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Sammanfattning 

 

Offentlig upphandling utgör en stor del av Sveriges BNP. Genom att skapa möjligheter för konkurrens 

kring upphandlingarna kan upphandlande myndighet minska kostnaderna för dessa och på så sätt 

öka välfärden. Vid offentlig upphandling kan upphandlande myndighet fastställa vissa obligatoriska 

krav som en leverantör måste leva upp till för att anses som godkänd för en anbudsutvärdering. Ju 

högre nivå på de krav som ställs desto svårare är det för leverantörer att klara dessa. För stora 

marknader där antalet potentiella leverantörer är stort är förmodligen konkurrensgraden inte lika 

känslig för höga kravnivåer som på marknader med få potentiella leverantörer. Små kommuner kan 

därför tvingas välja mellan hög kravnivå som kan innebära en låg eller obefintlig konkurrensgrad eller 

att sänka nivån på de obligatoriska kraven.  

Denna uppsats undersöker om kommuners befolkningstäthet, som kan ses som en proxy för 

marknadssituationen, påverkar kravnivån. Kravnivån definieras genom förekomsten av krav kring den 

miljömässiga, finansiella, tekniska och juridiska/kommersiella biten i förfrågningsunderlaget. De data 

som analysen grundas på är hämtade från 36 olika kommuner i Sverige och berör städtjänster. 

Upphandlingarna är jämnt fördelade mellan större och mindre kommuner och den empiriska 

undersökningen, som består av en linjär och en logistisk regression, visar på ett positivt samband 

mellan befolkningstätheten och kravnivån. I den linjära regressionen leder en ökning med en procent 

i befolkningstäthet till en ökning med 0,14 procent i kravnivån som ställs av upphandlande 

myndighet.  
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1. Inledning 

 

I Sverige beräknas värdet på den offentliga upphandlingen till 450-535 miljarder per år och omfattar 

tiotusentals upphandlande myndigheter och enheter och behandlas på både kommunal, landsting 

och statlig nivå.1 Den offentliga upphandlingen regleras av Lagen om offentlig upphandling 

(2007:1091)[LOU], Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster (2007:1092) [LUF] och lagen om valfrihetssystem (2008:962) [LOV]. Dessa lagar bygger 

på EU gemensamma upphandlingsdirektiv.2 Syftet med direktiven är att åstadkomma en fri rörlighet 

av varor, tjänster och kapital på den inre marknaden vilket kan leda till ökad konkurrens i de olika 

medlemsstaterna och därigenom till ett bättre nyttjande av de offentliga medlen. Direktiven ger 

möjligheter för alla potentiella leverantörer att delta oavsett nationstillhörighet.  I 

upphandlingsdirektiven anges fem huvudprinciper, vilka beskrivs i uppsatsens andra del, med syfte 

att se till att konkurrensen inte hämmas på grund av nationstillhörighet. Dessa principer behandlar 

principer om icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, transparens och 

proportionalitet. 

Den offentliga upphandlingsprocessen sker i regel som en auktion med ett slutet anbudsförfarande. 

Processen inleds med att den upphandlande myndigheten utformar underlag för upphandlingen i 

form av annons och förfrågningsunderlag, där det framgår vad som efterfrågas, hur anbuden 

värderas samt eventuella obligatoriska krav som krävs för att anbudsgivaren skall kvalificera sig för 

anbudsutvärderingen. Dessa obligatoriska krav ska följa de fem huvudprinciperna som tidigare 

benämnts. Intresserade leverantörer utformar därefter anbud utifrån förfrågningsunderlaget och 

lämnar in det. När budgivningstiden gått ut granskas de olika anbuden och de som inte uppfyller de 

obligatoriska kraven förkastas. Krav och kriterier som ställs på en upphandling skall enligt de fem 

principerna vara proportionerliga mot föremålet för upphandlingen. Detta innebär enligt Bergman, 

Lundberg mfl (2011) att för myndigheter med en lägre betalningsförmåga, är den efterfrågade 

kravnivån lägre än för en upphandlande myndigheter med högre betalningsförmåga som ofta har 

möjligheten att ställa högre krav. Beroende på vilken marknad upphandlande myndighet vänder sig 

till har man olika förutsättningar för att sätta kravnivån då en för hög kravnivå kan få effekter på 

konkurrensgraden eftersom flertalet mindre företag inte nödvändigtvis har kapaciteten att uppnå 

dessa krav. Då drygt 99 % av företagen i Sverige är att klassas som små företag med färre än 50 

anställda3 kan dessa i flera fall ha svårt att uppfylla de obligatoriska kraven i underlaget för 

                                                             
1 http://www.kkv.se 
2
 Ibid 

3 Kammarkollegiet 2011:10 

http://www.kkv.se/
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upphandlingen. Bulow och Klemperer (1996) fann att detta kan leda till att endast ett fåtal företag 

lägger ett bud och anbudet som accepteras då blir högre eftersom konkurrensen är mindre.  

”En enkel konkurrenskraftig auktion med N+1 budgivare kommer ge en större inkomst till säljaren än 

denna skulle kunna få genom att fullt ut utnyttja sin monopolistiska ställning och rikta sig till N 

budgivare.”4 

Vid en försäljnings- eller, som i en upphandling, inköpssituation finns ett val mellan olika 

allokeringsmekanismer. Om vi utgår från en säljare så kan denna, till exempel, välja mellan en 

auktion med budgivning där potentiella köpare konkurrerar om objektet genom att bjuda över 

varandra eller en förhandling. Bulow och Klemperer (1996) visar att om företaget som vill sälja 

förväntar sig minst en till seriös köpare så bör en auktion hållas för att detta leder till ett högre pris. I 

en upphandlingssituation som är en omvänd auktion innebär detta att den upphandlande 

myndigheten (köparen) bör välja ett auktionsförfarande då det minimerar priset för upphandlingen.  

Då en upphandlande myndighet enligt lag inte kan välja att bara förhandla med en säljare, utan även 

måste ge andra möjligheten att delta, så kan för höga kravnivåer leda till att endast ett fåtal eller till 

och med bara ett företag lägger bud och att budet då skulle bli mycket högre än vid en högre 

konkurrensgrad. Detta gäller främst myndigheter som opererar i mindre kommuner där antalet 

potentiella leverantörer kan förväntas vara lägre än i större kommuner. Om den upphandlande 

myndigheten i en sådan situation ställer för höga krav på upphandlingen kan detta leda till ett 

ineffektivt nyttjande av skattepengar, eftersom mer av kommunens pengar används för en 

upphandling än vad som vore fallet vid en högre konkurrensgrad. Detta kan motverkas genom att 

upphandlande myndighet vid utformningen av förfrågningsunderlaget tar hänsyn till 

konkurrensförhållandena på marknaden för att möjligöra för fler leverantörer att komma med 

acceptabla anbud och därmed minimera priset på upphandlingen. Då det inom många områden är 

ett begränsat antal företag som står för majoriteten av marknaden så gäller det att hitta möjligheter 

för att de mindre företagen också ska ha möjlighet att delta. 5  

Kammarkollegiet visar att många av de problem som småföretag upplever i samband med offentlig 

upphandling inte främst har med reglerna om offentlig upphandling att göra, utan snarare med 

myndighetens förhållningssätt i det praktiska genomförandet av de offentliga upphandlingarna.6 

Kammarkollegiets underlag är inte på något sätt till för att gynna småföretagen mer än större, utan 

snarare att se till att upphandlande myndighet inkluderar mindre företag genom att, till exempel, 

                                                             
4 Bulow & Klemperer, 1996 
5
 http://www.kkv.se 

6 Kammarkollegiet, 2011:10 

http://www.kkv.se/
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utföra flera mindre upphandlingar istället för att upphandla kring ett objekt som en majoritet av 

företagen i området inte har kapacitet att utföra. Istället för att till exempel upphandla för 

städningen av ett helt sjukhus kan den upphandlande myndigheten dela in det i olika zoner, och 

upphandla enskilt för var och en av zonerna för att på så sätt ge mindre företag möjlighet att lägga 

ett anbud. Rapporten syftar även till att påvisa för myndigheter hur kraven bör formuleras för att 

leverantörerna på ett smidigt och enkelt sätt ska kunna demonstrera detta och på så sätt minska de 

administrativa kostnaderna. Underlaget visar att så stor del som 80 procent av de mindre företagen 

som vill delta i den offentliga upphandlingen tycker att det ställs för många irrelevanta krav, det vill 

säga krav som inte är kopplade till eller står i rimlig proportion till det som upphandlas, och av dessa 

väljer 50 procent då inte ens att lägga ett anbud. Detta leder naturligt till att konkurrensgraden 

minskar vilket kan ha betydelse för utfallet av upphandlingen. Om för få potentiella leverantörer 

deltar i upphandlingen finns risk för ett utfall med högre pris och lägre kvalitet än nödvändigt. Å 

andra sidan är de obligatoriska kravens syfte att just skapa inträdeströsklar för lågkvalitativa företag 

och beroende på vilka preferenser respektive kommun har skiljer sig utformningen av dessa krav åt.  

 

1.2 Uppsatsens syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida kommuner väljer att anpassa sina obligatoriska 

krav efter hur konkurrensförhållandena ser ut på de marknader där de agerar som köpare.  Detta 

syfte motiveras av Kammarkollegiets underlag och av att det utifrån vad jag kunnat urskilja inte finns 

någon tidigare studie som behandlar just denna fråga. Studien kommer också att analysera om 

kravnivån i sin tur påverkar andelen accepterade anbud. 

Dessa frågeställningar kommer att testas genom att datamaterial avseende städtjänster från 36 

kommuner analyseras.  

 

1.3 Disposition 

 

I uppsatsen redogörs inledningsvis för viktiga aspekter kring offentlig upphandling som framförallt 

lyfter fram varför nivån på de obligatoriska kraven kan skilja sig åt mellan olika upphandlande 

myndigheter och enheter7. I uppsatsens teoretiska del ligger fokus på auktioner och dess koppling till 

                                                             
7
 Den som upphandlar enligt LOU kallas för upphandlande myndighet medan upphandling som sker enligt LUF 

och berör vatten, energi och transport utförs av en upphandlande enhet.  
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spelteori då de flesta offentliga upphandlingar sker i auktionsform. I denna del diskuteras också 

marknadsmisslyckanden och monopol. I den fjärde delen diskuteras de kring variablerna som ingår i 

undersökningen och den deskriptiva statistiken redovisas. I den empiriska delen testas de två 

frågeställningarna som uppsatsen skrivs utifrån genom OLS och en ordered logistic regression, för att 

sedan i uppsatsens sjätte del leda fram till en slutsats.  

 

1.4 Tidigare studier 

 

I Sverige omsätter den offentliga upphandlingen runt 15 procent av vår BNP8. Det är därför viktigt att 

de resurser som den offentliga upphandlingen tar i anspråk utnyttjas på ett effektivt sätt.  Att 

förhandla med ett eller ett fåtal potentiella leverantörer kommer att leda till utfall som liknar 

monopolsituationen, det vill säga högre pris (allt annat lika). Detta eftersom monopol leder till högre 

priser då monopolföretag väljer att maximera sin vinst genom att sätta marginalkostnaden lika med 

marginalinkomsten. Detta belyses i Iimi och Estache (2008): 

"I teorin är konkurrensen nyckeln till ökad auktionseffektivitet och leder därmed till lägsta 

möjliga kostnader för den offentliga upphandlingen." (egen översättning) 

I Iimi och Estache (2008) studeras effektiviteten i den offentliga upphandlingen för utvecklingen och 

bistånd till infrastrukturprojekt. Genom att studera auktionsdata fann författarna att antalet företag 

som önskar delta för att skapa en konkurrenskraftig auktion inom områdena vägar och vatten bör 

vara sju stycken eller fler. Deras resultat visar att åtminstone vissa delar inom offentlig upphandling 

ger effektivast utfall vid konkurrens. De påvisar också att ökad konkurrens är avgörande för att 

förebygga samverkan, korruption och främjande av lokal affärsutveckling.  

Korruption är idag ett mindre problem i Sverige jämfört med andra länder inom och utanför Europa, 

även om vi självklart inte är helt förskonade från det, vilket belyses av Transparency International, 

som årligen publicerar ett korruptionsindex. Idag placeras Sverige på en fjärde plats i världen och 

Sverige har under de senaste tio åren inte varit lägre än tia på den listan eller haft ett CPI-index9 på 

lägre än nio.10  

                                                             
8
 www.kkv.se 

9 Corruption perceptions index, ett index som funnits sedan 1995 som rankar korruption i över 200 länder på 
en skala 0-10 som bedöms utifrån expertbedömningar och opinionsundersökningar.  
10 http://www.transparency.org/ 

http://www.transparency.org/
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Iimi och Estache (2008) kommer också fram till att det är viktigt att hitta en balans mellan att 

upphandla ett stort kontrakt eller att välja att dela upp kontraktet i mindre kontakt för att öka 

möjligheterna för mindre företag att delta då volymen ofta omöjliggör för mindre leverantörer att 

kunna ta sig an anbudet. Kostnaden för att sätta upp flera olika upphandlingar måste vägas mot den 

potentiella minskningen i anbudspriser som kan fås genom en högre konkurrensgrad kring de mindre 

kontrakten.   

Hur en säljare, eller i detta fall upphandlare väljer att utforma en auktion har också det betydelse för 

dess möjligheter att fullfölja sitt syfte vilket är att få ner kostnaden för kontraktet genom att flera 

leverantörer slåss om samma kontrakt. I Klemperer (2004) beskrivs hur viktigt utformningen av en 

auktion kan vara för dess utfall. Som exempel beskrivs utformningen av världens första auktion för 

licenser till mobiltjänsten 3G . Denna auktion blev intäktsmässigt lyckad och intäkterna blev närmare 

600 dollar per invånare. Följande månader höll flertalet andra länder liknande auktioner och de 

flestas inkomster var klart lägre, med Schweiz i botten med runt 20 dollar per invånare i intäkter. Av 

detta drar Klemperer slutsatsen att huvudanledningen till att priset skiljde sig åt så markant berodde 

på auktionens design. Binmore&Klemperer (2001) visar att anledningen till att auktionen i 

Storbritannien blev mer lyckad än övriga, berodde på att man lyckades få igenom en reglering. Denna 

gav nya aktörer tillåtelse att använda dominerande 2G-aktörers nät till en bestämd kostnad. På så 

sätt möjliggjorde man för nya aktörer att delta eftersom fördelarna för redan befintliga 2G-aktörer 

minskade.  

 

En utformning av en auktion är inte något som kan anpassas till alla situationer. För att en auktion 

ska ge säljaren ett så bra resultat som möjligt måste alla faktorer kring det specifika kontraktet vägas 

in. Klemperer (2004) menar att en bra auktion måste anpassas till de specifika detaljerna 

i situationen och utformas utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns för ett 

auktionsförfarande. Detta för att möjligöra att auktionen attraherar så många leverantörer som 

möjligt för att kostnaden ska sjunka. Om vissa krav kring auktionen riskerar att påverka 

konkurrensgraden negativt bör upphandlande myndighet då överväga att förändra kravnivån.  

 

Det ska dock sägas att det inte alltid är till fördel att antalet budgivare är så högt som möjligt. Detta 

kan bero på vilken verksamhet det gäller. Inom vissa områden kan det ur samhällsekonomisk synsätt 

vara lämpligt med färre konkurrenter om de kännetecknas av stordriftsfördelar. Vid sådana tillfällen 

kan det vara motiverat att undvika en alltför kraftig konkurrens för att på så sätt uppnå lägsta möjliga 

produktionskostnaden och därmed lägre priser.  Keisler och Buehring [2005] modellerade effekterna 
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av konkurrensen där de finns stordriftsfördelar och visade effekterna av när regeringen eller en 

annan monopsonistisk köpare är skyldiga att köpa en viss kvantitet av det för att uppfylla dess behov.  

 

Detsamma kan också tillämpas på kommunal- och landstingsnivå då principen är densamma. Keisler 

och Buehring [2005] tar upp att den största osäkerheten för vad som påverkar kostnaden vid 

upphandling av tjänster är att upprätta och bibehålla en nödvändig nivå av konkurrens. Huruvida en, 

två eller ännu fler säljare är nödvändig för att säkerställa konkurrens och på så sätt få ner priserna, är 

väldigt svårt att bedöma. Författarna kommer fram till att effekten av antalet budgivare är beroende 

av priselasticiteten. Förhållandet mellan fasta och rörliga kostnader för de olika budgivarna spelar 

mindre roll, så länge inte en budgivare hamnar i en situation där dess fasta kostnader överstiger 

priset, eftersom köpare inte kommer att lämna ett anbud om de förväntas göra en förlust.  

 

McAfee and McMillan, (1987) visar att höga transaktionskostnader för att delta i en 

upphandlingsauktion leder till att antalet anbudsgivare minskas och att vinsten för budgivaren med 

den lägsta möjliga kostnaden för att genomföra kontraktet ökar. Även Estache och Iimi (2009) tar 

upp detta och påpekar att det finns två huvudargument till varför det ibland är väldigt få företag som 

kan delta i upphandlingarna. Dessa argument är inträdeskostnader och kvalitetströskeln. Författarna 

påvisar att ökad konkurrens å ena sidan får företag att genom anbuden signalera sin verkliga 

kostnad, å andra sidan finns en punkt där konkurrensgraden är alltför hög och budgivarna därför 

väljer att inte lägga ner tid och pengar på att lägga ett anbud då de inte förväntar sig att kunna vinna. 

Den andra tänkbara huvudanledningen till att potentiella leverantörer avstår från budgivningen är 

nivån på de kvalitativa kraven som ställs i förfrågningsunderlaget. Dessa krav kan till exempel 

innefatta administrativa resurser eller tidigare erfarenhet av sådan nivå som flera leverantörer kan 

ha svårt att leva upp till. Enligt Estache och Iimi (2009) kan kravnivån ge tre effekter. Det kan (1) leda 

till färre budgivare om kvalitén kräver att en potentiell leverantör i genomförande av kontraktet 

använder sig av underleverantörer för att kunna uppnå en godtagbar kvalitet. (2) Lägre kravnivå där 

upphandlande myndighet anpassar kravnivån till det förväntat lägre antalet anbudsgivare. Samt (3) 

Under begränsad konkurrens kan den upphandlande myndigheten bli tvungen att frångå att både 

fokusera på såväl pris som kvalité och endast gå efter den ena kategorin. I denna uppsats undersöks i 

främsta hand huruvida (2) överrensstämmer med de kommunala upphandlingarna av städtjänster.  

 

I Sverige sker upphandlingarna enligt EU-direktiv i en sluten auktionsform som bygger på att det 

lägsta priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. Tilldelningen enligt sluten 

lägstapris auktion kan ta formen av hög kravnivå, eftersom då den upphandlande myndigheten 

genom krav säkerställt en viss nivå av kvalitet ger det att det enda som skiljer i anbuden  är priset. 
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Oavsett om tilldelning sker baserat på lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga pris är 

budgivningen sluten utan möjlighet att revidera sitt anbud efter övriga leverantörers anbud.11 En 

sluten lägsta pris auktion innebär att leverantörerna kommer med ett anbud och när anbudstiden 

gått ut så utvärderas dessa. Det anbud som uppfyller de krav som ställts och samtidigt har det lägsta 

priset är det vinnande. Vid tillämpning av ekonomisk mest fördelaktiga anbud som tilldelningsprincip 

vinner den anbudsgivare, som upphandlande myndighet bedömer har den mest fördelaktiga 

kombinationen av pris och kvalitet utifrån vilka specifikationer som ställts kring dessa två kategorier.  

 

En sluten auktion har enligt Klemperer (2004) fördelen, gentemot öppna auktioner, att de 

uppmuntrar fler aktörer att delta i budgivningen eftersom budgivningen sker anonymt och de olika 

budgivarna inte känner till sina konkurrenter. Det leder också till att risken för samarbete i form av 

kartellbildning minskar då möjligheten att innesluta alla potentiella budgivare i en sådan form av 

samarbete är väldigt svårt.  I en auktion där det finns någon form av kostnadsinträde får man det 

optimala antalet av budgivare genom att en sluten auktion används (McAfee and McMillan, 1987).  

Konkurrensutsättning i form av offentlig upphandling kan vara resurskrävande då det krävs en hel del 

för- och efterarbete i samband med upphandlingar. Valet mellan upphandling och egen regi bestäms 

bland annat genom att jämföra transaktionskostnaderna som är förenade med en upphandlig mot 

den prispress som ökad konkurrens kan ge istället för att producera på egen hand. 

Marknadskoncentration med endast ett fåtal budgivare är viktigt att undvika om man vill att offentlig 

upphandling skall vara resurseffektiv. Nilsson, Bergman och Pyddoke (2005) nämner tre anledningar 

till situationer där verksamheter bör bedrivas i egen regi snarare än genom offentlig upphandling. 

Första anledningen är för att undvika korruption. Korruption behöver inte nödvändigtvis visa sig i 

form av mutor utan kan också få som konsekvens att en verksamhet genomförs på ett ekonomisk 

mindre fördelaktigt sätt än vad som var möjligt genom att beställare och utförare blir ”fångar” i vad 

som på engelska kallas för regulatory capture. Detta är en form av statligt eller kommunalt 

misslyckande då det kan få större företag att producera negativa externa effekter. Övriga två 

anledningar är huruvida det är någon typ av kärnverksamhet som till exempel militären eller polisen 

där man gör bäst i att inte ta in privata företag som ser till egen vinning, samt om det inte finns 

någon ekonomisk vinning i att upphandla offentligt.  

  

 

 

 

                                                             
11

 Undantag finns vid särskilt komplicerade kontrakt då konkurrenspräglad dialog får föras med parterna enligt 
4.kap 10 § LOU 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm#K6P3
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2. Offentlig upphandling – Förutsättningar och lagar12 

 

Offentlig upphandling enligt LOU (2007:1091) innefattar åtgärder som går ut på att en upphandlande 

myndighet tilldelar ett kontrakt eller ingår ett ramavtal med en budgivare för varor, tjänster eller 

byggentreprenader. Offentlig upphandling är en affärstransaktion som genom lagstiftningen står 

under direkt inflytande av EU-direktiv som avser att förebygga diskriminering via de fem 

grundläggande principer. Detta kan ses som ett skyddsnät för att samtliga EU-länder ska följa samma 

regler och för att minska korruption och ett ineffektivt nyttjande av offentliga resurser vilket lett till 

att fem principer har utformats. De fem grundläggande principerna för all offentlig upphandling är 

krav på icke-diskriminering, likabehandling, transparens (öppenhet och förutsebarhet), 

proportionalitet och ömsesidigt erkännande.  

Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera 

leverantörer främst på grund av nationalitet. Även om den upphandlande myndigheten inte 

förväntar sig några utländska anbud får den vid utformningen av förfrågningsunderlaget inte införa 

krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra. Den upphandlande myndigheten får 

heller inte exempelvis ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge eller på 

grund av att endast de kan tillhandahålla en lokalproducerad vara.  

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika 

förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle. 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en 

medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder. 

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen 

måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav som 

ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Om det finns flera alternativ bör 

det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande för leverantörerna. 

Principen om transparens innebär en skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa 

öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras. För 

att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget 

vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Därmed blir det 

förutsägbart för leverantörerna vad som är av störst vikt vid valet av leverantör. 

                                                             
12 www.kkv.se 
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2.1 Upphandlingsprocessen13 

 

En offentlig upphandling inleds med att den upphandlande myndigheten identifierar ett behov som 

behöver fyllas. Därefter analyseras behovet och det totala värdet på upphandlingen uppskattas för 

att se om det sammanlagda kontraktsvärdet överstiger det så kallade tröskelvärdet. Tröskelvärdena 

är förutbestämda mått där de gemensamma reglerna via EU-direktiv endast innefattar de 

upphandlingar som överstiger dessa. Om en upphandlings värde överstiger tröskelvärdet måste 

upphandlingen annonseras i hela EU. Anledningen till att endast upphandlingar av större volym 

behövs annonseras är att det endast är då som intresse förväntas från leverantörer i andra EU-

länder. En upphandlande myndighet får och kan inte undvika att behöva annonsera till hela EU-

området genom att dela upp kontraktet i flertalet mindre upphandlingar.  Detta eftersom den 

sammanlagda kostnaden för en typ av tjänst eller produkt under ett och samma budgetår ska räknas 

samman för att fastställa om tröskelvärdet överstigits eller inte.  

De tröskelvärden som från och med januari 2012 är gällande enligt LOU anges i Tabell 1 nedan.  

Tabell 1 – Tröskelvärden enligt LOU (per januari 2012) 

Varor och tjänster Euro SEK 

Statliga myndigheter 130 000 1 233 401 

Övriga upphandlande myndigheter (t ex kommuner, landsting, 

allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) 200 000 1 897 540 

Byggentreprenader     

Samtliga upphandlande myndigheter 5 000 000 47 438 500 

 

När upphandlingen har värderats utformas ett förfrågningsunderlag. Detta är underlaget för 

anbuden som myndigheten formar för potentiella budgivare. I underlaget ska framgå vad 

upphandlingen berör, en beskrivning av hur anbuden kommer att utvärderas samt vilka krav som 

ställs på leverantören för att anbudet inte ska förkastas. Vid utformningen av förfrågningsunderlaget 

är det viktigt att alla krav och instruktioner framgår tydligt då detta inte får förändras under 

upphandlingens gång utan att göra en ny upphandling. Ett förfrågningsunderlag består totalt av fem 

                                                             
13 www.kkv.se 
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alternativt sex stycken punkter som innefattar krav på leverantören, teknisk specifikation, 

administrativa bestämmelser, tilldelningskriterier, kommersiella villkor och ibland även särskilda 

kontraktsvillkor.  

När förfrågningsunderlaget är klart annonseras det. Nästan all offentlig upphandling ska annonseras. 

Undantag kan göras om upphandlingen uppgår till max femton procent av tröskelvärdet för tjänster 

och varor då en direktupphandling utan krav på anbud kan göras i enlighet med 2 kap. 23 § LOU.  

När anbudstiden löpt ut granskas de inkomna anbuden. Anbud som inkommit försent får ej tas med i 

beräkning oavsett om leverantören är ansvarig för förseningen eller inte.  Därefter sker 

utvärderingen av anbuden i två steg där första steget innefattar kvalificeringsfasen medan steg två 

omfattar anbudsutvärderingen. I steg ett granskas om anbuden uppfyller de obligatoriska krav som 

ställts i förfrågningsunderlaget och eventuella anbud som inte uppfyller dessa förkastas. I steg två 

granskas anbuden utifrån de kriterier som ställts i förfrågningsunderlaget. Om anbudsutvärderingen 

sker utifrån lägstapris principen går den upphandlande myndigheten endast efter priset då denna vet 

att samtliga kvalificerade anbud uppfyller efterfrågad kvalitet. Om man väljer att utvärdera utifrån 

det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tas hänsyn till både pris och kvalitet. Kontraktet tilldelas 

den leverantör som får den högsta (eller lägsta beroende på hur det är formulerat) värde utifrån det 

förhållande mellan pris och kvalitet som upphandlande myndighet har fastställt.14 Detta medför att 

den kvalité som myndigheten kan förvänta sig vid en auktion med mest fördelaktiga anbud som 

vinnare är lägre, än vad som gäller för auktioner med höga krav där lägsta kostnad är det som 

leverantörerna konkurrerar genom. Dock kan kostnaden för dessa upphandlingar bli lägre än vid en 

lägstapris auktion. Relationen mellan kvalité och pris ska framgå i utvärderingsmodellen och 

förfrågningsunderlaget. En leverantör som inte besitter de ekonomiska eller tekniska kunskaperna 

för att slutföra uppdraget på egen hand kan visa att man tillsammans med en annan leverantör kan 

utföra det eller att man har tillgång till att disponera över den kunskap som krävs för det. När 

anbuden utvärderats så ska den upphandlande enheten informera anbudsgivarna om resultatet, det 

vill säga meddela vilken leverantör de valt att tilldela kontraktet eller sluta ett ramavtal med och 

varför just denna leverantör gick vinnande ur upphandlingen. Även om en upphandling måste göras 

om eller avbrytas så ska anbudsgivarna informeras skriftligen. 15 

 

Denna typ av transaktioner skiljer sig mot de inköp av varor och tjänster som vi kan se i den privata 

sektorn. Främst på så sätt att tidigare köp inte påverkar, utan alla leverantörer har samma möjlighet 

                                                             
14

 Bergman och Lundberg, 2009 
15 KKV 
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att komma med ett vinnande bud trots att ett företag har stått för leveranserna av den tjänsten 

senaste tio åren. Tanken bakom de obligatoriska krav som ställs inom offentlig upphandling och som 

till mångt och mycket också skiljer sig från den privata sektorn är att gallra bort budgivare som inte 

kan uppfylla den upphandlande myndighetens önskemål till fullo. Anledningen till detta är främst 

ekonomiskt då fler bud kräver mer tid för att granskas för att sedan bara måsta förkastas.  

 

2.2 Krav och Kriterier 

 

När en upphandlande myndighet utformar förfrågningsunderlaget bygger det ofta på såväl 

obligatoriska krav som på kriterier för hur anbuden kommer att utvärderas. Medan ett krav är något 

som upphandlande myndighet kräver för att leverantörens anbud ska kvalificeras för 

anbudsutvärdering, så är kriterier något som upphandlande myndighet använder vid utvärderingen 

för att skilja anbuden åt. Huruvida man väljer att lägga stort fokus på kravdelen medan kriteriedelen 

då är lite mindre viktigt beror på den marknad man riktar sig till och på myndighetens preferenser. 

Om den upphandlande myndigheten står inför en rätt liten lokal marknad kan man tänka sig att de 

minskar de obligatoriska kravens omfattning och istället lägger in kriterier för att därmed inte 

skrämma bort eventuella budgivare. Detta eftersom budgivare är mer villiga att visa sin verkliga 

betalningsförmåga i en konkurrerande marknad där man tävlar emot flertalet konkurrenter istället 

för endast några få (Iimi, 2006). 

Utvärderingen av anbuden kan ske antingen via lägsta pris eller genom det ekonomiskt mest 

gynnsamma anbudet där man bestämmer sig för en relation mellan pris och kvalitet och genom 

utvärderingskriterier bedömer vilket anbud som är bäst matchar upphandlande myndighets 

preferenser. Beroende på hur stor del av kvalitetskontrollen som framgår som krav respektive 

kriterier för utvärdering kan anbudsgivarna dock få fram de ekonomiskt mest gynnsamma anbudet 

genom att bara kolla på budgivarnas respektive priser. Har man en hög kravnivå för vad 

leverantörerna måste uppfylla så leder detta till att endast priset behövs ställas mot varandra 

eftersom upphandlande myndighet genom sina krav får en eftertraktad kvalitet på kontraktet. Ju mer 

delar i förfrågningsunderlaget som går under kravdelen istället för kriteriedelen, desto högre är 

inträdelsetröskeln för budgivare som önskar delta i upphandlingen. Det är därför sannolikt att mindre 

kommuner med en lägre konkurrensgrad har färre krav men fler kriterier för att kunna få in så många 

anbud som möjligt och inte måste förkasta mer än hälften eller att man helt enkelt skrämmer bort 

leverantörer från att lämna ett anbud. Kraven som ställs på leverantörerna från upphandlande 



14 
 

myndighet kan delas in i flera olika kategorier. Dessa kategorier av krav kan till exempel vara 

miljökrav, ekonomiska krav, tekniska krav, juridiska och administrativa krav eller någon typ av 

allmänna krav. Krav på det tekniska kunnandet för att utföra arbetet är relativt lätt att författa, 

medan miljökrav är desto svårare eftersom det krävs av den upphandlande myndigheten att man har 

kunskap om tänkbara teknologier för att ha möjlighet att utforma ett förfrågningsunderlag ur 

miljöhänsyn (Lundberg, Marklund & Brännlund, 2009). 

 

Kriterier å andra sidan kan ses som riktlinjer för vilken nivå på kontraktets genomförande som den 

upphandlande myndigheten förväntar sig uppnå. Genom att, istället för att benämna dem som krav, 

se dem som kriterier leder det till att även företag som inte helt når upp till maximal kvalitetsnivå 

kanske ändå bestämmer sig för att komma med anbud och kompenserar för brister i kvalitet med ett 

konkurrenskraftigt pris. Trots att vissa leverantörer kanske inte har möjlighet att leva upp till samtliga 

kriterier, kan de ändå konkurrera genom att hålla ett lägre pris eller erbjuda en högre nivå på vissa 

andra bitar. Genom att myndigheterna är mer flexibla gällandes kravnivån och ger möjlighet för 

kompensering genom pris kan fler företag komma med accepterade och konkurrenskraftiga anbud. 

Att tydligt låta det framgå i förfrågningsunderlaget huruvida det är krav eller kriterier kan göra att 

den upphandlande myndigheten kan spara pengar både för sig själva och för leverantörer som 

funderar på att delta. Leverantörer med otillräckliga resurser slipper då lägga ner tid och pengar på 

att formulera ett anbud för en upphandling som de inte är kvalificerade för att kunna vinna.16 Den 

som upphandlar sparar även in pengar och tid eftersom varje inkommet anbud måste utvärderas 

vilket är ett tidskrävande arbete.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Iimi (2006) 
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3. Teori 

 

Auktioner har historiskt sett använts inom en rad olika försäljningsområden. De är en försäljnings- 

eller inköpsmekanism som lämpar sig för situationer där det råder osäkerhet om marknadspriset och 

har förutsättningar att ge samhällsekonomiskt effektiva utfall. Förfarandet kring offentlig 

upphandling och hur denna handel fungerar genom auktioner kan kopplas till spelteori och då 

framför allt under ofullständig information vilket även kallas Bayesiansk spelteori. Detta eftersom 

aktörerna i denna typ av auktionshandel inte har vetskap om varandras kostnads- och 

produktionsfunktion och därigenom inte känner till sina konkurrenters prisnivå för att utföra 

kontraktet. I teoriavsnittet kommer även en koppling till marknadsmisslyckanden tas upp. Detta då 

det finns skäl att undersöka om upphandlande myndigheter, på marknader som kännetecknas av en 

låg konkurrensnivå, väljer att anpassa sina krav för att möjliggöra för en högre konkurrens och på så 

sätt undvika en monopolliknande situation. Om kraven är alltför komplexa för att mer än ett fåtal 

företag ska anse det värt att lägga ett anbud kan detta riskera att leda till en viss typ av 

marknadsmisslyckande. Speciellt för en upphandlare vars lokala konkurrens kring varan eller tjänsten 

som ska upphandlas är låg eller obefintlig.  

Klemperer (1999) diskuterar i sin studie kring fyra huvudmodeller inom auktonsteori. Dessa är (1) 

stigande pris auktion (även kallad den Engelska auktionen), (2) sjunkande pris auktion (mer känd som 

holländska auktionen) samt (3) sluten förstaprisauktion och (4) sluten andrapris auktion (också kallad 

Vickrey auktion (Vickrey, 1961)).  

Inom ramen för den Engelska auktionen sker anbudsgivningen öppet. Anbudsgivarna har möjlighet 

att kontinuerligt revidera sina anbud och budgivningen upphör när endast en anbudsgivare återstår. 

Den holländska innebär att auktionären startar på ett högt pris som sedan sänks om inga bud 

inkommer. Så snart en budgivare väljer att bjuda eller om auktionsförrättaren kommit ner till ett på 

förhand minsta nivå utan att ha fått ett bud så avslutas auktionen. De övriga två modellerna är slutna 

auktioner där budgivarna lämnar ett bud utan vetskap om andra budgivares preferenser. I förstapris 

auktionen vinner den budgivare som gett högst (eller lägst beroende på om högsta eller lägsta pris 

vinner) pris och får då kontraktet. I en andrapris auktion är det även här det högsta budet som vinner 

men vinnande budgivares betalning är endast lika med det näst högsta budet (Klemperer, 1999). 

I Sverige sker den offentliga upphandlingen via EU:s upphandlingsdirektiv genom ett förfarande som 

mest liknar sluten förstapris auktion 
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3.1 Auktionsteori 

 

Bayesiansk spelteori representerar de typer av spel som verkar under imperfekt information. En av 

de vanligaste typerna av spel under denna kategori är en sluten budgivningsauktion eftersom de 

olika anbudsgivarna vet sina egna kostnader för att genomföra kontraktet men inte de övrigas, eller 

för den delen hur många konkurrenter som också bjuder på samma kontrakt. Detta är en statisk 

spelform medan de flesta Bayesianska spelformerna är dynamiska där existensen av privat 

information hos de olika budgivarna leder till att man söker sig till andra budgivare och delar 

information för att på så sätt kunna maximera sin vinst inte bara utifrån sin egen information utan 

även utifrån hur andra aktörer agerar (Gibbons, 1992). Denna form av spel kan leda till olika typer av 

kartellformeringar vilket i sig leder till marknadsmisslyckanden. I denna uppsats är fokus på den 

statiska formen av denna spelteori då Bayesiansk Nashjämvikt passar väl in. Detta eftersom 

uppsatsen syftar till att se om mindre kommuner arbetar med nivån på de obligatoriska kraven för 

att undvika marknadsmisslyckanden i form av monopol, alternativt om de väljer att producera i egen 

regi för att undvika monopol.   

Ett viktigt inslag i en auktionsmodell är graden av asymmetrisk information. Auktionsmodeller kan 

delas in i tre olika kategorier där det (1) privata värdet (private cost auction), (2) gemensamma 

värdet (common cost auction) eller (3) en blandning av dessa. Den första av dessa är den enklaste där 

budgivarna endast känner till sin egen kostnad och att denna information är tillgänglig för just denna 

budgivare. I den gemensamma modellen är den verkliga kostnaden för kontraktet densamma för 

samtliga budgivare men deras respektive kostnader kan skilja sig åt. Ponera att det behandlar ett 

kontrakt om att rensa stränder från oljeutsläpp. Ingen av budgivarna på det kontraktet kan med 

säkerhet veta hur mycket olja som kommer släppas ut men den mängd som gör det kommer vara 

densamma för samtliga. Vinnaren av detta kontrakt blir då den budgivare som bedömer gör den 

lägsta bedömningen av hur mycket som kommer släppas ut eftersom denna då kan lägga ett lägre 

anbud. Vinnaren av upphandlingen är därmed den leverantör som underskattar utsläppet mest. Den 

tredje auktionstypen utgår från att man både utifrån sin egna och andras kostnader avgör vilket bud 

man är villig att lägga. Om objektet som auktioneras är ett område mark kommer anbudsgivarens 

betalningsvilja att bero både på sin egen bedömning av kostnaden för kontraktet men också på 

eventuella framtida kostnader (Klemperer, 1999).   

I denna uppsats kommer den empiriska analysen att baseras på data omfattande svenska 

myndigheters upphandlingar av daglig städning inomhus. Detta följer den första auktionsmodellen 

om den privata kostnaden. Det beror på de tekniska specifikationerna kring uppdraget vanligtvis är 
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väldigt omfattande och osäkerhetsmoment kring arbetet därför minimeras. Man kan också tänkas att 

skadegörelse, takras eller liknande chocker troligtvis upphandlas separat. Detta leder till att det 

endast är anbudsgivarens kostnader för att utföra kontraktet som spelar in vid lämnandet av ett 

anbud.  

 

3.2 Marknadsmisslyckande 

 

Marknadsmisslyckande kan uppstå av flera olika anledningar. Men den gemensamma nämnaren för 

dem är en situation där en snedfördelning av resurserna kan uppstå. Dessa situationer kan till 

exempel vara monopol, icke prissatta externaliteter eller publika varor med flera. Genom att 

upphandlande myndighet anpassar sina krav kring upphandlingar i förhållande till vilken marknad 

man riktar sig till, så kan ett marknadsmisslyckande undvikas. Dock leder dessa situationer inte 

nödvändigtvis till ett marknadsmisslyckande utan det som avgör är faktorer som rättigheter, 

transaktionskostnader och information. Bara för att det är en enda anbudsgivare, leder detta 

automatiskt inte till att det blir ett marknadsmisslyckande. Handel eller utbyte av tjänster i olika 

former kräver information. Identiteten och koncentrationen av möjliga köpare behöver kännas till för 

att denna handel ska bli så effektiv som möjligt. Att skaffa denna information kan i vissa fall vara 

kostsamt och om den kostnaden blir för hög kan det leda till att vissa kontrakt inte skapas eftersom 

potentiella leverantörer inte kan vara säkra på kontraktets lönsamhet. Det kan i sin tur leda till att en 

potentiell marknad inte nyttjas vilket är en typ av marknadsmisslyckande i form av sämre pris och 

kvalitetspress genom konkurrensmekanismen (Gravelle & Rees, 2004).  

 

3.2.1 Monopol 

 

Ett monopol antas maximera sin vinst i en stabil känd miljö med given teknologi. Ett obegränsat 

monopol som inte styrs via staten leder till en välfärdsförlust eftersom det inte är Paretoeffektivt. 

Det skulle med andra ord vara möjligt att ändra fördelningen av resurser så att åtminstone en individ 

får det bättre utan att någon annan får det sämre.  

 



18 
 

 

Ett monopol maximerar genom att sätta MR=MC vilket då leder till ett pris som uppgår till Pm. Detta 

är paretoineffektivt eftersom ett lägre pris skulle kunna leda till att både monopolföretaget och 

konsumenten skulle gynnas av att ännu en enhet såldes. Detta eftersom MR=MC och Pm > MR vilket i 

sin tur leder till att Pm >MC. Det leder till att konsumenternas vilja att betala är större än 

produktionskostnaderna för den extra enheten vilket leder till en ökad vinst. Vid ett paretoeffektivt 

förhållande skulle vi hamna i en situation där q* produkter säljs till priset p*. I det läget kan vi inte 

ändra pris eller kvantitet för att göra det bättre för någon av parterna utan att den andra får det 

sämre. Detta ger att välfärdsförlusten för ett monopol speglas av den gröna ytan i ovanstående figur. 

Det är därför av intresse för upphandlande myndighet att göra sitt bästa för att undvika situationer 

som kan leda till okontrollerade monopol(Gravelle & Rees, 2004).  

Ett monopol kan skapas på flera olika sätt. Dels kan det vara ett naturligt monopol, dels statligt 

styrda monopol, men också monopol som bygger på att en firma har ett annat tekniskt kunnande än 

sina konkurrenter(Gravelle & Rees, 2004). I detta fall med städtjänster, kan monopol skapas om den 

upphandlande myndigheten sätter upp för höga inträdelsetrösklar. Flera av leverantörerna ser det då 

inte som lönsamt att komma med ett anbud eftersom de inte förväntar sig kunna matcha det 

vinnande anbudet då de inte uppfyller vissa krav. Dessa inträdelsetrösklar kan till exempel bestå i att 

upphandla för stora objekt som endast ett eller ett fåtal av de potentiella leverantörerna ens är i 

närheten av att kunna klara av. Det kan också vara krav i form av kvalitet och organisationskrav som 

gör att kostnaden för att komma med anbud och visa att man uppfyller dessa blir för höga för att 

leverantörerna ska se möjligheten att få upphandlingen som ett rimligt pris. För mindre kommuner är 

detta ett stort problem då konkurrenssituationen som dessa kommuner möter kan förväntas vara 

sämre än i mer befolkningstäta kommuner ceteris paribus. Genom att släppa efter på kravnivån eller 

storleken på kontraktet kan mindre kommuner undvika att inträdelsetrösklarna skrämmer bort 

potentiella leverantörer av kontraktet. McAfee och McMillian (1987) visar att budgivare vid ett 

Figur 1 
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auktionsförfarande där det finns en kostnad för inträde, endast kommer att anse det värt att delta i 

auktionen så länge de förväntade intäkterna är större än kostnaden för att delta. De kommer också 

fram till att om kostnaden för att delta är tillräckligt höga så kan det leda till att det optimala antalet 

budgivare är en monopolsituation.  

I en studie rörande upphandlingar om byggandet av motorvägar i Florida kommer Gupta (2002) fram 

till att ett minimum av sex till åtta budgivare krävs för att uppnå en konkurrenskraftig auktion. Gupta 

visar även i sin studie att så snart sex till åtta budgivare kommer in på marknaden så kommer det 

lägsta vinnande budet inte att sjunka om fler budgivare tillkommer. Det spelar därför ingen roll för 

konkurrensens skulle om det är 8, 40 eller 100 leverantörer som lägger ett anbud.  

Slutsatsen som kan dras av detta är att det inte är bra med för mycket konkurrens heller då 

transaktionskostnaderna för upphandlande myndighet stiger i samband med att fler och fler anbud 

måste analyseras.   
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4. Datamaterial och variabler 

 

Denna studie bygger på en analys på upphandlingsdata från 60 upphandlingar kring städtjänster i 36 

kommuner mellan åren 2009-2012. Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida kravnivån i 

förfrågningsunderlagen påverkas av storleken på marknaden som kommunen möter. Med 

marknadsstorlek avses antalet företag som kommunerna möter och i denna studie handlar det om 

städföretag. För att undersöka detta används befolkningstätheten i kommunerna som en proxy för 

just marknadsstorleken. Detta då det, allt annat lika, potentiellt bör finnas fler företag i 

befolkningstätare kommuner vilket utifrån SCB17 stämmer väl överrens bortsett från 

Stockholmsregionerna som överlag ligger något högre i antal företag i förhållande till 

förvärvsarbetande befolkning. Genom att granska ett antal upphandlingar i de 36 olika kommunerna 

så har fyra stycken dummyvariabler definierats som sedan sätts samman att bedöma vilken kravnivå 

som respektive kommun uppnår i form av ett index med fyra nivåer. Dessa fyra kravvariabler 

kommer att spegla miljökrav, ekonomiska krav, tekniska krav och en typ av allmänna krav (som 

innefattar administrativa, juridiska och krav på hur tjänsten ska utföras).  

Ekonomiska krav: 

Denna variabel undersöker vilken nivå av ekonomisk ställning den upphandlande myndigheten 

kräver hos sin leverantör. Ska leverantören kunna uppvisa en stabil ekonomi innan kontraktets 

början som tydligt visar att leverantören kommer att kunna genomföra efterfrågat uppdrag under 

hela avtalstiden. Kräver upphandlande myndighet att leverantören kan visa upp ett riskintyg som 

visar att man har god kreditvärdighet eller räcker det med att leverantören uppnår en lägre grad av 

kreditvärdighet.  

Miljökrav: 

Denna kategori ser till hur mycket upphandlande myndighet kräver när de kommer till vilken typ av 

produkter leverantörer använder, huruvida de följer kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska 

produkter och biotekniska organismer (KIFS 1998:8 senast ändrad 2008:1). Kräver myndigheten att 

en lista för samtliga produkter och vilka kemikalier de innehåller redovisas och finns tillgänglig under 

hela perioden? Är det tydligt att det är krav som framgår eller är det snarare kriterier som ger poäng 

till en anbudsutvärdering? 

 

                                                             
17 www.scb.se 

http://www.scb.se/
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Tekniska Krav:  

 Detta krav bedömer vilken nivå upphandlande myndighet ställer när det kommer till den kvalitativa 

delen av uppdraget. Hur väl utformade är kraven och kommer man kräva att en viss nivå uppnås eller 

endast nöja sig med att gradera utifrån vilken nivå som budgivarna erbjuder. Kräver upphandlande 

myndighet klara och tydliga referenser eller är detta också något som bara ger pluspoäng i 

bedömningen av anbudet?  

Allmänna Krav:  

I denna kategori bedöms de juridiska och kommersiella villkoren och kraven i förfrågningsunderlaget 

och hur välformulerade dessa är.    

 

Ett nivåsystem mellan noll och tre definieras för att klassa respektive kommuns kravnivå utifrån de 

kravvariabler som nämnts ovan, där bedömningen av hur kravvariablerna rangordnas visas i Tabell 2. 

För att uppnå en trea så krävs att man i förfrågningsunderlaget uppfyller alla fyra kravvariabler ovan 

som då innefattar att leverantören har stabil ekonomi och god kreditvärdighet, att miljökrav är 

uppfyllda och välformulerade samt att leverantören kan uppfylla ett krav om att uppnå en viss 

standard på städningen samt har referenser som styrker detta. Huruvida en kommun uppfyller dessa 

kravvariabler som jag skapat är godtyckliga värderingar som bedömts genom att upphandlingarna 

granskats och jämförts med varandra och utifrån hur förfrågningsunderlagen är formulerade.  

Tabell 2 – bedömning av kravnivå 

Kravnivå Antalet uppnådda kravvariabler 

3 4 

2 3 

1 2 

0 ≤1 
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Variabeln Kravnivå som dessa fyra olika kravvariabler sammanställs till blir då sedan den beroende 

variabeln i denna undersökning. Kravnivå kommer också att användas som en oberoende variabel i 

en modell där andelen accepterade bud studeras.  Utöver variabeln befolkningstäthet kommer ett 

antal andra variabler att testas emot den beroende variabeln  för att påvisa den kausala effekten.  

Dessa variabler visar huruvida det spelar roll vilket/vilka partier som är styrande i respektive kommun 

och om det påverkas av huruvida kommunerna ligger i eller i direkt anslutning till en storstad. I denna 

undersökning kommer endast Stockholm, Göteborg och Malmö att definieras som större städer. I 

variabeln för om upphandlingen sker i en kommun kopplat till en storstad så får dessa värdet ett 

medan övriga har värdet noll. Den beroende variabeln kommer även att testas mot längden på 

kontraktstiden då hypotesen säger att högre kravnivå borde innebära längre avtalstid eftersom 

risken att leverantören inte kan uppfylla sina åtaganden i detta fall bör vara lägre. En längre avtalstid 

innebär en högre risk att något kan hända under avtalstiden som leder till att leverantören inte kan 

fullfölja kontraktet. Högre kravnivå leder dock till att denna risk minskas då sannolikheten att ett 

stabilt ekonomiskt företag med goda referenser inte kan slutföra arbetet är klart mindre än en 

leverantör vars ekonomi knappt gör den kreditvärdig.  Avtalstiden delas ofta upp i en ordinarie tid 

och en optionstid som kan kommas överrens om under det ordinarie avtalets gång. En längre 

ordinarie avtalstid borde därmed innebära att upphandlande myndighet anser sig säkra på att få en 

korrekt utförd tjänst och därmed kan ge ut en längre kontraktstid. Då variabeln för huruvida 

upphandlingen sker i en kommun i närhet till en storstad delvis förklaras av just befolkningstätheten 

kommer korrelationen dessa emellan att granskas för att se om variabeln för storstad delvis 

innefattas av befolkningstätheten. 

Variabeln för politiskt styre har formulerats på så sätt att i kommuner där det borgerliga blocket har 

makten i kommunfullmäktige, om än via ett minoritetsstyre, så har upphandlingen fått värdet ett 

medans de i andra fall fått värdet noll. I ett unikt fall hade moderaterna och socialdemokraterna 

bildat en majoritetsregering på kommunnivå. I detta fall fick upphandlingen värdet noll eftersom 

socialdemokraterna var det tydligt största partiet i den koalitionen och därmed håller fler mandat. 

Variabeln för politiskt styre är med för att undersöka om företagsklimatet, som i detta fall visas av 

befolkningstätheten, påverkas av vilket parti som är det styrande och om kravnivån därigenom 

ändras.  
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4.1 Deskriptiv statstik 

 

Fördelningen mellan antalet upphandlingar som tas upp i kommuner som är borgligt styrda 

respektive vänsterstyrda ses i Tabell 3 där också antalet upphandlingar och kommuner som är 

inkluderas i dummyvariabeln storstadsregion visas.  

Tabell 3 – Politik i kommuner 

 

Antal upphandlingar Antal kommuner 

Totala antalet 60  36 

Antal i närhet till en 

storstadsregion 11  8 

Borgligt styre 29  18 

Vänsterstyrt 31  18 

Tabell 3 – Politik i kommuner 

Det som framgår i denna tabell är att fördelningen av upphandlingar mellan kommuner som styrs av 

de olika blocken är väldigt jämn samt att en tillräckligt stor del av upphandlingarna sker i 

storstadsregioner för att denna variabel ska kunna vara relevant att ta med för att se om denna 

påverkar resultatet.  

Som återkoppling till Tabell 2 redovisas i Tabell 4 fördelningen mellan de olika kravnivåerna.  

Tabell 4 – Fördelning kring kravnivån på upphandlingar 

Kravnivå Antal upphandlingar          Antal kommuner 

3 42 19 

2 8 8 

1 7 6 

0 3 3 
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Det man kan se i ovanstående tabell är att majoriteten av upphandlingarna uppnår högsta möjliga 

kravnivå. Man ser dock att fördelningen i antalet kommuner de närmaste är jämnt fördelat mellan 

antalet kommuner som uppnår högsta nivån och de som inte gör det. Anledningen till att så många 

upphandlingar uppnår nivå tre är med största sannolikhet att större kommuner oftast gör fler 

upphandlingar än mindre kommuner och hypotesen är att större kommuner har en högre kravnivå 

eftersom det ändå har en tillräckligt stor potentiell marknad som kan komma med giltiga anbud.  

 

I Tabell 5 nedan visas antalet upphandlingar som sker i kommuner med mer eller mindre än 50.000 

invånare, som jag i denna undersökning väljer att använda som en brytpunkt mellan folkrika och 

mindre folkrika kommuner. Som man kan se är fördelningen i upphandlingar helt jämn och även 

fördelningen sett till hur många kommuner som är över och under nyss nämnda befolkningsmängd 

är jämn. 

Tabell 5 – Befolkningsmängd 

Befolkningsmängd Antal upphandlingar          Antal kommuner 

Över 50.000 30 17 

Under 50.000 30 19 

 

Då denna undersökning även är tänkt att visa huruvida kravnivån i sin tur påverkar antalet 

accepterade bud visas i Tabell 6 antalet inkomna och accepterade bud både totalt sett och hur 

fördelningen ser ut i förhållande till kommunens storlek.  
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    Tabell 6 – Fördelning av inkomna och accepterade anbud 

Fördelning Antalet 

upphandlingar 

Antal bud Antal Kvalificerade 

anbud 

Andel Kvalificerade 

anbud 

Totalt 60 367 294 0,80 

Befolkning >50.000 30 226 180 0,796 

Befolkning <50.000 30 141 114 0,809 

I storstadsregioner 11 135 105 0,778 

Utanför 

storstadsregioner 
49 232 189 0,815 

Bortfall 6    

 

Det man kan tolka från Tabell 6 är att de större kommunerna (>50.000) har en något lägre procent 

accepterade bud än de mindre kommunerna. Man ser även att storstadsregionerna överlag har lägre 

procentuellt accepterade bud än upphandlingar som sker utanför dessa. Detta kan bero på att de i 

dessa områden finns fler företag som kan buda men också fler företag som kommer med anbud som 

inte är tillräckligt utvecklade för att kunna uppfylla de krav som ställs. De sex upphandlingar som är 

listade under bortfall beror på att fullständiga data inte kunnat erhållas kring antalet totala bud, 

antalet accepterade bud eller båda två kategorierna.  

     Tabell 7 – Genomsnittligt antal anbud och kvalificerade anbud 

Variabel 
Antalet 

upphandlingar 

Genomsnittligt 

antal anbud 

Std 

Avvikelse 

Min 

Anbud 

Max 

Anbud 

Antal anbud 54 6,8 4,87 1 24 

Antal 

kvalificerade 

anbud 

54 5,4 3,66 1 20 

 

I Tabell 7 kan man se att diskvalificeringen av anbud leder till att 1,4 anbud i snitt förkastas på grund 

av de obligatoriska kraven vilket är en minskning med 21 procent i antalet anbud som upphandlande 

myndighet behöver gå igenom noggrant för att fatta beslut om vilket som är det bästa. Anledningen 

till de obligatoriska kraven är just att filtrera bort leverantörer som inte kan konkurrera med hänsyn 
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till kvalitet och miljötänkande gentemot de som uppfyller dessa krav. För att visa hur fördelningen 

mellan de olika upphandlingarna förändras visas i Figur 2 nedan ett histogram som visar båda 

fördelningen för alla anbud och för de accepterade anbuden.  

Figur 2 – Fördelning av antal anbud och accepterade antal anbud 

 

 

Det man ser är att fördelningen mellan antalet anbudsgivare är förskjuten åt vänster, det vill säga 

närmare noll, samt att avvikelsen från medelvärdet tydligt är mindre än tidigare, vilket bland annat 

kan ses genom att andelen av ytan under normalfördelningskurvan som överstiger tio är klart mindre 

i den högra grafen.  

 

     Tabell 8 – avtalstid kontra optionstid 

Variabel 
Antalet 

upphandlingar 

Genomsnittlig 

kontraktslängd 

Std 

Avvikelse 

Min 

längd 

Max 

längd 

Avtalstid 59 29 7,1 12 48 

Optionstid 55 17,9 6,5 12 36 
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Tabell 8 visar att avtalstiden genomsnittligt är 11,1 månader längre än optionstiden för kontrakten 

som studerats. Detta stämmer överrens med hypotesen om att högre kravnivå leder till en längre 

avtalstid då riskerna för att det inte genomförs är små eftersom, vilket visats i Tabell 4, majoriteten 

av upphandlingarna i denna studie en väldigt hög kravnivå. Därför är avtalstiden överlag längre än 

optionstiden. Anledningen till att optionstiden inte är längre än 17,9 i genomsnitt beror på den långa 

genomsnittliga avtalstiden. Om de genomsnittliga tiderna läggs samman så får man en genomsnittlig 

kontraktslängd inklusive optionstid på 46,9 månader vilket bara är 1,1 månad ifrån ett fyraårigt avtal i 

snitt. Överlag så träffas inte mycket längre avtal än så eftersom det är svårt att spekulera för framtida 

behov längre än en femårsperiod vilket denna vilket underlaget i denna studie också påvisar 

eftersom endast en upphandling sträcker sig längre än fem år, nämligen 64 månader.  

 

 

4.2 Modell 

 

Den empiriska analysen kommer att göras genom två olika linjära regressioner där den första berör 

huvudfrågan i uppsatsen, det vill säga huruvida upphandlande myndighet anpassar kravnivån 

beroende på vilken marknadssituation de möter. Denna modell kommer att vara logaritmerad 

eftersom variabeln befolkningstäthet behövs logaritmeras för att vara normalfördelad.18  Övriga 

variabler som ingår i denna regressionskörning för att förklara skillnader i kravnivån är politiskt.styre 

samt avtalstiden och optionstiden. Anledningen till att variabeln för närhet till större städer inte tas 

med är eftersom den som väntat delvis korrelerade med befolkningstätheten samt att den vid tidiga 

körningar av olika modeller inte visade sig signifikant eller påverka modellens R2-värde på ett positivt 

sätt19.   

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Se bilaga 1 för skillnad mellan logaritmerad och icke-logaritmerad befolkningstäthet. 
19 Se bilaga 2 för jämförelser med Tabell 9 i den empiriska delen. 
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Detta leder till att modellen i denna studie blir: 

                                                                                                 (Modell 1) 

Där: 

   = ln kravnivå 

   = ln befolkningstäthet 

   = Politiskt styre 

   = Avtalstid 

   = Optionstid 

i = 1,2….. 60 

I den andra regressionen används kravnivån som den oberoende variabeln medan andelen 

kvalificerade anbud är den beroende variabeln. I detta fall studeras om högre kravnivå leder till att 

en lägre andel av anbuden kvalificerar sig för anbudsutvärderingen genom att de uppfyller kraven. 

Modellen för denna regression är: 

 

                                                                                                                       (Modell 2) 

Där: 

   = Andel kvalificerade anbud 

   = kravnivå 

i = 1,2….. 60 

 

Nollhypotesen för denna regression är att kravnivån inte påverkar andelen kvalificerade anbud.  
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4.2.1 Ordered logistic regression 

 

För att tydliggöra och säkerställa resultatet kring huvudfrågan i denna studie kommer det även att 

göras en ordered logistic regression för att säkerställa att resultatet stämmer. Ordered logistic 

regression är en form av regression som passar väl in i fall när en variabels förväntade värde studeras 

utifrån förutsättningen att den endast kan anta ett begränsat antal värden. Eftersom den beroende 

variabeln Kravnivå i huvudfrågan i denna uppsats kan anta fyra olika värden så passar denna  typ av 

regression väl in.  

En logistisk regression skiljer sig från en linjär på så sätt att det inte finns någon uppsättning 

ekvationer som man kan härleda fram en lösning genom. Istället använder sig en logistisk regression 

av maximala sannolikhetsförfarandet för att maximera sannolikheten för koefficienterna. Vid 

analysen av koefficienterna i en logistisk regression används Walds statistik, istället för ett t-test som 

vid en linjär regression, för att bedöma om koefficienten är signifikant skild från noll.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Hosmer et al (2000) 
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5. Empirisk analys 

 

I Tabell 9 visas den linjära regressionen för Modell 1. Denna modell som berör huvudfrågan i 

uppsatsen har ett justerat R2-värde på 0,27 vilket innebär att 27% av variansen förklaras av de fyra 

olika variablerna som ingår i den. Anledningen till att detta värde inte är högre beror på att flertalet 

andra variabler som, till exempel, konjunkturläget, upprepade kontakter med flera också påverkar 

kravnivån som ställs. Modellen har ett bra F-värde och är som helhet signifikant.  

     Tabell 9 – Resultat i Modell 1 

     Beroende Variabel: Ln.Kravnivå 

Justerat R2 F-värde Signifikans 

0,27 5,819 0,001 

Variabel   t-värde signifikansnivå 

Ln.Avtalstid 0,171 0,822 0,415 

Ln.Optionstid -0,106 -0,818 0,417 

Politiskt.Styre 0,041 0,430 0,669 

Ln.Befolkningstäthet 0,14 4,152 0,000 

 

Tabell 9 visar betavärdet och signifikansnivån utifrån t-värdet för de olika variablerna I Modell 1. Av 

de fyra koefficienterna är endast befolkningstätheten signifikant medan övriga koefficienternas t-

värden är för låga vilket visas av signifikansgraden. Då båda sidor av modellen är loggade så tolkas 

koefficienten för befolkningsmängden så att en ökning med en procent i befolkningsmängden ger en 

ökning med 0,14 procent i kravnivån som upphandlande myndighet ställer. Detta stämmer överrens 

med förväntningarna i denna studie då en högre befolkningstäthet och därigenom ett högre antal 

potentiella leverantörer bör leda till att upphandlande myndighet kan skärpa kraven för en 

upphandling och ändå uppnå önskad konkurrens. Även om koefficienterna för avtalstid och 

optionstid inte är signifikanta så kan det ses att de har olika riktningar där avtalstiden är positiv 

medan optionstiden är negativ. Detta kan också ses som ett förväntat resultat då avtalstiden bör vara 

längre om kraven som ställs är högre eftersom upphandlande myndighet då är säkrare på vad de får 

och inte ser ett långt avtal som en risk. Om optionstiden istället är längre så kan det tänkas bero på 
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att den ordinarie avtalstiden är kortare och man istället kan tänka sig att förlänga om det visar sig 

fungera under ordinarie avtalstid. Upphandlande myndighet känner sig i dessa fall inte lika säker på 

vad de får och det beror på en lägre kravnivå. Detta är dock inte något som utifrån denna 

undersökning kan sägas vara statistiskt bevisat eftersom koefficienterna som nämnts inte är 

signifikanta. 

     Tabell 10 - Korrelationstabell 

 Ln.Kravnivå 

Ln.Befolkningstäthet 0,519 

Antal 57 

 

Med en korrelation på 0,519 som Tabell 10 visar tenderar de logaritmerade värdena för kravnivå och 

befolkningstäthet att öka och minska med varandra. Detta följer förväntningarna i denna uppsats då 

en högre befolkningstäthet bör innebära att upphandlande myndighet kan ställa högre krav och ändå 

erhålla en godtagbar konkurrensgrad.  

     Tabell 11 – Resultat i Modell 2 

   Beroende variabel: Andel kvalificerade anbud 

Justerat 

R2 

F-

värde 
Signifikans 

0,127 8,710 0,005 

Variabel   t-värde signifikansnivå 

Kravnivå -0,086 -2,951 ,005 

 

Modell 2 vars regression framställs i Tabell 11 har ett lägre R2-värde än Modell 1. I denna modell 

ligger det på 0,127 vilket kan förklaras med att det endast är en oberoende variabel i den modellen. I 

Modell 2, där andelen kvalificerade anbud studeras, används som tidigare nämnts endast en 

oberoende variabel vilket är den stora anledningen till modellens låga R2-värde. Som Tabell 11 visar 

så är kravnivån signifikant och nollhypotesen kan förkastas. Det finns alltså signifikanta bevis för att 
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kravnivån påverkar andelen kvalificerade anbud. Som betavärdet visar så leder en ökning med ett i 

kravnivån till att 8,6 procent färre av de inkomna anbuden kvalificerar sig till 

anbudssammanställningen. Också detta resultat följer förväntningarna då det är svårare för 

leverantörer att uppfylla högre nivåer på krav ställda från upphandlande myndighet. Då det tidigare i 

Tabell 9 visats att befolkningstätheten påverkar kravnivån så leder detta indirekt till att andelen 

kvalificerade anbud påverkas av befolkningstätheten. Detta kan även ses i bilaga 3 där det skattade 

värdet från Modell 1 som då innefattar befolkningstätheten ställs mot andelen kvalificerade anbud.  

 

5.1 Ordered Logistic Regression 

 

Som det togs upp i uppsatsens fjärde del så görs även en Ordered Logistic Regression för att 

förtydliga resultatet för Modell 1.  

      Tabell 11 – Resultat i Modell 1 

Variabel Estimat Wald signifikansnivå 

Thresold Ln.Kravnivå = 0,00 2,781 4,817 0,028 

Ln.Kravnivå = 0,69 4,091 9,160 0,002 

Location Ln.Befolkningstäthet 1,269 13,185 0,000 

 Politiskt.Styre 1.010 1.166 0,280 

 Ln.Avtalstid 0,683 0,168 0,682 

 Ln.Optionstid -0,209 0,032 0,859 

 

Tolkningen av Tabell 11 som visar en logistisk regression skiljer sig från en OLS på några sätt. Genom 

Wald statistiken och signifikansnivån kan det ses att koefficienten Ln.Befolkningstäthet är signifikant 

och positiv vilket är det förväntade resultatet och stämmer överrens med OLS:n. Tolkningen av 

estimatet för befolkningstätheten är att en procents ökning i befolkningstäthet leder till 1,269 

procents högre odds att uppnå en högre kravnivå. Precis som den linjära regressionen är endast 

koefficienten för befolkningstäthet signifikant samt att alla koefficienter har samma tecken som 

tidigare.  
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6.  Slutsats 

 

Uppsatsen behandlar skillnader i de obligatoriska kraven i offentlig upphandling mellan kommuner av 

olika storlekar gällande upphandlingar som rör städtjänster. Studien motiveras bland annat av 

underlag som presenterats av Kammarkollegiet för att upphandlande myndighet lättare skall 

formulera förfrågningsunderlagen på ett sätt som gör det möjligt för fler mindre företag att komma 

med ett acceptabelt anbud. Genom att förfrågningsunderlaget formuleras på ett sätt som gör att fler 

leverantörer kan komma med anbud så leder detta till en högre konkurrensgrad som i sin tur leder 

till lägre priser. Syftet med Kammarkollegiets underlag är inte att gynna mindre företag utan snarare 

att upphandlande myndighet skall ge dem möjligheten.  

 

I uppsatsen presenteras data från 36 kommuner från hela Sverige där det undersöks huruvida 

befolkningstätheten i olika kommuner, som kan ses som en proxyvariabel för marknadsstorleken, 

påverkar vilken kravnivå som upphandlande myndighet ställer på leverantörerna. Kravnivån har 

formulerats utifrån fyra dummyvariabler som behandlar huruvida vilka krav upphandlande 

myndighet ställer på det finansiella, miljömässiga, tekniska och juridiska/kommersiella vid 

formulerandet av ett förfrågningsunderlag.  

 

I den deskriptiva statistiken kan ses att det genomsnittliga antalet inkomna anbud är 6,8 varav ett 

genomsnitt på 5,4 anbud kvalificeras för en utvärdering vilket kan ses som ett acceptabelt antal för 

att ge en tillfredsställande konkurrens och på så sätt lägre kostnader.21 Även Gupta (2001) kommer 

fram till att en upphandling med sex till åtta budgivare är att ses som optimalt.  

 

Datamaterialet som innefattar 30 upphandlingar i kommuner vars folkmängd överstiger 50.000 och 

30 upphandlingar som understiger det visar ett signifikant resultat för att befolkningstätheten 

påverkar kravnivån som upphandlande myndighet ställer. Den linjära regressionen visar att en ökning 

med en procent i befolkningstätheten leder till en ökning med 0,14 procent i kravnivån. Även den 

logistiska regressionen visar att en ökning i befolkningstätheten påverkar kravnivån positivt. Utöver 

det så visar den empiriska studien att en ökad kravnivå i sin tur leder till en minskning i andelen 

                                                             
21 SEC(2008) 2193 
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kvalificerade anbud. En ökning med ett i kravnivå leder till att 8,6 procent mindre av anbuden 

kvalificerar sig för en anbudsutvärdering.  

 

Utifrån frågeställningen i denna uppsats går det därmed utifrån denna undersökning att säga att 

upphandlande myndighet väljer att anpassa de obligatoriska kraven i förfrågningsunderlaget efter 

hur marknadsförhållandena ser ut. För att undvika monopolsituationer på grund av att för få 

leverantörer har tekniken eller kapitalet för att konkurrera om en upphandling så väljer 

upphandlande myndighet att se till att detta inte blir fallet genom att minska på kraven för 

upphandlingen.  

 

6.1 Framtida forskning 

 

En utveckling av denna studie kan ske på flertalet olika sätt. Dels skulle man kunna kontrollera på 

länsnivå och se om det skiljer sig. Det skulle även vara intressant att undersöka de offentliga 

upphandlingarna i andra länder och kontrollera på deras motsvarighet till kommunal nivå och dra 

jämförelser till Sverige. Utöver det kan ytterligare kontrollvariabler skapas som till exempel kunde 

innefatta konjunkturläget, upprepade kontakter och upphandlingar och om det påverkar hur länge 

en kommun upphandlat sedan man övergick från att producera i egen regi. Det skulle även vara 

intressant att undersöka en längre tidsperiod och se vilka effekter som lagändringar fått och om 

Kammarkollegiets underlag för att underlätta för upphandlande myndigheter att möjliggöra för 

mindre företag att delta i den offentliga upphandlingen får något större utfall. 
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Bilaga 2 
 

   Resultat i Modell 1- inklusive variabeln för storstadsregion 

 Beroende Variabel: Ln.Kravnivå 

Justerat R2 F-värde Signifikans 

0,266 4,762 0,001 

Variabel   t-värde signifikansnivå 

Ln.Avtalstid 0,141 0,666 0,509 

Ln.Optionstid -0,097 -0,747 0,459 

Politiskt.Styre 0,055 0,563 0,576 

Storstadsregion -0,123 -0,830 0,411 

Ln.Befolkningstäthet 0,161 4,152 0,000 

 

 
 

     Korrelationstabell 

 Storstadsregion 

Ln.Befolkningstäthet 0,548 

Antal 60 
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Bilaga 3 
 

     Resultat i Modell 2 

   Beroende variabel: Andel kvalificerade anbud 

Justerat R2 
F-

värde 
Signifikans 

0,065 4,332 0,043 

Variabel   t-värde signifikansnivå 

Skattad.kravnivå -0,271 -2,081 ,043 

 


