram vid intervjuerna. Vi
har använt oss av respondentvalidering då vi gett respondenterna möjlighet att godkänna
materialet innan publicering. Respondentvalidering används för att säkerställa att vi inte
misstolkat respondenternas redogörelser.50 Om intervjupersonerna inte har godkänt
intervjun, eller delar av den, har svaren inte använts i uppsatsen eller ändrats till en mer
rättvisande bild. Alternativt, om vi inte misstolkat materialet, har vi frågat respondenterna
om resultaten från intervjun kan publicerats anonymt, vilket är ett bra alternativ om det
som framkommit var relevant, samtidigt som respondenten inte vill att deras åsikter
publiceras med namn.51
Om granskning av empirimaterialet önskas finns ljudfilerna från intervjuerna sparade en
tid efter uppsatsens inlämningsdatum, dock så krävs respondenternas godkännande för
utlämnande av filerna då inspelningarna endast var avsedda för vår egen tolkning av
materialet.

2.4 Metodkritik
Studien ger inte en helt objektiv beskrivning av vilka problem som kan uppstå vid
offentlig upphandling. Redogörelserna skiljer sig förmodligen åt mycket beroende på
vilka personer vi intervjuat, eftersom personliga erfarenheter kan ha stort inflytande på
svaren.52 Vår studie är inte omfattande nog för att en generalisering ska kunna göras,
vilket leder till att en hög extern validitet enligt ett positivistiskt förhållningssätt inte
uppnåtts.53 Eftersom vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod har vi dock inte varit
ute efter ett resultat som går att generalisera.
Reliabiliteten kan anses vara låg, då undersökningen är svår att replikera. Det beror bland
annat på att frågorna är av semi-strukturerad natur, vilket innebär att vi genom vårt sätt att
ställa frågor till respondenterna delvis kan ha påverkat vilka svar som getts.54 När en
undersökning är svår att replikera innebär det att möjligheten för andra forskare att
48 Bryman, A. (2011) s.354-355
49 Vetenskapsrådet. (2001)
50 Bryman, A. (2011) s.353
51 Ibid.
52 Andersson, S. (1979) s.82-85
53 Bryman, A. (2011) s.354
54 Bryman, A. (2011) s.368-369
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upprepa studien under liknande förutsättningar i syfte att undersöka resultatens giltighet
är begränsad. I sin tur kan det leda till att frågetecken kring studiens trovärdighet kan
uppstå.55 Det ska dock påpekas att vi intervjuat upphandlare med god kunskap och bred
erfarenhet, vilket delvis minskar risken att de ska framstå som icke-trovärdiga i sina svar.
Valet av forskningsmetod, semi-strukturerade intervjufrågor där vi presenterat
undersökningens syfte innan intervjuerna, kan innebära att respondenterna omedvetet
anpassat sina svar efter studiens syfte. Eftersom vi intervjuat högt uppsatta upphandlare
finns det även en möjlighet att vi gått miste om vissa operativa erfarenheter från
upphandlare som är specialister på specifika områden och inte har något administrativt
ansvar i myndigheterna.

2.5 Källkritik
Litteraturen vi använts för att fastställa studiens teoretiska referensram är nästan
uteslutande så kallade peer-reviewed journals, vilka anses vara tillförlitliga då de är
granskade av etablerade forskare på området. Vi fann dock få peer-reviewed journals om
offentlig upphandling i Sverige, vilket gjorde att vi tagit del av vedertagna inköpsteorier,
vilka kan tillämpas analogt på offentlig upphandling. Som mått för att mäta om teorin är
vedertagen eller ej har vi använt oss av scholar.google.se där det framgår hur många som
har citerat artiklarna.56
Vi har även tagit del av information som framkommit i rapporter skrivna på beställning,
eller direkt av olika myndigheter. Rapporterna har använts för att identifiera de problem
som offentlig upphandling förknippas med och därefter varit till hjälp vid utformningen
av relevanta forskningsfrågor och frågeformulär till intervjustudien, i syfte att undersöka
huruvida det som framkommer i rapporterna anses överensstämma med det som de
verksamma upphandlarna upplever. Synpunkterna som framkommer i rapporterna
konfirmeras till stor del av respondenterna, vilket ökar deras tillförlitlighet.

55 Bryman, A. (2011) s.354
56 Bryman, A. (2011) s.115
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3. Teoretiskt ramverk
I det teoretiska ramverket redovisas modeller vi anser lämpliga att applicera på
offentlig upphandling. Ramverket används senare för att tolka empirin som
inhämtats vid intervjuerna, vilket skapar en grund för analyskapitlet.

3.1 Introduktion
Vilken strategi den upphandlande enheten bör välja är beroende av en mängd faktorer.
Först och främst är det av stor vikt för upphandlaren att undersöka vilken
förhandlingsposition de har gentemot leverantörerna. För att förklara vilka tänkbara
fördelar en stark förhandlingsposition kan medföra används Michael Porters vedertagna
idéer,57 vilka redogörs för under rubrik 3.2. Därefter följer en genomgång av Kraljics
purchasing portfolio model (KPPM),58 under rubrik 3.3, vilket är ett analysverktyg och
inköpsmodell som används för att kategorisera inköpsobjektet och leverantörerna.
Modellen redogörs i teorikapitlet för att senare i analysen appliceras på offentlig
upphandling. Vidare redogörs för när öppen eller sluten budgivning kan vara att föredra,
där en mikroekonomisk modell används för att förklara hur utvärdering av anbud kan se
ut i syfte att genomföra bra upphandlingar. Slutligen förs en diskussion kring när
budgivning respektive förhandling är lämpligt, dels utifrån Kraljics idéer men även
förklarat med ytterligare teori.

3.2 Förhandlingspositionens betydelse
Vid offentliga upphandlingar genomförs alltid en
förstudie som en del av upphandlingsprocessen.
Förstudiens omfattning är beroende av
upphandlingens beskaffenhet. Vid upphandlingar
av mer komplex art är det viktigt att den
upphandlande enheter genomför en noggrann
marknadsundersökning.59 En av de vanligaste
modellerna för att skapa sig en översiktlig bild av
marknadens struktur är Porters five forces.60 De
fem aspekterna han lyfter fram som särskilt viktiga
att undersöka är; etableringshot från nya aktörer,
leverantörernas förhandlingsstyrka, kundernas

Figur 2, Porters five forces
Källa: The Five Competitive Forces That
Shape Strategy (2008)

57 Porter, M.E. (2008)
58 Kraljic, P. (1983)
59 Strategiskt upphandlingsarbete, AffärsConcept (2012)
60 Porter, M.E. (2008)
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förhandlingsstyrka, hot från substitut, samt hur stor konkurrensen är bland befintliga
aktörer inom branschen.61
Modellen är ursprungligen utformad från ett företags perspektiv där företaget agerar som
leverantör.62 Vi kommer fokusera på förhandlingsstyrkan hos beställaren och utföraren
utifrån ett upphandlingsperspektiv. Avgränsningen beror på att hot från substitut och
etableringshot från nya aktörer inte existerar för de flesta offentliga verksamheter.
Undantag är kommunalt ägda bolag och privatiserade områden som exempelvis skolor.

3.2.1 Upphandlarnas förhandlingsstyrka
När den upphandlande enheten har en stark position kan den få mer valuta för pengarna
genom att tvinga ner priserna eller ställa högre kvalitetskrav. En stark förhandlingsstyrka
hos den upphandlande enheten uppstår om det finns få andra kunder för det som ska
upphandlas eller om storleken på upphandlingen är betydande utifrån ett
leverantörsperspektiv.63 Andra faktorer som är till fördel för den upphandlande enheten är
om upphandlingsobjektet är av standardiserad natur och om kostnaden för att byta ut
leverantörer är obetydlig. Förhandlingsstyrkan är svag om kostnaden för
upphandlingsobjektet är av stor signifikans för den upphandlande enheten och det finns få
leverantörer som kan erbjuda det efterfrågade.64 Det är viktigt att vara medveten om sin
egen förhandlingsstyrka för att rimliga krav på leverantörerna ska ställas utifrån sin egen
position.

3.2.2 Leverantörernas förhandlingsstyrka
Om leverantörerna har en stark förhandlingsposition kan de sätta högre priser på sina
produkter eller tjänster för att tillskansa sig högre marginaler.65 Inom vissa branscher och
för vissa produktkategorier är en sådan situation vanligare än för andra. Om beställaren är
mindre signifikant för leverantören samtidigt som leverantören är vital för beställaren är
en sådan situation inte ovanlig.66 När det finns få leverantörer på marknaden samtidigt
som efterfrågan är spridd över många köpare är leverantörernas förhandlingsposition
särskilt god. Andra faktorer som har stor betydelse är om leverantören inte är beroende av
särintäkterna köpet medför, den befintliga kunden utsätts för stora omkostnader vid
leverantörsbyten, inga relevanta substitutprodukter finns tillgängliga, eller när de olika
leverantörerna erbjuder heterogena produkter. När ovanstående faktorer inte är gällande
har leverantörerna en svagare förhandlingsposition.67

61 Porter, M.E (2008)
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Ibid.
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3.3 Kraljic purchasing portfolio model
KPPM används för att välja vilken inköpstrategi som skall tillämpas vid inköp av olika
varor eller produkter.68 Valet av strategi är beroende av vilken vinsteffekt inköpet
förväntas ge och hur utbudsmarknaden ser ut för det som ska köpas in. Vilken
komplexitet utbudsmarknaden har påverkas av faktorer som inträdesbarriärer,
logistikkostnad, monopol/oligopol-förutsättningar och risken för lagerbrist.69

Importance of
purchasing

Complexity of supply market

Eftersom det är två huvudfaktorer, importance of purchasing
och complexity of supply market, som bedöms utifrån två axlar
bildar kombinationerna av faktorerna en fyrfältsmatris. Kraljic
förespråkar olika inköpsstrategier beroende på vilka

Figur 3, KPPM
Källa: Purchasing must become
Supply management. (1983)

68 Kraljic, P (1983)
69 Ibid.
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förutsättningar som gäller för respektive fält i matrisen, vilka vi kommer gå igenom här
nedan.
Icke-kritiska produkter (fält 1), är produkter som har liten inverkan på verksamhetens
finansiella resultat. På marknaden för produkterna råder det hög konkurrens och stor
homogenitet.70 Detta leder till att leverantörernas prismarginaler redan är pressade vilket
resulterar i att en omfattande upphandling inte är nödvändig, istället är ett enkelt
inköpsförfarande att föredra. Det enkla inköpsförfarandet innebär att beslutsfattandet bör
ske på en operativ nivå, där inblandning av personer högre upp i hierarkin ofta inte är
nödvändigt.71
Det övre vänstra hörnet (fält 2) beskriver produkter som har en stor inverkan på köparens
vinst förknippad med låg leverantörsrisk. Det innebär att produkter som kategoriseras in i
det fältet är ekonomiskt viktiga och att det finns många tillgängliga leverantörer, vilket
innebär att det är relativt enkelt att byta leverantör. Kraljic kallar varorna som kan
placeras i fältet för hävstångsbringande varor.72 Även inköp av hävstångsvaror bör
hanteras operativt. Inköparen har med fördel specialistkunskaper angående det som ska
köpas in, eftersom en god marknadskännedom kan underlätta att valet av leverantör blir
bästa möjliga.73
Flaskhalsprodukter (fält 3) är sådana varor som har liten inverkan på det finansiella
resultatet men med en komplex leverantörsmarknad. Produkter som kan kategoriseras in i
det fältet är sådana som är avgörande för tillverkningen, men den upphandlande enheten
kan inte tillgodoräkna sig några direkta ekonomiska vinster av inköpet i sig. För
produkter eller tjänster som kan kategoriseras in i nämnda fält förespråkar Kraljic en
inköpsstrategi där extra lager tillhandahålls för att minska risken för att produkten ska
saknas i lager.74 Kraljic förespråkar att inköp av flaskhalsvaror sker på en operativ nivå,
dock med inblandning av personer på en högre organisationsnivå. Orsaken till detta är att
inköpet i sig inte ger stor ekonomisk inverkan, men det är ändå viktigt för den övriga
verksamheten att allt som har med köpet att göra fungerar smärtfritt.75
Strategiska varor (fält 4) är produkter som är direkt avgörande för processen eller
produkttillverkningen och förväntas bidra med ekonomiska effekter. De karakteriseras av
såväl hög ekonomisk inverkan som av ett beroende gentemot leverantörer då få sådana
finns tillgängliga. För inköp av produkter i fältet förespråkar Kraljic ett tätt samarbete
med leverantörer där relationsbyggande är viktigt.76 Beslutsfattandet för inköp av
strategiska varor bör ske på en högre nivå, då komplexiteten är hög och inköpet är viktigt

70 Kraljic, P. (1983)
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Ibid.
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ur en ekonomisk synvinkel. Det är därför viktigt att utnyttja kunskapen som finns i
ledningen, för att nå bästa möjliga resultat vid inköpet.77

3.3.1 Kritik mot KPPM
KPPM är ett av de mest influerande verken inom forskning om inköp och antagligen det
mest använda verktyget för privata upphandlare.78 Till följd av modellens utbredda
användning har en del kritik har riktats mot modellen.79 Den huvudsakliga kritiken består
av att det kan vara besvärligt att välja rätt dimensioner i både importance of purchasing
och complexity of supply market 80 och att det är svårt att identifiera de underliggande
faktorerna.81 Att positionera olika varorna och tjänsterna kan vara subjektivt betingat,
vilket kan leda till att modellen inte används korrekt.82
KPPM utgör i grunden endast en grov klassificering. Mer precisa riktlinjer med hänsyn
tagen till fler faktorer än bara utbud och ekonomisk påverkan skulle möjligtvis ge en
bättre bild av hur modellen kan användas.83 Vidare är inte alltid varje produkt eller tjänst
från en leverantör oberoende, vilket innebär att den valda inköpsstrategin kan påverka
relationen med den aktuella leverantören. Det kan leda till konsekvenser vid senare
upphandlingar av andra produkter om leverantören producerar flera produkter eller
erbjuder andra tjänster förutom den specifika som upphandlingen gäller.84

3.4 Öppen eller sluten budgivning
Vid inköp kan privata företag använda sig av olika typer av budgivningsförfarande. De
kan använda sig av sluten budgivning, vilket är tvingande vid offentlig upphandling, men
de har även möjlighet att använda sig av en öppen budgivning där budgivarna ser
varandras bud och den vinnande utföraren är den som lägger det sista och lägsta budet.
Resultatet av att använda sig av öppen eller sluten budgivning har visat sig vara irrelevant
enligt teoremet om lika intäkter.85 Teoremet bygger på följande premisser; budgivarna är
riskneutrala och att de känner till sina egna kostnader för att leverera tjänsten eller
produkten. För att teoremet skall gälla måste alla budgivare kunna göra en säker kalkyl
över sina kostnader för utförandet och värdera alla oväntade kostnader på ett korrekt och
enhetligt sätt.86 Teoremet gäller alltså endast om vi ska använda Kraljic begrepp när
komplexiteten är låg, eftersom det vid högre komplexitet är svårare att bedöma vilka
kostnader ett projekt kan medföra.87

77 Kraljic, P. (1983)
78 Padhi, S.S, Wagner, S.M, Aggarwal, V. (2012)
79 Ibid.
80 Nellore, R. Söderquist, K. (2000)
81 Gelderman, C.J., Van Weele, A.J. (2005)
82 Ramsay, J. (1994)
83 Cox, A. (2001)
84 Wagner, S.M., Bode, C., Koziol, P. (2009)
85 Bergman, M., Nilsson, J.E. (2012)
86 Ibid
87 Kraljic, P. (1983)
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Ett problem med sluten budgivning vid komplexa upphandlingar är att den vinnande
leverantören kan utsättas för något som kallas för vinnarens förbannelse.88 Vinnarens
förbannelse uppstår när leverantörerna vet att upphandlingens värde uppgår till minst Xantal kronor, men kan vara värd mer. Den förutsätter även att det inte föreligger väsentlig
informationsasymmetri mellan leverantörerna. Därför samlar de in egen information för
att bedöma mervärdet Y, och om upphandlingen är högt konkurrensutsatt blir problemet
mer påtagligt.89 Eftersom alla leverantörer bedömer samma sak fast på olika sätt och det
är det lägst erbjudandet som vinner, kommer den leverantör som är mest överoptimistisk
lägga det lägsta budet, vilket med stor sannolikhet är en förlustaffär för honom. Det leder
till att den optimala leverantören inte nödvändigtvis väljs, utan den som bedömer värdet
högst. En sluten budgivning passar således inte lika väl vid köp av komplexa varor, utan
när komplexiteten ökar finns det behov av alternativa utvärderingsmodeller. Den
upphandlande enheten bör ha sådana effekter i åtanke när kravspecifikationen utformas
då det kan påverka upphandlingens resultat om inte hänsyn tas till problemet.

3.5 Utvärderingsmodeller vid sluten
budgivning
När något ska införskaffas vid sluten budgivning finns det olika metoder för att utvärdera
vilket bud som är det mest förmånliga. LOU kräver även att dessa kriterier skrivs ut i
kravspecifikationen vid annonseringen av den offentliga upphandlingen. Det finns två
utvärderingsmodeller där budgivningen endast ska avgöras beroende på ett kriterium,
vilka är varandras motpoler i ett brett spektrum av möjliga utvärderingsmodeller. De
kriterier som kan användas vid utvärderingen är pris eller något mått av kvalitet. När
endast pris används som utvärderingskriterium är det nödvändigt att sätta en lägsta
acceptabla kvalitet på det som skall införskaffas.90 Denna typ av utvärderingsmodell är
endast lämplig när det som ska införskaffas inte medför mervärden vid högre kvalitet,
eftersom leverantörerna inte har några incitament att leverera en högre kvalitet än nivån
på den lägsta godtagbara.91 Det är då endast priset som kommer förbättras vid en
konkurrensutsättning, då det är den enda variabeln som kommer utvärderas.
När istället kvalitet används som enda utvärderingsmått är det nödvändigt att sätta ett
bestämt högsta pris som kan accepteras. Ett högsta accepterbart pris kommer leda till ett
fast pris eftersom prisskillnaderna från det högsta accepterbara priset och ett lägre pris
inte kommer påverka vilket anbud som vinner, vilket gör att inga incitament finns att
erbjuda ett lägre pris.92 Det som kommer att erbjudas från leverantörerna är högsta
möjliga kvalitet för det bestämda priset, givet att de inte underpresterar i utförandet.
Nackdelen med att använda ett fast pris är att det inte är sannolikt att företagen kommer
erbjuda den mest kostnadseffektiva kombinationen av pris och kvalitet.93

88 Bergman, M., Nilsson, J.E. (2012)
89 Bergman, M., Lundberg, S. (2011)
90 Ibid.
91 Ibid.
92 Ibid.
93 Ibid.
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Den vanligaste typen av utvärderingsmodell är en modell som värderar buden utifrån
både kvalitet och pris.94 När en sådan modell används måste kvalitet och pris viktas för att
buden ska kunna jämföras jämbördigt. Det är dock komplicerat och viktigt att
avvägningen mellan variablerna korresponderar med behovet hos upphandlaren. Risken
är att det annars resulterar i att leverantörer erbjuder en suboptimerad produkt för det
befintliga behovet, eller att fel leverantör väljs. Det finns ett ytterligare vägval när
viktning används, nämligen om vikterna ska uttryckas i absoluta eller relativa termer.
Branscherfarenheter och forskning har visat att relativa viktningar ofta ger upphov till
felaktiga bedömningar, strategiskt manipulerande budgivning och orimliga effekter.95

3.5.1 Mikroekonomisk utvärderingsmodell
För att illustrera ovanstående
utvärderingsmodeller och deras
konsekvenser för vilka anbud som
kommer läggas vid en upphandling
och hur anbuden kommer bedömas
kan en nationalekonomisk modell
appliceras. Köparens (upphandlarens)
indifferenskurvor visar vilka
kombinationer av kvalitet och pris som
upphandlaren värderar lika. Säljarens
produktionskostnadskurva visar deras
kostnad för att erbjuda en viss
kvalitet.96

Figur 4, Indifferenskurvor och produktionskostnad.
Källa: Tender Evaluation and Award Methodologies
in Public Procurement. (2011)

Produktionskostnadskurvan är svår att
bedöma exakt, men erfarenheter utifrån tidigare produktion och försäljning möjliggör en
relativt noggrant uppskattning av kurvan. Vilken bransch, tjänst eller produkt som
upphandlingen berör påverkar hur svårt det är att uppskatta kurvan. För ett företag som
säljer kontorsmateriel bör kurvan kunna uppskattas i det närmaste perfekt, men om det
handlar om en komplex tjänst blir estimeringen svårare att bedöma. Vid ett fast pris eller
en lägsta godtagbar kvalitet är produktionskostnadskurvan viktigare att bedöma för
upphandlaren än vid användning av en kombination av utvärderingskriterierna. Det beror
på att leverantörerna begränsas av den högsta nivån av pris eller lägsta godtagbara
kvaliteten och därför inte kan inte erbjuda den bästa kombinationen av kvalitet och pris.97

94 Bergman, M., Lundberg, S. (2011)
95 Bergman, M., Lundberg, S. (2011), Molander, P. (2009)
96 Bergman, M., Lundberg, S. (2011)
97 Ibid.
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En illustration av resonemanget följer här;
Om den optimala kvalitetsnivån är Q* och
marginalkostnaden för leverantören är
given av MC* och upphandlaren tror att
MC* avspeglar marginalkostnaden för
kvaliteten, kan upphandlaren i ett försök att
nå den optimala kombinationen av pris och
kvalitet sätta en lägsta godtagbara
kvalitetsnivå vid Q* och iscensätta en
upphandling där hänsyn endast tas till
lägsta pris. Alternativt kan upphandlaren
istället sätta ett fast högsta pris vid P* och
låta kvaliteten de olika budgivarna lämnar
utifrån det bestämda priset bestämma
vilken leverantör som vinner upphandlingen.

Figur 5, Marginalkostnad och nytta av ökad kvalitet.
Källa: Tender Evaluation and Award Methodologies in
Public Procurement. (2011)

Om marginalkostnaden för kvalitet verkligen är MC* kommer båda
upphandlingsstrategierna leda till ett optimalt resultat där Q*, P* och MC* möts, vilket
leder till högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris. Om däremot den faktiska
marginalkostnaden för att erbjuda kvalitet istället avspeglas av MC kommer en
upphandling med en lägsta godtagbar kvalitet vid Q* leda till ett resultat där priset blir
betydligt högre än det optimala, P´.98
Illustrationen visar att det kan vara riskfyllt att bestämma en lägsta godtagbar kvalitet när
kostnaden för att bedöma kostnaden för kvaliteten är svår att bedöma, då det kan leda till
orimligt höga kostnader för upphandlingen. Den optimala kombinationen av pris och
kvalitet hade i själva verket varit där P, Q och MC möts, då prisökningen mellan P och P´
inte är rimlig med tanke på den relativt sett lilla kvalitetsökningen mellan Q och Q*.

3.6 Budgivning eller förhandling?
Privata aktörer har friare möjligheter att använda sig av förhandling vid upphandlingar än
vad som gäller för offentliga. I en studie genomförd av Affärsconcept AB på uppdrag av
upphandlingsutredningen, där de intervjuat personer verksamma inom såväl offentlig som
privat sektor har önskemål om en ökad möjlighet till förhandling vid offentlig
upphandling framförts.99 Hur stort behovet av förhandling är beror på komplexiteten hos
upphandlingen, vilket beskrivs ingående i Public procurement design: Lessons from the
private sector, där Steven Tadelis förklarar att behovet av förhandling ökar med
komplexiteten.100
När komplexiteten är låg lämpar det sig väl att använda sig av ett auktionsförfarande, likt
sluten budgivning vid offentlig upphandling. Orsaken till detta är att kostnaderna för
utföraren är enklare att beräkna vid mindre svåröverskådliga projekt, vilket medför att fler
98 Bergman, M., Lundberg, S. (2011)
99 Strategiskt upphandlingsarbete, AffärsConcept (2012)
100 Tadelis, S. (2012)
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enheter kan lämna bud som speglar de verkliga förhållandena. Konkurrensen ökar då,
vilket bör leda till en lägre prissättning, vilket i sin tur minskar behovet av förhandling.101
När inköpsobjektet är komplext ökar risken att leverantören missbedömer kostnaderna för
att leva upp till kontraktsförpliktelserna, vilket innebär svårigheter att bedöma
slutkostnaden för ett objekt redan i planeringsfasen. Det medför att de potentiella
utförarna kommer kräva en riskpremie till följd av den ökade risken, vilket leder till en
högre prisnivå i anbudsfasen.102 Buden från olika potentiella utförare kommer även skilja
sig åt i större utsträckning när objektet är svårt att bedöma, vilket medför att risken för att
ett bud som inte ger den bästa helhetslösningen framstår som bättre än vad det i själva
verket är. Svårigheten att bedöma kostnaderna försvårar för anbudsgivarna att beräkna
sannolikheten att de vinner budgivningen, vilket kan leda till att anbudsgivarna möjligtvis
avstår från att lägga bud, vilket i sin tur minskar konkurrensen. Tadelis lyfter fram är att
budgivning inte lämpar sig väl i de fallen, utan behovet av förhandling då ökar.103
Anledningen till detta är att vid sluten budgivning hämmas kommunikationen mellan
parterna.104 Vid offentlig upphandling är det därför viktigt att kontakt tas med branschen
innan kravspecifikationen skickas ut för räta ut alla möjliga frågetecken och ge
information om att en sluten budgivning skall användas. Orsaken till att det är viktigt är
att när väl den offentliga upphandlingen har påbörjats får inte upphandlaren föra löpande
diskussioner med enskilda leverantörer för att beakta likabehandlingsprincipen. Däremot,
om ett förhandlat förfarande tillämpas, kan parterna förhandla fram en lösning där ett
lägre initialt pris kan träffas med en klausul där det framgår hur kostnaderna ska fördelas
om projektet överskrider det bestämda priset.105
Om vi bortser från den omsättningsinverkan ett inköp har, utan bara ser till
leveransmarknadens komplexitet, framgår det att ovanstående resonemanget liknar det
Kraljic lyfter fram i sin modell,106 vilket underbygger hans teorier. För att tillämpa
resonemanget på Kraljic modell jämför vi ruta 2 och 4 där båda beskriver förhållanden
med en stor ekonomisk inverkan men där komplexiteten avseende
inköpsförutsättningarna skiljer sig åt.
När det föreligger låg komplexitet förespråkar Krajic en inköpsstrategi som fokuserar på
konkurrensutsättning av anbudsgivarna.107 Däremot, om det föreligger hög komplexitet
förslår han att inköparen ska behandla motparten mer som en samarbetspartner än som en
enkel leverantör. Genom förhandling kan båda parter uppnå ett avtal som gynnar båda,
vilket skapar säkerhet för bägge parter och kan ge upphov till en stark relation mellan

101 Tadelis, S. (2012)
102 Ibid.
103 Ibid.
104 Bajari, P., McMillan, R., Tadelis, S. (2009)
105 Tadelis, S. (2012)
106 Kraljic, P. (1983)
107 Ibid.
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dem, vilket underlättar ett långsiktigt samarbete.108 En stark relation kan vara till nytta vid
framtida inköp och förhandlingar, där parterna känner sig trygga med varandra.

3.7 Konklusion
För att undersöka huruvida en kategoristyrd inköpsprocess likt KPPM lämpar sig vid
offentlig upphandling har vi sammanbundit teori kring förhandlingsstyrka,
utvärderingsmodeller och upphandlingsförfaranden vid offentlig upphandling. I
analyskapitlet presenterar vi en reviderad version av KPPM anpassad för offentlig
upphandling där vi har integrerat det som framkommit i empirin med den teori vi
presenterat i kapitlet.

108 Kraljic, P. (1983)
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4. Empiri
I empirigenomgången presenteras det som framkommit vid intervjustudien kring våra
operationaliserande forskningsfrågor. Inledningsvis redogörs för vilka aspekter vid
offentlig upphandling som främjar ett effektiv utnyttjande av tillgängliga medel. Därefter
redogör vi för vilka fallgropar som existerar vid offentlig upphandling och vilka
begränsningar regelverket sätter på upphandlingsprocessen. Avslutningsvis presenteras
vilka potentiella möjligheter vi funnit för att förbättra arbetsprocesserna vid offentlig
upphandling, vilket senare används i analyskapitlet i kombination med det teoretiska
ramverket.

4.1 Vilka aspekter vid offentlig upphandling
främjar ett effektivt utnyttjande av
tillgängliga medel?
Vid intervjuerna har respondenterna nästan uteslutande varit positiva till lagens
grundtanke om konkurrensfrämjande, likabehandling, transparens och att den till en viss
del uppfyller sitt syfte avseende ett effektivt utnyttjande av tillgängliga medel. Även i
litteraturen framhävs ovanstående grundidéer som väl fungerande.109
De mest återkommande synpunkterna om hur LOU främjar väl genomförda
upphandlingar handlar om att upphandlarna, genom lagen, blir tvingade att planera inför
inköpsprocessen och utforma väl genomtänkta förfrågningsunderlag då de inte har
möjlighet att ändra det vid ett senare tillfälle. Dessutom är respondenterna positiva till att
lagen motverkar svågerpolitik och bestickning, vilket minskar risken för att leverantörer
tilldelas kontrakt på felaktiga grunder.110 Därutöver minskar regelverket risken för
korruption eftersom offentliga upphandlingar omfattas av offentlighetsprincipen, vilket
ger transparens för granskning av upphandlingarna.
Empirin har visat att likabehandlingsprincipen främjar konkurrens och att både den
upphandlande enheten (beställaren) och leverantören (utföraren) tjänar på en
konkurrensutsättning där fler leverantörer får möjlighet att delta vid upphandlingar.111
Eftersom LOU ställer krav på att upphandlingar ska konkurrensutsättas bör det resultera i
att den som är bäst lämpad för uppdraget blir tilldelad kontraktet. Sådan indikationer
lämnade flera respondenter vid intervjuerna, exempelvis;
”Privata aktörer har inte samma krav på sig beträffande planering och val av
leverantörer, vilket kan resultera i att de inte använder den leverantör som är
bäst lämpad för det specifika uppdraget.”112

109 Molander, P. (2009), Wijkman, A. (2011)
110 Kerstin Svensson, Järfälla kommun.
111 Kerstin Svensson, Järfälla kommun., Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
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De som omfattas av LOU tvingas även se över och omförhandla kontrakt med jämna
mellanrum, vilket minskar risken för att ett kontrakt behålls bara för att det fungerar
någorlunda tillfredsställande.113 En ny upphandling leder förhoppningsvis till bättre
villkor och därigenom till ett bättre användande av skattemedel.
”Människan är rätt så lata av sig av naturen. Om ett avtal fungerar så rullar
det på, LOU gör ju ändå att man är tvungen att konkurrensutsätta det med
jämna mellanrum.”114
Eftersom den upphandlande myndigheten efter en genomförd upphandling måste
offentliggöra upphandlingsprocessen för allmänheten blir upphandlare ständigt
granskade.115 Det säkerställer att de handlar i enighet med samhällsintressen, då grövre
snedsteg ofta leder till stor uppmärksamhet, bland annat i media.116 Utifrån det
perspektivet främjar lagen ett effektivt utnyttjande av tillgängliga medel.117 En negativ
aspekt, vilket vi kommer förklara mer djupgående i senare avsnitt, är att upphandlarna
ofta blir överdrivet försiktiga då de är rädda för att göra fel.118
Om den upphandlande enheten gjort fel vid utformningen av förfrågningsunderlaget eller
tilldelat en leverantör ett kontrakt på felaktiga grunder har leverantörer som känner sig
förfördelade möjligheten att överpröva tilldelningsbeslutet.119 Möjligheterna till
överprövning fastställer därmed en stor rättssäkerhet för utförarna. Överprövningarna ger
dock även upphov till en del negativa konsekvenser, vilket vi kommer förklara mer
ingående senare.120
Det har framkommit vid många av intervjuerna att lagen lämpar sig väl upphandling av
homogena produkter. Ett flertal respondenter har poängterat att de förfaranden som
föreskrivs i de nuvarande direktiven ger de upphandlande myndigheterna tillräckliga
möjligheter att uppnå ett bra affärsmässigt resultat.121 En förutsättning för att det ska gälla
är dock att upphandlarna har tillräcklig kunskap om vilket handlingsutrymme som finns
och hur det kan tillämpas vid olika upphandlingar.122

112 Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
113 Daniel Moius, Stockholm stad.
114 Ibid.
115 Pia Ivarsson, EFFSO AB.
116 Exempel: Vårdskandalen kring Carema.
För mer information, se: http://www.dagenssamhalle.se/carema
117 Pia Ivarsson, EFFSO AB.
118 Pia Ivarsson, EFFSO AB., Pia Hedström, SKL Kommentus.
119 Pia Ivarsson, EFFSO AB.
120 Pia Hedström, SKL Kommentus., Daniel Moius, Stockholm stad., Anna-Karin Renström, Telge
inköp AB.
121 Kerstin Svensson, Järfälla kommun., Sinikka Suutari, Lidingö kommun., Daniel Moius,
Stockholm stad.
122 Pia Ivarsson, EFFSO AB.
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4.2 Vilka fallgropar existerar vid offentlig
upphandling?
Vid empiriinsamlingen har även en hel del kritik framkommit mot regelverkets
utformning, men även mot hur det används vid upphandlingar. Det som framkommit vid
intervjuerna är att kommunikationen mellan beställaren och utföraren är bristfällig, att
upphandlingarna måste göras om när kravspecifikationen är ofullständig eller bristfällig
och att de valda utvärderingsmodellerna inte alltid motsvarar det faktiska
upphandlingsbehovet.123 Dessutom har det framkommit att leverantörerna ibland
underpresterar i utförandefasen och att risken för överprövningar gör upphandlarna
överdrivet försiktiga.124
Ett av de vanligaste problemen anses bland respondenterna vara att kommunikationen
mellan beställaren och utföraren är bristfällig, då upphandlarna känner sig hämmade av
likabehandlingsprincipen, de vill eller vågar inte riskera att det tolkas som att de ger en
leverantör fördelar gentemot de andra.125
En potentiell fallgrop är att om kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget är
undermålig kommer upphandlingen inte kunna genomföras på ett önskvärt och
ändamålsenligt sätt. Det beror på att komplettering inte är möjligt, vilket understryker
vikten av att vara noggrann från början. Om kravspecifikationen är direkt felaktig eller
ofullständig i lagens mening måste upphandlingen göras om, vilket medför ett stort
merarbete och fördröjer upphandlingsprocessen, vilket upphov till oönskade kostnader.126
Därutöver leder avsaknaden av kompletteringsmöjligheter till att om den upphandlande
enheten inser att kravspecifikationen inte motsvarar den bästa lösningen med tanke på det
faktiska behovet till att det inte går att uppnå en optimal lösning.
Vid val av utvärderingsmodell för pris och kvalitet i kravspecifikationen är det av stor
vikt att den valda modellen är väl anpassad efter, och motsvarar det faktiska behovet. Vid
en fråga om respondenterna varit med om att utvärderingsmodellen varit felaktig för att
värdera anbuden fick vi skämtsamt svaret att ”det blir alltid fel, det är vårt bekymmer”127,
med en motivering om att det är svårt att bedöma hur mycket kvalitet får kosta i relation
till den faktiska nyttan av kvaliteten. Det förefaller oerhört svårt att väga exakt rätt mellan
utvärderingskriterierna, något flera av respondenterna poängterat.
Överprövningar är vanligt förekommande vid offentlig upphandling. Rädslan att göra fel
blir därför stor, vilket delvis har förskjutit upphandlarnas fokus från ett affärsmässigt tänk
till att prioritera juridiska aspekter.128

123 Pia Ivarsson, EFFSO AB., Pia Hedström, SKL Kommentus., Agneeta Anderson,
Upphandlingsstödet.
124 Daniel Moius, Stockholm stad., Anna-Karin Renström, Telge inköp AB.
125 Pia Hedström, SKL Kommentus., Agneeta Anderson, Upphandlingsstödet.
126 Molander, P. (2009), Pia Hedström, SKL Kommentus., Daniel Moius, Stockholm stad.
127 Pia Ivarsson, EFFSO AB.
128 Wijkman, A. (2011)., Pia Hedström, SKL Kommentus., Pia Ivarsson, EFFSO AB.
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”Så mycket som 4-5% av alla upphandlingar går till överprövning, om
detsamma hade gällt för alla affärstransaktioner hade landet endast bestått av
jurister och domstolar.”129
En följd av detta har varit att allt fler jurister är involverade vid upphandlingar på
bekostnad av ekonomer eller ingenjörer.130 Det är viktigt i sammanhanget att poängtera
det faktum att upphandlingar handlar om affärer. Det gör att förskjutningen kan leda till
suboptimeringar om juristerna inte är fokuserade på de affärsmässiga aspekterna vid
offentlig upphandling.131
”Överprövningar kan systematiskt utnyttjas för att behålla befintliga kontrakt
under överprövningstiden.”132
Det finns dock möjlighet enligt praxis att direktupphandla under överprövningstiden
vilket, om det tillämpas, gör att det systematiska utnyttjandet går att undvika.133
Direktupphandling enligt ovanstående sker dock sällan eftersom byte av leverantör ofta
medför stora kostnader.134 Dessutom är det en juridisk gråzon, då ett förfarande enligt
ovanstående kan tolkas som en otillåten direktupphandling.135
Småföretag kan ha bristfällig kunskap vad gäller utformningen av anbud.136 Risken och
rädslan för överprövningar försvårar därför för små leverantörer att konkurrera, då de inte
vågar ge sig in i upphandlingar eftersom de ofta inte har resurserna att riskera en
långdragen process eller förlora upphandlingen till följd av fel vid anbudets
utformning.137 En negativ konsekvens av detta är att småföretag som skulle kunna erbjuda
en konkurrenskraftig lösning inte deltar vid upphandlingar.
Flertalet respondenter anser att LOU inte är tillräckligt anpassad för upphandling av vissa
typer av tjänster. De branscherna som omnämns är generellt relativt komplexa tjänster där
kvaliteten i utförandet är speciellt viktigt. Vanliga exempel som framkommit är
upphandling av vård och omsorg men även konsulttjänster såsom IT-konsulter.138
Problemet beskrivs i huvudsak vara föranlett av att det vid upphandling av dessa tjänster
är svårt att konstruera en lämplig utvärderingsmodell vilket fångar samtliga aspekter av
det underliggande behovet och att leverantörerna efterlever de uppsatta kraven.139
Vid intervjuerna har det framkommit att det finns vissa specifika branscher där det är
vanligt förekommande med notoriskt oseriösa leverantörer. Vid upphandling av sådana
129 Daniel Moius, Stockholm stad.
130 Pia Hedström, SKL Kommentus.
131 Wijkman, A. (2011), Anna-Karin Renström, Telge inköp AB., Pia Hedström, SKL Kommentus.
132 Pia Hedström, SKL Kommentus.
133 Kerstin Svensson, Järfälla kommun.
134 Daniel Moius, Stockholm stad.
135 Anna-Karin Renström, Telge inköp AB.
136 Kerstin Svensson, Järfälla kommun.
137 Pia Hedström, SKL Kommentus.
138 Daniel Moius, Stockholm stad., Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
139 Daniel Moius, Stockholm stad., Anna-Karin Renström, Telge inköp AB.
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tjänster är det vanligt att det fuskas i utförandet. Det är särskilt vanligt inom
arbetsintensiva branscher med låga inträdesbarriärer, där städbranschen är ett
typexempel.140 Dessutom är det vanligt förekommande att det förekommer oetiska
metoder, som svart arbetskraft, vilket betonar vikten av att det i kvalificeringen klargörs
vad som gäller för utförandet. Uppföljning vid upphandlingar inom problemområden likt
städbranschen är extra viktigt.141

4.3 Vilka potentiella möjligheter finns att
förbättra arbetsprocesserna vid offentlig
upphandling?
”Handlingsutrymme finns för att genomföra bra upphandlingar, det gäller att
kunskapen finns för att utnyttja lagen, inte att man låter lagen styra. I de flesta
fallen finns möjlighet att genomföra bra upphandlingar”142
LOU kan vid en jämförelse med hur privata aktörer kan förhålla sig till inköpsprocessen
te sig omständlig och begränsande. Egentligen är dock hindren för att utföra väl
genomförda upphandlingar i själva verket inte så stora som en första anblick kan ge
intryck av. Det har vid intervjuerna framkommit att rädslan för att göra fel ofta är
överdriven. Lagen ger ett visst utrymme för förhandling, framför allt är det viktigt att
upphandlarna utnyttjar möjligheten till dialog med potentiella leverantörer innan
upphandlingen inleds för att de ska vara medvetna om exakt vad som efterfrågas.143
Bristen på kommunikation är en stor anledning till att upphandlarna kan hamna i ovan
nämnda fallgropar.
Vid intervjuerna har vi frågat respondenterna om en kategoristyrningsmodell likt KPPM
för närvarande används eller om de anser att den kan lämpa sig för deras
upphandlingsbehov. Svaren var varierande, där två av de respondenter som arbetar med
offentlig upphandling nämnde att de använder modellen och tillämpar kategoristyrning i
upphandlingsarbetet. Tre av respondenterna kände inte till modellen och angav att de inte
tillämpar kategoristyrning, men två av dem var positivt inställda till vår idé om att
tillämpa modellen för offentlig upphandling. De övriga kände till modellen men använde
inte ett strategiskt tänk i den bemärkelsen. De framhöll dock att ett kategoristyrt arbete
som leder till strategiska inköp i många fall kan vara att föredra framför traditionellt
upphandlingsarbete. En av fördelarna med kategoristyrning som framkom var;
”Genom att dela in upphandlingsobjekten i kategorier får vi en bättre
marknadskännedom då vi kan specialisera oss på ett helt annat sätt än om alla
ska arbeta med generella upphandlingar.”144

140 Daniel Moius, Stockholm stad.
141 Ibid.
142 Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
143 Pia Hedström, SKL Kommentus., Anna-Karin Renström, Telge inköp AB., Pia Ivarsson, EFFSO
AB.
144 Pia Ivarsson, EFFSO AB.
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Alla upphandlande enheter har dock inte möjlighet att arbeta strategiskt med tanke på
bristande resurser eller att deras upphandlingar inte är omfattande nog för att en
utveckling av en passande modell kan motiveras utifrån kostnadshänsyn.145
En god marknadskännedom är centralt för att lyckas utföra en bra upphandling. En
återkommande synpunkt vid intervjuerna är att upphandlarna saknar möjligheten att föra
en dialog med leverantörerna under upphandlingens gång om vad de kan erbjuda för
alternativa lösningar för att uppnå ett bättre resultat. Ett exempel på en synpunkt som
framkom vid en intervju var följande;
”Jag tror att en ökad möjlighet att prata med leverantörerna skulle ge en ökad
möjlighet till bättre upphandlingar”146
Det är dock viktigt att påpeka att det är fritt fram för upphandlarna att föra en dialog med
leverantörerna som en del av förstudien innan upphandlingen inleds.
”Före upphandlingen inleds har vi alla möjligheter i världen att prata med
leverantörerna”147
Möjligheten till dialog innan upphandlingen inleds är något som verkar utnyttjas dåligt i
många fall. Vikten av en dialog är speciellt stor när det handlar om komplexa
upphandlingar och när det som ska upphandlas är något som enheten inte upphandlat
tidigare.148 Inom vissa områden kan det vara lämpligt att använda sig av förhandlat
förfarande. Dock så utnyttjas det ofta inte eftersom upphandlaren upplever en risk att
likabehandlingsprincipen ska sättas ur spel.149 Flera av respondenterna poängterar att en
stor förbättringspotential är möjlig om ett förhandlat förfarande utnyttjas bättre när
utrymme finns.
När utvärderingsmodell ska väljas är det viktigt att den upphandlande enheten verkligen
funderar hur utvärderingsmodellen ska utformas för att fånga behovet som upphandlingen
ska fylla.150 Risken är annars stor för ett misslyckande, vilket vi har tagit upp i föregående
avsnitt. Om upphandlingar genomförs utan välgrundade utvärderingsmodeller finns det
stor potential för förbättring. En åtgärd för att minska risken för felaktigt konstruerade
utvärderingsmodeller är att simulera olika utfall beroende på vilka bud som kommer in
vid budgivningen och hur vikterna är bestämda i modellen. Simuleringen utförs i syfte att
säkerställa att det faktiska behovet fångas i utvärderingsmodellen med hänsyn tagen till
kostnaden för objektet.151
När en upphandling genomförts och en leverantör tilldelats kontraktet verkar många vara
nöjda, vilket innebär att uppföljningen ofta åsidosätts. Om leverantören inte kan leverera

145 Anna-Karin Renström, Telge inköp AB., Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
146 Pia Ivarsson, EFFSO AB.
147 Ibid.
148 Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
149 Pia Hedström, SKL Kommentus.
150 Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
151 Agneeta Anderson, Upphandlingsstödet.
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det avtalade måste klausuler vara inskrivna i kontraktet om att ersättningsprodukter till
likvärdig kvalitet och pris ska erbjudas.152
”Upphandlare är i regel duktiga på att ställa upp krav och eventuella viten,
dock dåliga på att tillämpa klausulerna då uppföljningen ofta är bristfällig.”153
Det är tyvärr vanligt förekommande att leverantörer underpresterar i utförandet av olika
anledningar. Orsaker till brister i utförandet kan härledas till många faktorer. En orsak
kan vara att leverantören är medveten om att uppföljningen är undermålig och därför inte
känner sig tvingade att fullgöra sina åtaganden.154 Ett annat exempel kan vara att
leverantören missbedömer sina kostnader för utförandet och därför inte kan leverera
tidensligt eller i enighet med den bestämda kvaliteten. Leverantören kan även medvetet
utnyttja brister i förfrågningsunderlaget som kräver kompletteringsbeställningar för egen
vinning.155
I utvärderingsmodellen kan den upphandlande enheten ta med tidigare omdömen och
referenser för att säkerställa att den valda leverantören är seriös.156 Ett annat sätt att
komma tillrätta med problemen är att införa incitamentsystem i avtalet, vilket är vanligt
förekommande inom privat sektor.157 Ett tänkbart förslag är att i kontraktet skriva in en
optionsklausul om att kontraktet kan förlängas på upphandlarens initiativ om leverantören
fullgör sina förpliktelser på ett tillfredsställande sätt.158 Istället för att bestämma ett fast
pris på upphandlingen kan ett så kallat incitamentsavtal utformas, där utföraren står för en
del av risken om kostnaden för utförandet överskrider det avtalade, men även har rätt till
en extra ersättning om de utför det avtalade till en lägre kostnad än det bestämda.159

4.4 Sammanfattning av empirin
Aspekter som främjar ett effektivt utnyttjande av tillgängliga medel:
 Bra grundidéer med ökad konkurrens, likabehandling, transparens osv.
 LOU leder till att upphandlarna planerar noggrant.
 LOU tvingar till konkurrensutsättning med jämna mellanrum.
Största fallgroparna:
 Bristande kommunikation mellan beställare och utförare.
 Utformningen av utvärderingsmodell blir ofta fel.
 Bristfällig uppföljning av befintliga kontrakt.
Potentiella förbättringsmöjligheter:
 Utökad dialog med leverantörerna.
 Bättre metodik vid val av utvärderingsmodell.
 Förbättrad uppföljning av befintliga kontrakt.
152 Daniel Moius, Stockholm stad.
153 Ibid.
154 Daniel Moius, Stockholm stad., Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
155 Daniel Moius, Stockholm stad., Bajari, P., McMillan, R., Tadelis, S. (2009)
156 Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
157 Morgan Jansson, Skanska AB.
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159 Morgan Jansson, Skanska AB., Anna-Karin Renström, Telge inköp AB.
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5. Analys
I analysen använder vi oss av det teoretiska ramverket för att analysera den empiri som
samlats in för att besvara vår huvudsakliga forskningsfråga, nämligen hur ett
kategoristyrt upphandlingsarbete kan utformas och bidra till väl genomförda
upphandlingar som uppfyller lagens krav på ett effektivt användande av de medel som
står till förfogande.

5.1 Introduktion
Syftet med uppsatsen är främst att ge konkreta förslag på vilka möjligheter som finns för
att förbättra arbetsprocesserna och därigenom slutresultatet vid offentlig upphandling. För
att genomföra detta har vi omarbetat KPPM till en matrismodell som är bättre anpassad
för offentliga upphandlingar, där matrisen kommer vara direkt deriverad ur empirisvaren
till våra forskningsfrågor. Därefter har övriga delar från det teoretiska ramverket
applicerats i kombination med matrisen i syfte att föreslå upphandlingslösningar som är
anpassade efter de olika kategorierna.
Varför vi anser att KPPM i sin ursprungliga form inte är tillräckligt anpassad som
kategoristyrningsmodell för offentlig upphandling beror på ett flertal anledningar. KPPM
är ursprungligen skapad för varuproducerande företag och hur de kan effektivera sina
inköp efter organisationens behov. De flesta offentliga upphandlande enheter som
påverkas av LOU är tjänsteproducerande i någon form, exempelvis sjukhus, skolor,
myndigheter et cetera. Eventuella undantag kan vara kommunalt ägda bolag.
En annan anledning är att KPPM inte är anpassad efter LOU, vilket innebär
inskränkningar i möjligheterna för en upphandlare att tillämpa Kraljics föreslagna
metoder för upphandling av strategiskt viktiga inköp. Där förespråkar Kraljic
relationsbyggande mellan beställaren och utföraren,160 vilket i princip är motsatsen till
LOU:s syfte om likabehandling av leverantörer. Därför går det inte att tillämpa ett sådan
förfarande fullt ut vid offentlig upphandling.
En illustration på hur privata aktörer kan utnyttja relationsbyggande till skillnad från vad
som är möjligt för en offentlig upphandlare; Om en enhet har ett avtal med en leverantör
avseende en produkt som kan kategoriseras in i ruta 4, vilken är viktig för verksamheten
och sedan ska upphandla en produkt i ruta 1, vilket samma företag även levererar, kan det
vara fördelaktigt att inte göra en konkurrensutsatt upphandling utan istället
direktupphandla från samma leverantör för att främja en god relation. Även om
upphandlingen av produkten i ruta 1 medför ett lite högre pris kan den upphandlande
enheten göra en större vinst genom en förbättrad relation med leverantören, till följd av

160 Kraljic, P. (1983)
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att de förmodligen har ökade möjlighet att behålla kontraktet för den mer komplexa varan
eller tjänsten. Ett förfarande enligt ovanstående skulle vid en offentlig upphandling strida
mot likabehandlingsprincipen, vilket försvårar taktiska manövrar enligt exemplet för en
offentlig verksamhet.

5.2 KPPM reviderad för offentlig
upphandling
2. Hävstångsvaror/tjänster:

4. Strategiska varor/ tjänster:

Datorer och dataprogram., tjänstebilar.

IT-konsulter, hälso- och sjukvård, utbildning.

Nyckelkriterier:

Nyckelkriterier:

Fokus på både kvalitet och pris. En

Fokus på kvalitet. En utvärderingsmodell med ett fast

utvärderingsmodell med en kombination av kvalitet

pris där leverantörerna får erbjuda kvalitet från det

och pris är att föredra, där priset dock har störst

satta priset rekommenderas.

betydelse.

Föredragen upphandlingsstrategi:

Föredragen upphandlingsstrategi:

Relationsbyggande med leverantörerna.

Konkurrensutsatta anbud för att pressa priset.

Incitamentsystem för att motivera leverantörerna.

ekonomiska

1. Icke-kritiska produkter/ tjänster:

3. Flaskhalsprodukter/tjänster:

betydelse

Kontorsmateriel, parkarbetare.

Städtjänster, byggtjänster.

Hög

Upphandlingens

Nyckelkriterier:
Nyckelkriterier:

Fokus på en kombination av lågt pris med god

Fokus på kostnadsreducering. Lägsta pris som

kvalitet.

utvärderingskriterium.

Föredragen upphandlingsstrategi:

Föredragen upphandlingsstrategi:

Inledningsvis korta kontrakt om det handlar om en ny

Direktupphandlingar för att undvika onödiga

leverantör. Möjliggör förlängning om leverantörerna

kostnader.

sköter sina åtaganden. Säkra försörjningen med långa
kontrakt i senare skede. Sök alternativa lösningar för

Låg

att minska leverantörberoende.

Låg

Upphandlingens komplexitet

Hög

Figur 6, KPPM Reviderad för offentlig upphandling

5.2.1 Modellförteckning

Källa: Egen bearbetning

Den upphandlande enheten har en stark position gentemot leverantörerna. Utnyttja
positionen genom en hög konkurrensutsättning.
Förhållandet mellan leverantörerna och den upphandlande enheten är i balans. Hög
konkurrensutsättning leder därför inte till en optimal lösning. Alternativa strategier är
nödvändiga. I ruta 1 leder inte hög konkurrensutsättning nödvändigtvis till en mer lönsam
upphandling. I ruta 4 gäller det att hitta en balans mellan relationsbyggande inom de
ramar som är möjliga enligt LOU och konkurrens bland de tillgängliga leverantörerna.
Den upphandlande enheten har en svag position gentemot leverantörerna. Sträva efter
långsiktiga och hållbara avtal. Sök alternativa lösningar för att stärka positionen.
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Kraljics mått på y-axel ”importance of purchasing” har vi översatt till ”upphandlingens
ekonomiska betydelse”. X-axeln har vi ändrat namn på från complexity of supply market
till ”upphandlingens komplexitet” där de variabler Kraljic nämner spelar in, men även
kravspecifikationen, som kan göra upphandlingen mer komplex då få leverantörer kan
eller vill leverera det önskade till ett rimligt pris om höga krav ställs.
För varje kategori har vi bedömt vilken utvärderingsmodell som är lämplig att använda
utifrån KPPM och empiriinsamlingen. Vi har sedan utformat egna modeller omarbetade
från de mikroekonomiska modellerna i teorikapitlet för att illustrera hur det valda
utvärderingskriteriet påverkar valet av leverantör, vilket det slutgiltiga priset för
upphandlingen blir och vilken kvalitet som erbjuds. Vi har i modellerna ritat ut
produktionskostnadskurvor för olika leverantörer för att bedöma vilken kvalitet de kan
tänkas erbjuda utifrån olika prisnivåer. Kostnadskurvorna är dock i verkligheten inte
enkla att bedöma, speciellt inte för komplexa varor eller tjänster. En diskussion med
leverantörerna om vad de kan tänkas erbjuda för kvalitet vid olika prisnivåer underlättar
dock att bedöma detta, vilket återigen understryker vikten av diskussion med leverantörer
innan upphandlingarna inleds.

5.2.2 Ruta 1- Icke-kritiska produkter/tjänster
Produkterna och tjänsterna som kan kategoriseras in i ruta 1 är mindre viktiga för
verksamheten. Exempel på produkter som faller inom kategorin kan variera stort, men i
huvudsak rör det sig enklare varor som kontorsmaterial. Budgeterad kostnad för dessa
produkter är procentuellt sett låg i jämförelse med övriga upphandlingar och i förhållande
till budgeten.161 Varorna är ofta under nivån för tröskelvärdet, därför är det lämpligt att
direktupphandla, möjligtvis med en mindre konkurrensutsättning. Anledningen till att en
större konkurrensutsättning inte är nödvändig är att upphandlarnas tid är bättre att
allokera på andra upphandlingsområden där kostnadsvinsterna är större.162

5.2.2.1 Förhandlingsposition
Produkterna eller tjänsterna är ofta homogena på en mogen marknad med många aktörer,
vilket leder till att prismarginalerna redan är pressade för leverantörerna, som därmed har
en svag förhandlingsposition. Produkterna är redan konkurrensmässigt prissatta, vilket
gör att upphandlaren har en stark position när villkoren ska bestämmas.163

5.2.2.2 Utvärderingskriterier och upphandlingsstrategi
En lämplig utvärderingsmodell att använda här är lägsta pris, eftersom kvaliteten
förmodligen inte varierar nämnvärt mellan leverantörerna. Dock så gäller det att en lägsta
godtagbar kvalitet fastställs i förfrågningsunderlaget för att undvika bud som inte täcker
det faktiska behovet. Eftersom det ofta rör sig om homogena produkter är en enkel modell
som inte tar för mycket resurser i anspråk att föredra.164 En modell där lägsta pris avgör

161 Kraljic, P. (1983)
162 Anna-Karin Renström, Telge inköp AB.
163 Porter, M.E. (2008)
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tilldelningsbeslutet är den enklaste utvärderingsmodellen, vilket gör att den lämpar sig väl
vid upphandlingar som kan kategoriseras i ruta 1.
I modellen här invid illustreras en upphandling
(mycket förenklad) med ett lägsta-pris
förfarande. Q* visar den lägsta godtagbara
kvaliteten och produktionskostnadskurvorna
visas för leverantörerna A och B. Om B inte tar
ut en alltför stor marginal vid erläggande av sitt
bud kommer förmodligen han vinna
budgivningen och bli tilldelad kontraktet, då
hans kostnadskurva skär Q* vid en lägre nivå än
vad som gäller för A. Det innebär att B kan
erbjuda den önskade kvaliteten till ett lägre pris
än vad A kan göra. Om den lägsta godtagbara
Figur 7, Illustation över leverantörsval vid ett
kvaliteten hade varit lägre än vid den heldragna
lägsta-pris förfarande.
linjen hade A istället kunnat erbjuda ett lägre
pris än B och förmodligen hade då den leverantören istället vunnit upphandlingen.
Resonemanget visar att vilken leverantör som vinner en budgivning är beroende på hur
kravspecifikationen är utformad och vilken vikt som sätts vid olika utvärderingskriterier.
Lägsta-pris modeller kan föra med sig ett antal negativa konsekvenser vilka vi förklarat
tidigare i uppsatsen. När kostnadskurvan för leverantörerna är observerbar, vilket gäller
för homogena produkter med hög konkurrens, minimeras dock riskerna för att en
suboptimal produkt införskaffas vid användande av lägsta pris som utvärderingskriterium.

5.2.2.3 Beslutsfattare
Referensgrupp, det vill säga de i organisationen som medverkar vid upphandlingen med
input om vad som ska upphandlas bör vara de operativa delarna, då inblandning av
onödigt många personer i processen inte är lönsamt vid mindre upphandlingar.165 Om
verksamheten är osäker på vilken kvalitet de behöver anser vi att det är nödvändigt att de
genomför en översiktlig marknads- och produktanalys där en dialog förs med de
operativa delarna och med leverantörerna för att klargöra vilka alternativ som finns
tillgängliga.

5.2.3 Ruta 2- Hävstångsvaror/tjänster
Vid upphandling av produkter eller tjänster som kan kategoriseras in i ruta 2 är
konkurrensutsättning viktig. Tänkbara produkter i nämnda kategorin kan vara datorer och
dataprogram som kan effektivisera verksamheten. Om vi tar datorer som exempel
existerar det nästan oändliga kombinationer av prestanda/kvalitet, vilket gör det viktigt att
mäta verksamhetens behov och nyttan varje nivå av prestandaökning ger. Datorer med låg
prestanda kan orsaka stora produktivitetsminskningar i organisationen, varför det är
viktigt att kvalitetsaspekten inte blir åsidosatt.

165 Anna-Karin Renström, Telge inköp AB., Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
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5.2.3.1 Förhandlingsposition
Vid upphandling av objekt som kan kategoriseras in i ruta 2 kan stora besparingar göras
om rätt leverantör väljs eftersom kostnadspåverkan är stor och många leverantörer finns
tillgängliga.166 Upphandlaren har här en stark förhandlingsposition gentemot
leverantörerna, där höga krav på kvalitet kan ställas i kombination med ett pressat pris.

5.2.3.2 Utvärderingskriterier och upphandlingsstrategi
Framför allt förespråkar vi konkurrensutsatta anbud för produkter och tjänster i kategorin,
likt Kraljics idéer. Detta sköts i överlag väl vid offentliga upphandlingar eftersom LOU är
bäst utformad för den typen av upphandlingar. Det är här särskilt viktigt att använda en
utvärderingsmodell som fångar det faktiska behovet vid sluten budgivning. En noggrann
marknadsundersökning och kontakt ett flertal leverantörer innan upphandlingen inleds
rekommenderas om upphandlingar av liknande karaktär inte genomförts tidigare.167 Om
kvalitetsaspekten är central är en noggrann uppföljning nödvändig.
En utvärderingsmodell som kombinerar kvalitet och pris är nödvändig för optimerad
kostnadseffektivitet, där en avvägning måste göras vad mer eller mindre kvalitet
resulterar i för nyttan i absoluta effektivitetsvinster eller förluster.168 I modellen här nedan
syns ett möjligt, men förenklat, scenario där valet står mellan två leverantörer. Om
produktionskostnadskurvorna ser ut som i modellen och den upphandlande enhetens
preferenser vad gäller hur mycket den är beredd att betala för ökad kvalitet illustreras av
indifferenskurvorna kommer leverantör A väljas. Orsaken till det är att leverantör A:s
kostnadskurva tangerar den yttre indifferenskurvan. Det innebär, i det här fallet, att de
valda utvärderingskriterierna inte värderar den ökade kvaliteten mellan A och B längs
med X-axeln tillräckligt högt för att det ska motsvara den ökade kostnaden mellan A och
B längs med Y-axeln.
Simuleringar över olika möjliga utfall bör göras
innan utvärderingskriterierna i
förfrågningsunderlaget fastställs. Om
kunskapen inte finns för att avgöra om
modellen är lämplig genom simulering så är
den förmodligen för komplicerad för
upphandlaren, vilket gör att vi rekommenderar
enklare utvärderingsmodeller i de fallen.
Orsaken till det är att om avvägningarna mellan
pris och kvalitet inte motsvarar det optimala
kan utvärderingsmodellen leda till höga
merkostnader eller sämre kvalitet än

Figur 8, Illustation över leverantörsval vid en
avvägning mellan pris och kvalitet, där
kvalitetsökningen inte motiverar ett högre pris.

166 Kraljic, P. (1983)
167 Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
168 Bergman, M., Lundberg, S. (2011)
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förväntat.169 Upphandlare kan argumentera för att simulering är tidsödande. Vi anser dock
att om simulering ses som tidsödande för upphandlaren indikerar det att den rätta
kunskapen inte finns för att använda modellen på ett effektivt sätt och därför bör en
enklare modell användas.
Ett tänkbart alternativ kan vara ett förhandlat förfarande om inköpsobjektet gränsar mot
ruta 4 (strategiska produkter) och därmed är mer komplext till naturen. Orsaken till detta
är att risken för att leverantören missbedömer kostnaderna för att leva upp till
kontraktsförpliktelserna då ökar, vilket innebär svårigheter att bedöma slutkostnaden för
ett objekt redan i planeringsfasen.

5.2.3.3 Beslutsfattare
Upphandlingar i ruta 2 hanteras lämpligen av en specialiserad upphandlare, eftersom den
ska besitta tillräckliga kunskaper för att använda väl anpassade modeller för
upphandlingsobjektet. Upphandlaren har med fördel kunskaper om upphandlingsområdet
eller tillräcklig kompetens och erfarenhet för att förvärva den nödvändiga kunskapen.

5.2.4 Ruta 3- Flaskhalsprodukter/tjänster
Den viktigaste aspekten för produkter eller tjänster som kategoriseras in i ruta 3 är inte
kostnadsaspekten utan att det avtalade levereras med en tillfredställande kvalitet. Den
faktiska nyttan av upphandlingen kommer inte vara stor, men väl så viktig för att andra
delar av verksamhet ska fungera tillfredsställande. Exempel på sådana tjänster är
sophämtning och städning, som är centrala stödfunktioner för den huvudsakliga
verksamheten. Dessa branscher är ofta präglade av olika problem med oseriösa
leverantörer som inte levererar enligt avtal eller använder sig av svart arbetskraft. Därför
förespråkar vi här en noggrann kvalificering för att sålla bort olämpliga leverantörer. En
diskussion med leverantörsmarknaden innan upphandlingen inleds är därför viktig för att
klargöra behovet och bedöma leverantörernas kapacitet att erbjuda det som efterfrågas vid
olika prisnivåer.

5.2.4.1 Förhandlingsposition
Eftersom objekten som upphandlas i ruta 3 är avgörande för verksamheten trots att
upphandlingens nytta är låg, i kombination med att det kan vara svårt att hitta lämpliga
leverantörer är upphandlarens förhandlingsposition vanligtvis svag.

5.2.4.2 Utvärderingskriterier och upphandlingsstrategi
Den vetenskapliga forskningen förespråkar generellt förhandling mellan parterna vid
upphandlingar av komplex natur för att uppnå en lösning som eliminerar de svårbedömda
elementen i upphandlingen.170 Vid offentlig upphandling är dock, vilket vi tidigare nämnt,
förhandling mycket begränsat i ett senare skede. Därför är det av stor vikt att en
diskussion med leverantörerna där de faktiska behoven förtydligas sker innan
förfrågningsunderlaget fastställs. Det är dessutom viktigt att leverantörerna får möjlighet

169 Bergman, M., Lundberg, S. (2011)
170 Tadelis, S. (2012)
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att förklara vilka förutsättningar de har för att möta behoven. Genom dialogen kan
därmed båda parterna förhoppningsvis uppnå ett avtal som gynnar båda, vilket skapar
säkerhet för bägge parter och kan ge upphov till en stark relation mellan dem, vilket
underlättar ett långsiktigt samarbete.171 En stark relation kan vara till nytta vid framtida
inköp och förhandlingar, där parterna känner sig trygga med varandra.
Diskussionen syftar även till att få kunskap om branschen för att utforma en lämplig
utvärderingsmodell där hänsyn till båda kvalitet och pris ska tas. Viktigt är att
upphandlingsobjektet levereras enligt avtal, eftersom brister kan påverka övriga delar av
verksamheten. Samtidigt är prisaspekten viktig då upphandlingsobjekten som kan
kategoriseras in i ruta 3 endast medför en begränsad nytta. Därför måste kostnaden vara i
proportion till nyttan upphandlingen för med sig.
I illustrationen här invid syns en
förenklad modell över hur valet av
leverantör kan gå till för
flaskhalsprodukter. Eftersom B:s
kostnadskurva tangerar den yttre
indifferenskurvan kommer den
leverantören väljas. Det innebär att den
upphandlande enheten värderar
kvalitetsökningen mellan A och B på Xaxeln högre än kostnadsökningen på Yaxeln.
Lämpliga klausuler för viten bör bifogas
Figur 9, Illustation över leverantörsval vid en
till förfrågningsunderlaget och det krävs
avvägning mellan pris och kvalitet, där ett högre
en god uppföljning för att säkerställa att
pris accepteras till följd av en kvalitetsökning.
leverantörerna fullgör sina förpliktelser.172
I utvärderingsmodellen bör den upphandlande enheten i kvalitetsbedömningen även ta
med tidigare omdömen och referenser för att säkerställa att leverantörerna är seriösa.173
En idé för att öka leveranssäkerheten kan vara att leverantörerna ges incitament att sköta
sina åtaganden väl med möjliga förlängningsklausuler. Det kan var bra om den första
avtalsperioden med en ny leverantör är kort för att underlätta utbyte av leverantören om
de inte fullföljer sina åtaganden. När omkostnaden för att byta leverantör är hög är det i
utvärderingsmodellen särskilt viktigt att ta hela livcykelskostnaden i beaktande.174 Detta
för att undvika att ett bud accepteras från en leverantör som erbjuder ett lågt initialt pris
vilket dock i ett senare skede för med sig höga omkostnader.175

171 Kraljic, P. (1983)
172 Daniel Moius, Stockholm stad., Agneeta Anderson, Upphandlingsstödet.
173 Sinikka Suutari, Lidingö kommun.
174 Wijkman, A. (2011)
175 Porter, M.E. (2008)
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5.2.4.3 Beslutsfattare
Lämpliga beslutsfattare vid upphandlingar av flaskhalsprodukter är den berörda
avdelningscheferna tillsammans med upphandlare.176 Orsaken är att objekten i kategorin
kan ha stor inverkan på andra delar av verksamheten, vilket gör att avdelningschefer med
en översyn över de delar av organisationen som kan påverkas av avtalet bör vara
involverade.177

5.2.5 Ruta 4- Strategiska varor/tjänster
Strategiska tjänster och produkter är vitala för verksamheten och utgöra stora kostnader
samt nytta för verksamheten de berör.178 Exempel på upphandlingar som han
kategoriseras in i ruta 4 är upphandlingar av skolmat då kvaliteten är viktig samtidigt som
upphandlingen måste hålla sig inom fastställd budget.179 Andra exempel är vård och
omsorg och kvalificerade konsulttjänster som IT/organisations-konsulter.

5.2.5.1 Förhandlingsposition
Leverantörerna har ofta en god förhandlingsposition gentemot upphandlarna då
leverantörsmarknaden är komplex och upphandlingens värde är högt. Upphandlarens
förhandlingsposition stärks dock om upphandlingens storlek är betydande även ur ett
leverantörsperspektiv.180

5.2.5.2 Utvärderingskriterier och upphandlingsstrategi
Ett fast högsta pris där leverantörerna får erbjuda högsta möjliga kvalitet utifrån det
bestämda priset kan med fördel användas som utvärderingskriterium vid upphandlingar
av strategiska varor.181 Fördelen med en förutbestämd högsta prisnivå är att
leverantörerna inte medvetet kan sätta ett orimligt högt pris för den önskade kvaliteten,182
något som skulle kunna inträffa om kvaliteten istället hade varit bestämd.183
(se figur 4 i avsnitt 3.5.1 och beskrivningen kring modellen för en illustration om hur det
kan bli fel vid fast lägsta kvalitet)
Ett fast pris är smidigt även ur en politisk synvinkel då en budget ligger till grund för vad
olika verksamheter får nyttja.184 Om kostnaden är förutbestämd minimeras risken att
budgeten överskrids, samtidigt som möjligheten att få den högsta möjliga kvaliteten för
den fastställda budgeten ökar.

176 Anna-Karin Renström, Telge inköp AB.
177 Kraljic, P. (1983)
178 Ibid.
179 Sinikka Suutari, Lidingö kommun
180 Porter, M.E. (2008)
181 Sinikka Suutari, Lidingö kommun
182 Bergman, M., Nilsson J.E. (2012)
183 Bergman, M., Lundberg, S. (2011)
184 Sinikka Suutari, Lidingö kommun
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En illustration på en upphandling där ett fast
högsta pris, C*, används visas här invid. Vid
en sådan utvärderingsmetod skulle A kunna
erbjuda den högsta kvaliteten för det
bestämda högsta priset, följt av B och C. Om
det fasta högsta istället hade bestämts till C´
hade leverantör B kunnat erbjuda den högsta
kvaliteten (B´), beroende på att kostnadskurvorna ser olika ut för respektive
leverantör.
Det är av stor vikt att rätt kompetenser
upphandlas med tanke på att
Figur 10, Illustation över leverantörsval vid
kvalitetsaspekten ofta ger stora vinster i
ett fast högsta pris där kvalitet är det
nyttomaximering. Centralisering med
avgörande utvärderingskriteriet.
ramavtal där enheten upphandlar flera
produkter eller tjänster i en paketlösning
kan vara ett bra alternativ för att få en bra helhetslösning, samtidigt som
förhandlingspositionen kan stärkas.
Ett tätt relationsbyggande med leverantörerna under kontraktstiden är lämpligt för att
förbättra upphandlingens resultat.185 För att underlätta relationsbyggandet bör det hållas
en tät kontakt med leverantörerna innan upphandlingen inleds. En god relation kan främja
att de faktiska behoven fylls och att små förbättringar både utifrån ett beställar- som från
ett leverantörsperspektiv möjliggörs.186 Med det menar vi inte att kontraktet ska
förändras, då LOU förbjuder sådana inskränkningar. Vi menar istället att en god relation
möjliggör att respektive sida kan framföra förslag på förbättringar som gör utförandet mer
effektivt.
Längre avtal med möjliga förlängningsklausuler är att föredra vid upphandling av
strategiska varor och tjänster. Incitamentsavtal passar väl även vid den här typen av
upphandlingar för att skapa en relation till leverantörerna utan att använda förhandling.187

5.2.5.3 Beslutsfattare
För att genomföra en lyckad upphandling för strategiska varor eller tjänster krävs det ofta
att flera delar i organisationen är delaktiga i beslutet om upphandlingen. Såväl ledningen,
den operativa delen och övriga tjänstemän bör vara involverade vid beslutsfattandet.188
Även politiker kan vilja få sin röst hörd vid upphandlingar av det här slaget, vilket gör att
det är många aspekter en upphandlare måste ta hänsyn till.189

185 Kraljic, P. (1983)
186 Pia Hedström, SKL Kommentus
187 Bergman, M., Nilsson J.E. (2012)
188 Kraljic, P. (1983)
189 Sinikka Suutari, Lidingö kommun
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5.3 Reflektioner kring modellen
Vi anser att tillämpning av en kategoristyrningsmodell likt den som presenteras ovan kan
vara till nytta för offentliga upphandlare. Orsaken är att modellen kan hjälpa
upphandlarna att arbeta mer strategiskt, vilket leder till bättre arbetsprocesser beroende på
vad som ska upphandlas. Kategorisering bör därmed underlätta när upphandlarna ska
planera inför en upphandling, både gällande hur de ska bemöta leverantörerna och vid val
av utvärderingsmodell.
Vi anser att modellen ska tillämpas som generella riktlinjer och inte som en fast mall som
ska följas till punkt och pricka. En upphandling av exempelvis IT-konsulter behöver inte
alltid nödvändigtvis kategoriseras som en strategisk tjänst, vilket vi hade som exempel i
den reviderade modellen. Utbudet av det efterfrågade kan variera kraftigt beroende på hur
kravspecifikationen är utformad, exakt vad det är som efterfrågas och vilken
kompetensnivå som krävs för att utföra tjänsten i fråga. Det innebär att en upphandling av
IT-konsulter kan kräva en annan strategisk utformning om det som efterfrågas kan utföras
av många konsulter. I det fallet skulle riktlinjerna i ruta 2, hävstångsvaror, istället ligga
närmre till hands. Viktigt att påpeka är även det faktum att utvärderingskriterierna bör
anpassas efter varje specifik upphandling, vilket bland annat innebär att ett förfarande
med fast pris inte alltid är att föredra vid upphandlingar av strategiska varor. Ibland är
möjligtvis en modell med viktning av pris och kvalitet istället att föredra.
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6. Diskussion och slutsats
Nedan förs inledningsvis en diskussion kring hur en kategoristyrd upphandlingsmodell
kan bidra till förbättrade arbetsprocesser, de huvudsakliga slutresultatet från studien,
samt förslag på vidare forskning.

6.1 Diskussion
Uppsatsens huvudsakliga syfte var att undersöka vilka problem offentlig upphandling är
förknippat med och vilka tänkbara åtgärder som kan genomföras för att lindra, och
möjligtvis åtgärda dessa problem. De flesta problemen verkar vara förknippade med en
bristfällig dialog mellan upphandlarna och leverantörerna. Genom en ökad dialog kan ett
flertal av fallgroparna som presenterats och diskuterats kring undvikas, eller åtminstone
lindras. Vikten av goda relationer med skötsamma leverantörer ska inte heller
underskattas. Ett sätt att skapa relationer med leverantörer kan vara att utforma
kravspecifikationen och kontraktet på ett sätt där bra prestationer belönas, samtidigt som
mindre bra prestationer beläggs med viten. Viktigt är då att uppföljningen inte brister,
eftersom mindre seriösa leverantörer inte själva kommer påpeka när de inte fullgör sina
förpliktelser på ett tillfredsställande sätt.
Vi har fokuserat mycket på hur en kategoristyrd arbetsprocess likt KPPM kan tänkas
fungera vid offentlig upphandling. Vid intervjuerna framkom blandande synpunkter, men
de flesta verkade vara positivt inställda kring våra idéer. Det visade sig även att två av
respondenterna använde sig av ett kategoristyrt upphandlingsarbete med utgångspunkt i
KPPM. Den positiva inställningen och det faktum att kategoristyrning redan används vid
offentlig upphandling utgjorde en inspirationskälla för oss att utforma en reviderad matris
utifrån KPPM anpassad för offentlig upphandling. Vår matris kan användas som riktlinjer
vid utformning av en kategoristyrningsmodell vid offentlig upphandling, och
förhoppningsvis kan modellen vara till hjälp och stöd för enheter som funderar på att
införa kategoristyrning i sina arbetsprocesser.
Mer strukturerade arbetsprocesser bör leda till ett bättre slutresultat, vilket är viktigt då de
offentliga medel som finns tillgängliga inte är oändliga. Det faktum att offentlig
upphandling står för en betydande del av den sammantagna samhällsekonomin
understryker vikten av väl genomförda upphandlingar.

6.2 Slutsats
Regelverket kring offentlig upphandling sätter sina begränsningar, men det är av stor vikt
att upphandlarna gör det bästa av situationen och utnyttjar de möjligheter som finns för
att genomföra effektiva upphandlingar. De aspekter vid upphandling som det idag
framför allt brister i är vid val av utvärderingsmodell, att kommunikationen ofta är
bristfällig, samt att uppföljningen kan förbättras avsevärt. Ett kategoristyrt
upphandlingsarbete används redan i en viss omfattning inom offentlig verksamhet och de
som använder sig av det antydde att deras arbetsprocesser blivit mer effektiva till följd av
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det mer strukturerade arbetssättet, då fallgroparna till en viss del går att undvika med
bättre struktur och ett anpassat arbetssätt beroende på vad som ska upphandlas.
Vi anser därför att ett kategoristyrt upphandlingsarbete främjar ett effektivt utnyttjande av
de medel som står till förfogande vid offentliga upphandlingar och bör implementeras i
upphandlingsenheter vars upphandlingar består av varor och tjänster med varierande
komplexitet och ekonomisk betydelse.

6.3 Forskningsbidrag
Forskningsbidraget studien har lämnat är i form av såväl empiri som teori. Intervjustudien
har belyst problem förknippade med offentlig upphandling, men även redogjort för vilka
potentiella förbättringsåtgärder som är möjliga. Studiens teoretiska bidrag är den
reviderade kategoristyrningsmatrisen, vilken har kombinerat välrenommerade
forskningsbidrag på området i en modell anpassad för offentlig upphandling, något
oss veterligen aldrig tidigare gjorts i forskningssammanhang.

6.4 Förslag på vidare forskning
Eftersom resultaten från vår studie indikerar att ett kategoristyrt upphandlingsarbete ur
flera aspekter är att föredra framför traditionellt upphandlingsarbete skulle det vara
intressant med en framtida mer djupgående analys avseende vilka effekter ett
kategoristyrt upphandlingsarbete medför. En sådan studie skulle med fördel kunna
genomföras i form av en fallstudie där ett fåtal upphandlingsenheter som nyligen infört
kategoristyrning i sina arbetsprocesser väljs ut och där deras upphandlingar granskas. Det
vore intressant att därigenom se hur upphandlingarna påverkats av de förändrade
arbetsprocesserna.
Vi har under processens gång iakttagit att flera kommuner på senare tid samordnat sina
upphandlingar. Det vore intressant att studera huruvida en samordning leder till mer
effektiva upphandlingar och hur ett kategoristyrt upphandlingsarbete går att implementera
när enheter slås samman, för att dra nytta av de fördelar vi anser att arbetssättet är
förknippat med.
Ytterligare ett förslag på vidare forskning är en jämförelse över hur effektiva offentliga
upphandlingar är i jämförelse med inköp genomförda av privata organisationer. Vi
funderade på en sådan inriktning på uppsatsen från början, men insåg att den valda
studien var mer givande för oss. Dock anser vi att en jämförande studie fortfarande är
intressant, då det inte verkar finnas mycket forskning på området. En sådan studie skulle
kunna bidra med att offentliga upphandlare kan lära sig mycket av privata inköpare, och
vice versa. Även lagstiftningen skulle kunna påverkas av en sådan studie, om det
framkommer att LOU ger upphov till stora negativa konsekvenser.
Vi anser även att en studie som berör hur uppföljningen vid offentlig upphandling kan
förbättras utifrån ett organisatoriskt perspektiv vore ett intressant bidrag. En sådan studie
är viktig därför att uppföljningen idag ofta är bristfällig, vilket ökar risken för misskötsel
från utförare och orsakar därmed onödiga kostnader som förmodligen kan undvikas om
uppföljningen förbättras.
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Bilagor
Bilaga 1.1 - Upphandlingsprocessen
Arbetsprocessen vid offentliga upphandlingar skiljer sig delvis åt beroende på vad som
ska upphandlas och vem som genomför upphandlingen. Den upphandlande enheten är
dock styrd av LOU, vilket gör att upphandlingar i huvudsak följer nedanstående steg i
processen.

Figur 11, Översikt över upphandlingsprocessen.
Källa: Upphandlingsreglerna, en introduktion. Konkurrensverket.

En offentlig upphandling inleds med att ett behov identifieras och att en analys
genomförs om hur behovet kan tillgodoses. Upphandlingen planeras sedan och en
beräkning av kontraktets totala värde genomförs. Beräkningen ligger till grund för att
bestämma vilka regler som ska tillämpas, beroende på
om upphandlingen överstiger tröskelvärdena eller ej.
Därutöver har, om det är en tjänst som ska
upphandlas, tjänstens art betydelse för vilket del av
regelverket som ska tillämpas vid upphandlingen.190
Tjänster delas in i A- och B-tjänster där A-tjänster
anses vara bättre lämpade för internationell
konkurrens än B-tjänster som ofta är av sådan art att
nyttjande av en internationell konkurrens inte medför
något mervärde. Upphandling av B-tjänster ska alltid
utföras enligt reglerna i 15 kap, LOU, vilket även
gäller för A-tjänster som inte överstiger det aktuella
tröskelvärdet. Exempel på A-tjänster är
reklamtjänster och transporter. Tjänster som kan
kategoriseras som B-tjänster är bland annat
Figur 12, Illustration över vilka förfaranden som är
hälso- och sjukvårdstjänster.191
tillämpliga beroende på upphandlingens storlek.
Källa: Upphandlingsreglerna– en introduktion.
Konkurrensverket

190 Konkurrensverket (2012), SFS 2007:1091
191 Konkurrensverket (2012), LOU kap. 15; bilaga 2, Bilaga 3
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För upphandlingar som överstiger vissa värden,
så kallade tröskelvärden, gäller regler som är
gemensamma för hela EU:s inre marknad. En
orsak till de valda beloppsgränserna är att det
endast vid större upphandlingar bör finnas
intresse från internationella leverantörer att
medverka vid en upphandling.192

1.1.4.1 Förfrågningsunderlaget

Figur 13, Aktuella tröskelvärden 2012,
Källa: Upphandlingsreglerna– en introduktion.

Förfrågningsunderlaget är den information
Konkurrensverket
för eventuella anbud som en upphandlande myndighet tillhandahåller de potentiella
leverantörerna inför upphandlingen. Underlaget ska bland annat innehålla krav på
leverantören gällande ekonomisk ställning och kapacitet att fullgöra sina förpliktelser, en
uppdragsbeskrivning, utvärderingsgrund (lägsta pris eller det mest fördelaktiga budet),
kommersiella villkor och administrativa bestämmelser för upphandlingen.
Förfrågningsunderlaget får inte ändras vid ett senare skede, vilket innebär att det måste
vara tydligt och fullständigt. Om felaktigheter i förfrågningsunderlaget hittas måste
upphandlingen göras om, vilket innebär onödiga kostnader, såväl för den upphandlande
myndigheten som för leverantörerna. Det är därmed av stor vikt att det i underlaget
framgår exakt vad som ska upphandlas, då det underlättar för leverantörerna att utarbeta
lämpliga anbud och för att myndigheten i ett senare skede ska kunna utvärdera anbuden
och utforma ett avtal med den valda leverantören.193

1.1.4.2 Annonsering
All offentlig upphandling ska annonseras, med undantag för direktupphandlingar och
vissa specifika situationer vid förenklat- och förhandlat förfarande. Annonseringen sker
på olika sätt beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas vid den specifika
upphandlingen, men allmänt gäller att en annons ska publiceras i en allmänt tillgänglig
databas så att intresserade leverantörer får ta del av annonsen och bedöma huruvida de
ska utforma ett anbud eller ej.194

1.1.4.3 Prövning av anbud och tilldelning
Vid prövning av de inkomna anbuden ska den upphandlande enheten kontrollera om det
finns några eventuella grunder för att utesluta leverantörer och därefter undersöka om de
leverantörer som kvarstår anses lämpliga för att ta sig an uppgiften. Därefter utvärderas
anbuden enligt fastställda kriterier och den leverantören som erlagt det lägsta priset,
alternativt det mest fördelaktiga budet, ska tilldelas kontraktet. Ett anbud som inte
uppfyller de fastslagna kriterierna i förfrågningsunderlaget får inte accepteras, inte heller
får den upphandlande myndigheten ta erbjudanden som inte efterfrågades i
förfrågningsunderlaget i beaktande vid tilldelningen. Efter tilldelningen ska den

192 Konkurrensverket (2012), LOU Kap. 3
193 Konkurrensverket (2012), LOU Kap. 6
194 Konkurrensverket (2012), LOU Kap. 7
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upphandlande myndigheten utan oskäligt uppehåll underrätta anbudsgivarna om vem som
vunnit upphandlingen och vilka skäl som ligger till grund för beslutet.195

1.1.4.4 Avtalsspärr och överprövningar
När ett tilldelningsbeslut har meddelats inträder en avtalsspärr, som gäller i minst tio
dagar, vilket innebär ett förbud mot att ingå ett avtal under tiden avtalsspärren gäller.
Om en leverantör känner sig förfördelad vid ett tilldelningsbeslut har han möjlighet att
överklaga beslutet och därmed få till stånd en överprövning. Avtalsspärren förlängs då
och gäller under överprövningsprocessen i förvaltningsrätten. Ett avtal kan
ogiltigförklaras av domstol om skäl finns, ett skäl för ogiltighet kan vara att kriterierna
har ändrats från de som gällde i förfrågningsunderlaget. En annan grund för ogiltighet kan
vara att en otillåten direktupphandling genomförts.196

1.1.4.5 Avslut
När avtalsspärren löpt ut och avtalet ingåtts är upphandlingen avslutad. Därmed inte sagt
att processen är slut, utan avslutet innebär att avtalet för upphandlingen tecknats och
prestationsutbytet mellan den upphandlande enheten och den vinnande motparten kan
påbörjas.197

1.1.4.6 Avtalets förvaltning och uppföljning
När en leverantör vunnit budgivningen och prestationsutbytet påbörjats talar man om
förvaltning av avtalet. Det innebär kortfattat att avtalets innehåll ska följas av respektive
part. Uppföljning av kontraktet innebär att den upphandlande enheten undersöker
huruvida de verkligen får valuta för pengarna. Det kan handla om att rätt kvalitet
levereras till det avtalade priset eller att inte leverantören kräver mer betalt för de
produkter och tjänster som avtalet gäller.198

195 Konkurrensverket (2012), LOU Kap. 16
196 Konkurrensverket (2012)
197 Ibid.
198 Wijkman, A. (2011)
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Bilaga 1.2 - Skillnader mellan offentliga
upphandlingar och privata företags inköp
LOU är en tvingande lagstiftning för offentlig upphandlande enheter, vilket innebär att de
måste följa den. Därför påverkar den deras arbetssätt med upphandlingar enligt
genomgången i bilaga 1.1. Privata inköpare styrs inte av tvingande regler likt hur LOU
reglerar vid offentliga upphandlingar. Istället gäller de dispositiva lagar som återfinns i
avtalsrätten, vilket gör att deras arbetssätt delvis skiljer sig åt vid inköp i jämförelse med
hur det ser ut vid offentlig upphandling.
Tyngdpunkterna vid offentlig upphandling ligger vid annonsering av upphandling och
kvalificering av anbudsgivare, därför allokeras den större delen av arbetsbördan vid
offentlig upphandling i den initiala fasen. När annonseringen är färdig granskas de
intresserade parterna och de som inte uppfyller kvalificeringskraven selekteras bort.199
Sedan kvarstår att utvärdera de inkomna buden utifrån de uppställda kraven som
fastställdes i annonseringen och acceptera det bud som evalueras högst, vilket vanligtvis
inte kräver lika stor arbetsbörda eftersom kriterierna redan är fastställda vid
annonseringsarbetet. Om det inkommer ett stort antal anbud blir dock arbetsbördan tyngre
vid utvärderingen, då de enligt LOU måste utvärdera samtliga anbud likvärdigt.200
Vid privata inköp läggs ofta större vikt i arbetsprocessen vid analysering av de inkomna
anbuden i syfte att etablera en grund för förhandling med de olika budgivarna.201
Arbetstiden allokeras därför ofta annorlunda än vid offentliga upphandlingar, då privata
aktörer inte är tvingade att lägga lika stor vikt vid annonsering och kvalificering.

Tabell 2, Skillnader mellan offentlig upphandling och privata inköp.
Källa: EFFSO

199 Konkurrensverket (2012)
200 LOU 1:9
201 Morgan Jansson, Skanska AB.
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Bilaga 2.1 – Utdrag från Molander s. 50-51
”Följande enkla exempel illustrerar hur effekten uppkommer.”
”Antag att det inkommer tre anbud från anbudsgivarna A, B och C med kvalitetsnivåerna
1, 3,5 respektive 4,5 och prisnivåerna 100, 150 respektive 250. Upphandlaren arbetar med
kvalitetsvikten 0,6 och prisvikten 0,4. Den sammanvägda poängen för de tre alternativen
blir då:
0,6 · 1 + 0,4 · 5 = 2,6
0,6 · 3,5 + 0,4 · 5 · 100/150 = 3,43
0,6 · 4,5 + 0,4 · 5 · 100/250 = 3,5.
Med dessa förutsättningar vinner alltså anbudet C. Anbudet A har alldeles för låg kvalitet
och har uppenbarligen inte med tätstriden att göra. Antag nu att A inte deltar i
anbudsgivningen. Värderingen utfaller då på följande sätt:
: 0,6 · 3,5 + 0,4 · 5 = 4,1
: 0,6 · 4,5 + 0,4 · 5 · 150/250 = 3,9. ”
”Med dessa förutsättningar vinner i stället B. Utfallet av anbuds-givningen beror alltså av
om det irrelevanta alternativet A deltar eller inte. ”
”Fenomenet kan också illustreras grafiskt som i figuren nedan. Kurvorna i figuren är så
kallade isokvanter, som förbinder kombinationer av priser och kvaliteter som
representerar samma värde för upphandlaren. När alla tre anbudsgivarna deltar och A
utgör utgångspunkten för beräkningen av priskomponenten, kommer C att värderas högre
än B (C ligger ovanför en kurva som B ligger under). När A elimineras och B tas till
utgångspunkt, kommer C att hamna under den isokvant som B ligger på (den streckade
kurvan i figuren), och B kommer att vinna anbuds-tävlingen.”

Bilaga 2.2 – Utdrag från Molander s.52-53
”Upphandling av konsultstöd i statlig myndighet”
”I en upphandling av konsultstöd till en statlig myndighet tillämpades en variant av den
gängse relativprisvärderingen, som innebar att anbudsgivare med en prisnivå lika med
medelpriset fick 10 prispoäng, medan de som hade 10 procents högre (lägre) pris fick 9
(11), de som hade 20 procents högre (lägre) pris fick 8 (12), etc. 0 var minimum. I
kvalitetsdimensionen sattes 80 poäng som maximum. Teoretiskt maximal totalsumma var
alltså 100.”
”Sju anbud inkom. Det vinnande anbudet nådde 75 kvalitets-poäng och hade en prisnivå
strax över medelvärdet (4,5 milj. kr.). Av övriga anbud nådde det kvalitetsmässigt näst
bästa nivån 65. Med den tillämpade formeln för sammanvägning av pris och kvalitet
skulle samma anbudsgivare ha vunnit även om det begärda priset hade varit 10,3 miljoner
kronor, det vill säga mer än dubbelt så högt som det faktiska. Det är svårt att tänka sig att
myndigheten i fråga i realiteten skulle ha varit beredd att betala denna summa. Med all
sannolikhet var man inte klar över vilka konsekvenser den valda formeln hade för
utgången av upphandlingen.”
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Bilaga 3- Frågeformulär
1. Förklara allmänt hur ert arbetssätt ser ut vid en upphandling- hur jobbar ni?
2. Hur länge har du arbetet med upphandling?
3. Tycker ni att regelverket kring offentlig upphandling lämpar sig för era
inköpsbehov?
Om ja- Vad anser ni är den största fördelen?
Om nej- På vilket sätt anser ni att den inte är anpassad efter era behov?
4. Anser ni att LOU främjar ett effektivt användande av offentliga medel i enlighet
med lagens uttalade syfte?
5. Hur bestäms utvärderingskriterierna, vikten av pris, kvalitet osv.?
6. Anser ni att det förekommer problem vid viktning av tilldelningskriterierna? Bör
det vara friare att senare i processen bestämma vilken vikt olika parametrar ska
ha vid en upphandling?
7. Anser ni att tröskelvärdena för tillämpningen av EU-direktiven bör höjas för att
öka era möjligheter till ett bra resultat vid upphandlingar?
8. Hur stor del av arbetsbördan lägger ni på annonsering, kvalificering, respektive
utvärdering i procent? Orsaker?
9. Anser ni att offentlig upphandling passar bättre för vissa områden än andra? Om
ni anser att det är så, ge ett förlslag på ett sådant område med en motivering till
varför ni anser att offentlig upphandling lämpar sig bättre för det området.
10. Skiljer sig arbetssättet åt beroende på vilket slags inköp ni ska göra?
11. Skulle ni önska ökade möjligheter till förhandling vid upphandlingar? I vilka
situationer skulle det vara extra viktigt?
12. Om du hade makt att förändra lagstiftningen kring offentlig upphandling, vilka
förändringar skulle du föreslå?
13. Ser ni några risker med att förändra LOU?
14. Har du någon gång känt att fel anbud har antagits till följd av en felaktig viktning
av pris, kvalitet och andra variabler?
15. Ger de nuvarande direktiven möjlighet för de upphandlande myndigheterna att
lyckas nå det bästa möjliga upphandlingsresultatet?
16. Kan privata företags vinstsökande eller kommersiella grundsyn antas utgöra
tillräckliga drivkrafter för att garantera att de genomför en objektiv och rättvis
upphandling?
17. Vilka fördelar ser ni med LOU?
18. Vilka nackdelar ser ni med LOU?
19. Teori- Har ni sett Kraljics inköpsmodell tidigare? Har ni använt er av den? Rent
spontant- tycker ni att hans idéer överensstämmer med er syn på inköpsstrategier?
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