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Abstract 

Purpose: Public purchasing is a potentially large business opportunity for many businesses, 

but the participation of small and medium-sized firms (SMEs) is low. The purpose of this 

study is to explore the barriers and opportunities of public procurement that SMEs and public 

purchasers experience. A plan of action for public purchasers and SMEs to commonly 

increase SMEs participation in public procurement is formulated based on the findings. 

Method: Qualitative interviews with both public purchasers and representatives for local 

SMEs are performed to answer the research question of how local SMEs and public 

procurement divisions jointly can increase SMEs participation in public procurement.  

Findings: The results are presented separately for public purchasers and SMEs, but the 

picture they are painting are coherent. Both procurers and SMEs testify to a difficult 

regulatory framework that is very resource intensive. The procurers perceive multiple benefits 

when sourcing from local SMEs, but the SMEs experience is that factors such as service and 

quality seldom is taken into consideration in public procurements. Procurers and SMEs both 

declare that procurement processes are of poor quality, where the procurers stresses the lack 

of resources needed and SMEs testify to poorly written tender documentations and a lack of 

knowledge about the good or the service that is the subject to the procurement.  

Conclusions: Previous studies have stated that the problems in public procurement 

experienced by SMEs that were brought to attention twenty years ago are still present. The 

findings of this study are coherent with that statement, since many of the experienced barriers 

and opportunities that are articulated by procurers and SMEs are consistent with previous 

research. The practical contribution of this study consists of a plan of action to enhance 

cooperation between municipalities and SMEs with the aim to increase local SMEs 

participation in public procurement. The plan of action is divided in three parts; to initiate a 

local cooperation, to update the local policy of public procurement and to evaluate the way 

public procurement is organized.   

Limitations: The study has been executed in a geographical limited area and only covered 

parts of the public sector, given the orientation towards Swedish municipalities.  

Keywords: Public procurement, SME, local economic development, local government, public 

purchasing, policy, tendering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syfte: Trots att offentliga inköp är en potentiellt stor affärsmöjlighet för många företag är det 

få små- och medelstora företag som faktiskt deltar i offentlig upphandling. Studiens syfte är 

därför att undersöka vilka hinder och möjligheter som småföretagare respektive upphandlare 

upplever med offentlig upphandling. Utifrån detta formuleras en handlingsplan för hur lokala 

småföretag och upphandlande enheter gemensamt kan bidra till att öka småföretagares 

deltagande i offentliga upphandlingar.  

Metod: För att svara på forskningsfrågan hur lokala småföretagare och upphandlande enheter 

gemensamt kan arbeta för att öka småföretagares deltagande i offentliga upphandlingar har 

kvalitativa intervjuer genomförts med upphandlare och representanter för lokala småföretag.  

Resultat: Resultatet presenteras upphandlare och företagare var för sig, men bilden de ger av 

offentlig upphandling är samstämmig. Både upphandlare och företagare upplever att 

upphandlingsprocessen är krånglig och resurskrävande. Upphandlarna anger flertalet 

upplevda fördelar med att handla från lokala småföretag, medan företagarna upplever att det 

sällan tas hänsyn till exempelvis service och kvalitet i offentliga upphandlingar. Generellt 

upplever de en dålig kvalitet på upphandlingsarbetet, där upphandlarna uppger att de saknar 

de resurser som krävs och företagen vittnar om knapphändiga förfrågningsunderlag och brist 

på kunskap kring varan eller tjänsten som upphandlas. 

Slutsats: I tidigare studier har påpekats att de problem små- och medelstora företag upplever 

med offentlig upphandling uppmärksammades redan för tjugo år sedan, men att problemen 

trots det fortfarande är desamma. Resultatet från denna studie stödjer detta påstående, då 

många av de upplevda hindren och möjligheterna som anges är samstämmiga med tidigare 

forskning. Det praktiska bidraget i denna studie består i en handlingsplan för att öka 

samverkan mellan kommuner och småföretagare i syfte att öka de små, lokala företagens 

deltagande i offentliga upphandlingar. Handlingsplanen består av tre delar; att initiera en lokal 

samverkan, uppdatera upphandlingspolicyn samt utvärdera upphandlingsorganisationen.  

Begränsningar: Studien har genomförts inom ett geografiskt begränsat område och endast 

behandlat en del av offentlig sektor i och med sin inriktning på svenska kommuner. Eftersom 

en ny lagstiftning om offentlig upphandling trädde i kraft vid årsskiftet 2016/2017 har dess 

effekt inte kunnat beaktas i denna studie, då de erfarenheter respondenterna redogör för 

bygger på upphandlingar då äldre lagstiftning gällde.  

Nyckelord: Offentlig upphandling, små- och medelstora företag, lokal ekonomisk tillväxt, 

lokala myndigheter, offentliga inköp, policys, anbud.   

 

 

 

 

 

 



Förord 
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1 Inledning 

Ämnet offentlig upphandling introduceras och problematiseras i och med små- och 

medelstora företagares låga deltagande i offentliga upphandlingar, vilket mynnar ut i det 

funna teoretiska gapet. Studiens syfte och avgränsning presenteras utifrån förevisat problem.  

1.1 Introduktion 

I början av 2017 presenterade den Parlamentariska landsbygdskommittén sitt slutbetänkande 

för regeringen. Uppdraget var att lämna förslag på inriktning och utformning av en 

sammanhållen politik för att långsiktigt och hållbart utveckla de svenska landsbygderna (SOU 

2017:1, s. 57-58). De svenska landsbygderna är och har varit väldigt viktiga för svensk 

ekonomi, men för att människor ska vilja bo och verka på landsbygden krävs tillgång till både 

kommersiell och offentlig service (SOU 2017:1, s. 145). De båda är ömsesidigt beroende av 

varandra för fortsatt överlevad och möjlighet till ekonomisk tillväxt. Eftersom små- och 

medelstora företag är viktiga för den ekonomiska tillväxten och står för den största delen av 

sysselsättningen (Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 231) är det vanligt att stater erbjuder 

olika former av företagsstöd (Preuss, 2011, s. 789). En ofta förbisedd form av företagsstöd är 

dock att stödja företagen genom att handla av dem (Edler & Georghiou, 2007, s. 949), trots att 

offentlig sektor skulle innebära en stor affärsmöjlighet för små- och medelstora företag 

(Loader, 2013, s. 40).      

Sverige har en relativt stor offentlig sektor (Knutsson, Mattisson, Ramberg, & Tagesson, 

2008, s. 295) som årligen uppgår till nästan 650 miljoner kronor eller en femtedel av Sveriges 

bruttonationalprodukt. Trots att offentlig sektor utgör en viktig affärsmöjlighet för svenska 

företag (Svenskt Näringsliv, 2017) är det relativt få som faktiskt utnyttjar denna möjlighet. 

Enligt Tillväxtverket har endast 12 procent av svenska småföretag deltagit i en offentlig 

upphandling under de senaste 12 månaderna, en siffra som legat konstant sedan år 2008 

(Tillväxtverket, 2016). Vad beror då det låga deltagandet på? Tidigare forskning har funnit en 

mängd hinder för små- och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar. Ett av 

dessa hinder är att det ofta är dyrare för företagen att delta i offentlig upphandling än att delta 

i upphandlingen av liknande projekt inom den privata sektorn (Karjalainen & Kemppainen, 

2008, s. 231). En annan, som också hänger ihop med den första, är att offentlig upphandling 

alltid sker inom ett komplext ramverk av lagar och regler (Loader, 2005, s. 19).  

EU har uppmärksammat detta problem och har instruerat sina medlemsländer att uppmuntra 

små- och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling (Reijonen, Tammi, & 

Saastamoinen, 2016, s. 468). EU har också utarbetat nya upphandlingsdirektiv med syftet att 

minska stelbentheten, förenkla processen och underlätta för mindre aktörer (Svenskt 

Näringsliv, 2017). Vid årsskiftet 2016/2017 trädde till följd av detta nya upphandlingslagar i 

kraft (Upphandlingsmyndigheten, 2017) där fokus har varit att öka möjligheterna till 

förhandling, öka kvaliteten samt minska byråkratin (Flintberg, 2015, s. 22). Enligt Svenskt 

Näringslivs (2017) upphandlingsexpert är det dock tveksamt om syftet med direktivet 

kommer att uppnås genom de nya lagarna, bland annat på grund av att det tillkommer ny 

pappersexercis.  

1.2 Problematisering 

Små- och medelstora företag spelar en viktig roll för sysselsättningen och ekonomin som 

helhet i EU. De står för över 99 procent av det totala antalet företag inom EU och förser över 

100 miljoner människor med arbete (Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 231). Förutom att 

bidra till ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning genererar de också icke-ekonomiska 

bidrag, exempelvis genom att minska social exkludering (Preuss, 2011, s. 787). Idag lever 
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minst hälften av Sveriges befolkning på landsbygden och i glesbefolkade områden 

(Blöchliger & Charbit, 2008, s. 268). Det finns dock stora skillnader mellan utbudet av 

service mellan landsbygder och mer tätbefolkade områden, något som inte stämmer överens 

med ambitionen att förutsättningarna till ett gott liv och möjligheten att utvecklas ska vara 

likvärdiga oavsett var man bor (SOU 2017:1, s. 58-59).  

På grund av den väsentliga roll landsbygderna spelar i svensk ekonomi är det viktigt att 

människor kan bo och verka på landsbygden (SOU 2017:1, s. 161). Kommuner på den 

svenska landsbygden lider dock av minskande befolkningstal, en minskad skattebas på grund 

av en omfattande urbanisering (Hanes, 2015, s. 65) och en ökad andel åldrande befolkning 

(Blöchliger & Charbit, 2008, ss. 268-269) där allt färre sysselsatta ska försörja allt fler unga 

och äldre (SOU 2017:1, s. 158). Små- och medelstora företag spelar en viktig roll i en lokal 

ekonomi, eftersom deras betydelse som arbetsgivare är så stor. Entreprenörskap och 

småföretagande har fått stor uppmärksamhet på såväl EU-nivå som i enskilda länder. I många 

länder finns en tradition av att försöka stimulera entreprenörskap med allt från att hjälpa till 

med finansiering, rådgivning, subventioner av forsknings- och utvecklingsarbeten till olika 

typer av teknologiparker (Preuss, 2011, s. 789). Att stödja entreprenörskap genom 

upphandling är dock en typ av företagsstöd som ofta förbises (Edler & Georghiou, 2007, s. 

949). 

Offentlig upphandling står för mellan 9 och 25 procent av OECD-länders 

bruttonationalprodukt (Preuss, On the contribution of public procurement to entrepreneurship 

and small business policy, 2011, s. 788) och innebär stora möjligheter för alla företag 

(Loader, 2013, s. 40). Under senare år har också trenden att utkontraktera delar av offentlig 

sektor ökat möjligheterna för små- och medelstora företag att bli leverantörer till offentlig 

sektor (Preuss, On the contribution of public procurement to entrepreneurship and small 

business policy, 2011, s. 788). Trots att majoriteten av de europeiska företagen är små- eller 

medelstora deltar de i mycket begränsad omfattning på den offentliga marknaden (Bovis, 

1998, s. 233). Faktorer som påverkar små- och medelstora företags deltagande i offentlig 

upphandling har diskuterats i stor utsträckning på såväl nationell nivå som i flertalet EU-

länder (Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 238), och Preuss (2011, s. 805) menar att 

andelen offentliga kontrakt som går till små- och medelstora företag helt visst kan ökas. 

Redan för tjugo år sedan visade studier att små företag hindrades från att bli leverantörer till 

offentlig sektor eftersom de saknade den tid och de pengar som krävdes för den komplicerade 

anbudsprocessen (Loader, 2013, s. 39).  

Småföretagarna själva anser att de ofta missgynnas jämfört med större företag i sin önskan att 

bli leverantörer till offentliga organisationer (Loader, 2005, s. 24). Det finns också andra 

problem för småföretagare som önskar delta i offentlig upphandling, ett av dem är offentlig 

sektors aggregerande av utgifter för att uppnå stordriftsfördelar (Preuss, 2011, s. 791). 

Offentliga organisationer uppmuntras till att samarbeta och aggregera sina behov för att 

maximera köpkraften och därmed uppnå ett högre värde. Sådana samordnade upphandlingar 

skapar ofta behov som är större än vad små- och medelstora företag har kapacitet att uppfylla 

(Loader, 2005, s. 20). I Sverige finns exempelvis SKL Kommentus Inköpscentral vars uppgift 

är att samordna inköp för hela den kommunala samt den landstingskommunala sektorn (SKL 

Kommentus, 2014) och Husbyggnadsvaror HBV Förening som samordnar upphandlingar av 

produkter och tjänster för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag (Husbyggnadsvaror HBV 

Förening, 2014).  

Det faktum att små- och medelstora företag fortfarande är underrepresenterade bland 

offentliga kontrakt fick regeringen i Storbritannien att initiera försök att angripa 

problematiken, däribland genom att sätta upp ett mål där 25 % av deras totala inköp skulle ske 
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hos små- och medelstora företag (Loader, 2015, s. 107). Trots detta och andra initiativ till att 

försöka öka små- och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling menar Loader 

(2013, s. 39) att bristen på framsteg innebär att sambandet mellan offentliga upphandlare och 

små leverantörer är fortsatt aktuellt. Offentlig sektor har genom sina inköp stora möjligheter 

att stödja entreprenörskap (Loader, 2005, s. 17; Preuss, 2011, s. 788). När små- och 

medelstora företag får möjlighet att oftare delta i offentlig upphandling och potentiellt bli 

offentliga leverantörer kan de utnyttja den affärsmöjlighet offentlig sektor innebär, och bidra 

till ökad tillväxt och sysselsättning på orten (Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 230). 

1.3 Teoretiskt gap 

Generellt sett har offentlig upphandling inte genererat så mycket akademisk uppmärksamhet 

och betydligt mindre än vad privat upphandling genererat (Bergman & Lundberg, 2013, s. 74; 

Telgen, Harland, & Knight, 2007, s. 16). Inte heller de svårigheter som små- och medelstora 

företag möter i sina ambitioner att delta i offentlig upphandling har studerats i någon större 

utsträckning (Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 230). Loader (2011, s. 239) menar att det 

finns vissa förhållanden som gör det möjligt för mindre företag att frodas, men att forskning 

behövs för att se i vilken utsträckning dessa förhållanden råder på marknaden. Området är 

viktigt eftersom offentliga organisationer kan antas vara positiva till att uppmuntra mindre 

aktörer att delta i offentlig upphandling, tack vare deras positiva effekt på den lokala 

ekonomin (Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 230). I mina litteratursökningar har jag hittat 

få studier som behandlar offentlig upphandling för svenska kommuner och svenska små- och 

medelstora företag på lokal nivå. De svenska studier jag funnit har fokuserat på effekten av 

användandet av olika utvärderingskriterier (Bergman & Lundberg, 2013; Lundberg & 

Bergman, 2017; Stake, 2016). Detta innebär att det finns ett så kallat teoretiskt gap där det 

finns behov av ytterligare studier. Som tidigare nämnts har också ny lagstiftning trätt i kraft 

från och med 1 januari 2017, vilket gör det ständigt aktuella området extra intressant.  

1.4 Problemformulering 

Hur kan lokala småföretagare och upphandlande enheter samverka för att öka 

småföretagarnas deltagande i offentliga upphandlingar?  

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka hinder och möjligheter som småföretagare 

respektive upphandlare upplever med offentlig upphandling. Detta för att kunna formulera en 

handlingsplan för hur lokala småföretagare och upphandlade enheter gemensamt kan bidra till 

att öka småföretagares deltagande i offentliga upphandlingar.  

1.6 Avgränsning 

Studien begränsas till att endast omfatta Lag (SFS 2016:1145) om offentlig upphandling 

(benämns hädanefter LOU) och inte beakta övriga upphandlingslagar. Studien begränsas även 

till svenska landsbygdskommuner, eftersom det är dessa kommuner som lider av minskande 

befolkningstal och minskad skattebas (Hanes, 2015, s. 65). I fokus är också svenska små- och 

medelstora företag eftersom det är dessa som i stor utsträckning bidrar till den lokala 

ekonomin genom ökad tillväxt och sysselsättning (Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 230) 

men som i liten utsträckning deltar i offentlig upphandling (Tillväxtverket, 2016).  

EU:s definition av mikro-, små och medelstora företag är företag med färre än 250 anställda, 

en omsättning på mindre än 50 miljoner Euro och en balansomslutning på mindre än 43 

miljoner Euro (Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 231).  I den fortsatta studien har jag valt 
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att använda små- och medelstora företag och småföretagare synonymt för att variera 

språkbruket och underlätta läsningen.  

Som tidigare nämnts har också ny lagstiftning trätt i kraft från och med 1 januari 2017. I min 

studie kommer dock inte effekterna av dessa lagändringar att framkomma, men det är 

intressant att se om de förändringar som lagstiftningen innebär sammanfaller med de problem 

företagen upplever.  
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2 Teoretisk metod 

Redogörelse för de teoretiska metodvalen med val av ämne, förförståelse, den valda 

kvalitativa forskningsstrategin samt studiens perspektiv och källkritik.  

2.1 Val av ämne 

Genom mitt arbete har jag kommit i kontakt med och själv deltagit i offentliga upphandlingar 

och har därigenom fått insikt i vilket omdiskuterat och komplext ämne det är. Utifrån min 

erfarenhet är det många tjänstemän i mindre kommuner som arbetar med offentlig 

upphandling som något utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Det innebär att de inte har den 

tid och de resurser som krävs, men också att de genomför upphandling så pass sällan att de 

inte kan bli riktigt bra på det. Utifrån min egen erfarenhet och min egen brist på kunskap om 

området har det kommit att bli ett ämne som jag intresserar mig för. Jag upplever också att det 

är ett omdiskuterat ämne, såväl hos tjänstemän som bland de lokala företagen.  

Förutom det intresse jag fått genom min profession är jag också glesbygdsbo och har således 

ett intresse av att den svenska landsbygden fortsatta överlevnad. De svenska 

landsbygdskommunerna är också beroende av att människor bor och skattar i dessa 

kommuner. För att det ska vara möjligt är det viktigt att människor kan försörja sig på 

landsbygden och där spelar de lokala småföretagen en viktig roll genom att bidra till 

sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten. Eftersom svensk offentlig sektor är en dåligt 

utnyttjad affärsmöjlighet för småföretagarna ser jag det som viktigt och intressant att 

undersöka vad man kan göra för att öka deltagandet i offentlig upphandling, och genom ett 

ökat deltagande också potentiellt öka andelen upphandlingar som vinns av små lokala aktörer. 

Möjligen kan man då skapa en dominoeffekt som resulterar i att fler människor får möjlighet 

att bo och verka på den svenska landsbygden.  

2.2 Förförståelse 

Förförståelse är den uppfattning man som forskare har om företeelsen man studerar, en 

uppfattning som man exempelvis fått genom tidigare egna erfarenheter men även genom 

annat vetenskapligt arbete eller utbildningar (Holme & Solvang, 1997, s. 95). Mitt arbete med 

offentliga upphandlingar i en liten glesbygdskommun har förutom inverkan på mitt ämnesval 

även inverkat på min förförståelse. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 260) är det viktigt 

att kännedom om sin förförståelse och skriva om den i studien, för att kunna reflektera över 

sina egna bidrag till skapandet av kunskap. Genom min utbildning inom företagsekonomi har 

jag en förförståelse av ekonomiska teorier och vilka bidrag små- och medelstora företag, 

främst genom sysselsättning, ger till den lokala ekonomin. Min förförståelse av offentlig 

upphandling präglas av de upphandlingar jag själv deltagit i samt de attityder som 

medarbetare och chefer har till offentlig upphandling. Jag är medveten om att denna 

förförståelse kan skilja sig från den uppfattning småföretagarna har, eftersom de befinner sig i 

en annan situation när de kommer till offentliga upphandlingar. Min förförståelse utgår från 

upphandlarna eller beställarnas sida, medan småföretagarna som deltar i studien istället är 

potentiella leverantörer.  

Jag är medveten om att mina egna känslor och upplevelser påverkar både intervjufrågorna och 

den tolkning jag gör av svaren, i likhet med vad Wallén (1996, s. 76) skriver. Jag har ansett 

det viktigt att tydligt ta avsteg från min profession i intervjusituationerna, dels försöka 

undvika att ta med mig egna känslor eller åsikter in i intervjuerna men också för att de 

företagare som intervjuas inte ska känna att det de säger under intervjun kan påverka mitt 

framtida förhållande till dem i mitt yrkesmässiga liv. Risken för detta är dock mindre 

eftersom jag inte själv ansvarar för upphandlingar i min profession.  
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2.2.1 Verklighetssyn 

Det finns två ontologiska synsätt, dessa är objektivism och konstruktionism. Inom 

objektivismen ser man förekomsten av sociala företeelser och deras betydelse som oberoende 

av sociala aktörer. Inom konstruktionismen däremot menar man att de sociala aktörerna 

skapar de sociala företeelserna och dess mening. Dessa företeelser inte bara skapas genom 

socialt samspel utan revideras också ständigt (Bryman, 2011, ss. 36-37). I denna studie utgår 

min verklighetssyn från konstruktionismen, som också är sammankopplad med den 

kvalitativa forskningsansatsen, eftersom den ser den sociala verkligheten som skapad av 

individerna i den och under ständig förändring (Bryman, 2011, s. 40). I denna studie innebär 

min verklighetssyn att de upplevda hindren och möjligheterna med offentlig upphandling 

skapas och påverkas av människorna själva och deras samspel, istället för att upplevelserna är 

oberoende av de sociala aktörer som arbetar med offentlig upphandling.  

2.2.2 Kunskapssyn 

Till den kvalitativa forskningstraditionen hör främst de hermeneutiska och fenomenologiska 

forskningsmetoderna. Hermeneutik handlar om tolkning av innebörder och kan innebära allt  

från att tolka texter och symboler till handlingar och upplevelser. Eftersom mitt syfte är att 

undersöka vilka möjligheter och hinder småföretagare och upphandlare upplever i offentlig 

upphandling skulle fenomenologin, där upplevelsen är central (Wallén, 1996, s. 35), kunna 

vara användbar. Denna tradition avstår dock från att relatera subjektiva fenomen till 

företeelser i yttervärlden (Wallén, 1996, s. 35), vilket skulle innebära att exempelvis en 

företagares upplevelse av ett hinder inte får relateras till faktiska företeelser som skulle kunna 

förklara upplevelsen. Av denna anledning har jag istället utgått från den hermeneutiska 

forskningsmetoden.  

I en hermeneutisk forskningsmetod är tolkningen av mening det centrala, i syfte att få en 

gemensam och giltig förståelse av meningen i en text. Intervjuerna analyseras som texter som 

ger forskaren möjlighet att se bortom intervjusituationen och ägna uppmärksamhet till 

sammanhanget som förmedlas (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 66-67). En hermeneutisk 

tolkning växlar mellan ett del- och ett helhetsperspektiv, där varje ny del kan användas för att 

förstå tidigare delar på ett nytt sätt och där man växlar mellan att tolka den delen man arbetar 

med för tillfället och den helhet som växer fram (Wallén, 1996, s. 33). Att förståelsen ökar när 

delar relateras till helheten och vice-versa är den hermeneutiska cirkelns princip (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 226). Alla dessa tolkningar sker i förhållandet till sammanhanget 

(Wallén, 1996, s. 34). Detta innebär att svaren på enskilda intervjufrågor relateras till hela 

intervjun, och intervjuns helhet påverkar också hur svaren på enskilda intervjufrågor tolkas.  

2.3 Vetenskaplig ansats 

Som vetenskapliga ansatser finns två olika angreppssätt; deduktiva och induktiva ansatser där 

den deduktiva ansatsen är den mest formaliserade. I den deduktiva ansatsen härleder vi 

hypoteser som prövas med empiriska undersökningar och stärker eller försvagar tilliten till 

teorin (Holme & Solvang, 1997, s. 51). I mina litteratursökningar har jag funnit en del 

forskning kring hinder och möjligheter som små- och medelstora företag upplever med 

offentlig upphandling, och skulle således kunna använda den tidigare forskningen för att 

härleda hypoteser att pröva i den empiriska delen av studien. Detta begränsar dock min studie 

till att testa tidigare funna svårigheter i den kontext jag önskar studera. Eftersom jag önskar 

förstå vilka hinder och möjligheter småföretagare respektive upphandlare ser med offentlig 

upphandling finner jag den induktiva ansatsen mer ändamålsenlig för min studie.  

Den induktiva ansatsen kan också kallas för upptäcktens väg. Här är inte teoriutvecklingen 

utgångspunkten för forskningen, utan en process som förutsätter den och utvecklas parallellt 
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med att vi samlar in empirisk data (Holme & Solvang, 1997, s. 57). I en induktiv ansats utgår 

man från empirin och drar teoretiska slutsatser utifrån denna (Wallén, 1996, s. 47). I denna 

studie innebär det att en inledande litteraturstudie har genomförts för att utveckla den 

vetenskapliga bakgrunden i problembeskrivningen samt lägga grunden för intervjuguiderna 

som använts. Litteraturstudien har sedan fortsättningsvis genomförts parallellt med den 

empiriska delen av studien, det vill säga intervjuerna.  

Induktiva ansatser har kritiserats för att i stort sätt inte innehålla något annat än empiriskt 

material (Wallén, 1996, s. 47). I denna studie ämnar jag dock bidra med ny kunskap genom 

att jämföra empiriskt insamlat material med den teoretiska bakgrund jag funnit genom 

litteraturstudier samt den nya lagstiftningen på området. I induktiva ansatser betonas att 

datainsamlingen ska ske förutsättningslöst, men kritiker menar att det inte är möjligt eftersom 

man redan i avgränsningen av problemet gör en form av teoretiskt ställningstagande. För att 

kunna veta vad man ska undersöka krävs en teoretisk förförståelse (Wallén, 1996, s. 89), 

vilket i denna studie är den inledande litteraturstudien.  

2.4 Forskningsstrategi  

Jag har valt en kvalitativ forskningsstrategi eftersom jag vill försöka förstå vad som påverkar 

småföretagares deltagande i offentlig upphandling.  Genom att samla in information i en 

kvalitativ forskningsstrategi kan vi nå en djupare förståelse av problemet vi studerar, men 

även beskriva sammanhanget som problemet ingår i (Holme & Solvang, 1997, s. 14). Studien 

syftar till att undersöka vilka hinder och möjligheter småföretagare respektive upphandlare 

upplever med offentlig upphandling. Eftersom det handlar om respondenternas upplevelser är 

en kvalitativ studie mer ändamålsenlig än en kvantitativ (Wallén, 1996, s. 73). I kvalitativa 

metoder är det forskarens tolkning eller uppfattning av informationen som står i fokus, 

information som vi till skillnad från i kvantitativa metoder inte kan eller bör omvandla till 

siffror och mängder (Holme & Solvang, 1997, s. 76). Den kvalitativa ansatsen präglas av att 

man försöker tolka helheten utifrån en del, de fragment man har tillgång till (Wallén, 1996, s. 

73). Eftersom jag inte har praktisk möjlighet att intervjua samtliga företag och upphandlare 

får jag endast tillgång till ett fragment av all kunskap, men försöker utifrån denna tolka 

helheten vilket gör en kvalitativ metod lämplig.  

Ytterligare en anledning till att jag valde en kvalitativ forskningsstrategi med fokus på 

förståelse, framför en kvantitativ strategi där jag kunde uppnått högre generaliserbarhet, är 

den låga svarsfrekvens som uppmätts på enkäter riktade mot små- och medelstora företag. 

Eftersom små- och medelstora företag har lite tid att ägna sig åt annat än sina kärnaktiviteter 

prioriteras enkäter ofta bort (Poon, 2000, s. 76). Genom att istället välja en kvalitativ 

forskningsstrategi och boka intervjuer med småföretagarna och upphandlarna ökar jag 

möjligheten till att faktiskt få svar, då det kan anses vara lättare att bortse från ett mail 

innehållandes en enkät jämfört med en personlig förfrågan om en intervju. På så sätt undviker 

jag också den mer opersonliga kontakten som ifyllandet av en enkät ger och får ta del av 

exempelvis respondenternas ansiktsuttryck och gester.   

2.5 Studiens perspektiv 

Studien utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv med fokus på småföretagande och 

offentlig upphandling på lokal, kommunal nivå. Studien utgår från antagandet om att det råder 

ett ömsesidigt beroende mellan offentlig sektor och småföretagare. Småföretagare är beroende 

av offentlig service såsom förskola, skola och äldreomsorg för att kunna locka till sig 

arbetskraft, medan kommunerna är beroende av att det finns ett livskraftigt näringsliv som 

bidrar till sysselsättningen och därmed skattekraften i kommunen.   
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I och med min masterutbildning i ledarskap och organisation, där denna uppsats utgör 

examensarbete, har studien även ett organisations- och ledarskapsperspektiv. Hur arbetet med 

offentlig upphandling ser ut, såväl hos kommuner, kommunala bolag som små- och 

medelstora företag, är beroende av hur det organiseras och leds. I slutändan handlar det ofta 

om prioritering av resurser, där min erfarenhet är att arbetet med offentliga upphandlingar ofta 

hamnar ganska långt ner i prioriteringsordningen och kvaliteten på upphandlingarna blir 

därefter.  

2.6 Val av teorier 

Teorier ska sätta ramarna för det studerade fenomenet, olika väsentliga drag, hur olika delar 

och förhållanden hänger ihop, hur de förklaras och hur fenomenet ska uppfattas (Wallén, 

1996, s. 52). Utifrån studiens perspektiv har jag valt teorier som dels förklarar bakgrunden t ill 

hur det ömsesidiga beroendet mellan offentlig sektor och småföretagare ser ut, i form av 

teorier kring ekonomisk tillväxt på lokal nivå. Utöver detta förklaras regelverket kring 

offentlig upphandling och några av de nyheter som introduceras i och med det nya 

upphandlingsdirektivet. Slutligen presenteras teorier från tidigare forskning kring vilka hinder 

och möjligheter småföretagare respektive offentliga upphandlare ser med offentlig 

upphandling, samt olika förslag till lösningar utifrån tidigare forskning.  

2.7 Litteratursökning 

Jag började med att läsa böcker inom ämnet offentlig upphandling, likt Bryman (2011, s. 117) 

föreslår, för att få uppslag och förslag på nyckelord. Litteratursökningen har gjorts via Umeå 

Universitetsbibliotek och Google Scholar där jag använt nedan uppräknade nyckelord för att 

söka relevant litteratur. Några av de databaser över vetenskapliga artiklar som använts är 

Emerald Insight, SAGE Journals, ScienceDirect, Taylor & Francis Online som jag haft 

tillgång till via Umeå Universitetsbibliotek. När jag funnit artiklar som har pekat på ett 

forskningsgap har jag gått vidare och sökt på dem i Google Scholar för att se artiklar som 

citerat den ursprungliga artikeln. Jag har sedan gått igenom de artiklarna för att se vilka av 

dessa som kan vara intresse för min studie, och för att se hur forskningen framskridit. Detta 

för att få så mycket ny och aktuell forskning som möjligt. Utöver vetenskapliga artiklar har 

jag även använt mig av källor som Statens Offentliga Utredningar, böcker i ämnet, lagtext 

samt information från svenska, offentliga organ såsom Sveriges Kommuner och Landsting, 

Upphandlingsmyndigheten med mera.  

Nyckelorden som använts är i huvudsak följande: public procurement, SMEs, local economic 

development, local government, public purchasing, policy, tendering.  

2.8 Källkritik 

Utöver de empiriska resultaten används sekundärkällor i form av vetenskapliga artiklar. Dessa 

är dock granskade innan publicering vilket ökar sannolikheten för att informationen som 

återges är riktig. Utöver dessa vetenskapliga artiklar har jag även använt mig av andra källor 

(se avsnittet ovan), men då merparten av de källorna är från offentliga organ anser jag att även 

denna information är säker att använda. De böcker jag använt handlar om offentlig 

upphandling och grundar sig i den lagtext som finns utgiven i Svensk Författningssamling, 

vilket även det är en offentlig källa.  

De utförda intervjuerna är så kallade primärkällor (Holme & Solvang, 1997, s. 132) eftersom 

de själva redogör för ett sammanhang de är delaktiga i. Detta stärker också deras 

användbarhet (Holme & Solvang, 1997, s. 135). Eftersom jag träffat respondenterna 

personligen och har haft kännedom om dem sedan tidigare underlättas 
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ursprungsbedömningen, det vill säga om källan verkligen är det den utger sig för att vara 

(Holme & Solvang, 1997, s. 131).  

Som en typ av källkritik kan bedömningar göras av informationskvaliteten, eftersom 

tolkningar av exempelvis utskrifter av samtal saknar värde om de inte är autentiska eller 

återgivna korrekt (Wallén, 1996, s. 85). För att säkerställa att intervjuerna är korrekt återgivna 

har jag lyssnat igenom alla intervjuerna flera gånger för att korrigera felaktigheter i första 

transkriberingen.  
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3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller bakgrund till studien med teorier om lokal 

ekonomisk tillväxt och offentlig upphandling. Slutligen presenteras de hinder och möjligheter 

med offentlig upphandling som tidigare forskning funnit, samt förslag till lösningar. 

Den svenska landsbygden är viktig för svensk ekonomi, men för dess överlevnad krävs att 

människor vill bo där. För att det ska vara möjligt krävs både en kommersiell men också en 

offentlig service, de två är således beroende av varandra för både fortsatt överlevnad och 

möjlighet till ekonomisk tillväxt (SOU 2017:1, s. 145). Som tidigare nämnts använder 

offentlig sektor olika typer av företagsstöd för att stötta små- och medelstora företag och på så 

vis bidra till ekonomisk tillväxt (Preuss, 2011, s. 789). En typ av företagsstöd som inte 

använts i så stor utsträckning är dock att göra sina inköp hos dessa företag (Edler & 

Georghiou, 2007, s. 949). Den teoretiska referensramen innehåller därför dels teorier kring 

lokal ekonomi och ekonomisk tillväxt och dels det ramverk inom vilket offentliga inköp görs, 

nämligen lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Slutligen presenteras resultatet 

från en litteraturgenomgång av vilka hinder och möjligheter småföretagare och upphandlare 

upplever med offentlig upphandling.  

3.1 Lokal ekonomi 

För att människor ska vilja bo och verka på landsbygden krävs det dels tillgång till 

kommersiell service och dels tillgång till välfärdstjänster. Det är svårt att locka till sig nya 

invånare och företag samt skapa tillväxt om det saknas välfärdstjänster i form av förskolor 

och skolor, och kommersiell service i form av butiker för dagligvaror och bensinstationer 

(SOU 2017:1, s. 145). En region måste vara av en viss befolkningsstorlek för att kunna stödja 

regionens affärsinrättningar (Hanes & Wikström, 2008, s. 594). Det ena ger det andra, om 

mer människor flyttar till och bor på landsbygden ger det i sin tur bättre underlag för både den 

kommersiella och den offentliga servicen (SOU 2017:1, s. 135). En landsbygds överlevnad 

bygger således på två byggstenar, den kommersiella servicen i form av ortens näringsliv och 

den offentliga servicen i form av välfärdstjänster.  

Idag lever minst hälften av Sveriges befolkning på landsbygden och i glesbefolkade områden, 

och skillnaden i kostnad för offentlig service mellan tätbefolkade och glesbefolkade områden 

är markant (Blöchliger & Charbit, 2008, s. 268). Svenska landsbygdskommuner lider av 

minskande befolkning och därmed en minskande skattebas på grund av en omfattande 

urbanisering (Hanes, 2015, s. 65). Urbaniseringen har varit en trend runt om i västvärlden 

ända sedan den industriella revolutionen, och i många år sågs landsbygden generellt som 

något överblivet medan all utveckling centraliserades till städerna. Likt Sverige syns runt om i 

Europa en polariserad utveckling där stora distrikt avbefolkas medan andra områden, i 

huvudsak kring stora och medelstora städer, ökar i befolkningsmängd (Eliasson, Westlund, & 

Johansson, 2015, ss. 693-694). Att också globaliseringen ökar innebär att den internationella 

konkurrensen hårdnar och centraliseringen och kraven på storskalighet drivs av 

priskonkurrensen utanför Sverige. Globaliseringen har också ökat kraven på kortare ledtider, 

större flexibilitet och krav på närhet till leverantörerna (SOU 2017:1, s. 73).  

3.1.1 Offentlig service 

I Sveriges relativt stora offentliga sektor utförs huvuddelen av uppgifterna i de svenska 

kommunerna (Knutsson, Mattisson, Ramberg, & Tagesson, 2008, s. 295). De svenska 

kommunerna har, liksom i övriga skandinaviska kommuner uppgiften att förse sina 

medborgare med all huvudsaklig social välfärd och utbildning (Sörensen, 2003, s. 163; 

Moisio & Uusitalo, 2013, s. 151). Som de enskilt största hanterarna av offentliga medel har 



11 

 

offentliga tjänstemän en enorm roll i utvecklingen av den lokala ekonomin (NEF, 2002, s. 7). 

Bland landsbygdskommunerna finns stora skillnader i den ekonomiska bärkraften där 

kommuner som ligger inom pendlingsavstånd till mer expansiva städer och storstäder har en 

starkare ekonomisk bärkraft än exempelvis norrländska inlandskommuner. Den senare typen 

av kommuner med låg skattekraft har ofta höga kostnader för sin verksamhet, låg soliditet, 

negativa resultat, stora pensionsåtaganden och hög kommunalskatt vilket beror på den glesa 

befolkningsstrukturen och att befolkningen minskar (SOU 2017:1, s. 157).  

Kommunernas verksamheter finansieras till den största delen av skatteintäkter (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2016). Ungefär 70 procent av kommunernas inkomster består av 

kommunalskatten, utöver det får även kommunerna statsbidrag och tar ut avgifter för vissa 

tjänster (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017a). Hur stor befolkningen är har betydelse 

för hur stora statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet som kommunerna får (Sveriges 

Kommuner och Landsting , 2017b).  

 
Figur 1. Fördelning av kommunernas intäkter för verksamheter 2015 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

Kommunerna finansieras delvis av skatteutjämningssystemet, ett system med målet att 

utjämna strukturella faktorer såsom invånarantal, åldersstruktur och befolkningstäthet 

(Johansson, 2003, s. 888; Knutsson, Mattisson, Ramberg, & Tagesson, 2008, s. 300). 

Skatteutjämningssystem finns i de flesta av OECDs medlemsländer och är en överföring av 

skattemedel mellan olika jurisdiktioner (exempelvis kommuner) där syftet är att neutralisera 

skillnaderna i förmågan att samla intäkter och skillnader i kostnaden för offentlig service 

(Blöchliger & Charbit, 2008, s. 266). Trots utjämningssystemet finns det stora skillnader i 

finansiellt resultat mellan olika svenska kommuner, och det finns stora skillnader även mellan 

olika kommuner med liknande demografiska förhållanden (Knutsson, Mattisson, Ramberg, & 

Tagesson, 2008, s. 296). De uppgifter dagens utjämningssystem bygger på är delvis 

inaktuella, bland annat genom att det inte tar hänsyn till att mottagandet av nyanlända med 

uppehållstillstånd påverkar olika kommuner på olika sätt. Detta har inneburit att den del av 

kostnadsutjämningen som ska kompensera för landsbygdskommunernas merkostnader för den 

glesa befolkningsstrukturen och stora ytor har holkats ur (SOU 2017:1, s. 161-162).  
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När befolkningen krymper är det svårt att anpassa den kommunala verksamheten på ett 

önskvärt sätt. Lokal infrastruktur är svår att ändra kortsiktigt, nedskärningar kan vara svåra att 

få acceptans för bland kommunens medborgare (SOU 2017:1, s. 158) och kan också vara 

svåra att genomföra då stora delar av uppgifterna är lagreglerade (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016). För att lösa problemet med en minskande skattebas genom att skapa 

stordriftsfördelar (Hanes, 2015, s. 64) har diskussioner kring kommunsammanslagningar varit 

framträdande på den politiska agendan i ett flertal länder (Hanes & Wikström, 2008, s. 600; 

Moisio & Uusitalo, 2013, s. 148). Olika typer av sammanslagningsprocesser har också 

genomförts i samtliga skandinaviska länder (Christoffersen & Larsen, 2007, s. 92), men 

tidigare sammanslagningar har utförts i tider när offentlig sektor varit på frammarsch medan 

dagens huvudsakliga problem är att försöka bibehålla nuvarande nivå och servicekvalitet 

(Hanes & Wikström, 2008, s. 600). Det finns dock studier som visar att storskalighet i 

skandinaviska kommuner inte genererar den betydande ekonomiska vinsten man sökt (Moisio 

& Uusitalo, 2013, s. 163; Christoffersen & Larsen, 2007, s. 92) och frågan är därför om 

ytterligare sammanslagningar skulle lösa landsbygdskommunernas problem. I 

landsbygdsutredningen tas inte kommunsammanslagningar upp som ett sätt att bidra till en 

ekonomisk och hållbar utveckling på den landsbygden, men däremot erkänner man 

näringslivets betydelse i en sådan utveckling (SOU 2017:1).  

3.1.2 Kommersiell service/näringslivet 

Det är främst hos små och medelstora företag som nya arbetstillfällen skapas i Sverige (SOU 

2017:1, s. 86). En av grunderna för ekonomisk utveckling och tillväxt är kompetens, vilket 

också har betydelse för entreprenörskap, förnyelse och innovationsförmåga. I 

landsbygdskommuner är det svårt för både privata och offentliga aktörer att rekrytera personal 

med den utbildning och kompetens de behöver. För att utbilda sig är många unga människor 

tvungna att flytta från landsbygden till orter där det finns högskolor och universitet, och de 

flyttar sällan tillbaka när de är färdigutbildade. I och med detta blir det svårt för 

kunskapsintensiva verksamheter att etablera sig på landsbygden där tillgången till rätt 

personal är sämre (SOU 2017:1, s. 117). Dessutom innebär den demografiska strukturen med 

en stor andel äldre också svårigheter för företag vid såväl generationsskiften som vid 

nyanställningar (SOU 2017:1, s. 69).  En fjärdedel av företagare verksamma på den svenska 

landsbygden upplever att det största tillväxthindret är tillgången på lämplig arbetskraft, men 

andra hinder är också tillgången till service och brister i infrastrukturen (SOU 2017:1, s. 75).   

Att driva företag på landsbygden innebär olika för- och nackdelar. För standardiserad 

produktion som gynnas av låga markpriser och det ibland lägre löneläget är det en fördel att 

etablera sig på landsbygden. Till nackdelarna hör förutom bristen på rätt kompetens också den 

sämre tillgången till service och de högre transportkostnaderna för landsbygdsföretagen. Trots 

dessa nackdelar finns det en framtidstro bland småföretagen på landsbygden, och precis som 

för företagen i städerna är det 70 procent som uppger att de ser stora goda möjligheter till 

tillväxt (SOU 2017:1, s. 69).  

Olika typer av företagsstöd erbjuds i många olika länder och i många olika varianter, men att 

stödja små- och medelstora företag genom upphandling är en typ av stöd som ofta förbises 

(Edler & Georghiou, 2007, s. 949). Genom att synliggöra den lokala myndighetens behov för 

potentiella leverantörer och genom att uppmuntra sina leverantörer att använda lokala 

småföretag som underleverantörer kan dessa företag stödjas (Preuss, 2007, s. 364). Lokal 

upphandling kan spela en viktig roll för ett samhälles välmående och självbestämmande och 

lokala upphandlingsinitiativ kan möjliggöra lokal ekonomisk utveckling (Esteves & Barclay, 

2011, s. 214).  
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3.2 Offentlig upphandling 

3.2.1 EU-direktiven 

Ett av de grundläggande syftena med EG-samarbetet har varit att skapa en marknad utan 

gränser som är gemensam för alla medlemsstater (Pedersen, 2008, ss. 25-26). EU-direktiven 

kring offentlig upphandling bygger på bilden av Europa som en enda marknad där offentlig 

upphandling i Europa öppnas upp för ökad konkurrens (Preuss, 2011, ss. 792-793). 

Upphandlingsdirektivens syfte är att bidra till förverkligandet av denna inre marknad inom 

EU, och syftet med de svenska upphandlingslagarna är därför inte i första hand att se till att 

svensk offentlig sektor gör bra affärer. Det främsta syftet är istället att förhindra att 

medborgares skattepengar används på ett sätt som är otillbörligt, exempelvis genom att 

diskriminera leverantörer och gynna andra eller på annat sätt ta hänsyn till irrelevanta saker. 

Den fria rörligheten inom marknaden väntas dock med tiden leda till en sund konkurrens, och 

bidra till att både företag och konsumenter, såväl offentliga som privata, får tillgång till 

högkvalitativa produkter till bra priser (Pedersen, 2008, ss. 29-30).  

EU-direktiven om offentlig upphandling definierar anbudsprocessen och valet av leverantör i 

alla offentliga organisationer. LOU gäller alla så kallade upphandlande myndigheter och 

enheter, det vill säga alla kommuner, landsting, myndigheter på statlig, regional och lokal 

nivå samt offentligt styrda organ (de flesta kommunala bolag och några statliga), 

kommunalförbund och andra organisationer där flera offentliga organisationer samverkar 

(Flintberg, 2015, s. 15). Upphandlingsprocessen präglas av ett antal principer; transparens, 

likabehandling, proportionalitet, icke-diskriminering samt ömsesidigt erkännande 

(Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 230). Transparensprincipen innebär att upphandlingar 

ska vara förutsägbara och öppna (Pedersen, 2008, s. 34). En transparent upphandlingsprocess 

uppnås genom att klart och tydligt beskriva vad man efterfrågar och vad som krävs för att 

vinna upphandlingen (Flintberg, 2015, ss. 18-20). Att upphandlingar ska annonseras offentligt 

är också ett resultat av transparensprincipen (Pedersen, 2008, s. 34), men även att 

utvärderingsprocessen ska vara klar och tydlig (Flintberg, 2015, ss. 18-20). 

Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer ska få samma information samtidigt 

och att anbud som lämnas in värderas och utvärderas på samma sätt. Detta för att ge alla 

leverantörer så lika förutsättningar som möjligt. Principen om proportionalitet innebär att de 

krav man ställer i en upphandling ska vara proportionerliga till vad som ska upphandlas och 

att upphandlande enheter inte får ställa irrelevanta krav (Flintberg, 2015, ss. 18-20). De 

åtgärder som en upphandlande enhet vidtar måste vara rimliga i förhållande till det 

eftersträvade målet, och de krav som ställs måste också vara möjliga att kontrollera (Pedersen, 

2008, s. 35) Icke-diskrimineringsprincipen innebär att leverantörer inte får diskrimineras på 

grund av sin nationalitet. Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som bara 

svenska företag kan klara eller känner till, anbudssökande och anbudsgivare från andra orter 

ska behandlas lika som exempelvis företag från den egna orten (Pedersen, 2008, ss. 33-34). I 

upphandlingsdirektiven anges att det ska specificeras hur anbud utvärderas när man väljer 

leverantör, för att minska utrymmet för egna bedömningar och risken för diskriminering 

(Bergman & Lundberg, 2013, s. 73). Principen om ömsesidigt erkännande innebär att 

dokumentation utfärdat i ett annat EU/EES-land är lika giltigt som motsvarande svensk 

dokumentation (Flintberg, 2015, ss. 18-20), exempelvis betyg, intyg, certifikat med mera 

(Pedersen, 2008, s. 35).  

3.2.2 Svensk lagstiftning och upphandlingsprocessen 

Den svenska upphandlingslagstiftningen har sin grund i Axel Oxenstiernas upprättande av 

den svenska byråkratin så tidigt som på 1600-talet. Då kom också den första riktiga lagen, 

Kongliga regementet om kronoauktioner (Flintberg, 2015, s. 21). Under hela 1900-talet har 
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det funnits bestämmelser för statlig upphandling av varor. Syftet med bestämmelserna var att 

säkerställa att affärsmässighet, rättsäkerhet och offentlighet rådde vid inköp till statliga 

myndigheter. Fram till mitten av 1900-talet angav bestämmelserna i princip att svenska varor 

skulle ha företräde framför utländska varor. De statliga myndigheterna kunde också ta hänsyn 

till behov av att bevara näringar inom landet och förhindra arbetslöshet, och upphandling 

kunde på så sätt användas som ett närings- och arbetsmarknadspolitiskt verktyg. I 1952 års 

upphandlingskungörelse togs dock företrädet för svenska varor bort och det fastslogs att 

myndigheternas inköpsbeslut inte fick påverkas av sysselsättningssituationen (Pedersen, 2008, 

s. 23). 

Idag är den svenska lagstiftningen anpassad efter EU-direktiven nämnda ovan (Flintberg, 

2015, s. 21). Ett nytt regelverk trädde i kraft vid årsskiftet 2016/2017 

(Upphandlingsmyndigheten, 2017) till följd av det nya LOU-direktivet 2014/24/EU 

(Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 6). Upphandling sker genom olika förfaranden kopplade 

till olika regelverk inom LOU. I grunden finns tre sådana regelverk, vilket som ska användas 

beror på om kontraktsvärdet under- eller överstiger ett tröskelvärde som EU fastställer 

(Flintberg, 2015, s. 49). Tröskelvärdena är olika beroende på om det är fråga om upphandling 

av varor, tjänster eller byggentreprenader och nya tröskelvärden fastställs vartannat år av den 

Europeiska kommissionen (Pedersen, 2008, s. 51). En skillnad i det nya direktivet jämfört 

med tidigare är att det blir obligatoriskt att genomföra upphandlingarna och tillhandahålla 

upphandlingsdokumenten elektroniskt (Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 26). 

Upphandlande myndigheter ska också enligt det nya EU-direktivet överväga att dela upp ett 

kontrakt i flera delkontrakt, och väljer den upphandlande myndigheten att inte dela upp 

kontraktet i delkontrakt ska de motivera varför. Den upphandlande myndigheten får även en 

möjlighet att begränsa om anbud får lämnas för ett, flera eller alla delkontrakt samt bestämma 

antalet delkontrakt som kan tilldelas en och samma anbudsgivare (Upphandlingsmyndigheten, 

2016, ss. 44-45).  

För upphandlingar som understiger tröskelvärdena finns tre förfaranden att använda; förenklat 

förfarande, urvalsförfarande och konkurrenspräglad dialog. I ett förenklat förfarande får alla 

intresserade leverantörer lämna anbud, medan leverantörerna i ett urvalsförfarande först får 

ansöka om att lämna anbud och ett antal sedan väljs ut för att lämna själva anbudet (Flintberg, 

2015, s. 57). Huvudregeln upphandlingar understigande tröskelvärdena är att förenklat 

förfarande eller urvalsförfarande ska användas (Pedersen, 2008, s. 65), konkurrenspräglad 

dialog används både under och över tröskelvärdena i de fall där det som ska upphandlas är så 

komplicerat att det är svårt att beräkna omfattningen, kostnaden eller de exakta behoven 

(Flintberg, 2015, ss. 60-61). Ytterligare ett slags förfarande är direktupphandlingar som är 

undantagna stora delar av LOU, men där man ändå behöver förhålla sig till grundprinciperna 

(Flintberg, 2015, ss. 54-55). Begreppet direktupphandling täcker allt från enkla köp i butik till 

köp där upphandlaren har mer omfattande kontakter med olika leverantörer och utför 

prisjämförelser (Pedersen, 2008, s. 65). Direktupphandlingar behöver inte annonseras och är 

lättare att genomföra (Flintberg, 2015, ss. 54-55), det finns exempelvis inga krav på 

annonsering eller skriftliga anbud (Pedersen, 2008, s. 65). Det finns dock krav på att 

organisationen som upphandlar ska ha en policy för hur, när och på vilket sätt 

direktupphandlingar får göras (Flintberg, 2015, ss. 54-55). De olika förfarandena är olika 

omfattande, i figur 2 synliggörs de steg olika förfaranden innebär.  
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Figur 2. Förfaranden under tröskelvärdena (Pedersen, 2008, s. 65). 

När upphandlingens kontraktsvärde överstiger tröskelvärdena gäller LOU i sin helhet och 

annonseringen ska ske i Europeiska Unionens databas för tillgängliga anbud (Flintberg, 2015, 

s. 58). De förfaranden som finns tillgängliga är öppet förfarande, selektivt förfarande, 

förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog. I ett öppet förfarande får alla 

intresserade leverantörer lämna anbud, i det selektiva förfarandet väljs dock en grupp 

leverantörer ut utifrån vissa grundläggande kriterier och dessa får sedan lämna anbud. Det 

öppna förfarandet motsvarar i stort sett det förenklade förfarandet i upphandling under 

tröskelvärdena, medan det selektiva förfarandet i huvudsak motsvarar urvalsförfarandet i 

upphandlingar under tröskelvärdena (Pedersen, 2008, s. 59). Vid ett förhandlat förfarande 

tittar den upphandlande enheten på inkomna anbud och förhandlar med anbudsgivarna för att 

nå fram till bästa möjliga lösning (Flintberg, 2015, ss. 59-60). Huvudregeln är att öppet 

förfarande eller selektivt förfarande ska användas, och endast i undantagsfall förhandlat 

förfarande (Pedersen, 2008, s. 59). Det får användas när det inte kommit in några anbud när 

man först använt ett öppet eller selektivt förfarande. Det får användas som första förfarande i 

de fall tiden är väldigt kort och det inte är möjligt att använda de vanliga förfarandena, om det 

som upphandlas innebär att det bara finns en tänkbar leverantör. Det får också användas om 

det som ska upphandlas är så komplext att det inte är möjligt att ange ett totalpris från början 

(Flintberg, 2015, ss. 59-60). Se figur 3 för synliggörande av stegen i de vanligaste 

upphandlingsförfarandena över tröskelvärdet. I det nya direktivet finns dock utökade 

möjligheter att använda sig av konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med 

föregående annonsering. Det har även införts ett nytt förfarande kallat 

innovationspartnerskap, för leverantörer som bedriver separat forsknings- och 

utvecklingsverksamhet och där syftet är att både utveckla och köpa en vara, tjänst eller 

byggentreprenad (Upphandlingsmyndigheten, 2016, ss. 30-31). En annan nyhet är att 
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minimifristerna har förkortats för såväl de öppna, selektiva och förhandlade förfarandet samt 

för konkurrenspräglad dialog, och det har även införts en möjlighet att komma överens om 

anbudstiden vid selektivt och förhandlat förfarande (Upphandlingsmyndigheten, 2016, ss. 34-

35).  

 

Figur 3. Förfaranden över tröskelvärdena (Pedersen, 2008, s. 59). 

Istället för avtal som gäller ett specifikt genomförande kan ramavtal tecknas, dessa avtal 

gäller då löpande under en tidsperiod och beställaren kan avropa eller köpa in tjänster och 

varor löpande under tidsperioden (Flintberg, 2015, s. 62). Vill en upphandlande enhet teckna 

ett ramavtal ska även detta upphandlas i enligt med bestämmelserna i LOU (Pedersen, 2008, 

s. 69). När det gäller ramavtal kan den upphandlande enheten välja att en eller flera 

leverantörer ska tilldelas kontraktet. Väljer man att upphandla flera olika leverantörer till 

ramavtalet krävs det att de är minst tre till antalet, och att dessa leverantörer antingen 

rangordnas i ramavtalet eller att man inför varje avrop utför en förnyad konkurrensutsättning, 

ett slags upphandling i miniatyr där endast leverantörerna i ramavtalet får delta (Flintberg, 

2015, s. 64). 

Det är vanligt att beställaren eller upphandlaren inte är expert på det som ska upphandlas eller 

på regelverken kring upphandling (Flintberg, 2015, s. 34). De flesta kommuner har därför 

någon typ av upphandlingsstöd, det kan vara allt från att man har en egen avdelning för 

upphandling, ett kommunalt upphandlingsbolag eller att man hyr in tjänsten, från annan 

kommun eller från en privat aktör. I vissa fall sköter upphandlarna det mesta, medan de i 

andra fall endast fungerar som stöd till tjänstemännen som själva väljer hur mycket stöd de 

behöver (Flintberg, 2015, s. 36). Upphandlingsstödet är vanligen specialister på LOU och 

upphandlingens formalia, medan kunskapen kring verksamheten och dess behov finns hos 

beställaren. Upphandlingsstödet försöker ofta minimera riskerna och ser en lyckad 

upphandling som en upphandling som inte blir överprövad. Detta resulterar i att det ofta blir 

priset som avgör, eftersom det är svårast att överklaga, medan kvalitet får stå tillbaka 
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(Flintberg, 2015, s. 37). I det nya direktivet införs en möjlighet för de upphandlande 

myndigheterna att använda sig av inköpscentralernas tjänster, exempelvis olika typer av 

stödverksamhet för inköp, utan att tilldelningen av dessa kontrakt behöver annonseras 

(Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 40).  

Det viktigaste dokumentet i upphandlingsprocessen är förfrågningsunderlaget, eftersom det 

anger ramen för upphandlingen och innehåller de krav och kriterier som gäller för 

upphandlingen (Pedersen, 2008, ss. 81-82). Ju mer komplext den vara eller tjänst som ska 

upphandlas är, desto svårare är det att skriva ett bra förfrågningsunderlag (Flintberg, 2015, s. 

19). Det är viktigt att den upphandlande enheten avsätter både tid och resurser för att skapa ett 

bra förfrågningsunderlag, eftersom det minimerar risken för att det uppstår den typ av 

problem som vanligen annars uppstår under en upphandling (Pedersen, 2008, ss. 81-82). 

Tidigare har det inte uttryckt någon möjlighet i lagstiftningen att göra förändringar av 

förfrågningsunderlaget utan att avbryta upphandlingen och annonsera ut den återigen, i det 

nya direktivet uttrycks dock att det krävs en förlängning av annonseringstiden om underlaget 

förändras till väsentliga delar (Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 36). 

Förfrågningsunderlaget ska innehålla de krav som ställs på leverantörerna och en 

kravspecifikation med krav på det som upphandlas (det vill säga varan eller tjänsten). Där ska 

även ingå de formella krav som ska gälla under upphandlingen, avtalsvillkoren som ska 

komma att gälla samt de grunder eller kriterier som ska användas vid utvärderingen av 

anbuden (Pedersen, 2008, s. 83). För att de kriterier som ställs i ett förfrågningsunderlag ska 

spela någon roll måste de ges en poäng eller ett värde i upphandlingen. Här skiljer man på 

urvalskriterier och tilldelningskriterier, där urvalskriterierna avgör vilka anbud som uppfyller 

kraven för upphandlingen och tilldelningskriterierna avgör vilket av dessa anbud som faktiskt 

vinner  (Flintberg, 2015, s. 83). Utöver dessa kriterier används ofta begreppen skall- och bör-

krav som växt fram som en del av praxis, där skall-kraven måste vara uppfyllda för att ett 

anbud ska kunna utvärderas medan bör-kraven används som en utvärderingsgrund för att 

bedöma hur väl ett anbud uppfyller kraven i upphandlingen (Pedersen, 2008, s. 87).  

I det nya EU-direktivet om offentlig upphandling införs några nyheter kring specifikationer 

och krav. Vid fastställande av tekniska specifikationer ska den upphandlande myndigheten ta 

hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller att 

utformningen ska ske med tanke på alla användares behov. Möjligheten har funnits även i 

tidigare direktiv, men har då uttryckt i bör-form (Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 41). De 

upphandlande myndigheternas möjlighet att ställa krav på att de produkter som upphandlas 

ska vara certifierade enligt vissa angivna märken utökas (Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 

43) och även att möjligheterna att ställa krav på att leverantörerna själva ska vara certifierade 

enligt vissa kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder utökas 

(Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 52). Möjligheten för upphandlande myndigheter att 

ställa krav på en viss årsomsättning hos leverantörerna begränsas också till ett värde som är 

maximalt två gånger kontraktsvärdet (Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 51). Det har även 

införts ett antal nya uteslutningsgrunder i form av att leverantörer som gjort sig skyldiga till 

terroristbrott, finansiering av terrorism samt användande av barnarbete och människohandel 

ska uteslutas (Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 46). Den tidigare möjligheten att utesluta 

leverantörer som inte fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter, skatt i det 

egna landet eller i landet där upphandlingen genomförs blir obligatorisk 

(Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 48). Även företag som åberopas som extern kapacitet 

ska numera kontrolleras avseende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav, och den 

upphandlande myndigheten blir skyldig att kräva huvudentreprenören på vissa uppgifter om 

sina underentreprenörer vid byggentreprenader och vid tjänster som tillhandahålls vid en 

anläggning som står under direkt tillsyn av den upphandlande myndigheten själv 
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(Upphandlingsmyndigheten, 2016, ss. 55, 57). Det införs även ett nytt standarddokument, det 

Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet, som ska lämnas in tillsammans med 

leverantörens anbud eller anbudsansökan. I detta dokument försäkrar leverantören att det inte 

de inte uppfyller några grunder för uteslutning, att de uppfyller kvalificeringskraven eller att 

de uppfyller de regler som ställts upp för att bjudas in till att lämna anbud. De aktuella 

bevisen för att leverantören faktiskt får delta i upphandlingen får sedan begäras in om det 

krävs för att upphandlingen ska gå korrekt till eller senast innan kontraktet tilldelas till den 

leverantör som man avser tilldela kontraktet  (Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 53).  

Vad gäller utvärderingsgrunder, det vill säga grunder som den upphandlande enheten kan 

använda för att utvärdera vilket anbud som vunnit, har den upphandlande enheten att välja 

mellan lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (Pedersen, 2008, s. 83). När 

utvärderingsgrunden lägsta pris används ska kontraktet tilldelas den leverantör som lämnat ett 

anbud som uppfyller alla förfrågningsunderlagets krav och har lägst pris. Här görs ingen 

bedömning av i vilken utsträckning anbudet uppfyller de olika kraven i 

förfrågningsunderlaget, utan det är endast priset som är utslagsgivande. Vid 

utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska även fortsättningsvis alla 

förfrågningsunderlagets krav vara uppfyllda, men här görs istället en bedömning, utifrån de 

angivna utvärderingskriterierna, vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga 

(Pedersen, 2008, s. 88). Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kan vara det anbud med 

högst kvalitet till ett givet pris, eller det anbud som når högst poäng för pris och kvalitet 

kombinerat. Att använda både pris och kvalitet vid utvärderingen av anbud kan öka 

effektiviteten i en offentlig upphandling, men gör också processen mer komplex (Bergman & 

Lundberg, 2013, s. 74). I nya EU-direktivet är tilldelningsgrunderna ”lägsta pris” och 

”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” ersatt med det överordnade begreppet ”det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” som innefattar tre olika tilldelningskriterier; pris, 

kostnad och bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Pris kan likställas med den tidigare 

tilldelningsgrunden ”lägsta pris”, medan kostnad räknas fram genom en analys av 

kostnadseffektiviteten. Bästa förhållande mellan pris och kvalitet bedöms utifrån 

tilldelningskriterier som är kopplade till föremålet för upphandlingen 

(Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 58). Ytterligare en nyhet är att det införs en skyldighet 

för upphandlande myndigheter att förkasta onormalt låga anbud, såvida inte leverantören kan 

ge en tillfredsställande förklaring. Tidigare fick den upphandlande myndigheten förkasta 

sådana anbud, men det var ingen skyldighet (Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 61).  

Om en leverantör anser att hen lidit eller kan komma att lida skada till följd av att en 

upphandlande enhet brutit mot LOU kan hen ansöka om överprövning av aktuell upphandling 

i allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelserna om överprövning och skadestånd i LOU 

bygger på två EG-direktiv, de så kallade rättsmedelsdirektiven. Syftet med dessa är att 

säkerställa att bestämmelserna i upphandlingsdirektiven tillämpas korrekt och att beslut som 

fattats i strid med upphandlingsbestämmelserna kan upphävas och att de som skadats av 

överträdelserna kan få ersättning för detta. Om en upphandlande enhet har brutit mot LOU 

och en leverantör lidit skada eller kan komma att lida skada till följd av detta ska domstolen 

besluta att upphandlingen ska göras om, eller att den inte får avslutas förrän rättelse gjorts 

(Pedersen, 2008, ss. 165-166).  

3.2.3  Offentlig upphandling och småföretagare 

Offentlig upphandling kan bidra till att uppfylla mål i den offentliga sektorn. Telgen, Harland 

och Knight (2007, ss. 21-22) identifierat följande policyområden där offentlig upphandling 

kan bidra till måluppfyllelse jobbskapande och sysselsättning, för att stärka industrin, för att 

stödja små- och medelstora företag (genom att dela upp kontrakt i mindre kontrakt så att 
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mindre företag kan delta i tävlan om dessa), bidra till mångfald, stimulera innovation samt 

bidra till hållbarhet. Under en lång tid var det osäkert om upphandlande enheter kunde ta 

hänsyn till miljön och sociala aspekter i samband med upphandlingar. Juridiskt sett kan krav 

och kriterier som rör miljö och sociala frågor jämställas andra typer av krav och kriterier, men 

av tekniska skäl är det svårare att ställa relevanta krav kring dessa frågor och risken för 

överträdelser av regelverken är därför större. EG-domstolen har i ett antal avgöranden kring 

miljöhänsyn fastslagit att upphandlande enheter, under vissa förutsättningar, kan ta annan 

hänsyn än de rent ekonomiska. De förutsättningar som krävs är att de krav, kriterier och 

villkor som används måste ha samband med föremålet för upphandlingen. Det får heller inte 

ge den upphandlande enheten obegränsade valmöjligheter. Det måste också anges 

uttryckligen i kontraktshandlingarna eller i upphandlingsannonsen, samt vara förenliga med 

de grundläggande principerna i EG-rätten. Utöver detta måste också den upphandlande 

enheten ha möjlighet att kontrollera och avse att kontrollera att de krav som ställs verkligen 

uppfylls. Utvecklingen har nått längre när det gäller möjligheterna att ta miljöhänsyn än social 

hänsyn, vilket troligen beror på att miljöhänsyn kan motiveras utifrån naturvetenskapliga 

grunder. Social hänsyn är inte lika lätt att motivera utifrån vetenskapliga grunder utan handlar 

mer om politisk, moralfilosofisk eller religiös uppfattning (Pedersen, 2008, ss. 139-140). 

EU-direktivens fokus på en inre marknad har resulterat i en stridighet mellan betonandet av 

konkurrens och integrerandet av entreprenörskap i europeiska policys kring upphandling. EU-

domstolen har gett stöd till den senare typen av policys genom att fastslå att sociala kriterier, 

såsom att bekämpa arbetslöshet genom upphandling, kan användas för att utvärdera det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet om det är relevant för kontraktet som upphandlas och 

inte står i principen om icke-diskriminering. 2008 föreslog Europeiska Kommissionen i sin 

”Small Business Act for Europé” tio principer för att ge riktlinjer till skapandet av 

entreprenörskaps- och småföretagarpolicys på såväl EU-nivå som nationell nivå. En av dessa 

principer angav att EU och dess medlemsstater ska främja småföretagares deltagande i 

offentlig upphandling (Preuss, 2011, ss. 792-793; Reijonen, Tammi, & Saastamoinen, 2016, s. 

468). Vid offentlig upphandling ska rationellt sett värdet för pengarna vara så högt som 

möjligt, men offentlig upphandling kan också användas för ekonomiska och sociala syften, 

såsom att stödja lokala och inhemska företag, bistå företag ägda av minoriteter eller bistå 

skyddet av miljön. Genom att anlita små- och medelstora företag kan staten öka 

innovationskraften, uppmuntra entreprenörskap och bidra till sysselsättningen och 

ekonomiska utveckling. Genom att göra sina inköp från små- och medelstora företag kan 

offentlig sektor positivt influera lokala ekonomier, regional regeneration och lokala inköp 

(Karjalainen & Kemppainen, 2008, ss. 230-231). Idag har Upphandlingsmyndigheten i 

uppdrag att stärka kompetensen både bland de som upphandlar och bland potentiella 

leverantörer gällande strategisk upphandling av både livsmedel och måltidstjänster. Detta 

eftersom man vet att offentlig konsumtion kan driva fram en mer konkurrenskraftig 

produktion i gröna och blå näringar (SOU 2017:1, s. 84).  

3.3 Drivkrafter och hinder för lokal upphandling 

3.3.1 Drivkrafter 

Som tidigare nämnts är det ett grundar sig offentliga myndigheter och enheters arbete med 

offentliga upphandlingar på EU-direktiv som sedan implementerats i svensk lag. 

Drivkrafterna för offentliga upphandlare att arbeta med småföretagare i offentliga 

upphandlingar grundar sig istället hos medvetenheten och motivationen hos dem själva. 

Preuss (2011, s. 808) menar att det finns tre kategorier av motivationer för upphandlare att 

öka sitt engagemang med lokala företag. Den första handlar om att det ses som en del i den 

lokala myndighetens ansvar för den lokala ekonomin och samhället. Engagemanget grundar 
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sig då i att upphandlarna är medvetna om kopplingen mellan den lokala ekonomins 

välmående och den sociala och miljömässiga kvaliteten på det lokala livet (Preuss, 2011, ss. 

803, 808).  

I den andra kategorin hamnar engagemang som grundar sig i att man ser signifikanta fördelar 

med att arbeta med lokala företag. Upphandlarna upplever då att engagemanget i lokala 

företag genererar såväl materiella som immateriella fördelar för den lokala myndigheten. 

Engagemanget i denna kategori, det vill säga medvetenheten om fördelar med att arbeta med 

lokala företag, ökade i slutet av år 2008 som en konsekvens av den ekonomiska nedgången 

(Preuss, 2011, ss. 803, 808). Sådana fördelar är exempelvis att små företag ses som mer 

innovativa och antas kunna svara snabbt på en förändrad efterfrågan på marknaden (Reed, 

Luna, & Pike, 2004, s. 81). Innovativa lösningar antas också förbättra den offentliga servicen 

(Edler & Georghiou, 2007, s. 949). Småföretagare är också organisatoriskt flexibla, dess 

interna kommunikation är effektivare än hos större företag (Reed, Luna, & Pike, 2004, s. 81), 

de kan erbjuda en mer personlig service kombinerat med en hög kvalitet. De fokuserar på 

konsumenter, har lokalkännedom, erbjuder konkurrenskraftiga priser och ett bra värde för 

pengarna. Den brittiska regeringen har till och med tillstått att små- och medelstora företag 

kan erbjuda ett bättre värde för pengarna än stora leverantörer (Loader, 2005, ss. 20, 24) 

I den tredje kategorin grundar sig engagemanget på krav från staten eller lokala politiker 

(Preuss, 2011, s. 808). Sådana krav kan grunda sig i att engagemanget med lokala småföretag 

erbjuder en möjlighet att stödja den lokala ekonomin (Loader, 2005, s. 24). Preuss (2011, s. 

804) menar att exempelvis statliga och lokala upphandlingspolicys är exempel på strukturella 

faktorer som påverkar den offentliga sektorns engagemang i att handla med lokala företag.  

När det kommer till forskning om vilka drivkrafter små- och medelstora företag har till att 

medverka i offentlig upphandling är listan betydligt kortare. Att vara en offentlig leverantör 

innebär att betalningarna för levererade varor eller tjänster är säkrare och sker snabbare. Man 

upplever också en större säkerhet i långsiktigheten i kontrakten (Loader, 2005, s. 21). 

Därutöver kan också företagens konkurrenskraft stärkas genom att leverera till offentlig 

sektor, det signalerar legitimitet och stärker trovärdigheten (Reijonen, Tammi, & 

Saastamoinen, 2016, s. 482). Figur 4 sammanfattar drivkrafterna för småföretagare och 

offentliga upphandlare att delta i offentliga upphandlingar.  
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Figur 4. Drivkrafter till att medverka i upphandlingar med lokala aktörer (Larsson, 2017).  

3.3.2 Hinder 

Hindren för att delta i offentliga upphandlingar är betydligt fler än drivkrafterna. Dessa hinder 

kan vara både reella och upplevda (Loader, 2005, ss. 21-23). De reella och upplevda hindren 

kan hänga ihop, exempelvis kan upphandlingsdirektivens principer om likabehandling och 

transparens resultera i att företagarna upplever brister i kommunikationen. Istället för att 

besöka eller ringa den upphandlande enheten eller myndigheten för att ställa sin fråga blir de 

tvungna att ställa sina frågor skriftligt i databasen för att övriga potentiella leverantörer ska få 

samma svar samtidigt. Att småföretagarna själva har en brist på administrativa resurser kan 

också innebära att dokumentationen upplevs som betungande. Karjalainen och Kemppainen 

(2008, s. 231) har i tidigare forskning funnit tre kategorier av hinder; hinder kopplade till 

anbudsprocessen, storleken på kontraktet och otillräcklig informationsdelning.  

Anbudsprocessen 

Som motsvarighet till de strukturella faktorer som främjar lokala företags deltagande i 

offentliga upphandlingar finns även strukturella hinder, såsom EU:s upphandlingsdirektiv 

(Preuss, 2011, s. 804). Upphandlingslagarna är rigorösa och resurskonsumerande och även 

små, till synes, obetydliga avvikelser från kraven kan leda till att anbudet förkastas 

(Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 231). Dokumentationen uppfattas också generellt som 

både betungande och byråkratisk, och företagen i Fee, Erridge och Hennigans (2002, s. 333) 

studie upplevde att de tvingades ägna allt för mycket tid till att fylla i samma information flera 

gånger. Det kräver både mycket tid och är kostsamt att förbereda anbud (Fee, Erridge, & 

Hennigan, 2002, s. 333; Loader, 2013, s. 52). Därutöver upplevs även anbudsutvärderingen 

och beslutsprocessen ta för lång tid (Loader, 2015, s. 107) Småföretagares deltagande i 

offentliga upphandlingar begränsas även av deras brist på juridisk expertis och administrativa 

resurser (Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 238), samt brist på kunskap om 

upphandlingsprocessen (Loader, 2005, ss. 21-23).  

Många offentliga upphandlingar utvärderas utifrån kriteriet lägsta pris och ett av de största 

hindren för små- och medelstora företag är att fokus är på pris (Loader, 2005, ss. 21-23). 

Sådana kostnadsbesparingar är nämligen svåra för små företag att uppnå (Loader, 2011, s. 

Företag 

•Säkra betalningar 

•Snabba betalningar 

•Säkra, långsiktiga kontrakt 

•Legitimitet 

Upphandlare 

•Krav från stat/lokala politiker 

•Känner ett ansvar för den lokala 
ekonomin 

•Ser materiella & immateriella 
fördelar med att handla från lokala 
företag 
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291). Kraven som ställs i upphandlingarna upplevs som onödigt styrande och restriktiva 

(Loader, 2005, ss. 21-23). Samtidigt uppgav företagarna i Fee, Erridge och Hennigans (2002, 

s. 333) studie att de krav som ställdes inte var nog specifika eller precisa. Även Loaders 

(2015, s. 107) studie pekade på hinder i form av dåligt skrivna specifikationer med 

tvetydigheter, duplicering och brist på standardisering. Upphandlarna eller beställarna uppges 

ha dålig uppfattning om vad som bör stå i kravspecifikationerna och brister i sin kunskap om 

marknaden (Loader, 2015, s. 111). Klara specifikationer och en klar bild av behovet är 

grunden för att en upphandling ska vara framgångsrik (Arlbjørn & Vagn Freytag, 2012, s. 

214). 

Storleken på kontraktet 

Det finns en slitning mellan behovet att visa på ökad effektivitet i upphandlingarna och 

önskan att främja lokala företag (Preuss, 2011, s. 804). Småföretagarna i Loaders (2015, s. 

109) studie upplever att det finns konkurrerande mål mellan att å ena sidan försöka 

möjliggöra små- och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling, och å andra 

sidan delta i stora, centraliserade upphandlingar. När efterfrågan samlas med närliggande 

delar av offentlig sektor kan de stordriftsfördelar det innebär, leda till ökad effektivitet i 

upphandlingsarbetet. Det innebär också att det blir lättare att överse kontrakten (Preuss, On 

the contribution of public procurement to entrepreneurship and small business policy, 2011, s. 

804) och det administrativa arbetet för upphandlarna minskar (Bovis, 1998, s. 235). En sådan 

aggregation av kontrakt förstärker det största hindret för små- och medelstora företag och 

riskerar att tränga ut dem (Preuss, 2011, s. 804; Loader, 2013, s. 53) eftersom de saknar 

resurserna för att möta efterfrågan (Bovis, 1998, s. 235). Även kontraktens längd kan verka 

avskräckande, eftersom kontraktet ses som allt för oföränderliga och rigida (Loader, 2005, ss. 

21-23; Loader, 2011, s. 293). I Loaders (2015, s. 107) studie visade det sig genom att den 

upplevda nödvändigheten att numera leverera via tredje part.  

Otillräcklig informationsdelning 

Upphandlarna är normalt inte expert på den produkt eller den tjänst som ska upphandlas. Det 

vanligaste problemet i relationen mellan leverantör och beställare är brister i förmågan att 

kommunicera så att parterna förstår varandra (Flintberg, 2015, s. 34). Tillgången på relevant 

information upplevs som otillräcklig (Fee, Erridge, & Hennigan, 2002, s. 333), företagen har 

exempelvis svårt att få information om kommande kontrakt (Bovis, 1998, s. 235; Loader, 

2005, ss. 21-23). De upplever också brister generellt i kommunikationen med offentlig sektor 

samt svårigheter med att etablera kontakter med de som arbetar med upphandlingar (Loader, 

2005, ss. 21-23; Loader, 2015, ss. 109, 111) . Förutom problem med den externa 

kommunikationen upplever företagarna också att olika enheter inom offentlig sektor inte 

kommunicerar med varandra (Loader, 2015, s. 111). 

Det finns även studier där företagarna ifrågasatt upphandlarnas professionalism (Fee, Erridge, 

& Hennigan, 2002, s. 333; Loader, 2015, s. 111). Även i Loaders (2005, ss. 21-23) studie 

uttrycktes en oro över offentliga upphandlares attityder och risken för att de skulle fatta beslut 

till fördel för större leverantörer. Detta eftersom de upplevde att endast företag med tidigare 

erfarenhet av offentliga kontrakt hade en chans att lämna framgångsrika anbud, och att det var 

svårt att hamna på listan över godkända leverantörer. De upplevde också att upphandlarna 

brister i träning och kunskap för att lyckas med en effektiv upphandling (Loader, 2005, ss. 21-

23). Företagen i två av Loaders (2005, ss. 21-23; 2015, s. 111) studier såg även offentlig 

sektor som trög, obenägen att ta risker och främmande för innovationer.  
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3.3.3 Föreslagna lösningar 

De studier som i tidigare avsnitt identifierat olika hinder med offentliga upphandlingar, har 

också gett förslag på möjliga sätt att överbygga dessa hinder och därigenom främja små- och 

medelstora företags deltagande i offentlig upphandling. 

Lokal samverkan  

En presumtion som funnits är att engagemanget med små, lokala leverantörer är större i 

upphandlingar på lokal nivå, men Flynn och Davis (2016, s. 570) resultat pekade på att inte 

heller lokala myndigheters upphandlingspolicys stämde överens med verkligheten. Som 

inspiration kan också processer och resultat mellan upphandlar i privat och offentlig sektor 

jämföras, trots att de två sektorerna skiljer sig åt och aldrig kommer att bli helt lika. En sådan 

jämförelse kan identifiera områden där förändringar kan ge störst effekt (Arlbjørn & Vagn 

Freytag, 2012, s. 215).  

För att komma fram till vilka metoder som är mest effektiva för att öka småföretagares 

deltagande i offentliga upphandlingar är det enligt Loader (2015, s. 111) viktigt att 

representanter för småföretagarna arbetar tillsammans med de som skapar policys för 

upphandling. Loader (2005, s. 24) menar också att olika forum kan skapas för att lösa 

problemet med en bristande dialog mellan offentliga aktörer och små- och medelstora företag. 

Företagarna vill gärna ha en personlig kontakt med beslutsfattarna (Loader, 2005, s. 24). 

Eftersom företagare ofta uppfattar offentlig sektor som trög och främmande för innovationer 

(Loader, 2011, s. 111) kan en förändring av detta, det vill säga att upphandlingar utformas för 

att uppmuntra innovativa synsätt, öka små- och medelstora företags deltagande i offentlig 

upphandling (Reijonen, Tammi, & Saastamoinen, 2016, s. 482).  

Små företag har inte alltid, som tidigare nämnts, möjlighet att som ensam leverantör vinna 

upphandlingar. Ett sätt att ändå kunna delta i offentliga upphandlingar är att arbeta som 

underleverantör till ett större företag (Loader, 2013, s. 40). Ett annat sätt är att bilda 

sammanslutningar med andra företag och lägga gemensamma bud, Flynn och Davis (2016, s. 

570)  menar att en av de viktigaste åtgärderna för att öka småföretagares deltagande i offentlig 

upphandling är att uppmuntra just detta. En annan viktig åtgärd är att överväga att dela upp 

kontrakt i mindre delkontrakt (Flynn & Davis, 2016, s. 570). I Flynn och Davis (2015, s. 114) 

studie upplevde dock bara en liten del av småföretagarna att de offentliga aktörerna hade 

försökt att dela upp kontrakten i delar. 

Eftersom små- och medelstora företag ofta upplever brister i sin juridiska kompetens förslår 

Karjalainen och Kemppainen (2008, s. 238) att offentliga aktörer anordnar utbildningar inom 

de juridiska aspekterna av offentlig upphandling. Även Preuss (2011, s. 805) pekar på behovet 

av att öka småföretagens kunskaper för att kunna konkurrera effektivare om offentliga 

kontrakt. McKevitt och Davis (2013, s. 478) skriver att nuvarande företagsstöd och erbjudna 

utbildningar ofta fokuserar på steg två i upphandlingsprocessen, det vill säga fullgörandet av 

upphandlingsdokumentationen. Detta är dock bara en del av upphandlingsprocessen, medan 

det saknas utbildningar på övriga delar såsom att identifiera behov, definiera kraven från 

användarna och slutligen vinna kontraktet och reflektera. Det behövs även utbildningar i 

leverantörsfärdighet (vad man ska göra) och kompetens (hur man ska göra) (McKevitt & 

Davis, 2013, s. 478).  

Användandet av standarddokument i anbudsprocessen kan också minska behovet av 

administrativa resurser, vilket småföretagen ofta har lite av (Karjalainen & Kemppainen, 

2008, s. 238). Många av företagen önskande också att byråkratibördan skulle lättas, eller att 

offentliga organisationer åtminstone är mer flexibla med sina administrativa krav (Loader, 

2005, s. 24).  
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Preuss (2011, s. 805) föreslår supportverktyg som interna KPIs för att handla från lokala 

företag. Ett verktyg som kan användas är en så kallad lokal multipel (”local multiplier” NEF, 

2002, s. 20), ett verktyg som mäter hur mycket av en initial summa som stannar inom den 

lokala ekonomin och hur mycket som läcker ut (Preuss, 2011, s. 803). Multipeln utvecklades 

ursprungligen av den brittiske ekonomen John Maynard Keynes och har huvudsakligen 

använts på makronivå. I New Economics Foundations vidareutveckling av verktyget är det 

anpassat för en lokal nivå. Verktyget mäter den lokala multipeleffekten i tre steg; mätningen 

tar sin början i en organisations inkomst och mäter därefter hur mycket av denna inkomst som 

spenderas lokalt. I det tredje steget mäts hur mycket av det som spenderats lokalt som återigen 

spenderas lokalt, av exempelvis organisationens anställda eller organisationens lokala 

leverantörer (NEF, 2002, ss. 12, 20). På detta sätt kan lokala myndigheters upphandlingar ha 

en stor inverkan på den lokala ekonomin (NEF, 2002, s. 21). Att lokala myndigheter kan 

generera lokala multipeleffekter genom sina upphandlingar har blivit allt mer 

uppmärksammat (Preuss, 2007, s. 362).  

Upphandlingspolicys 

Inom offentlig upphandling kommer majoriteten av lagstiftningen från EU och kan således 

inte påverkas av enskilda regeringar. Det finns dock ett visst utrymme för att göra tillägg eller 

ändringar på operationell nivå (Loader, 2007, s. 312). Idag använder offentliga organisationer 

upphandling som ett sätt att uppnå en mängd olika mål, från att minimera arbetslösheten 

långsiktigt, förbättra arbetsförhållandena genom hela leverantörskedjan, stimulera innovation, 

förse små- och medelstora företag med affärsmöjligheter samt stimulera marknaden för 

hållbara varor och tjänster. Detta innebär att offentlig upphandling också fungerar som ett 

politiskt verktyg för att uppnå önskade samhällseffekter (Grandia & Meehan, 2017, ss. 302-

303). Numera har nästan alla upphandlande myndigheter och enheter policys som ska främja 

små- och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling. I tidigare studier har det 

dock visat sig att implementeringen av nämnda policys inte nått fram, antingen på grund av 

ovillighet eller svårigheter att omsätta dessa policys till handling (Flynn & Davis, 2016, ss. 

559-560). I Flynn och Davis (2015, s. 114) studie uppgav hela 77 % att de inte var medvetna 

om att det fanns en upphandlingspolicy. Det verkar alltså finnas ett betydande glapp mellan 

vad lagstiftare och policyskapare uttrycker gällande främjande av små- och medelstora 

företag, och vad som faktiskt händer (Flynn & David, 2015, s. 115).  

Studier har visat att småföretagares deltagande i offentlig upphandling prioriteras högre av 

offentlig inköpare om man synliggöra fördelarna med att ha små- och medelstora företag som 

leverantörer, istället för att se det som att offentlig sektor gör småföretagare en tjänst genom 

att handla av dem (Flynn & Davis, 2016, s. 571). De viktigaste delarna i en 

upphandlingspolicy som ska främja små- och medelstora företags deltagande är att dela upp 

kontrakten i delkontrakt, vara flexibel gällande bevis på finansiell förmåga, sätta relevanta 

och proportionerliga kvalifikationskriterier samt att vara öppen till att företag går samman och 

lägger gemensamma bud (så kallade konsortiebud) (Flynn & David, 2015, s. 115). När det är 

möjligt kan noggrant utformade specifikation, inklusive de fördelar som små- och medelstora 

företag kan bidra med, uppmuntra små- och medelstora företags deltagande i upphandlingar 

och öka deras framgång (Loader, 2007, s. 312).  

Det är viktigt att de offentliga upphandlarna har klara direktiv för vad de ska prioritera och 

hur de ska agera. Om värdet för pengarna ska maximeras kommer det att innebära 

konsekvenser för hur små- och medelstora företag behandlas (Flynn & David, 2015, s. 116). 

Mindre leverantörer är också mer sannolika att frodas där det krävs en bredare syn på värde 

för pengarna och där kortare och småskaligare kontrakt finns att tillgå genom öppen 

konkurrens (Loader, 2011, s. 293). Eftersom många småföretagare upplever fokuseringen på 



25 

 

pris som ett hinder för att delta i offentlig upphandling (Loader, 2005, ss. 21-23) är det 

beslutet om vilken utvärderingsgrund som ska användas viktigt. Lundberg och Bergman 

(2017, s. 311) menar att om inte kvalitets tas med som en variabel innebär det ofta ett 

incitament för leverantören att sänka kvaliteten sedan kontraktets har säkrats, de kallat detta 

för osäkerhet i kvalitet. Denna osäkerhet skiljer sig från när osäkerheten gäller kostnaden för 

att möta olika kvalitetsnivåer, vilket de kallar för osäkerhet i kostnad. De menar att 

utvärderingsgrunden lägsta pris ska användas i de fall osäkerheten i kostnad är låg eller när 

det är viktigt att nå en viss nivå av mätbar kvalitet. Att nivån av osäkerhet i kostnad är låg kan 

exempelvis inträffa när de tillverkade produkterna är standardiserade och när kvaliteten är 

möjlig att mäta. Utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska istället 

användas när osäkerheten i kostnad är hög eller när den levererade kvaliteten är osäker. Detta 

innebär att den offentliga organisationen kan behålla en visst mått av godtycklig bedömning, 

och kan belöna god kvalitet när kvaliteten går att observera men är svår att mäta. Sådana 

belöningar kan bestå i att exempelvis förlänga kontraktet (Lundberg & Bergman, 2017, ss. 

311, 321). Trots att många småföretagare upplever fokus på pris som ett hinder (Loader, 

2005, ss. 21-23) och att utvärderingar som sker till ekonomiskt mest fördelaktiga anbud enligt 

EU ska innebära en fördel till små- och medelstora företag indikerade Stakes (2016, ss. 1, 17) 

resultat motsatsen. Utvärderingar baserade på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

minskade små- och medelstora företags sannolikhet att vinna offentliga kontrakt jämfört med 

större företag. När utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet användes 

påverkas större företags deltagande positivt, medan det inte påverkade små- och medelstora 

företags deltagande alls. Stake (2016, s. 17) menar att en möjlig anledning till detta kan vara 

att det är svårare för mindre företag att kunna visa på vilken kvalitet de har, men också att det 

kan finnas stordriftsfördelar i att lämna anbud som gynnar större företag. Resultaten innebär 

därför inte att småföretagare har produkter med sämre kvalitet och att kvalitet som 

utvärderingsgrund inte bör användas, men det indikerar att upphandlare inte per automatik bör 

anta att utvärderingskriteriet lägsta pris exkluderar mindre företag (Stake, 2016, ss. 17-18).  

Upphandlingsmanualer kan utformas och användas för att öka kompetensen hos upphandlarna 

(Preuss, 2011, s. 805). Det är också viktigt att offentliga inköpare är medvetna om de 

skyldigheter de har och är uppdaterade på sina upphandlingspolicys (Flynn & David, 2015, s. 

116). Flynn och Davis (2015, s. 117) menar också att det är viktigt att upphandlingspolicys 

kommuniceras ut till företagarsamhället och inte bara stannar inom den offentliga 

organisationen. Om de små- och medelstora företagen är medvetna om den policy som finns 

kan de bättre bedöma om offentliga upphandlingar följer skyldigheterna de har enligt policyn. 

Det kan fungera som ett tryck på offentliga organisationer och dess upphandlare för att bli 

mer mottagliga för små leverantörer (Flynn & David, 2015, s. 117).  

Upphandlingsorganisationen 

Det finns flertalet förslagna lösningar som är kopplade till den interna 

upphandlingsorganisationens och dess arbete. Eftersom företagen upplevde svårigheter om att 

få information om kommande kontrakt (Bovis, 1998, s. 235; Loader, 2005, ss. 21-23) föreslår 

Preuss (2011, s. 805) att information om kommande anbudsmöjligheter lämnas till potentiella 

leverantörer exempelvis genom hemsidor. Även upprättandet av en databas över lokala 

leverantörer kan öka möjligheterna att integrera lokala företag i offentliga upphandlingar 

(Preuss, 2011, s. 805).  

Organisationerna saker ofta en upphandlingsansvarig eller en upphandlingsenlig, och ansvaret 

är istället delegerat till ett flertal individer som inte har upphandling som sin primära 

arbetsuppgift. Förutom att ansvaret för upphandling är spritt mellan avdelningar är det alltså 

också en underordnad uppgift bland tjänstemännens övriga uppgifter. Upphandlings 
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underordnade roll grundar sig i antagandet om att vem som helst kan handla. För att 

undkomma denna inställning krävs det att ledande befattningshavare erkänner upphandling 

som en viktig funktion och något som kräver hängivna inköpare. Förutom en mer 

framträdande och tydligt definierad roll för upphandling innebär detta också att fler 

tjänstemän arbetar på heltid med offentlig upphandling, samt att träning och utbildning 

tillhandahålls (Flynn & Davis, 2016, ss. 560, 571). Så länge upphandling sker av offentliga 

tjänstemän som huvudsakligen har andra arbetsuppgifter kommer möjligheterna att översätta 

en småföretagarvänlig upphandlingspolicy till verklighet att vara liten (Flynn & David, 2015, 

s. 116).  

5 nedan sammanfattar teorikapitlet. Upphandlare och småföretagare i offentliga 

upphandlingar verkar inom ett komplext ramverk bestående av det överordnade EU-direktivet 

om offentlig upphandling samt lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) . Inom 

ramen för detta upplever de vissa hinder som kan delas upp i hinder relaterade till 

anbudsprocessen, storleken på de offentliga kontrakten samt hindren som relateras till en 

otillräcklig information. De lösningar som presenteras i tidigare forskning har jag delat in i tre 

olika kategorier; lösningar grundade i en lokal samverkan, revidering eller skapandet av 

lokala upphandlingspolicys samt lösningar relaterade till upphandlingsorganisationen. Dessa 

tre kategorier av lösningar är också de som senare används i utformandet av en handlingsplan 

för att öka lokala små- och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar.   

 

Figur 5. Sammanfattning av den teoretiska referensramen (Larsson, 2017). 
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4 Praktisk metod 

Presentation av hur studien genomförts praktiskt med information om urval, intervjuguide 

samt bearbetning av insamlat material.  

4.1 Forskningsstrategi 

Som tidigare nämnts utgår studien från en kvalitativ forskningsstrategi med fokus på att förstå 

vad som påverkar småföretagares deltagande i offentlig upphandling. Det finns fyra 

metodiska principer som bör prägla en kvalitativ forskningsstrategi. Den första är närheten till 

undersökningsenheterna, såväl en fysisk som en social närhet (Holme & Solvang, 1997, s. 

93). Denna närhet uppnås genom att samtliga intervjuer sker vid personliga möten. 

Återgivningen av vad som skett ska vara riktig och sann (Holme & Solvang, 1997, s. 93), och 

jag har därför valt att spela in mina intervjuer för att sedan transkribera dem. Som huvudregel 

har jag transkriberat intervjuerna ordagrant, men med en avvägning mellan de resurser jag 

haft och hur materialet använts på bästa sätt. Rapporten bör innehålla utpräglat deskriptiva 

beskrivningar samt direkta citat som visar undersökningsenheternas egna sätt att uttrycka sig 

(Holme & Solvang, 1997, s. 93). Eftersom intervjuerna sker inom ett begränsat geografiskt 

område där flertalet av respondenterna känner både varandra och mig som intervjuare har jag 

noga funderat över valen av direkta citat från intervjuerna, för att undvika att respondenterna 

ska kunna identifieras genom sitt sätt att uttrycka sig. Mina intervjuer är så kallade 

respondentintervjuer, där respondenterna som intervjuas själva är delaktiga i företeelsen som 

studeras (Holme & Solvang, 1997, s. 104).  

4.2 Primär- eller sekundärdata 

Kvalitativa forskningsstrategier kännetecknas av närhet till källan. Källor får större betydelse 

ju närmare knutna de är till situationen de behandlar (Holme & Solvang, 1997). 

Respondenterna som intervjuas är själva del i den situation, det vill säga offentliga 

upphandlingar, som uppsatsen behandlar och är därmed källor av stor betydelse. Övriga källor 

som används klassas som sekundärdata. De flesta av de vetenskapliga artiklarna bygger dock 

på egna primärdata, då de utfört egna studier. En liten del av de vetenskapliga artiklarna är så 

kallade litteraturöversikter, som är översikter av tidigare forskningsartiklar inom området. De 

ligger således ett steg längre bort från källan än övriga vetenskapliga artiklar, då de inte 

innehåller något eget empiriskt material. De böcker som använts är också sekundärkällor, då 

de redogör för upphandlingslagarna som är primärkällan. Lagtexter, information från 

offentliga aktörer och Statens Offentliga Utredningar utgör i huvudsak även de primärkällor.  

4.3 Bortfall 

Bortfallet kan delas upp i ett externt och ett internt bortfall. Ett extern bortfall uppstår i de fall 

där man inte får svar eller inte når alla personer (Wallén, 1996, s. 63). I denna studie har 

samtliga tillfrågade valt att delta i intervjuer, vilket innebär att inget externt bortfall uppstått. 

Ett internt bortfall uppstår när man inte får svar på alla frågor. Som regel är det lättare att 

komma åt ett internt bortfall i en intervju än i exempelvis en enkät (Wallén, 1996, s. 63). 

Eftersom jag använt mig av en frågeguide och inte ett standardiserat frågeformulär har jag 

under intervjuerna checkat av att respondenterna berört alla frågor eller teman under 

intervjun. Har något tema eller svar på fråga saknats har jag ställt kompletterande frågor till 

respondenten för att täcka alla teman som intervjuguiden tagit upp.  

4.4 Urvalsprocess 

Urvalet i en kvalitativ intervju sker systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier 

som är strategiskt och teoretiskt definierade (Holme & Solvang, 1997, s. 101). I denna studie 
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har två olika typer av respondenter intervjuats. Den första typen är småföretagare där kriteriet 

varit att de själva haft möjlighet att delta i offentlig upphandling på lokal nivå, det vill säga att 

de erbjuder de tjänster eller varor som kommunen använder eller har använt. Hit räknar jag 

liksom Karjalainen och Kemppainen (2008, s. 235) såväl avtalsbaserade leverantörer som ad-

hoc leverantörer. Den andra typen är upphandlare eller beställare på lokal nivå, där kriteriet 

varit att de arbetar på en kommun eller i ett helägt kommunalt bolag och själva upphandlat 

varor eller tjänster. På så sätt fångar jag in båda de grupper som kan uppleva möjligheter och 

hinder med offentlig upphandling, och som därmed kan svara på forskningsfrågan.  

Eftersom jag själv arbetar i ett helägt kommunalt bolag och har kontakter med såväl 

kommunala tjänstemän som lokala småföretagare har jag själv frågat tänkbara respondenter 

om medverkan. Jag deltog även på en företagarlunch med den lokala företagarföreningen där 

jag gavs möjligheten att presentera syftet med min uppsats och fråga närvarande företagare 

om de kunde tänka sig att delta. Antalet respondenter är tillräckligt när man fått reda på det 

man behöver veta (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 129). Kvale och Brinkmann (2009, s. 130) 

menar att man ibland tycks planera intervjuer utifrån ett kvantitativt antagande om att ju fler 

intervjupersoner som deltar, desto mer vetenskaplig studien. Istället för att försöka hinna 

intervjua så många som möjligt kan det istället vara viktigare att förbereda intervjuerna väl 

och slutligen analysera dem. Jag började med att boka in åtta intervjuer, fyra småföretagare 

och fyra upphandlare. Jag hade fler möjliga respondenter i åtanke ifall jag skulle uppleva 

underlaget allt för tunt efter de fyra åtta första intervjuerna, men utifrån den tid och de 

resurser jag haft till hands valde jag i slutändan att begränsa mig till dessa åtta.  

Småföretagarna som intervjuats bestod av tre män och en kvinna som tillsammans verkar 

inom fyra olika branscher, men där en av respondenterna verkar inom två branscher och två 

av de andra respondenterna verkar inom samma bransch. De har alla erfarenhet från offentlig 

upphandling från fler än den kommunen där företaget har sitt säte. Deras erfarenhet som 

småföretagare är också spridd vad gäller antalet år i branschen. Upphandlarna som 

intervjuades bestod av två kvinnor och två män, en av respondenterna arbetar i ett kommunalt 

bolag medan de tre andra arbetar i kommunen. En av respondenterna arbetar inte längre med 

offentlig upphandling, men har relativt nyligen arbetat med offentlig upphandling. Jag 

inkluderade denna person i urvalet eftersom det kan vara intressant att se vad någon med lite 

distans till området har för tankar kring det. Respondenterna är spridda åldersmässigt och har 

arbetat olika länge inom kommunal sektor och med offentlig upphandling. De arbetar också 

mot delvis olika branscher när de upphandlar, men en del områden är gemensamma.   

4.5 Intervjuguide 

En kvalitativ intervju är den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen. 

Forskaren ger de tematiska ramarna men strävar efter att låta intervjupersonerna få påverka 

samtalets utveckling. För att minska styrningen ytterligare används inte standardiserade 

frågeformulär utan en intervjumanual som innehåller de faktorer som forskaren uppfattar som 

viktiga. Intervjun ska täcka alla dessa faktorer, men det är inte viktigt att intervjuguiden följs 

till punkt och pricka (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Jag har använt mig av 

halvstrukturerade intervjuer, ett mellanting mellan ett slutet frågeformulär och ett öppet 

vardagssamtal (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Loader (2015, s. 107) uppger att en fördel 

med frivilligt rapporterad data, som i detta fall när respondenternas deltagande är frivilligt, är 

att insamlad data blir både bred och avslöjar många detaljer.  

Nedan följer den intervjuguide för upphandlare som utarbetats utifrån tidigare forskning.  
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Berätta om dig själv och hur 

du kommer i kontakt med 

offentlig upphandling 

  

Beskriv en typisk 

upphandling 

Används några speciella 

verktyg? Databaser, 

hjälpmedel? 

Preuss, 2011, s. 805: Formal 

tools, ex. databases of local 

suppliers 

Berätta vad du tycker om 

offentlig upphandling 

Bra/dåligt 

Svårigheter/möjligheter 

Interna/externa/strukturella 

Loader, 2005, s.21 Benefits 

to SMEs supplying PSOs 

Jämför offentliga 

upphandlingar med lokala 

och andra företag 

Fördelar/nackdelar 

Svårigheter/möjligheter 

Loader, 2005, s. 24: 

Advantages of SME 

suppliers 

Preuss, 2011, s. 803: benefits 

in sourcing from local SMEs 

Hur arbetar kommunen som 

helhet med offentliga 

upphandlingar? 

Styrning uppifrån/lokala 

direktiv? Gemensamma 

utbildningar? Nätverk? 

Upphandlingsstöd? 

Preuss, 2011, s. 804: central 

government pressure 

(government policy 

documents) & s. 805: 

procurement manuals 

Fee et al, 2002, s. 332: Staff 

professionalism  

Hur skulle du beskriva din 

kunskap kring offentlig 

upphandling? 

Formella utbildningar, 

learning by doing?  

Fee et al, 2002, s. 332: Staff 

professionalism 

Varför genomför du 

offentliga upphandlingar 

själv? 

Drivkrafter & hinder 

(Jmfr med att inte upphandla/ 

nyttjande av ramavtal 

SKL/HBV) 

Preuss, 201, s. 788 

Förbättringsmöjligheter  Loader, 2005, s. 23 

Overcoming barriers  

Tabell 1. Intervjuguide för upphandlare. 

Intervjuguiderna för upphandlare respektive företagarna innehåller samma teman, men från 

olika perspektiv. Detta i ett försök att fånga upp gemensamma nämnare och upplevelser. 

Nedan följer den intervjuguide för företagare som utarbetats utifrån tidigare forskning.  

 

 

 

 

 

 



30 

 

Berätta om dig själv och hur 

du kommer i kontakt med 

offentlig upphandling 

  

Hur skulle du beskriva din 

kunskap kring offentlig 

upphandling? 

Formella utbildningar, 

learning by doing...?  

 

Beskriv en typisk 

upphandling 

Används några speciella 

verktyg? Databaser, 

hjälpmedel? 

Preuss, 2011, s. 805: Formal 

tools, ex. website of tender 

opportunities 

Berätta vad du tycker om 

offentlig upphandling 

Bra/dåligt 

Svårigheter/möjligheter 

Interna/externa/strukturella 

Loader, 2005, s.21 Benefits 

to SMEs supplying PSOs & 

s. 21-22 Barriers to supply 

Fee et al, 2002, s. 333 

Karjalainen & Kemppainen, 

2008, s. 237: Perceived 

obstacles  

Hur upplever du kommunens 

inställning till att inkludera 

lokala företag i offentlig 

upphandling? 

Politisk nivå - 

tjänstemannanivå 

Loader, 2015, s. 108: 

Barriers – Public sector 

environment 

Preuss, 2011, s. 802-803: 

Awareness and motivation of 

procurement staff 

Jämför offentlig upphandling 

med privata upphandlingar 

 Karjalainen & Kemppainen, 

2008, s. 231: ex. dyrare att 

bjuda på offentliga kontrakt 

Varför deltar du i offentliga 

upphandlingar? 

Drivkrafter & hinder 

 

Preuss, 201, s. 788 

Förbättringsmöjligheter  Loader, 2005, s. 23 

Overcoming barriers 

Tabell 2. Intervjuguide för företagare. 

4.6 Intervjuer 

I denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts med åtta respondenter som presenterats 

ovan. Styrkan i kvalitativa intervjuer är att undersökningssituationen liknar en vardaglig 

situation (Holme & Solvang, 1997, s. 99). För att förstärka detta har jag låtit 

intervjupersonerna själva välja plats för intervjun för att de ska ha möjlighet att välja en plats 

där de själva känner sig mest bekväma. Detta för att skapa minsta möjliga stress för 

respondenten, eftersom stress som kan inverka på intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 79) 

Intervjuerna har genomförts på plats, face-to-face. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan så snart efter intervjun som möjligt, detta för att inte glömma 

sammanhanget som kan ha betydelse för resultatet, enligt vad Wallén (1996, s. 78) skriver, 

och kunna ta de gester och ansiktsuttryck som inte återges av inspelningen i beaktning. 

Genom att spela in materialet och slippa anteckna hade jag möjlighet att uppfatta dessa icke-
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verbala budskap. Det inspelade materialet raderades sedan transkriberingen var klar. 

Intervjuernas längd varierade från 25 minuter till 50 minuter, de flesta intervjuer höll sig dock 

kring 35 minuter till 40 minuter, (38 minuter, 34minuter, 35 minuter, 50 minuter, 29 minuter, 

39 minuter, 25 minuter, 43 minuter). Jag anser dock att jag fått svar på de teman eller 

intervjufrågor som finns i intervjuguiden trots den varierande längden. I de längre 

intervjuerna ägnade respondenterna även tid till att beskriva den egna tjänsten eller produkten, 

medan respondenterna i de kortare intervjuerna höll sig striktare kring ämnet och intervju 

guiden.     

4.7 Bearbetning 

I enlighet med min hermeneutiska kunskapssyn har jag tolkat meningen i insamlad data. I 

jämförelse med när kvalitativ data kategoriseras innebär ofta meningstolkning att det 

ursprungliga yttrandet är kortare än det tolkade resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 223). 

Eftersom jag, när jag tolkar texten, bär med mig min förförståelse kan jag inte göra en 

förutsättningslös tolkning, Kvale och Brinkmann (2009, s. 226) menar dock att en 

hermeneutisk tolkning förutsätter att man har denna kunskap om textens tema.  

Textanalyser enligt den hermeneutiska cirkeln innebär en ständig process fram och tillbaka 

mellan textens delar och helheten. Från början har uttolkaren ofta en oklar uppfattning om 

hela texten, och utifrån denna tolkas de enskilda delarna. Från tolkningen av delarna relaterar 

uttolkaren sedan tillbaka till helheten, och på så vis prövas tolkningarna av delarna mot hela 

textens mening. Genom denna cirkel nås en allt djupare förståelse av textens mening och 

textens mening vidgas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 226). Sedan intervjuerna transkriberats 

gick jag igenom dem igen en efter en och markerade citat som var signifikanta för intervjun 

och speglade helheten väl.  

I resultatdelen presenterades sedan intervjuresultaten efter intervjuguidens teman, en del för 

de intervjuade upphandlarna och en del för de intervjuade företagarna.  I likhet med vad 

Loader (2015, s. 107) skriver har jag försökt visa på den rikedom en kvalitativ studie ger 

genom att använda utvalda, direkta citat i redovisningen av insamlad data. Creswell (2013, s. 

219) menar att användandet av direkta citat låter läsaren höra deltagarnas egna röster.  

I analysen har respondenternas svar relaterats till den teoretiska referensramen för att i 

slutsatserna svara på studiens syfte och problemformulering. Slutsatsen innehåller dels det 

teoretiska bidraget där respondenternas svar kopplas samman med slutsatser från tidigare 

forskning, men även det praktiska bidraget i form av en handlingsplan för lokal samverkan i 

offentliga upphandlingar. Handlingsplanen grundar sig på analysen och den teoretiska 

slutsatsen.  
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5 Resultat 

Redogörelser av genomförda intervjuer med fyra upphandlare respektive fyra företagare. 

Först redogörs för intervjuresultatet med de intervjuade upphandlarna utifrån ställda frågor 

och teman, och därefter redogörs för intervjuresultat med de intervjuade företagarna på 

samma sätt. 

5.1 Intervjuer med upphandlare 

Fyra av intervjuerna genomfördes med tjänstemän på kommunen och ett kommunalt bolag 

som arbetar eller har arbetat med offentlig upphandling, respondenterna A, C, G och H. A 

nämnds av övriga tre som den tjänsteman som kan mest om upphandling på kommunen, utan 

att hen på något sätt har någon uttalad roll eller uttalat ansvar för upphandling. A och H har 

arbetat med offentlig upphandling i ett par decennier, medan G endast har arbetat med 

offentlig upphandling under de senaste fyra åren. C arbetar inte längre med offentlig 

upphandling i sin nuvarande roll, men har relativt nyligen bytt till denna nya roll från en roll 

där hen arbetade med offentlig upphandling.  

5.1.1 Offentlig upphandling 

För att utöva minsta möjliga styrning inleddes intervjuerna med att jag bad respondenterna 

beskriva sin egen inställning till offentlig upphandling. Detta för att kunna fånga in spontana 

reaktioner på ämnet och redan här fånga in olika möjligheter och hinder som respondenterna 

ser med offentlig upphandling.  

A och C tycker att det är bra att det finns ett regelverk kring offentlig upphandling som talar 

om hur man får handla och göra inköp. H menar att det är bra att konkurrensutsätta. A uppger 

dock att regelverket är krångligt och att det är lätt att göra fel.  

”Det känns som en jättekoloss, att det är tungrott någonting. Så att visst, 

jag tycker det är jättebra att man… att det är uppstyrt hur man ska handla i 

och med att det är skattepengar man hanterar, men sedan blir det tungrott 

så att det kan bli fel i slutänden i alla fall. Att man ja, får handla en vara 

som kanske blir dyrare i alla fall” - C 

A tycker också det är bra att tröskelvärdena är höjda eftersom det gör det möjlighet att handla 

mer lokalt. En del av det A upphandlar omfattas inte av LOU, och A önskar att det var fler 

områden som inte omfattades. Dels skulle det innebära att möjligheterna till långsiktighet 

ökade när man har möjlighet att anlita samma entreprenör under en längre tid, samt att lokala 

entreprenörers möjligheter att leverera till kommunen skulle öka i och med detta.  

G pratar om offentlig upphandling som ett ”hinder i arbetet” och H uppger att det är en 

nackdel att behöva handla upp allting, eftersom man då inte kan ta hänsyn till vilka 

entreprenörer man har förtroende för. H menar att det finns en inbyggd motsättning i 

offentliga upphandlingar eftersom företag vill tjäna så mycket pengar som möjligt och den 

offentliga aktören vill betala så lite som möjligt. I och med detta försöker alla anbudslämnare 

lägga sitt pris så lågt som möjligt och H upplever att man istället försöker hämta igen det låga 

anbudspriset genom många ändrings- och tilläggsarbeten. Därför menar H att det är så viktigt 

att entreprenörerna är ärliga och att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan beställare och 

entreprenör. H menar att det är svårt att få med sådana saker i exempelvis 

utvärderingskriterierna, eftersom det ska vara lika för alla och att förutsättningarna ska vara så 

lika som möjligt för alla som ska lämna in ett anbud.  
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5.1.2 En typisk upphandling 

Respondenterna ombads beskriva en typisk upphandling ur sitt perspektiv. I och med detta 

fick jag information om exempelvis vilka verktyg som använts men också en generell känsla 

av respondentens egen kunskap om upphandlingar. Som synes nedan har exempelvis A 

beskrivit tillvägagångssättet betydligt mer ingående och detaljerat än övriga respondenter.  

A beskriver att hen brukar titta på andra, liknande upphandlingar och leta fram de underlag 

som andra använt sig av för att sedan anpassa dem till den aktuella upphandlingen. För C:s 

del var många av de upphandlingar som hen genomförde återkommande upphandlingar, när 

avtalet började vara slut var det dags att upphandla en ny period. När det inte är 

återkommande upphandlingar menar C att de börjar långt i förväg med exempelvis 

utredningar, tittar på olika system och för- och nackdelar med olika typer av system. H menar 

att det först och främst handlar om att identifiera ett behov, och att man sedan oftast tar hjälp 

av en konsult som projekterar och hjälper till att skapa förfrågningsunderlaget.  

När A hittat ett passande underlag och modifierat det efter den egna verksamhetens behov 

kollar hen av det med kommunens upphandlingsstöd. C försökte få upphandlingsstödet att 

upphandla så mycket som möjligt för att ”slippa göra en massa fel”. Upphandlingsstödet 

hjälper enligt C till att sammanställa förfrågningsunderlaget, men kan även göra 

utvärderingen och skicka tilldelningsbeslutet. C menar att det är lite olika, hur långt 

beställarna vill släppa upphandlingen till upphandlingsstödet. Hos vissa hjälper de bara till att 

sammanställa förfrågningsunderlaget och sedan sköter beställaren resten själv, medan andra 

vill att upphandlingsstödet sköter hela processen. C föredrar det senare då hen känner att hen 

inte riktigt kan reglerna och att det är lätt att falla i fallgropar. Då tycker C det känns skönt att 

ha upphandlingsstödet, så att man vet att det åtminstone blir rätt sammanställt och att 

utvärderingen sker på rätt grunder, att det helt enkelt blir så rätt och riktigt som möjligt. C 

menar att det är svårt att skriva ett bra förfrågningsunderlag för att få det man verkligen har 

behov av. H säger ”som beställare så är man ju väldigt utsatt, har man inte gjort ett bra 

förfrågningsunderlag så sitter… då får man vad man förtjänar på något vis”. G menar dock 

att även i de fall upphandlingsstödet anlitas måste beställarna lokalt gå igenom upphandlingen 

och ställa alla de kriterier som de känner är viktiga, och att upphandlingsstödet bara lägger till 

det formalia som behövs innan upphandlingen annonseras på E-avrop. G menar att ”det är ju 

ett jättejobb för vi måste göra allting lokalt, här på kontoret, vi har inte någon möjlighet att få 

någon större hjälp utifrån.” Även C beskriver att i de fall upphandlingsstödet anlitas måste 

ändå beställaren vara väldigt involverad i processen, då det är de som vet vad de vill ha. H 

nämner att en nackdel med upphandlingsstödet är att de inte förstår de lokala variationerna 

som finns.  

A, G och H nämner att upphandlingarna annonseras i E-avrop (databas för upphandling) där 

också frågor besvaras och A vill också att anbuden så småningom lämnas in via E-avrop. 

Även H beskriver att frågor besvaras via E-avrop så att alla intresserade leverantörer får ta del 

av svaren. När sista inlämningsdag passerat öppnas anbuden i E-avrop, och då brukar A ta 

med sig ytterligare en tjänsteman för att de ska vara två som skriver på öppningsprotokollet. 

A tycker att E-avrop är ett bra verktyg, då det gör det lätt att hålla reda på datum för 

exempelvis anbudsinlämnande och sista dag för frågor samt att det finns inbyggda kontroller 

såsom skattekontroll till exempel. På så vis underlättas den inledande kontrollen av 

anbudsgivarna, innan A går vidare till att pröva anbuden. I anbudsprövning ser A till att skall-

kraven är uppfyllda, jämför anbuden med varandra och se vad anbudsgivarna lämnat för pris. 

H menar att utvärderingsstadiet är intressant i sig. G menar att utvärderingskriteriet alltid är 

lägsta pris.  
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”Det har ju varit hela tiden priset, vilket jag tycker är fel. Priset ska vara en 

del, men kvalitet, utförande och vad heter det nu, tidsaspekten, när jag får 

jobbet gjort. Priset tycker jag ska vara en kanske bland tredje, fjärde 

kriterierna för att vi får betala hur än vi bär oss åt och jag är beredd att 

betala för kvalitet.” - G 

A nämner att det ibland händer att ingen anbudslämnare uppfyller kraven och att man då får 

avbryta upphandlingen, men det är dock väldigt sällan. När A beslutat om vinnande anbud 

skickar hen antingen direkt ut tilldelningsbeslut i E-avrop eller, i de fall det handlar om större 

belopp, visar upp en avidentifierad anbudssammanställning till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för beslut innan tilldelningsbeslut skickas ut. När tidsfristen för överprövning 

passerat skickar A en beställningsskrivelse eller ett avtal till leverantören med det vinnande 

anbudet. Ibland handlar det om upphandlingar av ett specifikt uppdrag som ska utföras, och 

ibland om ramavtal. När A tecknar ramavtal rangordnar A alltid vinnande leverantörer och det 

är alltid leverantören rangordnad som etta som anlitas. A har aldrig tecknat ett ramavtal där 

det krävts förnyad konkurrensutsättning vid varje avrop.  

5.1.3 Risken för överprövning 

Respondenterna tillfrågades om hur de resonerade kring risken för att upphandlingar de 

genomför ska bli överprövade. Detta för att få en bild av huruvida de arbetar för att minimera 

risken med överprövningar, i likhet med vad tidigare skrivits om upphandlingsstödens 

inriktning.  

”Vid en upphandling så får man ju räkna med att det kan bli en 

överprövning, alltså det kan. Det kan vara någon som känner sig 

missfördelad, kanske inte har gett samma information, kanske har en 

misstanke om att någon är förfördelad” - G 

Det är bara en av A:s upphandlingar som har blivit överprövad och den prövningen förlorade 

kommunen. Även H säger att hen inte råkat ut för speciellt många överprövningar under de år 

hen arbetat med offentlig upphandling. A menar ändå att det är något som hen tar i beaktande 

inför en upphandling och att man försöker minimera riskerna för överprövningar. C menar att 

hen på förhand kan veta att en upphandling kommer att bli föremål för överprövning, ”vissa 

blir ju överprövade bara för att de ska överprövas”. C ger dock ett exempel på en 

överprövning där ”den som överprövade var… hade liksom inte ens siffra rätt, det kunde vem 

som helst se att den var diskvalificerad redan från början men den överpröva i alla fall”. H 

menar dock att företagen måste tänka på relationerna till kunden om man ska överpröva. 

”eftersom vår marknad eller vår verksamhet är så liten i förhållande till 

allting annat att man gör sig ju inte någon stor tjänst om man bråkar för 

mycket, för då blir man inte lika aktuell i framtiden heller” - H 

C är dock inte helt negativ till överprövningar i sig, eftersom de kan ge vägledning till hur 

man ska tänka. Även G menar att en överprövning kan fungera som en väckarklocka, att man 

blir medveten om att man måste ha ännu tydligare krav på vad man vill ha för att undanröja 

risken att upphandlingen blir överprövad. H säger att överprövningar kan vara lärorika trots 

att det sätter mycket hinder i hjulen med de fördröjningar det innebär, och att man därför inte 

får vara rädd för att en upphandling ska bli överprövad. I de fall överprövningar C blivit 

inblandad i upplever hen dock att det bara är för att förhala processen, att det blir segdragna 

processer och att man som upphandlande enhet riskerar att stå utan avtal på grund av 

processen drar ut på tiden. Även G poängterar risken med att överprövningar tar väldigt lång 

tid.  
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”En överprövning blir ju också att det kan ta månader, det kan ju ta ett år 

innan man får rätsida på det hela och vad ska jag göra då? För man har ju 

hört skrämselfall där man har haft, där man hållit på i fyra år.” - G 

A menar att det är viktigt att man är tydlig med vad man begär in, vad man har för skall-krav 

och så vidare, eftersom ett luddigt förfrågningsunderlag är lätt att överpröva. A upplever 

också att leverantörer ibland låter hela upphandlingen genomföras och att de ansöker om 

överprövning först ifall de förlorar upphandlingen.  

”Visst, det är ju, jag försöker ju vara extra noga med att inte åka dit på att 

vårt eget underlag är fel och sedan även att man är noga med det här att 

man gör, genomför de här kontrollerna man ska göra och att man gör det 

lika för alla.” - A 

A menar att stora företag ofta har jurister som, om de förlorar en upphandling, direkt börjar 

leta igenom förfrågningsunderlaget tills de hittar någon grund för att ansöka om 

överprövning, och att man därför måste vara väldigt noggrann vid utformandet av 

förfrågningsunderlaget. C menar att inom vissa branscher är risken för överprövning större 

eftersom företagen i branschen ”har mer ögonen på varandra” och H menar att risken för att 

en upphandling blir överprövad ökar för varje år. H menar att tidigare har upphandlingarna 

varit så små att anbudslämnarna inte brytt sig om att bråka allt för mycket eftersom det inte är 

värt det för dem, men H upplever att anbudslämnarna ifrågasätter mer nu än tidigare. C menar 

att det ofta är stora företag som överprövar bara för att de kan och små företag tror att det är 

en för krånglig process, medan H upplever att de stora företagen inte ids överklaga 

upphandlingar i mindre kommuner. H menar istället att risken för överprövningar ökar i de 

fall det finns flera lokala entreprenörer inom samma bransch som kan delta i upphandlingen.  

5.1.4 Lokala företag 

Respondenterna ombads jämföra lokala företag och andra, större företag i offentliga 

upphandlingar. Detta för att fånga in vilka attityder och allmän inställning till inkluderandet 

av lokala företag som respondenterna har.  

A uppger att en svårighet för lokala företag att delta i offentliga upphandlingar är att de ofta 

redan är leverantörer till kommunen, och att de bara anger kommunen som referens i nya 

upphandlingar. ”Där har jag ju försökt vara ganska noggrann med att säga till de här lokala 

att ni måste ha någon fler än kommunen så att inte det blir ett problem, att de har lämnat 

referenser som är bara vi.” C menar också att de lokala, mindre företagen kan bli 

bortskrämda av all byråkrati och av själva upphandlingsunderlaget, att de tror att de aldrig kan 

uppfylla de krav som ställs. G menar att offentlig upphandling i sig är ett hinder.  

”ett hinder i många stycken, just det här när man vill försöka ha närhet till 

service, närhet till att kunna komma åt varor och tjänster. Då vill jag ju 

gärna att vi ska ha en närhet, och går man ut på offentlig upphandling då 

kan man ju få alltså en leverantör i Skåne, Kiruna eller vad man nu är och 

då har jag ju inte samma möjligheter att påverka eller reklamera och ha, 

alltså få samma personliga kontakt vilket jag tycker är viktigt.” - G 

G nämner att lokala företag ofta har dyrare produkter, men menar att det är något man måste 

väga mot fördelarna med att anlita lokala företag. A uppger att ”man vill gärna ha lokala 

leverantörer men inte till vilket pris som helst”. G anger också att användandet av ramavtal 

kan innebära en risk att lokala företag inte överlever på orten. H menar att en kommun kan 

göra olika hänsynstaganden när det gäller att stödja lokala företag.  



36 

 

”På sådana här små kommuner så är det ju att välja mellan pest eller 

kolera. Antingen så ska vi leta upp det lägsta priset för den här boken eller 

den här maträtten, eller så behåller vi en service i samhället. Det är ju en 

avvägning som politikerna sen liksom får göra i sista ändan.” - H 

A menar att större företag har mycket högre kunskaper i upphandling generellt. A menar att 

större företag ofta har personer som enbart arbetar med besvarande av anbud och att man 

därför ofta får in väldigt bra material från dem. Å andra sidan upplever A att en del större 

företag bara lägger in anbud ”bara som för att kasta in och se vad som händer, de är 

egentligen inte ens intresserade av jobbet kan det ju visa sig i slutändan”. A menar också att 

de lokala entreprenörerna inte har samma kompetens och kraft till att exempelvis ansöka om 

överprövning, även i de fall de kanske skulle ha vunnit en sådan. A menar att det är svårt för 

lokala företag att vara nog kunniga och duktiga för att kunna lämna anbud.  

Både A och C menar att de största fördelarna med att ha en lokal entreprenör är 

lokalkännedomen, både geografiskt och befolkningsmässigt. Även G uppger att 

lokalkännedomen är viktig, men upplever även att lokala företag ger snabbare service. A 

säger ”Sen har väl lokala entreprenörer ofta en känsla för bygden på något vis som gör att 

man, ja jag tycker det känns bra att ha lokala entreprenörer så långt det går.” H beskriver att 

lokala entreprenörer ofta kan ställa upp på en gång, att man sparar tid både därför och för att 

företaget inte behöver lägga tid på att resa då de redan finns på plats. A upplever också att de 

generellt är mer flexibla och enkla i både beställning och leverans. C menar också att det är 

smidigt att köpa varor av lokala entreprenörer eftersom ”du vet vem du handlar av helt enkelt. 

Ja, och de känner till kommunen.” Även G poängterar kännedomen om företagen som en 

fördel med att anlita lokala företag. ”Man bygger ju upp ett ömsesidigt förtroende, så att man 

kan, de kan ha en handlingsfrihet som gör att vi inte behöver vara där och detaljstyra.” H 

trycker också på förtroendet för lokala entreprenörer, att ett långsiktigt samarbete innebär att 

man kan lämna över ansvaret till entreprenören och känna att man vet att de utför arbetet så 

som man önskar.  

”Och så vill jag ju hemskt gärna att vår region ska leva vidare, för annars 

så utarmar vi hela vårt inland och det är ju inte bara [kommunen] utan det 

är ju hela inlandet om man säger. Därför finner jag att man skulle kunna 

mer, jag skulle vilja se att man i en offentlig upphandling kunde styra det 

mer så att man finge det mer mot lokal region om man säger.” - G 

A menar att det finns en risk att man utestänger lokala företag om man ställer de allra högsta 

miljökraven, kvalitetskraven eller att utrustningen ska vara väldigt ny. A säger att stora 

företag som uppfyller alla de högsta miljö- och kvalitetskraven också har högre priser, 

eftersom det kostar med att exempelvis ha de nyaste maskinerna. Genom att ha lägre krav 

öppnar man därför inte bara upp för lokala företag utan kan också få lägre pris. ”Även om de 

inte alltid har hela spannet med de här absoluta experterna inom allting så har de ju det som 

räcker för oss, och det är ju det som är det viktiga.” C menar också att man ibland ställer 

mycket högre krav i upphandlingar än de krav man har inom den egna verksamheten, ”vi 

kräver mer av dem vi upphandlar än den maskinpark vi faktiskt har själva”. Enligt C finns 

det även exempel på upphandlingar där det egentligen ställts för låga krav i syfte att kunna 

behålla en lokal entreprenör, men att man oftast ställer höga krav ”man tänker väl att man ska 

ha hängslen och livrem många gånger” för att det inte ska slå tillbaka på en.  
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5.1.5 Kommunens upphandlingsarbete 

Respondenterna ombads beskriva hur det interna upphandlingsarbetet ser ut och hur 

samordningen ser ut internt. Detta utifrån att företagare i tidigare forskning uppgett upplevda 

brister i kunskap och intern samordning hos offentliga aktörer.  

A uppger att hen tycker att arbetet med offentlig upphandling från kommunens sida fungerar 

dåligt, G menar att det inte fungerar alls. A menar att det är allmän kännedom bland 

tjänstemän på kommunen att det finns ett upphandlingsstöd att anlita, men att 

grundkunskapen hos beställarna är alldeles för låg.  

”Kunskapen är ju helt klart för låg bland chefer för jag tror många inte ens 

vet när det krävs att det ska upphandlas, och jag menar vet man inte att det 

krävs en upphandling då kan man ju inte heller beställa att det ska göras en 

upphandling.” - A 

H uppger att det är en fördel att alla använder samma verktyg. A poängterar hur viktigt det är 

med kunskap för att kunna få lokala leverantörer att lämna anbud, men menar att även den 

kunskapen är för låg. Även C instämmer i att kunskapsnivån är väldigt låg, och säger att A är 

den som kan upphandling bäst. Även H uppger att A är den som upphandlar mest och därför 

kan verktyget E-avrop allra bäst. Också A själv säger att hen blivit en sådan som andra frågar 

om upphandling, eftersom hen själv relativt kontinuerligt genomfört upphandlingar. 

Enligt A finns ingen samordning mellan de som upphandlar i kommunen. H säger ”var och 

en är ju sin egen upphandlare här”. C instämmer men menar att man vet ungefär vilka som är 

duktiga på upphandling och att man därför självmant frågar dem. C säger att det inte hållits 

några riktiga utbildningar i offentlig upphandling, bara allmän information om offentlig 

upphandling som var öppen även för allmänheten.  

”Det skulle vara bra, alltså jag tänker det där med utbildning också, det är 

inte bara dem som sysslar med upphandling utan de som sysslar med inköp. 

Och veta liksom varför man, alltså var man får handla och varför det är 

viktigt att handla där man har avtal och så vidare. Det tror jag också är 

jätteviktigt för jag tror det handlas till höger och vänster, hytt och bytt.” - C 

A uppger att hen gått en grundutbildning i offentlig upphandling, men att hen i övrigt lärt sig 

själv. C har fått sin kunskap om offentlig upphandling genom att läsa på själv så gott det går 

och fråga andra som arbetar med offentlig upphandling, i den egna kommunen och i andra, 

större kommuner. G beskriver att ”jag är ingen duktig upphandlare så, men jag vet vilka krav 

jag måste uppfylla” och uppger att hen varit på en del utbildningar. H uppger att hen arbetat 

med upphandlingar redan innan nuvarande lagstiftning kom, hen har därigenom fått en viss 

erfarenhet och klarar av att genomföra upphandlingar utan att vara någon riktig stjärna på 

området. A uppger att hen skulle vilja kunna mer för att kunna göra bättre upphandlingar, 

men att hen varken haft tid eller möjlighet att skaffa sig mer kunskap. Även G önskar mer 

kunskap om offentlig upphandling. 

”Och framför allt det här att kunna få, få mer klarhet i hur man på ett bra 

sätt, och framförallt ett sätt där man inte tummar så mycket på LOU, se till 

att man mera lokalt kan knyta upp företagen i vårt område. Som vi har sagt 

tidigare, för att få en bra service, hög kvalitet och så kostnadsmässigt 

kanske lika billigt som man gör det nationellt.” - G 

A uppger att kommunen har en lokal upphandlingspolicy som är antagen av 

kommunfullmäktige. A berättar att alla kommuner ska ha en lokal upphandlingspolicy som 

talar om hur man får göra, men att den är ganska kortfattad. Dessutom uppger A att policyn 
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knappt är känd och inte spridd på det sätt som den borde vara. G å sin sida uppger att hen inte 

tror att det finns någon uttalad policy, utan menar att de styrande i politiken ”vill att vi ska 

följa LOU och det ska vi göra så långt det är möjligt men vi måste tänka på servicen, och den 

tappar vi om vi förlorar en upphandling gentemot våra lokala”.  

5.1.6 Ramavtal 

Respondenterna ombads beskriva sin inställning till att använda ramavtal jämfört med att 

upphandla själv. Detta utifrån att ramavtal ofta blir väldigt stora avtal där små- och 

medelstora företag har svårt att möta efterfrågan.  

A beskriver att hen mestadels genomför tjänsteupphandlingar, då det oftast är mer fördelaktigt 

att delta i större upphandlingar eller ramavtal när det gäller varor. A menar också att hen lärt 

sig med tiden att vissa produktsegment är inte de lokala entreprenörerna intresserade av att 

lämna anbud på, då de inte kan få tillräcklig avans på den försäljningen. Även C beskriver att 

det är en fördel att delta i andras upphandlingar, eftersom den egna kommunen ensam inte är 

en så stark konsument och att man, just när det gäller produkter, ”lika gärna kan haka på ett 

ramavtal”. A menar att det inte riktigt är försvarbart att lägga tid på att göra egna 

upphandlingar när det gäller vissa produktsegment och H menar att eftersom det inte finns 

någon egen upphandlingsorganisation är lättare och billigare att använda sig av ramavtal och 

centrala upphandlingar. G beskriver att hen vid produktinköp använder sig av inköpscentralen 

Husbyggnadsvaror och tycker det är bra då det är upphandlat så att det täcker hela Sverige. G 

känner också att de avtalen är säkrare, ”när avtalet är färdigt då är det färdigt, det är ingen 

som kan komma och klandra mig för att jag köper via HBV”.  

Genom att upphandla själv istället för att avropa från ramavtal menar C att man kan få 

upphandlingarna mer skräddarsydda efter ens eget behov. H instämmer i det påståendet 

genom att säga att förutsättningarna för olika kommuner inte är desamma och att centrala 

upphandlingar inte kan ta hänsyn till varje kommuns specifika önskemål. A menar att så fort 

det istället handlar om upphandling av tjänster ska man göra egna upphandlingar istället för 

att använda sig av ramavtal, för att möjliggöra för lokala entreprenörer att lägga in anbud. G 

försöker se till hur det ser ut i närområdet.  

”När jag inte krockar för mycket med det lokala, då kör jag HBV för att där 

har jag en säker upphandling. Men börjar jag på att vara så att jag tar för 

mycket av det lokala, då känner jag att jag hellre vill gynna det lokala även 

om jag inte har en direkt upphandling. För någonstans måste de också ha 

möjligheten att leva. Så att HBV nyttjar jag så mycket det bara går när det 

gäller det här som inte krockar för mycket med det lokala näringslivet”. - G 

5.1.7 Förbättringsmöjligheter 

Respondenterna ombads spåna fritt kring förbättringsmöjligheter, och lämnade då förslag till 

förbättringar utifrån de hinder de själva upplevt i upphandlingsarbetet.  

A menar att ett sätt att underlätta för lokala entreprenörer att lämna anbud i offentliga 

upphandlingar är att beställaren tänker igenom vad det egentligen är man vill ha och 

upphandlar just det, inte en hel produktkategori exempelvis. ”Om jag vill upphandla – nu 

hittar jag bara på – nu vill jag upphandla stickgarner, ja men då upphandlar man inte 

handarbetsmaterial i stort.” Även C instämmer i att det är möjligt att göra så för att få fler 

lokala företag att lämna anbud, men menar att det behövs kunskap för att kunna göra det 

också. A menar att man på så sätt kan komma ner på en nivå med lägre krav som innebär att 

lokala företag har lättare att lämna anbud. C tycker att det är viktigt att skriva 

upphandlingsunderlaget ”på bra svenska höll jag på att säga” så att inte mindre företag blir 
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avskräckta redan där, trots att de faktiskt kan leverera det som efterfrågas. ”Att få med dem på 

tåget, för jag tror faktiskt att flera gånger så kan de vara med fast de inte tror sig kunna det.” 

G menar att hen i fortsättning kommer bjuda in alla lokala företag som kan tänkas lämna på 

en kommande upphandling ”och förklara för dem, innan upphandling startar, vad är det vi 

vill ha och så här vill vi att det ska se ut”. G menar att man i samråd med entreprenörer skulle 

kunna få input från dem som gör att man inte glömmer något väsentligt och att underlaget blir 

mer träffsäkert när det utformas i samråd med de som kan varan eller tjänsten som ska 

upphandlas.   

A menar också att det är viktigt att tänka sig för innan man går in i ett ramavtal upphandlat av 

exempelvis SKL eller Husbyggnadsvaror HBV, eftersom det innebär att man går miste om 

chansen att handla lokalt.  

A önskar att det fanns en lokal upphandlingssamordnare som kunde lite mer och som kan 

fungera som bollplank mot upphandlingsstödet. H menar att upphandlingsstödet de har idag 

dels sitter långt bort och inte har så stor förståelse för lokala variationer. 

”Jag har efterlyst och vill att vi på lokala kommunala kontor ska ha en 

duktig medarbetare som kan hjälpa oss att ta fram underlag och skicka ut 

på E-avrop” - G 

A menar att en upphandlingssamordnare också kunde förse övriga beställare med löpande 

information. C instämmer i önskan om en lokal upphandlingssamordnare.  

”Det är så stort område och så viktigt område så att det skulle absolut 

finnas någon, jag ska inte säga ett upphandlingskontor här, men någon med 

kunskapen, som kan vara lite expert i alla fall”. - C 

C säger också att det egentligen är ett krav från upphandlingsstödet, att det står inskrivet i 

avtalet med dem att det ska finnas upphandlingsansvariga lokalt på kommunen. C upplever att 

det inte är en prioriterad fråga bland de styrande, eftersom ingenting hände sedan de tecknade 

avtalet med upphandlingsstödet. Både A och C menar att en sådan upphandlingssamordnare 

också kan hjälpa till att hålla koll på de avtal kommunen redan har; när de löper ut och om 

vissa redan löpt ut kanske.  

”Alla kan ju inte utbilda sig och bli upphandlare här, men att det då finns 

någonstans även här närmare alltså någon, någon med lite mer kunskap om 

upphandling och som får tid att ha den kunskapen.” - C 

G menar också att en lokal upphandlingssamordnare skulle stärka upphandlingsarbetet 

eftersom det kostar både tid och pengar att åka till upphandlingsstödet, som finns på annan 

ort. A menar också att det behövs samordning internt och att en upphandlingssamordnare kan 

samordna upphandlingar mellan olika avdelningar. A säger  

”En samordnare som såg både verksamheternas behov men även lagen, så 

att man på något sätt, man ska inte säga att man ska hitta kryphål, men man 

ska kunna hitta en rätt nivå som är bra för alla, där man får mest för 

pengarna men ändå följer lagar och regler.” - A 

H önskar att upphandlingsstödet skulle vara ute mer lokalt och prata med beställarna på 

kommunerna. ”Oftast är det ju så, okunskapen sätter oftast de värsta hindren, att man inte 

har förståelse för det lokala eller att man inte har förståelse för vad behoven egentligen är.” 

A menar också att det behövs mer kunskap bland cheferna, att många chefer på grund av brist 

på kunskap väljer att avropa från ramavtal istället för att se om det är möjligt att handla lokalt. 

A menar att ramavtalet inte alltid innebär att alla varor blir billigare, och att enheterna kanske 
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tvingas köpa dyrare varor eftersom cheferna bestämt att varor ska avropas från ett visst 

ramavtal. A menar också att variationerna är stora, där vissa chefer eller beställare håller sig 

strikt till upphandlade ramavtal medan andra enheter har friare tyglar. C menar också att mer 

kunskap skulle göra det lättare för beställarna att kommunicera med potentiella lokala 

leverantörer, ”jag menar om jag blir bättre och trygg i upphandlingsreglerna så kan jag ju 

kommunicera dem på ett helt annat sätt med företagen”.  

A menar också att den lokala upphandlingspolicyn borde ses över och eventuellt uppdateras 

dels utifrån de nya upphandlingslagarna som trädde i kraft vid årsskiftet, men också förändras 

utifrån hur kommunen vill samverka med lokala leverantörer ”och kanske ännu mer betonas 

att vi ska möjliggöra att de kan lägga, vi ska möjliggöra, göra enklare underlag som lokala 

kan förstå och lägga in på”. Även G menar att politikerna borde uttrycka att det är en 

prioriterad fråga eftersom det oftast handlar om väldigt mycket pengar. ”Det gäller att man 

på politisk nivå är medveten om att det måste till resurser för det här, för att vi sparar pengar 

då.” 

A säger att de tidigare haft en gemensam utbildning med både beställare från kommunen och 

lokala företag, och önskar att man skulle anordna en sådan igen. ”Man har en kurs 

tillsammans, hur skulle vi tillsammans kunna göra det bättre för [kommunens]näringsliv? Det 

tror jag skulle vara en fördel.” G upplever att en del företag skulle kunna vara mer seriösa i 

sina anbud.  

”inte bara sätta sig ner och skicka iväg, bara slänga in en offert eller på 

jobb eller. Utan att man verkligen är seriös och går igenom och lägger ett 

seriöst bud. För det har vi ju sett att det finns vissa som är väldigt seriös 

och det finns en del som är lika seriös och det finns en del som skiter i allt 

och bara lägger sig på en nivå där inte det finns, ja de kommer aldrig ens 

att bli tillfrågade.” - G 

5.2 Intervjuer med företagare 

Fyra av intervjuerna genomfördes med småföretagare som alla, till en del åtminstone, är 

verksamma i den kommun där de fyra tjänstemännen arbetar (nedan kallad Kommunen). 

Respondenterna benämns B, D, E och F. B har drivit sitt företag i cirka 10 år, medan F har 

varit egen företagare i över 30 år. D har deltagit i flera offentliga upphandlingar, medan E 

bara har deltagit i en. Samtliga respondenter har arbetat med offentliga aktörer som kunder i 

större eller mindre utsträckning. B och E lämnar själva in anbud i offentliga upphandlingar, 

medan D och F ofta är delaktiga i offentliga upphandlingar som underleverantörer.  

5.2.1 Offentlig upphandling 

I likhet med intervjuerna med upphandlare inleddes även intervjuerna med företagarna med 

att jag bad respondenterna beskriva sin egen inställning till offentlig upphandling. Detta för 

att kunna fånga in spontana reaktioner på ämnet och redan här fånga in olika möjligheter och 

hinder som respondenterna ser med offentlig upphandling.  

B och D uppger att de tycker att det är bra att offentliga medel konkurrensutsätts vid inköp, 

och E menar att det är ett bra sätt för kommuner att få in olika förslag och jämföra 

kostnaderna dem emellan. B menar att kommunerna inte tänker på att man oftast får bäst 

service från lokala företag. D menar att det finns många möjligheter och problem med 

offentliga upphandlingar. B upplever att hens företag står sig bra i konkurrensen och att de 

därför många gånger klarar av att leverera det som efterfrågas. E menar att enda gången hen 

tittar på en offentlig upphandling är när man uttryckligen säger att man kan ta in även lokala 

aktörer även om det kostar mer.  
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Problemet med anbudsförfrågningarna är dock att de ofta är för stora och har för höga krav på 

leveranstider som B:s företag inte kan uppfylla. Många kommuner går ut med så stora 

anbudsförfrågningar att det bara är de riktigt stora företagen som kan lämna anbud, de lokala 

företagen kan inte konkurrera med dem. B säger att ”om de bröt ner dem i mindre enheter då 

skulle ju fler i vår bransch kunna vara med och priserna är ju oftast väldigt lika”. Även F 

upplever att offentliga upphandlingar ofta är för stora och för komplexa för att lokala 

entreprenörer ska kunna delta. B och E upplever att offentliga aktörer inte räknar in 

exempelvis kostnader eller miljöpåverkan från transporter i upphandlingarna. B uppger dock 

att upphandlingsprocessen är väldigt invecklad, och att de gånger de deltagit i offentliga 

upphandlingar har de tagit hjälp av större grossister som har resurser. D menar att offentliga 

upphandlingar kräver väldigt mycket av beställaren, att det i stort sett är omöjligt att göra en 

bra upphandling. Det kräver också att upphandlaren gör en konsekvensanalys och tar sig en 

funderare i de fall lämnade priser är väldigt låga.  

B är inte så insatt i LOU. D säger att den kunskap hen har om LOU har hen lärt sig själv. E 

beskriver sin kunskap om offentlig upphandling som obefintlig och menar att hen endast vet 

det hen kunnat läsa sig till i förfrågningsunderlaget och den kunskap hen tillgodogjort sig 

genom att fråga Kommunens upphandlingsstöd. F beskriver sig också som självlärd inom 

offentlig upphandling och menar att hen fått den kunskapen ”den hårda vägen, när man inte 

fått jobben oftast, då har man ju gått tillbaka och tittat hur det varit gjort, och vad de andra 

som fått jobben, hur de har gått tillväga”.  

B uppger att ”tryggheten och kontinuiteten gör nog att man söker sig till de här 

upphandlingarna”. Betalningsförmågan hos offentliga aktörer är säker och för att 

beställningarna ofta utgör en kontinuerlig och säker inkomst. Även D menar att beställningar 

från en offentlig aktör, tack vare sin storlek, kan trygga tillvaron för ett litet företag, F 

beskriver det som ”en stomme att bygga på”. E beskriver att beställningar från offentliga 

aktörer som ”en trygg grundplåt” och att ”ekonomiskt känns det ju inte som ett risktagande 

att sälja till kommunen”. F menar också att vara leverantör till en offentlig aktör kan fungera 

som en garant så att andra aktörer vågar anlita en, ”du fick som någon lite bättre status eller 

vad man ska säga på din produktion” och ”det blev som att man fick en liten mer tyngd, och 

speciellt när man är liten så är det ju viktigt det där”. B menar att de inte kan hantera de 

volymer som krävs för att det skulle bli stor vinst på offentliga uppdrag, utan det är 

tryggheten och kontinuiteten som gör offentliga aktörer till en attraktiv kund. F menar också 

att det är viktigt att vara med i offentliga upphandlingar ibland för att finnas med i 

kommunens medvetande när det kom till andra, mindre beställningar.  

”Tidigare då var det ju, man måste helt enkelt vara med. För hoppade man 

över för ofta, då blev man inte tillfrågad om resten. För då fanns man ju, 

det var enkelt för dem, då fanns man i ekonomisystemet, de fanns alla de 

här papperna som skulle in och det stod då att vi, att man hade då uppfyllde 

vissa minimikrav, både det här med miljö och allt det här. Så att det tror jag 

var viktigt att man var med i alla fall, sen att man kanske inte kan vara med 

på så många men någon gång i alla fall så att de fick in sina papper.” - F 

D beskriver hur konkurrensen kan snedvridas när en kommun ligger i närheten av en 

länsgräns, där de olika länen har olika avtalsrättsliga löner. Företagen som är skrivna i länet 

med den högre avtalsrättsliga lönen kommer då alltid ha en nackdel i offentlig upphandling 

jämfört med länet med den lägre avtalsrättsliga lönen. D menar att det innebär att företagen 

inom samma bransch inte konkurrerar på samma villkor. D menar också att det är möjligt att 

vrida upphandlingen genom de frågor hen ställer till en upphandling, genom att fråga om 

olika saker kan D ge sina konkurrenter intrycket av att hen tänker sig en speciell inriktning på 
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det anbud hen tänker lämna. D lämnar sedan ett anbud med en annan inriktning än sina 

konkurrenter, ”vi räknar ju inte på samma grejer, vi sticker ju åt varsitt håll”.  

5.2.2 En typisk upphandling 

Även företagarna ombads beskriva en typisk upphandling. I likhet med upphandlarna gav 

detta mig en bild av respondenternas egen kunskap kring området, samt de hinder och 

möjligheter de upplever initialt.  

B och F uppger att de sällan ser offentliga upphandlingar inom sitt verksamhetsområde, B 

uppger att hen mest får offertförfrågningar på arbeten, ”det kommer oftast bara en 

frågeställning, en kravspecifikation och ett pris”. D å sin sida ser offentliga upphandlingar 

inom sitt verksamhetsområde, men menar att upphandlingarna oftast annonseras på E-avrop 

utan att man vet någonting i förväg. E å sin sida blev istället uppringd av Kommunens 

upphandlingsstöd som informerade om att det fanns en upphandling inom E:s 

verksamhetsområde, ”annars hade jag nog aldrig hittat åt det, för jag menar jag sitter ju inte 

och letar upphandlingar på Kommunen som kan vara lämpliga för mig”.  

B arbetar mycket som underleverantör till större grossister och då fungerar grossisterna som 

garanter för olika miljöcertifieringar som krävs. Inte heller F lämnar egna anbud i offentliga 

upphandlingar, utan fungerar som underleverantör till större företag. F menar att det är ”enda 

sättet för oss, för jag kan aldrig ha gjort en sådan här upphandling själv bara”.  

I jämförelse med privata upphandlingar uppger B att offentliga upphandlingar är mer 

komplicerade. D menar att kommunikationen är lättare i privata upphandlingar, eftersom man 

kan sitta ner och diskutera tillsammans istället för att ställa alla frågor skriftligt via en databas. 

E och F menar att i privata upphandlingar är allt mer klargjort och att de är mycket lättare att 

svara på. F menar att leveranstiden har större betydelse i privata upphandlingar än i offentliga.  

D upplever att offentliga upphandlingar är ett nödvändigt ont.  

”Jag lämnar ju det priset oavsett om det är en upphandling eller inte” och 

”jag vill jobba med rätt priser direkt, alltså ja så att de ska inte känna sig 

lurade om de köper och det inte är en upphandling.” - D 

D menar också att offentliga upphandlingar inte säkerställer att den offentliga aktören gör en 

bra affär, eftersom bristen på kunskap i vad man vill ha och det stelbenta 

upphandlingsförfarandet ofta resulterar i att produkten får anpassas i efterhand.  

”I många fall kostar det ju för fan ingenting bara vi får ha en dialog innan, 

men man får ju inte ha en dialog. Du måste ju skriva allting i det där satans 

E-avrop.” - D 

D tar också upp problematiken med att ställa skriftliga frågor via databasen där offentliga 

upphandlingar annonseras, eftersom frågorna och svaren läggs ut så att samtliga intresserade 

leverantörer kan se dem.  

”Hur ska jag skriva det där i text så att alla mina konkurrenter ser? Då 

fattar ju de vad jag är ute efter, för det gäller ju också, ja jag måste ju 

gardera mig för mina konkurrenter.”- D 

5.2.3 Lokala företag 

Respondenterna ombads beskriva sin upplevelse av kommunens inställning till att handla av 

dem. Detta för att kunna jämföra de attityder de intervjuade upphandlarna säger sig ha och de 

attityder som företagen upplever.  
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B upplever att de flesta kommuner är väldigt måna om att handla lokalt, och att de upplever 

fördelar med att beställningen är smidig och flexibel, exempelvis genom att det går att 

beställa relativt få enheter. B menar dock att det skiljer sig mellan kommuner och tror att det 

beror på kunskapen i upphandling.  

”Jag vet ju om kollegor och kompisar på byn här som har, som säljer till 

kommunen, men det är ju oftast såhär ett handslag för tio år sedan och 

sedan rullar det på.” - B 

B uppger att han inte tror att något av de företag som är verksamma inom samma bransch får 

leverera till Kommunen i någon större utsträckning, trots att B levererar till andra kommuner. 

Inte heller D eller F får beställningar från Kommunen i någon större utsträckning, och D 

uppger att i de fall hen får beställningar är Kommunen alltid ute efter rabatter och det 

billigaste priset. F uppger att hen sällan får några förfrågningar från Kommunen. 

”Det tycker jag ju är lite synd, man kan ju alltid fråga. Sen om jag har fel 

pris eller fel kvalitet eller något annat, inte kan leverera den tiden de vill ha, 

jamen då har jag ju ändå fått vara med.” - F 

E uppger att Kommunen var på hugget när det gällde att få hen att lämna in anbud på ett 

utannonserat ramavtal, men att ramavtalet inte genererat i mer handel.  

”De har prioriterat att jag ska få in ett anbud, det har de varit jätteduktiga 

med men sedan har intresset totalt dött. Skillnaden är att jag har lagt ner en 

jävla massa arbete, resultatet är som innan.” - E 

E uppger dock att ansvarig tjänsteman uttrycker en vilja att handla lokalt, men att det inte 

faktiskt sker. ”Som jag förstår det så kan ju inte en tjänsteman tycka något mer än en 

politiker, så det är väl klart att det är en politisk fråga.” E uttrycker också att hen har gett 

upp, eftersom hen trots att hen är en av leverantörerna i ett ramavtal till Kommun inte 

upplever att man prioriterar att handla lokalt.  

B uppger också att trots att hen brukar följa upphandlingar som annonseras aldrig sett någon 

offentlig upphandling från Kommunen. ”Det är det här nödköpandet, som tar egentligen mer 

tid än vad det ger.” B uppger också att det på den privata sidan ser annorlunda ut i 

Kommunen, där är de lokala företagen väldigt måna om att handla av varandra. B tror att 

kommuner kan tjäna på att handla lokalt och ger exempel på produkter där de ligger lägre i 

pris jämfört med företag i städer, utan att hen kan förklara vad det beror på. Dessutom skulle 

kommunerna kunna få hjälp och råd av sakkunniga företag i närområdet.  

D uppger att en nackdel för små företag är de certifieringar och den dokumentation som 

krävs, ”det är ju drivor med papper”. B uppger att de löst det genom att deras grossister 

fungerar som garanter för dem när det gäller olika certifieringar och också ställer upp med 

resurser för att hjälpa till med den dokumentation som krävs. Även F har haft större företag 

som fungerat som garanter för miljöcertifieringar och krav på dokumentation. F menar dock 

att de själva uppfyllde kraven för exempelvis miljöcertifieringen, men att själva certifieringen 

kostade så mycket att de inte valde att bli certifierade. E uppger att hen reagerade över vissa 

krav som ställdes i den upphandling hen deltog i, eftersom det förutsatte att företaget var av 

en viss storlek för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att kunna ha sådana 

certifieringar. F tycker det är lite märkligt att använda sig av miljöcertifieringar i offentliga 

upphandlingar eftersom hen upplever dem som trubbiga verktyg, ”där skulle ju alla klara av 

att göra, för det är ju inte att man ska vara bäst på allting, utan det är ju bara att man ska 

förbättra sig”. Dessutom upplever F att de som upphandlar inte riktigt vet vad certifieringarna 

innebär.  
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B har ingen uppfattning om huruvida upphandling av lokala företagen diskuteras på politisk 

nivå, men hoppas att det diskuteras speciellt i små samhällen som Kommunen.  

”Jag vet att vi är skrivna här och betalar skatt på våra löner så jag vet ju 

att det ger till kommunen, naturligtvis, att gynna ett lokalt företag. Jag har 

ingen aning om de diskuterar det, men jag hoppas att de gör det för det är 

ju liksom en win-win situation.” - B 

E upplever att det inte är en prioriterad fråga. F upplever att hen inte fått så mycket gensvar 

politiskt när hen fört det på tal.  

D: ”Det måste vara någon multipel som det är värt att ha folk på orten och de betalar ju 

oftast skatt om de är skrivna här.” Även E poängterar att vinsten med att handla lokalt går 

utöver själva kostnadsbiten. 

5.2.4 Kommuners upphandlingsarbete 

Respondenterna ombads beskriva sin upplevelse av kommuners upphandlingsarbete, och 

beskriva skillnader mellan olika kommuner. Detta för att kunna fånga in variationer i sättet att 

arbeta med offentliga upphandlingar och kunna jämföra med upphandlarnas svar.  

B uppger att kvaliteten på upphandlingsunderlagen skiljer sig åt mellan kommuner, men 

menar att många är väldigt duktiga. ”Det skiljer ju där också, på utseendet så att säga. Jag 

ska ju inte sticka under stol med att det är väldigt proffsigt när många kommuner kommer 

med sina förfrågningar”. D ser mycket brister i kunskaperna när det gäller offentlig 

upphandling, det största problemet D upplever är att kunden inte vet vad de vill ha.  

”Du kan ju läsa igenom en offentlig upphandling fyra gånger och du fattar 

den ju olika tre gånger av fyra, det beror ju på att underlaget är för dåligt 

och det beror på att inköparen inte riktigt vet vad de ska ha.” - D 

E menade att förfrågningsunderlaget var så omfattade att om inte hen hade haft hjälp av 

Kommunens upphandlingsstöd hade hen gett upp på förhand. F uppger att 

förfrågningsunderlagen kan vara luddiga ibland, ”jag tror ibland i alla fall är det att de har 

inte riktigt kunskapen om det, hur de gör när de ska upphandla”.   

D menar att hen ofta får hjälpa offentliga aktörer att skriva förfrågningsunderlaget, för att 

sedan lämna anbud på den upphandlingen när den annonserats, ”jag sitter ju på lite många 

stolar där”. D ger exempel på hur det kan se ut när hen skriver ett förfrågningsunderlag till en 

offentlig aktör. D menar att det blir ett konstigt system, samtidigt som hen inte är sen med att 

erkänna att hen givetvis tjänar pengar på det. 

”Då jobbar jag ju som konsult, då fakturerar jag ju den tiden men sen då, 

om jag är smart, då skriver jag ju och styr det så det bara finns en 

leverantör som kan ta det. Och det blir ju jag det, i nästa led”. - D 

E blev informerad om en kommande upphandling av både Kommunens upphandlingsstöd och 

ansvarig tjänsteman på Kommunen. F å sin sida menar att det är svårt att få svar från 

ansvariga på Kommunen, vilket hen tycker är förvånande eftersom Kommunen är ganska 

liten. F menar att det borde vara lättare att få kontakt med ansvarige på en mindre kommun än 

på en större, men F upplever att öppenheten är dålig.  

B upplever att Kommunen ligger ganska mycket efter andra kommuner vad gäller 

upphandling, och ger exempel på en anbudsförfrågan B fick för många år sedan som var så 

luddigt skriven att hen såg sig tvungen att avtacka sig uppdraget. ”Om det är enhetscheferna 

själva som handlar och det är klart, hur lätt kan det vara?” B menar att hen inte kan ta sig an 

arbeten som de inte kan stå för, att det är viktigt för företagets överlevnad. D uppger ”för små 
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kommuner tror jag att det är… det är fan för besvärligt, jag tror det är bättre att handla på 

orten”. E poängterar att hen tror att de är de ansvariga på olika enheter som väljer att handla 

billigt istället för att handla lokalt och att det beror på brister i rutinerna, att man inte fått in 

rutinen att handla lokalt utan istället handlar allt hos en och samma leverantör oavsett om 

samma produkt finns lokalt. ”Jag kan inte ta ställning till vad det brister i men jag har provat 

att ringa, tjata mig till beställningar men det ledsnar man ju på.” Även F menar att hen tror 

att inköpen sker mycket på slentrian.  

D menar att när upphandlaren sätter fel utvärderingsgrunder som driver fram ett väldigt lågt 

anbudspris innebär det att den vinnande leverantören måste hämta igen det låga anbudspriset 

någon annanstans.  

”Om du har för låg timpeng, då gödslar man ju med timmarna, det behöver 

man inte vara raketforskare för att räkna ut. Men det är ju så det blir och då 

har ju inköparen ändå gjort ett fantastiskt jobb.” - D 

D upplever att man inte tar hänsyn till exempelvis kvalitet på service och närheten till 

servicen.  

”Säg en upphandling som inte är ställd på priset, den finns inte. Ja, det är 

några andra skall-krav då men va fan deras procenttal. Ja men det är något 

jävla miljökrav men det står ju liksom för fem procent av totala 

bedömningen, det spelar ingen roll vad du skriver där, det är bara ett jävla 

spel för gallerian.” - D 

Även F upplever att man använder felaktiga utvärderingsgrunder. 

 ”Det jag upplevt i alla fall det är att det är bara priserna som avgör, inte 

kanske lika mycket kvalitet, inte om det är lokalt upphandlat, miljöaspekter 

med transporter och sådant där, många räknas inte in”. - F 

5.2.5 Förbättringsmöjligheter 

Även företagarna ombads spåna fritt kring möjliga förbättringar utifrån de hinder de beskrivit 

i tidigare delar av intervjun.  

”Man skulle nästan önska att, i det här fallet då, kommunerna såg vinningen med att köpa 

lokalt och det är oftast väldigt liten prisskillnad.” B menar att det i dagens läge är så lätt att 

göra prisjämförelser att det inte går att ta mycket mer betalt än branschen i övrigt om man ska 

överleva, och att det gynnar lokala leverantörer eftersom deras pris då inte skiljer sig så 

mycket från de större aktörerna. D önskar andra utvärderingsgrunder än lägsta pris och att 

man, i de fall man ändå använder lägsta pris som utvärderingskriterium, analyserar om lämnat 

pris verkligen är realistiskt.  

”Vad gick jag för de här småpengarna? Fick jag någon som fakturerar 

timme mot timme, eller fick jag någon som fakturerar gånger 1,3?” - D 

F önskar också andra utvärderingsgrunder än pris, att man kan få poäng för att produkterna 

eller tjänsterna är lokalt producerade, klimatsmarta eller hållbara.  

F tror också att kommunerna måste bli bättre på att fråga innan de går ut med en upphandling, 

så att de har bättre kunskap om vad de vill ha, ”de som sitter och upphandlar, de har ju ofta 

inte en blekaste aning”. F menar att det finns hur mycket förbättringsmöjligheter som helst, 

”men då gäller det ju att någon bryr sig”.  
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F saknar ett företagsregister, hen menar att det vore lättare för företag att samarbeta och gå in 

i offentliga upphandlingar tillsammans om man har en uppfattning om vad andra företag på 

orten arbetar med.  

”Det kanske finns fler företag som man skulle kunna samarbeta med om 

man visste om dem och sen då, om det kommer ut en upphandling, jamen då 

kanske man kan gå ihop en 3-4 stycken och lämna en offert på alltihopa.” - 

F 

B uppger att hen tror att kommunerna har olika policys när det gäller att handla lokalt. ”Jag 

vet inte vad Kommunen har för policy, jag har faktiskt ingen aning. Om de nu har något 

beslut att de ska försöka handla lokalt eller.” E tror att det skulle vara en fördel om det 

uttrycktes en politisk vilja att handla lokalt.  

”Det spelar ju ingen roll om [ansvarig tjänsteman] vill, egentligen, om det 

inte finns resurser till det. Om det inte är någon som säger att det vore bra, 

annars är det ju så mycket annat som går före i prioriteringsordningen” - E 

B upplever dock inte att Kommunens agerande talar för att de har en policy som uppmuntrar 

dem till att försöka handla lokalt. ”Allting gagnar ju kommunen, arbetstillfällen och 

skattepengar, men jag tror många har en förmåga att gå över ån efter vatten. Tyvärr.” Även 

D önskar att man ska ta hänsyn till att företagen har anställda som är skrivna i kommunen.  

”Jag tycker verkligen att man kunde få höra mer, tankar, idéer, visioner om 

var man vill, för jag menar vi skulle ju kunna vara självförsörjande om det 

behövdes.” - E 

E tror också att E kan bli bättre på att jaga beställningar. Eftersom E upplever att det brister i 

rutinen att handla lokalt tror sig E att enda möjligheten till att kunna få mer beställningar är 

om E själv skapar en rutin för enheterna genom att ringa runt och fråga efter beställningar.  
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6 Analys och diskussion 

Analys och diskussion av respondenternas svar mot bakgrund av den teoretiska 

referensramen. 

6.1 Lokal samverkan 

Preuss (2011, s. 803) menar att en av de största drivkrafterna för beställare att handla lokalt är 

medvetenheten om vilken betydelse småföretagen har för den lokala ekonomin. Två av de 

intervjuade upphandlarna pratar om detta, G pratar om risken för att lokala entreprenörer 

försvinner om inte de offentliga aktörerna handlar av dem. G ger då uttryck för det som 

Preuss (2011, s. 808) omnämner som att känna ett ansvar för den lokala ekonomin och 

samhället. H menar att det är en politisk fråga, att ledningen i kommunen måste uttrycka en 

vilja av att göra det hänsynstagandet. Detta överensstämmer med vad Preuss (2011, s. 808) 

skriver om den kategori av drivkraft som grundar sig på krav på staten eller lokala politiker. 

Företagaren B uppger dock att hen generellt upplever att många kommuner vill handla lokalt, 

men att kommunen de är skrivna i är lite sämre än andra kommuner. H beskriver en brist på 

förtroende för en del företag då hen upplever att de endast vill tjäna pengar. En sådan 

inställning kan förklara varför tidigare studier funnit att företagen upplever att upphandlarna 

brister i sin professionalism (Fee, Erridge, & Hennigan, 2002, s. 333; Loader, 2015, s. 111).  

Samtliga intervjuade upphandlare uppger dock att deras drivkraft för att handla lokalt, i likhet 

med det Preuss (2011, s. 803) nämner, främst är för att de ser olika fördelar med att handla 

från lokala aktörer. Den största fördelen med att handla lokalt uppges vara en som nämns i 

litteraturen (Loader, 2005, s. 24), nämligen den lokala kännedomen som både A, C och G 

nämner. H uppger att hen i lokala företag kan få det långsiktiga samarbete och förtroende som 

hen annars upplever är svårt att nå i offentliga upphandlingar. I likhet med Loader (2005, s. 

24) ser G och H lokala företag som mer flexibla, samt att de svarar snabbare på nya krav i 

likhet med vad Reed, Luna och Pike (2004, s. 81) uppger. En fördel med små- och medelstora 

företag är enligt Loader (2005, s. 24) att de erbjuder konkurrenskraftiga priser. Både A och G 

uppger dock att lokala leverantörer ofta har dyrare produkter, men att det kan vägas upp av 

andra faktorer såsom kvalitet och service. Upphandlaren G uppger dock att det nästan 

uteslutande är lägsta pris som används som utvärderingskriterium, vilket riskerar utestänga 

mindre leverantörer eftersom ett lågt pris är det svåraste för små företag att uppnå (Loader, 

2011, s. 291). Företagarna B, E och F uppger att de inte upplever att de offentliga aktörerna 

tar hänsyn till saker som kostnader eller miljöpåverkan från transporter i upphandlingarna. D 

upplever att inte heller kvalitet eller närhet till service tas i beaktning. F gör en jämförelse 

med privata upphandlingar där exempelvis leveranstid alltid är en viktig faktor, men menar att 

i offentliga upphandlingar är det alltid priset som styr. Det kan bero på att lägsta pris är den 

utvärderingsgrund som är svårast att överpröva (Flintberg, 2015, s. 37). Samtliga intervjuade 

upphandlare uppger att de ofta använder sig av upphandlingsstödet, och enligt Flintberg 

(2015, s. 37) söker de ofta minimera riskerna och använder sig då gärna av den 

utvärderingsgrund som innebär minst risk för överprövning, även om det innebär att 

kvaliteten på det som upphandlas får stå tillbaka. De nya tilldelningskriterierna kan komma att 

påverka detta förhållande, i och med att även tilldelningskriterier ”kostnad” kan räknas fram 

och således bli en sådan objektivt bedömbar grund som innebär lägre risk för överprövning.  

Enligt litteraturen är de största fördelarna med att vara en offentlig leverantör dels säkerheten 

i betalningarna, dels att betalningarna kommer snabbare och att kontrakten är säkrare och mer 

långsiktiga (Loader, 2005, s. 21). Av de intervjuade företagarna är det dock endast B som 

uppger att de säkra betalningarna är lockande, i övrigt menar D, E och F att offentliga 

kontrakt innebär kontinuitet, trygghet och en stomme att bygga på. Att vara en offentlig 



48 

 

leverantör kan också enligt F fungera som en garant och innebära att andra företag vågar göra 

affärer med en, i likhet med vad Reijonen, Tammi och Saastamoinen (2016, s. 482) skriver. 

Enligt Loader (2013, s. 293) kan längden på offentliga kontrakt verka avskräckande för 

mindre leverantörer, men bland de intervjuade företagen verkar detta istället vara en av 

fördelarna med att vara offentlig leverantör.  

Ett annat hinder för småföretag att delta i offentliga upphandlingar är enligt Loader (2005, ss. 

21-23) och Bovis (1998, s. 235) att de sällan är medveten om de upphandlingar som finns att 

lägga in anbud på. D menar att hen alltid blir medveten om kommande upphandlingar först 

när de annonserats i nationell databas, medan F blev uppringd av kommunens 

upphandlingsstöd som ville medvetandegöra hen om en kommande upphandling. Preuss 

(2011, s. 805) föreslår att man genom exempelvis hemsidor kan ge information till potentiella 

leverantörer om kommande anbudsmöjligheter. F önskar att hen åtminstone fick frågan om att 

delta i upphandlingar, oavsett storlek på anbudet. F upplever nämligen att det har varit viktigt 

att delta i offentliga upphandlingar även om hen inte tilldelats kontraktet, eftersom företaget 

då funnits med i upphandlarnas medvetande och därför sedan tillfrågats om mindre anbud 

som inte behövts annonseras i nationell databas. Detta överensstämmer med vad företagarna i 

Loaders (2005, ss. 21-23) studie upplevde när de uppgav att endast företag med tidigare 

erfarenhet av offentliga kontrakt hade en chans att lämna framgångsrika anbud. En tänkbar 

anledning till att man upplever brist på information om kommande upphandlingar är, som jag 

återkommer till nedan, att mycket avropas från ramavtal. En annan tänkbar anledning är att en 

del av de lokala företagen inte finns i upphandlarnas medvetande, kanske för att de aldrig 

deltagit i en offentlig upphandling som annonserats i nationell databas (av anledningar som 

nämnts ovan). Något som skulle kunna underlätta är då, som Preuss (2011, s. 805) skriver, ett 

register över lokala leverantörer.  

Preuss (2011, s. 805) uppger att en databas över lokala leverantörer kan underlätta för de 

upphandlare som önskar få lokala företag att delta i upphandlingsprocessen. Om det fanns ett 

bättre företagsregister skulle upphandlare kunna se vilka områden där det finns verksamma 

lokala företag som kan leverera och välja att göra egna upphandlingar i dessa fall, istället för 

att använda ramavtal. Dessutom skulle det underlätta för företag som önskar gå samman och 

lämna gemensamma bud (Flynn & David, 2015, s. 115). Att uppmuntra till konsortiebud är 

nämligen en av de viktigaste åtgärderna för att öka småföretagares deltagande i offentlig 

upphandling (Flynn & Davis, 2016, s. 570). I de fallen man upphandlar själv istället för att 

avropa från ramavtal skulle man dels kunna få mer skräddarsydda upphandlingar, vilket C och 

H poängterar, men även kunna lägga sig på en lägre nivå där kraven är lägre, precis som A 

säger. För att lyckas med detta krävs det dock två saker, dels att det inte är ett sådant 

produktsegment som A uppger att lokala leverantörer inte vill leverera inom. Detta har dels de 

upphandlare som arbetat länge erfarenhet av, och i övrigt kan man genom kontakter med 

potentiella leverantörer lära sig vilka produktsegment det är. För det andra krävs att 

upphandlarna får utrymmet och resurserna att genomföra fler upphandlingar själva istället för 

att använda sig av ramavtalen. För att det ska vara möjligt krävs att den politiska styrningen i 

kommunen erkänner upphandling som en viktig fråga och därigenom tilldelar resurser i 

exempelvis sina budgetar för olika verksamheter.  

6.2 Upphandlingspolicy 

A uppger att Kommunen har en lokal upphandlingspolicy, vilket är ett krav enligt LOU 

(Flintberg, 2015, ss. 54-55), men att den dels inte är vida känd bland tjänstemännen som 

upphandlar, och dels inte nämner något om frågan att handla lokalt. Att upphandlingspolicyn 

inte nämner något om att handla lokalt stärks av E och F:s uttalanden som upplever att 

beställare handlar på slentrian och väljer att handla billigt istället för lokalt. För att kunna 
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kommunicera upphandlingsmöjligheter- och processerna till småföretagen på ett effektivt sätt 

måste, enligt Loader (2015, s. 111), de offentliga aktörerna och representanter för små- och 

medelstora företag arbeta tillsammans och komma fram till vilka metoder som fungerar bäst. I 

en tidigare studie fann också Loader (2005, s. 24) att småföretagarna önskade mer dialog med 

offentliga aktörer för att överbygga olika typ av upphandlingshinder. Det är också viktigt att 

upphandlingspolicyn är känd i företagarsamhället, eftersom detta kan sätta press på offentliga 

organisationer att faktiskt handla efter sin policy och blir mer mottagliga för små leverantörer 

(Flynn & David, 2015, s. 117).  

En annan svårighet för mindre aktörer är enligt D och E de krav på certifieringar och 

dokumentation som ofta krävs i samband med offentliga upphandlingar. F:s upplevelse är 

också att dessa krav, exempelvis miljöcertifieringar, ställs utan att upphandlarna riktigt vet 

vad de innebär vilket gör dem till trubbiga verktyg. Dessa upplevelser uppgår i vad Loader 

(2005, ss. 21-23) kallar för onödigt normativa krav, det vill säga krav som styr upphandlingen 

på ett sätt som inte är nödvändigt för det som ska upphandlas. De krav som ställs i en 

upphandling måste dock vara proportionerliga till det som upphandlas (Flintberg, 2015, ss. 

18-20). De måste också vara möjliga att kontrollera (Pedersen, 2008, s. 35), vilket kan vara 

svårt om det är som F säger, att de upphandlande enheterna som ställer kraven inte riktigt vet 

vad de innebär. Det nya EU-direktivet innebär dock utökade möjligheter att ställa krav på 

produkters och leverantörernas certifieringar (Upphandlingsmyndigheten, 2016, ss. 43, 52), 

vilket då ytterligare skulle försvåra för mindre aktörer. Som E och F påpekar handlar det inte 

enbart om att kunna uppfylla kraven, utan också om kostnaden för att bli certifierad – en 

kostnad som kräver att företaget är av en viss storlek för att det ska vara ekonomiskt 

försvarbart.  

Ytterligare ett hinder för småföretagare att delta i offentliga upphandlingar är själva 

upphandlingsprocessen, företagaren F och D uppger i likhet med Karjalainen och 

Kemppainen (2008, s. 231) att processen är för betungande. Även upphandlaren C tror att 

många småföretagare skräms bort av pappersexercisen, trots att de kanske egentligen 

uppfyller de krav som ställs för att kunna delta. Karjalainen och Kemppainen (2008, s. 238) 

föreslår en översyn av användandet av standarddokument i anbudsprocessen för att underlätta 

för småföretagare. I det nya EU-direktivet införs ett standarddokument, det Europeiska 

enhetliga upphandlingsdokumentet, som är en försäkran om att leverantören uppfyller ställda 

krav (Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 53). Detta kan minska den dokumentation som 

måste lämnas in ett första läge, men eftersom dokumentationen som stärker att leverantören 

uppfyller kraven måste lämnas in allra senast när man avser tilldela av kontraktet innebär det 

ingen reell lättnad för den leverantör som tilldelas kontraktet.  

Att man upplever upphandlingsprocessen som krånglig kan också bero på att man, som 

Loader (2005, ss. 21-23) uppger, har för lite kunskap om upphandlingsprocessen. Samtliga 

intervjuade företagare uppger också att den kunskap de har om offentliga upphandlingar är 

den de lyckats tillgodogöra sig själva. A och C upplever också att små företag inte har samma 

juridiska kompetens som större företag, och därför riskerar att exempelvis inte ansöka om 

överprövning av en upphandling även i de fall det är berättigat. Karjalainen och Kemppainen 

(2008, s. 238) menar att offentliga aktörer kan ordna utbildningar för att minska problemet 

med att små- och medelstora företag ofta har brist på juridisk kompetens, och därigenom öka 

småföretagarnas kunskap och bidra till att de effektivare kan konkurrera om offentliga 

kontrakt, i likhet med vad Preuss (2011, s. 805) skriver. A och C önskar också att kommunen 

skulle arrangera gemensamma upphandlingsutbildningar för lokala företag och tjänstemän 

som arbetar med upphandling. Eftersom företagarna inte upplever att det är tiden det tar som 

är det största bekymret med upphandlingsprocesserna, kan det antas att de förändringar i det 

nya direktivet som förkortade minimifrister och möjligheterna att komma överens om 
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anbudstiden (Upphandlingsmyndigheten, 2016, ss. 34-35) kommer att få liten effekt för små- 

och medelstora företags upplevelse av offentlig upphandling.  

Både leverantörerna B och F uppger att de sällan ser upphandlingar från kommunen de verkar 

inom som är inom deras produktområde. Upphandlarna å sin sida uppger att de ofta använder 

sig av ramavtal eller central upphandlande avtal och då speciellt när det är varor som ska 

köpas in. En tänkbar anledning till att leverantörerna inte ser upphandlingar inom sitt område 

är därför att dessa varor avropas från ramavtal. För att ge lokala företag möjlighet att leverera 

varor eller tjänster istället för att avropa desamma från ramavtal krävs att upphandlarna ges 

incitament för att göra så. Eftersom det införs en möjlighet att använda sig av inköpscentralers 

stödverksamheter för inköp utan att behöva annonsera tilldelningen av sådana kontrakt 

(Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 40) kan upphandlande myndigheter komma att knytas 

allt tätare till inköpscentralerna. Då de upphandlingar som upphandlas via inköpscentralerna 

ofta blir väldigt stora minskar det möjligheten för lokala aktörer att delta. 

6.3 Upphandlingsorganisationen 

Preuss (2011, s. 804) uppger att strukturella barriärer såsom EU:s upphandlingsdirektiv kan 

utgöra ett hinder för upphandlare som önskar handla lokalt. G säger rakt ut att hen upplever 

LOU som ett hinder i arbetet, och H menar att det utgör en svårighet när hen vill ta hänsyn till 

frågor som förtroende för potentiella leverantörer. Loader (2005, ss. 21-23) uppger att 

småföretagare upplever att de som upphandlar brister i sin kunskap kring upphandlingar. D 

instämmer när hen uppger att beställarna ofta inte vet vad de vill ha, och B, E och F uppger att 

de ofta ser brister i förfrågningsunderlagen som gör det oklart vad som egentligen efterfrågas. 

Detta överensstämmer med vad Flintberg (2015, s. 34) skriver om att beställarna ofta inte är 

experter på den vara eller tjänst som ska upphandlas. Både A och H poängterar dock vikten av 

ett bra förfrågningsunderlag. D uppger också att offentlig upphandling kräver mycket av den 

som upphandlar, i likhet med vad Karjalainen och Kemppainen (2008, s. 231) skriver om att 

upphandlingslagarna är resurskonsumerande. Många av nyheterna i EU-direktivet om 

offentlig upphandling innebär också fler skyldigheter för upphandlande myndigheter att 

kontrollera leverantörer och större krav på att tekniska specifikationerna ska fastställas med 

hänsyn till funktionshindrade (Upphandlingsmyndigheten, 2016, ss. 41, 46, 55, 57). Detta 

innebär att upphandlingsprocessen kräver ännu mer resurser hos upphandlarna för att ens 

uppfylla lagkraven.  

Samtliga intervjuade upphandlare uppger att de skulle vilja ha mer kunskap om upphandling 

för att kunna göra bättre upphandlingar. A menar att den dåliga kunskapen är generell för hela 

kommunen och C uppger att hen inte riktigt kan reglerna. A och C säger att regelverket är 

krångligt. Samtliga respondenter uppger att de med undantag för någon utbildning har lärt sig 

allt de kan om offentlig upphandling själva. Både Flintberg (2015, s. 34) och Loader (2015, s. 

111) uppger att en svårighet med offentlig upphandling är förmågan för beställare och 

leverantör att kommunicera med varandra. D uppger att det är svårt att endast kommunicera 

skriftligt via databasen där upphandlingarna annonserats, och att all kommunikation går via 

en inköpare istället för att hen får prata direkt med den som ska bruka varan eller tjänsten. D 

uppger att det ofta innebär att varan måste modifieras i efterhand, vilket leder till 

tillkommande kostnader. F uppger att det generellt är svårt att få tag på ansvariga på 

Kommunen. Detta överensstämmer med vad Loader (2005, s. 24) skriver om att företagarna 

upplever svårigheter i att veta vem man ska kontakta, och önskar en personlig kontakt med 

beslutsfattarna. Enligt det nya EU-direktivet ska också alla upphandling genomföras 

elektroniskt (Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 26), vilket då försvårar ytterligare för de 

företagare som idag upplever svårigheter med att kommunicera i och med att upphandlingar 

sker via elektroniska databaser som E-avrop.   
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Enligt Fee et al. (2002, s. 333) anser småföretagare att upphandlingspersonalen brister i sin 

professionalism och Loader (2015, s. 111) uppger att småföretagare har dåliga uppfattningar 

om de som arbetar med upphandling. D uppger att hen, trots att hen är en av leverantörerna i 

ett ramavtal, inte fått något uppdrag och tror att det beror på att hen är känd, och att 

upphandlingspersonalen därmed brister i sin professionalism. F uppger att hen inte kommer 

från Kommunen och därmed har en annan bild av tjänstemännen än andra. För att minska 

problemet med bristande professionalism och öka kompetens hos de som upphandlar kan, 

enligt Preuss (2011, s. 805), upphandlingsmanualer utarbetas. 

Loader (2013, s. 53) uppger att det finns en trend att aggregera kontrakt för att vinna 

stordriftsfördelar och Preuss (2011, s. 804) menar att det resulterar i en slitning mellan önskan 

om ökad effektivitet och önskan att främja lokala företag. Samtliga intervjuade upphandlare 

uppger att de använder sig mycket av ramavtal eller avropar från stora, centralt upphandlande 

avtal. G menar dock att hen försöker ta hänsyn till om användandet av ramavtal innebär att 

lokala företag tappar mark. Detta leder dock till att kontrakten ofta blir så stora att små- och 

medelstora företag inte har möjlighet att leverera (Loader, 2005, ss. 21-23; Karjalainen & 

Kemppainen, 2008, s. 231; Bovis, 1998, s. 235). Både B och F uppger att de flesta offentliga 

upphandlingar de ser är för stora för att de ska kunna delta i dem, B önskar att de skulle delas 

upp i mindre delar för att öppna upp för mindre aktörer. Å andra sidan uppger B och F att de 

ofta deltar i offentliga upphandlingar som underleverantörer till större företag, vilket Loader 

(2013, s. 40) uppger som ett sätt för små företag att ändå kunna delta i upphandlingsprocesser 

om de inte kan sälja direkt till offentliga aktörer. I och med detta löser de både problemet med 

för stora kontrakt och krav på certifieringar med mera. Enligt det nya LOU-direktivet blir 

också upphandlande myndigheter skyldiga att överväga att dela upp kontrakt i flera 

delkontrakt (Upphandlingsmyndigheten, 2016, ss. 44-45), vilket kan komma att innebär att 

fler, mindre delkontrakt blir tillgängliga för mindre aktörer att lämna anbud på.  

Enligt Loader (2015, s. 109) upplever småföretagare att olika enheter inom offentlig sektor 

inte pratar med varandra, vilket försvårar upphandlingarna. Samtliga intervjuade upphandlare 

instämmer i den upplevelsen och menar att det inte finns någon samordning inom kommunen 

vad gäller upphandlingsarbete. Både A, C och G uppger att kommunens upphandlingsarbete 

skulle stärkas av att det fanns någon som kunde hålla i trådarna och sköta samordningen 

mellan olika avdelningar. Flynn och Davis (2015, s. 116) menar att så länge upphandling 

sköts av offentliga tjänstemän med huvudsakligen andra arbetsuppgifter kommer det vara 

svårt för kommunen att främja små- och medelstora företags deltagande i offentliga 

upphandlingar. De menar i en annan studie (2016, ss. 560, 571) att det krävs att ledande 

befattningshavare erkänner upphandling som en viktig funktion och en uppgift som kräver 

dedikerade inköpare. Här överensstämmer alltså de intervjuade upphandlarnas önskan nästan 

ordagrant med tidigare forskning.  
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7 Slutsats 

Slutsatser utifrån insamlat material och utförda analyser samt förslag till handlingsplan för 

att förbättra den lokala samverkan kring offentliga upphandlingar. Slutsatsen besvarar 

studiens forskningsfråga och syfte.  

7.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med studien var att undersöka vilka hinder och möjligheter småföretagare respektive 

upphandlare ser med att upphandla från lokala företag. Mycket av de svårigheter upplevda av 

företagare som nämns i litteraturen uppges även av de företagare jag intervjuat. Detta tyder på 

att det förhållande Loader (2013, s. 39) nämner, att problemen är desamma trots att de 

uppmärksammandes för över tjugo år sedan, stämmer in även här.  

De drivkrafter för upphandlare att främja småföretagares deltagande i offentlig upphandling 

som Preuss (2011, s. 808) fann i sin studie är desamma som de drivkrafter som de intervjuade 

upphandlarna uppgivit i denna studie. De drivkrafterna som företagarna uppger för att delta i 

offentliga upphandlingar är också detsamma som i tidigare studier, men där är bilden inte lika 

samstämmig utan vad man väljer att betona skiljer sig åt mellan respondenterna. Bara 

företagaren B uppger säkra betalningar, i enlighet med Loader (2005, s. 21), som en drivkraft 

och det är bara företagaren F som talar om den legitimitet det ger att vara en offentlig 

leverantör, i likhet med vad Reijonen et al. (2016, s. 482) skriver. Den största drivkraften för 

företagare att delta i offentliga upphandlingar uppges vara den kontinuitet och trygghet 

offentliga kontrakt ger, i enlighet med vad Loader (2005, s. 21) funnit.  

Bland hindren från tidigare forskning som återfinns bland mina respondenter finns 

svårigheten att få reda på kommande anbudsmöjligheter (Bovis, 1998, s. 235), upplevelsen av 

en krånglig process, restriktiva och normativa krav, dåliga förfrågningsunderlag, dålig 

kommunikation (Loader, 2005, ss. 21-23), betungande dokumentation (Karjalainen & 

Kemppainen, 2008, s. 231), bristande professionalism (Fee, Erridge, & Hennigan, 2002, s. 

333; Loader, 2015, s. 111) samt storleken på kontrakten (Loader, 2013, s. 52; Bovis, 1998, s. 

235; Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 231). Något som ingen av de intervjuade 

företagarna betonade var dock den tid själva anbudsprocessen tar, vilket Loader (2013, s. 39) 

tidigare uppgett som ett hinder. De intervjuade upphandlarna talade dock om risken för att 

processen kan dra ut på tiden i de fall upphandlingar blir överprövade.  

De intervjuade upphandlarnas främsta hinder var att man hade dålig intern kommunikation, i 

enlighet med vad Loader (2015, s. 109) skriver samt att man saknar kunskap. Denna brist på 

kunskap kan resultera i att man använder det utvärderingskriterie som är svårast att överpröva, 

nämligen lägsta pris (Flintberg, 2015, s. 37). Lägsta pris innebär dock ett hinder i sig för små- 

och medelstora företag, eftersom det är svårt för små företag att uppnå de kostnadsbesparingar 

som krävs (Loader, 2011, s. 24). Att man ändå väljer utvärderingskriteriet lägsta pris kan bero 

på det förhållande som Flynn och Davis (2015, s. 560) beskriver, nämligen att offentliga 

upphandlingar ofta genomförs av tjänstemän som egentligen har en annan huvudsaklig 

uppgift och därför saknar den tid och de resurser som krävs. Upphandlaren G menar att 

offentlig upphandling är en väldigt viktig fråga där det ofta handlar om väldigt mycket 

pengar, och att man kan spara pengar genom att tillsätta resurser för att bli bättre på 

upphandling. Även detta överensstämmer med vad tidigare forskning funnit (Flynn & David, 

2015, s. 116; Flynn & Davis, 2016, ss. 560, 571).  

Det finns krav på att organisationen som upphandlar ska ha en policy för hur, när och på 

vilket sätt direktupphandlingar får göras (Flintberg, 2015, ss. 54-55). Kommunen har en sådan 

upphandlingspolicy, men A anger att den inte är känd bland de som upphandlar, ett påstående 



53 

 

som stärks av att övriga intervjuade upphandlare uppger att det inte finns någon lokal policy. 

A uppger också att man i en sådan skulle kunna uttrycka en vilja om att främja lokala företags 

deltagande i offentliga upphandlingar. Eftersom policyn inte är känd bland övriga intervjuade 

upphandlare är det också viktigt att policyn medvetandegöras och används i 

upphandlingsarbetet. Det är också viktigt att den inte bara medvetandegörs intern utan också i 

företagarsamhället (Flynn & David, 2015, s. 117). Eftersom både tidigare forskning (Loader, 

2005, s. 24) och ett flertal av respondenterna önskade mer dialog mellan upphandlande 

enheter och företag skulle en ny upphandlingspolicy kunna utarbetas i samarbete med de 

berörda parterna.  

Flertalet av respondenterna uppger att de känner sig osäkra i upphandlingssammanhang och 

de intervjuade upphandlarna önskar att de hade mer kunskap för att kunna göra bättre 

upphandlingar. Ett problem med detta är att många av de intervjuade upphandlarna genomför 

upphandlingar så pass sällan att de aldrig hinner blir riktigt bra på det, i likhet med vad Flynn 

& Davis (Flynn & Davis, 2016, ss. 560, 571) skriver. A uppger att hen tack vare att hen 

genomför upphandlingar kontinuerligt blivit den som kan mest om upphandlingar. Det märks 

också när hen beskriver upphandlingsförfarandet, det är betydligt mer detaljerat och ”säkert 

framfört” än övriga intervjuade upphandlare. Utbildningsinsatser är viktiga dels för att förse 

berörda parter med mer kunskap, men också för att mer kunskap i nästa led bidrar till att de 

känner sig säkrare. Om upphandlarna känner sig säkrare kan de också använda sig av andra 

utvärderingsgrunder än lägsta pris, vilket annars samtliga respondenter uppgav var 

genomgående. På så sätt kan upphandlarna förhoppningsvis göra upphandlingar med bättre 

utfall, det vill säga där man får det man vill ha.   

Samtliga respondenter uttrycker ett missnöje över hur arbetet med offentliga upphandlingar 

fungerar lokalt. I D och F:s intervjuer kan även en brist på förtroende för de som arbetar med 

offentlig upphandling, lokalt eller det anlitade upphandlingsstödet. G och H uppger också en 

brist på förtroende på för en del företag. I och med en lokal samverkan, där man aktivt arbetar 

med en kommunikation mellan upphandlare och företag kan man vinna förståelse för 

varandra och därigenom öka förtroendet. I en sådan samverkan kan också användandet av 

olika utvärderingskriterier diskuteras, eftersom Stake (2016, s. 17) fann indikationer på att 

användandet av utvärderingskriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tvärtemot 

EU:s rekommendation inte främjade småföretagares deltagande. Samtliga respondenter i 

denna studie uppger dock att utvärdering alltid sker till lägsta pris, och flertalet av de 

intervjuade företagarna uppgav sig vara missnöjda med det.  

Genom att arbeta med dessa frågor utifrån studiens slutsats kan lokala småföretagare och 

upphandlande enheter gemensamt arbeta för att öka småföretagarnas deltagande i offentliga 

upphandlingar.  

7.2 Praktiskt bidrag 

En del av syftet med studien var att komma fram till en handlingsplan för hur lokala 

småföretagare och upphandlande enheter gemensamt kan bidra till att öka småföretagares 

deltagande i offentliga upphandlingar. Handlingsplanen som följer är ingen steg-för-steg 

instruktion, de olika aktiviteterna kan med fördel initieras parallellt och hänger ofta ihop. 

Handlingsplanen är forskningsförankrad men utgår från respondenternas upplevda hinder och 

möjligheter.  

7.2.1 Initiera en lokal samverkan 

Ett stort bidrag till svårigheter i relationer mellan upphandlare och företag är oförmågan att 

kommunicera så att man förstår varandra (Flintberg, 2015, s. 34). Eftersom synliggörandet av 

småföretagares bidrag till den lokala ekonomin ökar upphandlarnas engagemang i små- och 
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medelstora företag (Flynn & Davis, 2016, s. 571) kan dessa effekter påvisas genom att 

använda ett multipelverktyg. Genom att påvisa hur mycket av en initial summa som stannar 

inom den lokala ekonomin och hur mycket som läcker ut (Preuss, 2011, s. 803) kan 

upphandlare uppmuntras till att samverka med lokala företag för att öka deras deltagande i 

offentlig upphandling.  

Loader (2015, s. 111) menar också att offentliga organ och småföretagare gemensamt måste 

komma fram till vilka metoder som fungerar bäst för att nå framgång i upphandlingsarbetet. 

Den lokala samverkan handlar således om att hitta en form för samarbete och ett forum där 

berörda parter gemensamt kan diskutera frågor och komma fram till lösningar. Detta kan 

enligt Loader (2005, s. 24) lösa problemet med bristande dialog mellan offentliga aktörer och 

små- och medelstora företag, samt ge företagen den personliga kontakt med beslutsfattarna 

som de efterfrågar. Ett sätt att initiera samverkan kan vara att bjuda in till en gemensam 

utbildning för såväl upphandlare som företag och på så vis få en gemensam grund att bygga 

vidare på, likt Karjalainen och Kemppainen (2008, s. 238) föreslår.  

Det är även lämpligt att inom detta forum diskutera olika utvärderingskriterier, speciellt sedan 

de förändrats vid årsskiftet 2016/2017. Lundberg och Bergman (2017, s. 321) fann i sin studie 

att utvärderingskriteriet lägsta pris ska användas i de fall exempelvis när det är 

standardiserade produkter som ska upphandlas och där kvaliteten är möjlig att mäta. Det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska istället användas när den levererade kvaliteten är 

osäker eller när osäkerheten i kostnaden för olika kvalitetsnivåer är hög. Loader (2007, s. 312) 

menar att man genom att inkludera de fördelar som små- och medelstora företag kan bidra 

med i kravspecifikationerna kan uppmuntra dem att delta. Målet med ett sådant arbete är inte 

att hitta utvärderingskriterier där resultatet blir att de lokala aktörerna har en fördel, utan 

istället vara medveten om hur användandet av olika utvärderingskriterier påverkar de lokala 

aktörerna. Tanken är inte att ge fördelar till de lokala företagen, istället handlar det om att 

försöka ge dem så lika förutsättningar som möjligt som de större företagen.  

Den lokala samverkan handlar inte enbart om att bygga broar mellan de offentliga organen 

och företagen, utan också om att skapa möjligheter för företagen att samverka med varandra. 

Eftersom de små- och medelstora företagen ofta saknar möjlighet att ensam möta efterfrågan 

(Bovis, 1998, s. 235) kan de genom samverkan bli en större aktör. De kan då antingen fungera 

som underleverantör till ett lite större företag som Loader (2013, s. 40) beskriver, eller i likhet 

med vad Flynn och Davis föreslår (2016, s. 570) gå samman och lägga gemensamma bud. 

Upprättandet av en databas över lokala leverantörer, som Preuss (2011, s. 805) föreslår, kan 

då underlätta både samverkan mellan offentliga aktörer och företagare, men också företagare 

emellan.  

7.2.2 Uppdatering av upphandlingspolicy 

Eftersom det kommit nya upphandlingslagar vid årsskiftet 2016/2017 bör 

upphandlingspolicyn revideras. I denna kan man också uttrycka viljan av att främja 

småföretagares medverkan i offentliga upphandlingar. Enligt Preuss (2011, s. 803) är det en 

viktig drivkraft till att vilja handla lokalt att man är medveten om vilken effekt det har på den 

lokala ekonomin. Att det finns krav från lokala politiker är också en av huvudanledningarna 

till att upphandlare ökar sitt engagemang med lokala företag (Preuss, On the contribution of 

public procurement to entrepreneurship and small business policy, 2011, s. 808). Genom 

upphandlingspolicyn kan den politiska ledningen uttrycka sina målsättningar med offentlig 

upphandling till allmänheten och lokala företag, samt ge ett ramverk till upphandlarna. 

Eftersom upphandlingspolicyn antas av kommunfullmäktige lyfter det frågan från enskilda 

tjänstemän, som själva uppger en önskan om att handla lokalt men inte alltid finner utrymmet 

för det, till de som faktiskt beslutar om tillgängliga resurser.  
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För att policyn inte ska bli en så kallad hyllvärmare skulle man kunna omarbeta den till en 

upphandlingsmanual för upphandlarna att använda sig av i likhet med vad Preuss (2011, s. 

805) föreslår, och på så sätt ge de upphandlare som känner sig osäkra i upphandlingsarbetet 

något mer handfast att förhålla sig till utöver själva lagen. På så sätt ökas värdet av policyn 

och risken för att den faller i glömska minskar. Eftersom upphandlingspolicyn blir en 

offentlig handling i och med kommunfullmäktiges beslut kan allmänheten och de lokala 

företagen ta del av den. I och med att de blir medvetna om vilka krav de lokala politikerna 

ställt på upphandlarna ökar också deras möjlighet att kräva att den efterlevs, i likhet med vad 

Davis och Flynn (2015, s. 117) skriver.  

Revideringen av upphandlingspolicyn bör göras i samråd med berörda parter, det vill säga 

med representanter från både de som upphandlar och potentiella lokala leverantörer. Loader 

(2015, s. 111) menar också att det är ett måste att metoderna för upphandlingsprocessen 

utarbetas gemensamt för att på ett effektivt sätt främja småföretagares deltagande i offentliga 

upphandlingar.  

7.2.3 Utvärdering av upphandlingsorganisationen 

Offentlig upphandling är resurskonsumerande (Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 231) och 

de flesta kommuner använder sig av någon form av upphandlingsstöd (Flintberg, 2015, s. 36). 

För att upphandlingsstödet ska vara just ett stöd är det dock viktigt att utvärdera hur det 

fungerar. Är stödet organiserat på rätt sätt? Erbjuder det den typ av stöd som efterfrågas?  

Utöver att utvärdera det externa upphandlingsstödet bör man även se över hur 

upphandlingsorganisationen ser ut internt. Finns det någon med uttalat upphandlingsansvar 

och hur fungerar i så fall det? Om det inte finns någon upphandlingsansvarig, hur fungerar 

samverkan mellan de olika tjänstemän som arbetar med upphandling? Denna utvärdering bör 

göras mot bakgrund av att tidigare forskning menar att upphandling måste erkännas som en 

viktig funktion och ges det utrymme och de resurser som krävs för att fler tjänstemän ska 

kunna arbeta med upphandling på heltid och få tillgång till träning och utbildning (Flynn & 

Davis, 2016, ss. 560, 571). Flynn och Davis (2015, s. 116) menar att så länge offentliga 

upphandlingar genomförs av tjänstemän som huvudsakligen arbetar med annat, kommer det 

vara svårt att främja små- och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar.  

 

Figur 6. Modell för lokal samverkan (Larsson, 2017).  
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Handlingsplanen för hur lokala småföretagare och upphandlande enheter gemensamt kan 

bidra till att öka småföretagares deltagande i offentliga upphandlingar innehåller således tre 

delar och tre huvudaktörer, vilka åskådliggörs i figur 6.  

7.3 Studiens begränsningar 

Denna studie har utförts inom ett begränsat geografiskt område där samtliga intervjuer utförts 

i en och samma kommun. Samtliga företag arbetar dock med även med andra offentliga och 

privata aktörer utanför denna kommun, och somliga av upphandlarna har även de erfarenhet 

från andra kommuner.  

Studien har även utförts inom en begränsad del av offentlig sektor, nämligen kommuner och 

kommunala bolag. Även här har dock en del av de intervjuade företagarna erfarenhet av 

offentlig upphandling med andra offentliga aktörer än kommuner. Studien har också 

behandlat en begränsad del av upphandlingsdirektiven och upphandlingslagarna i och med sin 

begränsning till LOU.  

Studien har inte undersökt om det finns några skillnader i upplevda hinder och möjligheter 

mellan mikro-, små och medelstora företag. Dels har företagens storlek inte efterfrågats 

närmare sedan det konstaterats att de tillhör de mindre företagskategorierna (alltså mikro-, 

små eller medelstora företag enligt studiens avgränsning). Dels har underlaget, fyra 

företagare, varit för litet för att se några skillnader mellan olika storlekar av företag.  

Möjliga konsekvenser av lagändringen vid årsskiftet 2016/2017 har diskuterats i avsnittet för 

analys och diskussion. Eftersom nämnda lagändring inte hunnit få någon effekt på 

respondenternas upplevelse av offentlig upphandling är dessa diskussioner begränsade till att 

vara hypotetiska.  

7.4 Förslag till framtida forskning 

En liknande studie skulle kunna genomföras i fler svenska kommuner, eftersom de svenska 

studier jag funnit fokuserat på användningen av utvärderingskriterierna lägsta pris respektive 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Utifrån tidigare forskning kan även de kategorier 

av hinder som funnits testas genom enkätundersökningar bland svenska företag, för att se 

huruvida resultaten går att generalisera i en svensk kontext. En sådan studie skulle också 

kunna utvidgas till att undersöka andra delar av offentlig sektor, som stat, statliga 

myndigheter och landsting eftersom samma regelverk gäller även där. Eftersom dessa organ 

inte verkar på lokal nivå, som kommunerna gör, begränsas dock dessa studier till att 

undersöka villkoren för små- och medelstora företag utan att hänsyn tas till huruvida de är 

lokala eller inte. Fortsatt forskning kan även utvidga studien till att behandla övriga 

upphandlingsdirektiv och upphandlingslagar.  

Om ett par år, när nya LOU hunnit få verkningar rättsligt och i praxis, vore det intressant att 

se om den faktiskt haft någon inverkan på små aktörers deltagande i offentlig upphandling 

och om lagen således uppfyllt sitt syfte. En sådan studie bör dock inte begränsas till att enbart 

testa om de hinder och möjligheter som redovisats i tidigare forskning gäller, utan även 

utforska om nya hinder eller möjligheter upplevs som ett resultat av lagändringen.  
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8 Sanningskriterier 

Avsnittet innehåller diskussioner av studiens kvalitet genom redogörelser för studiens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är detsamma som studiens tillförlitlighet och är ett mått på om resultatet kan 

reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). 

Reliabiliteten har inte samma centrala plats i kvalitativa studier jämfört med kvantitativa 

studier. För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt söker man dock individer som man, 

utifrån vissa underliggande sociala förhållanden, räknar med ska kunna ge en mer nyanserad 

bild av problemet. Exempel på sådana underliggande sociala förhållanden är kön och ålder 

(Holme & Solvang, 1997, s. 94). Därför har jag valt att försöka sprida 

undersökningsenheterna såväl åldersmässigt som könsmässigt, men också en spridning mellan 

branscher vad gäller småföretagarna. Utifrån detta hoppas jag få en så nyanserad bild som 

möjligt inom ramen för studien. I intervjuer har också ledande frågor en påverkan på studiens 

reliabilitet genom dess eventuella inverkan på svaren (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). 

Intervjuguiden som intervjuerna utgått ifrån innehåller öppna frågor. Reliabiliteten stärks 

också i de fall intervjuer spelas in och även pauser och överlappningar (Creswell, 2013, s. 

253), vilket gjorts i denna studie.  

8.2 Validitet 

Med validiteten menas giltighet och är en bedömning av styrkan och riktigheten i ett yttrande 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Eftersom man i kvalitativa studier kommer närmare 

undersökningsenheterna och de själva kan styra sin medverkan är det i princip lättare att 

uppnå en högre validitet i kvalitativa studier jämfört med kvantitativa. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att forskarens upplevelse av situationen kan vara felaktig, forskaren kan ha en 

felaktig uppfattning om undersökningsenheternas motiv eller signaler. Närheten mellan 

forskare och undersökningsenheterna kan också skapa bestämda förutsättningar, och en viktig 

avvägning forskare i kvalitativa studier måste göra är huruvida informationen vi får är mer 

valid om vi är aktiva eller passiva (Holme & Solvang, 1997, s. 94). Under mina intervjuer 

märkte jag ganska omgående huruvida respondenten var bekväm med att själv prata utifrån de 

teman jag gav dem, eller om jag fick mer information om jag ställde fler följdfrågor och/eller 

upprepade de svar de gett för att få dem att fördjupa sig. Närheten till respondenterna kan 

också hjälpa dem att utveckla ett förtroende för intervjuaren, vilket ökar möjligheten till att 

samla in valid information (Creswell, 2013, s. 250).  

Validiteten är beroende av att forskaren ständigt ifrågasätter, kontrollerar och teoretiskt tolkar 

de resultatet studien fått (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 266). Validiteten i denna studie ökar 

genom att frågorna i intervjuguiden är härledda från tidigare forskning enligt tabellen i avsnitt 

4.5. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 267) ska en giltig forskningsdesign producera 

kunskap som är till nytta för människorna samt minimera skadliga konsekvenser. Den 

insamlade empirin ligger tillsammans med teorin till grund för den handlingsplan som studien 

resulterar i, en handlingsplan som kan användas för att förbättra lokal samverkan i fråga om 

offentliga upphandlingar.  

8.3 Generaliserbarhet 

Sedan validiteten och reliabiliteten säkerställts återstår frågan om resultatet av studien är 

främst av lokalt intresse eller om resultatet kan generaliseras (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

280). Starka krav på generaliserbarhet härstammar från en naturvetenskaplig kunskapssyn där 
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kunskapen ska kunna uttryckas i universella ordningar. I kvalitativa studier ställer man 

vanligen, liksom för reliabiliteten, inga absoluta krav på generaliserbarhet utan kraven 

varierar beroende på frågeställningen (Wallén, 1996, s. 64). Ett större antal respondenter kan 

möjliggöra en generalisering (Creswell, 2013, s. 101), men en vanlig invändning mot 

kvalitativa intervjuer är att respondenterna är för få för att resultaten ska kunna generaliseras 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280). Utifrån denna något begränsade studie är det svårt att 

generalisera resultatet, men det finns helt klart gemensamma teman i de olika intervjuerna 

som också överensstämmer med resultaten i tidigare studier.   
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9 Samhälleliga och etiska aspekter 

Redogörelse för studiens forskningsetiska krav och diskussion kring hur ett ökad deltagande 

av små- och medelstora lokala företag kan bidra till en hållbar utveckling.  

9.1 Forskningsetiska krav 

En viktig del av forskningsetiken handlar om hur respondenterna i studien hanteras 

(Vetenskapsrådet, God forskningssed, 2011, s. 16). Medverkande individer ska skyddas från 

kränkningar och skador, men som forskare är det viktigt att ständigt göra avvägningar för att 

skydda medverkande individer och samtidigt leverera god och kvalitativ forskning 

(Vetenskapsrådet, God forskningssed, 2011, s. 18). Skyddet av medverkande individer 

preciseras i fyra huvudkrav; samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätten att bestämma över sitt eget 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Respondenternas samtycke inhämtades i två steg; 

först i förfrågan om att medverka och sedan vid intervjutillfället, innan intervjun inleddes. 

Enligt informationskravet ska respondenterna informeras om syftet med studien 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7), denna information är även viktig för tilliten när man utför 

kvalitativa intervjuer (Holme & Solvang, 1997, s. 105). Innan intervjuerna starta informerades 

respondenterna även om att deltagandet i studien var frivilligt och att de hade rätt att, när som 

helst, avbryta intervjun. Respondenterna fick också information om att resultatet endast 

används inom ramen för denna studie, enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

Konfidentialitetskravet innebär att medverkande individer ska ges största möjliga 

konfidentialitet, samt att uppgifter om de medverkande ska skyddas från obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Intervjuerna har avidentifierats, vilket innebär att kopplingen 

mellan svaren och uppgifter om vem som lämnat svaren har eliminerats (Vetenskapsrådet, 

God forskningssed, 2011, s. 67). I det inspelade materialet uppgav ofta respondenterna sitt 

namn och namnet på sin arbetsplats eller företag, det efterfrågades dock inte. I det 

transkriberade materialet antecknades dock inte dessa uppgifter, och sedan transkriberingen 

slutförts raderades det inspelade materialet medan det transkriberade, avidentifierade 

materialet har bevarats.  

Vetenskapsrådet (2002, s. 13) diskuterar risken för att de medverkande kan identifieras och 

menar att de negativa konsekvenser det kan innebära för individerna ska vägas mot bidraget 

till studien. I denna studie har avvägningar gjorts mellan värdet av direkta citat och om de 

direkta citaten på något sätt avslöjar något om vem respondenten är. Eftersom studien utförts 

inom ett begränsat geografiskt område med ett begränsat antal möjliga deltagare och 

respondenternas uttalanden om sina upplevelser av upphandlingsprocessen ibland kan 

uppfattas som känsliga har denna avvägning varit särskilt viktig.  

9.2 Hållbar utveckling 

Den parlamentariska landsbygdskommittén skriver i sitt slutbetänkande att hela världen står 

ställd inför stora utmaningar gällande klimat, miljö och energi (SOU 2017:1, s. 83). Genom 

att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att uppnå politiska mål kan även hänsyn 

till miljömässiga aspekter tas i beaktning. Offentlig konsumtion kan bidra till att driva 

produktionen i gröna och blå näringar framåt (2017:1, s. 84). Utifrån domar i EU-domstolen 

kan utläsas att det finns möjlighet att ta hänsyn till miljön i offentliga upphandlingar 

(Pedersen, 2008, ss. 139-140). Genom det nya EU-direktivet har också möjligheten att ställa 

krav på exempelvis miljöcertifieringar utökats (Upphandlingsmyndigheten, 2016, s. 52). Ett 

flertal av respondenterna pekar även på transporternas inverkan på miljön och menar att 
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transporterna kan minskas genom att handla lokalt. Sammanfattningsvis kan upphandlande 

myndigheter eller enheter genom att vara mer medvetna i sitt upphandlingsarbete verka för en 

mer hållbar utveckling på flera olika sätt, såväl genom olika miljöcertifieringar som genom att 

handla mer lokalt och därmed minska transporterna.  
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